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Zákazníci skupiny 
MVV Energie CZ

Dodávky tepelné energie

Domácnosti 70 783

Průmysloví odběratelé / průmyslové areály 54 / 4

Odběratelé z terciární sféry / areály 632 / 1

Dodávky elektrické energie*

Odběratelé 118

Dodávky vody a odvádění odpadních vod

Domácnosti 3 110

Průmysloví odběratelé 46

Odběratelé z terciární sféry 104

Služby elektronických komunikací

Odběratelé 77

* Mimo dodávek do distribuční sítě.

Prodej tepelné energie 
a elektrické energie ve skupině 
MVV Energie CZ (MWh)
2016–2017

2015–2016

2014–2015

 tepelná energie

 elektrická energie

Vybrané konsolidované ukazatele skupiny MVV Energie CZ (v tis. Kč)

Vybrané ukazatele 2016–2017 2015–2016 2014–2015

Celková aktiva 4 360 346 4 498 676 4 667 282

Vlastní kapitál včetně menšinových podílů 2 727 173 2 652 078 2 566 784

Dluhy a závazky z finančního kapitálu 946 042 1 155 971 1 386 163

Výnosy** 2 095 594 2 119 297 2 323 308

Hospodářský výsledek před úroky a daněmi (EBIT) 361 461 378 954 469 394

Pozn.: Zpracováno podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).

** Výnosy očištěny o aktivaci zásob.

Palivová základna skupiny 
MVV Energie CZ

54,1 %
zemní plyn

21,4 %
komunální odpad

18,7 %
uhlí

4,5 %
biomasa

1,0 %
geotermální energie

0,2 %
topný olej

0,1 %
nakupované teplo



Energetická skupina MVV Energie CZ 
patří k předním výrobcům a distributorům 
tepelné energie v České republice. 
Skupina se také zabývá vysokoúčinnou 
výrobou elektřiny, energetickým využitím 
odpadu, energetickým poradenstvím, 
vodohospodářstvím a poskytováním 
služeb elektronických komunikací. Svým 
481 zaměstnancům nabízí v regionech 
zajímavé a stabilní zaměstnání.

Patnáct společností skupiny poskytuje 
své služby obyvatelům, průmyslovým 
podnikům a municipální sféře 
v patnácti městech České republiky, 
zejména na Moravě, v severních Čechách 
a na Vysočině.

Mateřskou společností skupiny je 
MVV Energie CZ a.s., která byla založena 
v říjnu 1993 a od roku 1999 je dceřinou 
společností německého energetického 
koncernu MVV Energie AG se sídlem 
v Mannheimu v Německu.

K výrobě a dodávce energií přistupujeme 
zodpovědně. Využíváme ekologicky šetrná 
paliva a obnovitelné zdroje. Díky moderním 
technologiím, ve spojení s naší odborností 
a mnohaletými zkušenostmi, přinášíme 
inovativní řešení. Našim zákazníkům 
tak poskytujeme bezpečné a komfortní 
dodávky energií.





Skupina MVV  
má nový korporátní styl

V uplynulém roce připravila 
MVV Energie CZ změnu korporátního stylu, 
kterým se nově prezentuje od října 2017. 
Skupina je důležitým hráčem na trhu 
s energiemi a díky spojení moderních 
technologií se zkušenostmi a odborností 
je pro své zákazníky zodpovědným 
partnerem.

Červená barva, symbol energie, je 
tradiční korporátní barvou MVV. Modrá 
vyjadřuje spolehlivost a důvěru. Logo 
tvořené prostorovou vlnou, symbolizující 
různé druhy energie, originálně zobrazuje 
tři písmena značky MVV a dokonale 
koresponduje s novým vizuálním stylem.

• Nové logo MVV zdůrazňuje 
zaměření na inovativní řešení 
a službu zákazníkům.

• Prostorové barevné vlny vyjadřují 
energii a rozmanitost portfolia 
skupiny MVV.

• Slogan „Inspirujeme s energií“ 
vyjadřuje nadšení MVV 
pro ekologicky šetrné metody 
výroby energie, kterým chce 
inspirovat ostatní.



Součástí EPC projektu byla rovněž 
rekonstrukce veřejného osvětlení obce 
s využitím svítidel s LED technologií 
s integrovanou regulací intenzity osvětlení, 
kterou má MVV prověřenou z předchozích 
projektů. Na zhruba 260 nových světel 
dostala obec desetiletou záruku.



