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GENERÁLNÍM ŘEDITELEM EP ENERGY SE STAL JAN ŠPRINGL

Energetická  skupina  EP  ENERGY  ustavila  novou  organizační  strukturu,  v jejímž  rámci  byla 

vytvořena pozice generálního ředitele (Chief Executive Officer). Generálním ředitelem EP ENERGY 

se stal Jan Špringl. Finančním ředitelem je Marek Janča.

Skupina EP ENERGY přechází na běžnou korporátní strukturu s vlastním managementem. „Jedná se o 

završení přechodu od původního holdingově-investičního uspořádání na standardní korporátní strukturu,“ 

uvedl Daniel Křetínský, předseda představenstva EP ENERGY. „Nová organizační struktura odpovídá 

tomu, že EP ENERGY již přerostla svůj původní ryze investiční charakter a stala se klasickou vertikálně 

integrovanou energetickou utilitou,“ dodal Křetínský.

Základními strategickými body EP ENERGY jsou přítomnost v kontrahovaných a regulovaných 

energetických činnostech, dynamické působení v oblasti akvizic a růstu, a také udržení vstřícného přístupu 

k zákazníkům, který bude nadále založený na atraktivní nabídce produktů a služeb. 

„Našim výhledovým cílem je posilovat pozice v českém teplárenství a současně zajistit udržitelnou 

budoucnost společnosti MIBRAG formou dovršení její vertikální integrace a tedy i dosažení významnějších 

pozic ve výrobě elektřiny,“ prohlásil generální ředitel EP ENERGY Jan Špringl.  

V rámci ustavení nové organizační struktury byli jmenováni také ředitelé jednotlivých segmentově 

zaměřených divizí  EP ENERGY. Ředitelem divize TĚŽBA UHLÍ se stal Joachim Geisler, šéfem divize 

TEPLO A ELEKTŘINA byl jmenován Tomáš David, v čele divize OBNOVITELNÉ ZDROJE i divize 

OBCHOD A DODÁVKA ENERGIÍ stojí František Čupr, divizi OBCHOD S UHLÍM A LOGISTIKA vede 

Tomáš Novotný. 

Jediným a stoprocentním vlastníkem společnosti  EP ENERGY je ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ 

HOLDING (EPH). Akcionáři EPH jsou PPF (40 %), J&T (40 %) a Daniel Křetínský (20 %). 

Tisková zpráva 



Přílohy:

1) Představenstvo EP ENERGY, a.s.:  

JUDr. Daniel Křetínský – předseda představenstva (kompetence: strategie a HR)

Mgr. Marek Spurný – místopředseda představenstva (právní záležitosti, transakční procesy) 

Ing. Jan Špringl – člen představenstva, generální ředitel (celková odpovědnost za chod firmy)

2) Akcionářská struktura EP ENERGY:  

Daniel Křetínský

20 % 40 %40 %

100 %



3) Přehled společností EP ENERGY:

EP Energy, a.s.

PŘEHLED HLAVNÍCH OVLÁDANÝCH SPOLEČNOSTÍ

Společnost Popis Podíl

MIBRAG
Hnědouhelná těžební společnost v Německu; provozuje 3 klasické kogenerační 
zdroje (Mumsdorf, Deuben, Wählitz) a větrnou elektrárnu Schleenhain; připravuje 
další nové OZE 

50 % *

ELEKTRÁRNY 

OPATOVICE (EOP)

Výrobce elektřiny a tepla ve východních Čechách (Opatovice n.Labem)
100 %

UNITED ENERGY (UE) Výrobce elektřiny a tepla v severních Čechách (Most – Komořany) 100 %

PLZEŇSKÁ 

ENERGETIKA (PE)

Výrobce elektřiny a tepla v Plzni
100 %

PRAŽSKÁ 

TEPLÁRENSKÁ

Výrobce a dodavatel tepla v Praze
73 %

UET
Dodavatel elektřiny a zemního plynu koncovým zákazníkům v České republice a na 
Slovensku

100 %

PEAS Obchodník s elektřinou 100 %

ENERGZET Provozovatel lokální distribuční soustavy v průmyslovém areálu Zetor v Brně – Líšni 100 %

PRVNÍ MOSTECKÁ Dodavatel tepelné energie v Mostu 47 %

SEVEROČESKÁ 

TEPLÁRENSKÁ

Provozovatel tepelných rozvodných zařízení zásobujících města Most a Litvínov
100 %

UNITED ENERGY COAL 

TRADING (UECT)

 Obchodník s uhlím
100 %

EP RENEWABLES
Mateřská společnost OZE firem v ČR a SR; developuje projekty nových větrných 
parků Moldava (VTE Moldava) a Chomutov (Wind Park Chomutov)

100 %

VTE Pchery Provozuje větrnou elektrárnu u obce Pchery na Kladensku 64 %

Powersun Provozuje solární elektrárny v Hustopečích a Kyjově 100 %

Triskata Provozuje FVE zdroj ve Strážském (SR) 100 %

Arisun Provozuje solární elektrárnu ve Strážském (SR) 100 %

Alternative Energy Developuje projekt výstavby bioplynové stanice v obci Bošany (SR) 72 %

Greeninvest Energy Provozuje solární zdroj v lokalitě Ladná 40 %

Mibrag Neue Energie Provozuje a developuje VTE v Německu 50 % *

AISE Poradenská firma v oblasti energetických systémů a auditů 51 %

*  podepsána smlouva o odkupu dalších 50 % akcí MIBRAG (tzn. vlastnický podíl EP ENERGY v MIBRAG dosáhne 100 %)