Statisíce korun ročně s námi ušetří díky 
projektu EPC také menší obce – na svých 
objektech i veřejném osvětlení

Společnost MVV Energie CZ a.s. 
realizovala v uplynulém roce na třech 
objektech a veřejném osvětlení obce 
Velký Osek energeticky úsporný projekt 
se zaručeným výsledkem (metodou EPC). 
Po dobu deseti let MVV obci garantuje 
roční úsporu nákladů na energie přes 
milion korun. 

Rekonstrukce se týkala plynových kotelen 
a vnitřního osvětlení. Výraznou úsporu 
tepla přinesl také nově zavedený systém 
individuálního řízení teplot (IRC), kde 
je topný režim nastaven pro každou 
místnost podle časového rozvrhu. Pomocí 
dálkového dispečinku provádí MVV aktivní 
energetický management, optimalizuje 
chod topných systémů a vyhodnocuje další 
možná úsporná opatření.

• Metoda EPC (Energy Performance 
Contracting) je služba „na klíč“, 
spočívající v modernizaci 
energetického hospodářství 
se zárukou nižších nákladů 
na energie.

• Obci Velký Osek  
garantujeme úsporu  

1,1 milionu korun ročně.

• Po dobu 10 let EPC projektu 
Velký Osek ušetří celkem 

11 milionů korun  
na objektech obce 
a veřejném osvětlení.





Nízké emise síry  
snižujeme o další třetinu

Společnosti skupiny MVV přistupují 
k výrobě a dodávce energií zodpovědně. 
Využívají palivo s nižším obsahem síry. 
Dosavadní emisní limity oxidů síry (SOx) 
tak plní s velkou rezervou. V současné 
době se připravují na plnění budoucích, 
ještě přísnějších emisních limitů dle zákona 
o ochraně ovzduší.

Na základě zkoušek a analýz z minulých 
let zvolila skupina MVV v jednotlivých 
lokalitách taková opatření, která budou 
mít minimální dopad na cenu tepla 
pro zákazníky. Ve třech lokalitách se jedná 
o instalaci zařízení na snížení emisí síry, 
v jedné pak o nahrazení paliva novým 
palivem s velmi nízkým obsahem síry. 
Oproti současnému stavu tak docílíme 
snížení emisí síry o dalších 33 %. 

• Projekt na snížení emisí síry 
realizujeme ve 4 lokalitách,  
kde emise snižujeme 

o dalších 33 %.

• Instalujeme zařízení, díky kterému 
dochází k chemickému navázání 
síry na vápník a celá sloučenina 
je ve formě tuhých zbytků 
likvidována ekologicky.

• K zachycení síry tak dochází ještě 
před výstupem spalin do ovzduší.
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Historie společnosti

Společnost MVV Energie CZ a.s. vznikla 6. října 1993. 
Hlavním předmětem podnikání společnosti s původním 
názvem EPS ČR s.r.o. bylo poskytování energetických služeb. 
Jejím většinovým vlastníkem byla tehdy americká Energy 
Performance Services Inc.

V roce 1999 odkoupila většinový podíl německá 
MVV Energie AG, jedna z největších energetických 
společností v Evropě. V následujících letech se podařilo 
v České republice vybudovat rozsáhlou energetickou 
skupinu, která nyní působí v patnácti městech. 
MVV Energie CZ a.s. je vlastněna ze 100 % německou 
společností MVV Energie AG.

Aktivity společnosti

Společnosti sdružené ve skupině MVV Energie CZ podnikají 
především v oboru výroby a distribuce tepla. Skupina vyrábí 
také v jedenácti městech České republiky elektrickou energii 
a některé společnosti se starají o vodohospodářství či 
poskytují služby elektronických komunikací a další.

MVV Energie CZ a.s. má nejdelší zkušenosti s realizacemi 
energeticky úsporných projektů v České republice. Kromě 
služeb metodou EPC (Energy Performance Contracting) 
nabízí zákazníkům v celé republice také související 
energetické služby.

Výroba energií

Pro výrobu tepla využívá skupina MVV Energie CZ palivový 
mix, ve kterém je v největší míře zastoupen zemní plyn. 
Veškerou elektřinu vyrábí skupina pouze kogeneračně. 
V devatenácti lokalitách jedenácti měst slouží ke společné 
výrobě elektřiny a tepla kogenerační motory či turbíny 
o celkovém výkonu téměř 56,8 MWe.

Skupina MVV Energie CZ také jako jediná v České republice 
využívá geotermální vodu pro výrobu tepla pro tisíce 
domácností v Děčíně. Geotermální zdroj, který přinesl 
do celého regionu významné zlepšení životního prostředí, 
zvítězil v soutěži Projekt desetiletí (vyhlašuje Teplárenské 
sdružení České republiky) v soustavách zásobování 
teplem a chladem.

MVV Energie CZ vstoupila v roce 2011 do oblasti 
energetického využití odpadu. V Libereckém kraji využívá 
MVV Energie CZ k výrobě tepla a elektřiny více než 
polovinu veškerého vyprodukovaného odpadu, který by 
jinak skončil na skládkách.

Zákazníci skupiny MVV Energie CZ

Našimi zákazníky jsou v patnácti městech České republiky 
domácnosti, velké i malé průmyslové podniky, města a obce. 
V hospodářském roce 2016–2017 skupina MVV Energie CZ 
prodala 747 tisíc MWh tepla, 193 tisíc MWh elektřiny a její 
obrat v hospodářském roce činí 2,1 mld. Kč.

Lidé ve společnosti

Statutárním orgánem MVV Energie CZ a.s. je dvoučlenné 
představenstvo. V čele společnosti je Ing. Jiří Koptík, který 
je předsedou představenstva s odpovědností za strategii, 
technický úsek a správu všech majetkových účastí. Druhým 
členem představenstva odpovědným za finance, informační 
technologie a energetické služby je Ing. Libor Žížala.

MVV Energie CZ a.s. má celkem 34 zaměstnanců.* 
Společnost je organizačně rozdělena do čtyř úseků řízených 
řediteli, dále má dvě samostatné divize a někteří zaměstnanci 
jsou přímo podřízeni představenstvu společnosti.

Organizační struktura společnosti

Jediný akcionář Dozorčí rada

Představenstvo

Předseda představenstva  
Ing. Jiří Koptík

Člen představenstva 
Ing. Libor Žížala

Kancelář představenstva 
právní agenda 
komunikace a marketing Finanční úsek

Úsek správy 
majetkových účastí 
Ing. Jan Vencour, ředitel

Divize informačních systémů 
a technologií  
Ing. Jan Regner, manažer

Úsek Strategie a rozvoj 
Mgr. Ing. Tomáš Mičánek, 
ředitel

Divize energetických služeb 
Bc. Martin Hvozda, manažer

Technický úsek 
Ing. Ivan Slavík, ředitel

*Evidenční stav zaměstnanců k 30. 9. 2017 (bez členů statutárních orgánů).

01.	Profil  
společnosti
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Ing. Jiří Koptík Ing. Libor Žížala

Ing. Jan Vencour Bc. Martin HvozdaIng. Ivan Slavík Ing. Jan RegnerMgr. Ing. Tomáš Mičánek

Vedení společnosti

Ing. Jiří Koptík předseda představenstva

Ing. Libor Žížala člen představenstva

Ing. Jan Vencour ředitel Úseku správy majetkových 
účastí

Mgr. Ing. Tomáš Mičánek ředitel Úseku Strategie a rozvoj 
(od 1. července 2017)

Mgr. Ing. Jana Hrabětová ředitelka Úseku Strategie a rozvoj 
(do 31. května 2017)

Ing. Ivan Slavík ředitel Technického úseku

Ing. Jan Regner manažer Divize informačních 
systémů a technologií

Bc. Martin Hvozda manažer Divize 
energetických služeb

Činnost představenstva společnosti kontroluje čtyřčlenná 
dozorčí rada složená ze zástupců mateřské společnosti 
MVV Energie AG.

Dozorčí rada

Ralf Klöpfer předseda dozorčí rady (od 14. října 2016), 
člen dozorčí rady

Dr. Hansjörg Roll člen dozorčí rady

Daniela Kirchner členka dozorčí rady

Florian Pavel člen dozorčí rady (od 15. listopadu 2016)

11
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02.	Organizační  
struktura skupiny

MVV Energie AG

MVV Energie CZ a.s.

CTZ s.r.o. 50,96 %

Českolipské teplo a.s. 100,00 %

e.services s.r.o. 100,00 %

ENERGIE Holding a.s. 100,00 %

G-LINDE s.r.o. 100,00 %

G-RONN s.r.o. 100,00 %

IROMEZ s.r.o. 100,00 %

OPATHERM a.s. 100,00 %

POWGEN a.s. 100,00 %

TERMIZO a.s. 100,00 %

TERMO Děčín a.s. 96,91 %

Zásobování teplem Vsetín a.s. 100,00 %

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. 94,99 %

Teplárna Liberec, a.s. 70,00 %

Pozn.: Organizační struktura je platná k 30. 9. 2017.

13
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03.	Rozhovor s Jiřím Koptíkem, 
předsedou představenstva

Jak hodnotíte všeobecné dění v energetice?

Pokud bych měl shrnout hlavní body, tak za významné 
považuji sílící příklon k obnovitelným zdrojům a probíhající 
veřejnou diskusi o budoucím nastavení energetického 
systému, zejména míru jeho centralizace. 

V čem se zmíněný výraznější příklon 
k obnovitelným zdrojům projevuje?

Obrat vidím v rozsáhlejším využívání obnovitelných 
a alternativních zdrojů energie v energetice jako celku. 
Ať jde o sluneční či větrnou energii, nebo o energetické 
využívání odpadu. Směřování k zeleným technologiím 
potvrzuje i vývoj systému státních, potažmo evropských 
subvencí pro investiční projekty zahrnující podporované 
zdroje energie. Všechny projekty, které smysluplně – a navíc 
ekonomicky – využijí tyto nekonvenční zdroje energie, 
vnímám jako přínosné pro budoucí úsporu fosilních paliv 
a s tím spojené snižování ekologické zátěže.

Jak se stavíte k veřejné diskusi na téma 
centralizovaný versus decentralizovaný 
systém elektroenergetiky?

V posledních letech dochází k významnému sbližování 
elektroenergetiky a teplárenství. I pro nás je tato 
diskuse významná. Vnímám ji jako příležitost k prosazení 
nových přístupů do oblasti energetiky. V minulosti byla 
elektroenergetika centralizovaným oborem a dle mého 
názoru bude centrální způsob dodávky energií významný 
i v budoucnu. Stále bude nutné dodávat energii například 
velkým průmyslovým podnikům. Zásadní změnou ale 
mohou být regionální systémy, které by byly do značné míry 
schopné samostatného fungování. Dokonce jsem si jist, že 
bude takový vývoj nezbytný, jelikož centralizovaný přístup 
nestačí držet krok s překotným technologickým vývojem 
na lokální úrovni.

Jsem přesvědčený, že centralizovaný systém se bude 
postupně přetvářet do hybridního, kde bude získávat 
na významu schopnost sladit mnoho účastníků trhu 
s různými zájmy. Bude nutné přejít od direktivního systému 
centrálního řízení k systému na bázi pravidel a tržních 
mechanismů. Jedině tak budeme schopni flexibilně měnit 
strukturu zdrojů a spotřebitelů. Zdrojů bude významně 
přibývat a jejich centrální řízení již bude velmi obtížné, 
ne-li nezvladatelné.

V neposlední řadě jsou zde i ekonomické a časové faktory. 
Posilování centralizované infrastruktury stojí řádově vyšší 

desítky miliard korun a trvá více než deset let. Překotný 
rozvoj na poli výrobních zdrojů však vyžaduje okamžitou 
reakci, jinak hrozí nucená stagnace.

Jak na celý proces reagují regulační aktivity?

To je myslím obecný problém. Ve srovnání s podporou 
dotací zde dochází ke zpoždění. Navíc se zdá, že názor 
na stanovení cílů a způsoby jejich dosažení se liší na úrovni 
České republiky a Evropské unie. Nicméně s regulačními 
orgány i s poskytovateli dotací jsme ve styku v rámci diskusí 
a oponentury k plánovaným změnám regulace. 

S tím také úzce souvisí vzrůstající nepoměr 
mezi výrobou energií a poptávkou po nich…

Diskrepanci mezi schopností finančního a fyzického 
vyrovnání odchylek na elektroenergetickém trhu vnímám 
jako důležitý úkol právě pro kogenerační zdroje elektrické 
energie vnořené do centrálních SZT. Aktivní zapojení 
středních zdrojů do tohoto procesu je dle mého názoru 
správnou cestou, jak tento nesoulad minimalizovat. 

Co teplárenství a konkurence?

Být pod tlakem konkurenčního prostředí je samozřejmě 
správně. Centrální teplárenství, na rozdíl od konkurence – 
zejména malých plynových kotelen, je však navíc 
znevýhodňováno legislativními povinnostmi. Domovní 
kotelny přitom zatěžují lokalitu mnohem více než teplárna, 
která zásobuje několik tisíc domácností. Je tedy paradoxem, 
že tyto zdroje jsou někdy podporovány i městy, ačkoliv spolu 
se vzrůstající zátěží z dopravy zhoršují životní prostředí 
v dané lokalitě.

Často se srovnávají ceny uhelných zdrojů 
a jiných paliv, například plynu. Lze je vůbec 
porovnávat takto obecně?

Vývoj posledních let začíná v minulosti významný rozdíl 
v nákladovosti rychle snižovat. Uhelné zdroje musí do svého 
podnikání více promítat investice na ekologizaci. Původně 
levné emisní povolenky zdražují. Ekologie tak působí jako 
významný prvek nákladovosti uhelných tepláren a elektráren. 
Pro některé bude tento vývoj znamenat i ukončení činnosti. 
Plynové teplárny smazávají svou původně cenově méně 
výhodnou pozici a stávají se více srovnatelné. Pro všechny 
systémy CZT bude ale i do budoucna zásadní udržet si pevné 
místo v zajištění dodávek tepla zákazníkům.
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Jak je na současnou situaci připravena 
skupina MVV Energie CZ?

Jsme připraveni na zvyšující se očekávání v oblasti 
zákaznické péče i na případné rychlé změny tržního 
prostředí. Naše skupina se kontaktu se zákazníky věnuje 
dlouhodobě. Jejich názor je pro nás důležitý. Na rozdíl 
od dřívějšího obchodního konceptu „dodávky energie“ 
přecházíme ke konceptu „kompletní služby“ a partnerství.

Společnosti skupiny působí v patnácti 
městech České republiky. Přizpůsobujete 
strategie jednotlivých společností specifikům 
regionů, v nichž působí?

Vždy postupujeme individuálně, potřeby a možnosti 
jednotlivých regionů společnosti důkladně zvažují. 
Pravidelně provádíme průzkum očekávání našich 
zákazníků, který nám umožňuje lépe naslouchat jejich 
potřebám a neustále zvyšovat kvalitu služeb. Naše nabídka 
tak reaguje na konkrétní požadavky a je přizpůsobena 
jednotlivým lokalitám.

Jak skupina reaguje na zpřísňující se 
ekologické limity?

Na stále přísnější ekologické limity reagujeme pružně. Vysoké 
investiční výdaje do ekologických opatření kompenzujeme 
jednak precizní přípravou a plánováním a jednak realizací 
úspor tak, aby cenový dopad na naše zákazníky byl 
minimální. Aktivně hledáme efektivnější řešení při maximální 
snaze snižovat ekologickou zátěž životního prostředí.

Jaké konkrétní kroky skupina MVV 
aktuálně podniká?

Prioritou skupiny je zvyšování účinnosti našich soustav 
a zdrojů. V Liberci a Pelhřimově jsme zahájili rozsáhlé 
projekty nazvané „GreenNet“, ve kterých nahradíme parní 
potrubí za horkovodní. Touto rekonstrukcí dosáhneme 
významného snížení tepelných ztrát. Vysokou investiční 
náročnost kolem půl miliardy korun alespoň částečně snižuje 
možnost získání státních dotací – tyto projekty totiž přispívají 
mimo jiné k plnění ekologických cílů České republiky.

Budete také modernizovat plynové palivové 
hořáky? V jakých lokalitách?

Modernizaci plynových zdrojů – zejména výměnu hořáků 
za nízkoemisní – realizujeme v lokalitách Česká Lípa, Děčín, 
Liberec, Louny, Opava, Pelhřimov, Uherské Hradiště a Vsetín. 
Máme hotovou zhruba třetinu. V následujících dvou letech 
nás ještě čeká investice kolem patnácti milionů korun.

Řešíte také ekologizaci uhelných zdrojů?

Snižování emisí u uhelných zdrojů je úkol, na který jsme 
myslím dobře připraveni. Díky tomu jsme schopni nalézat 
optimální varianty pro jednotlivé lokality. Již v minulosti jsme 
instalovali zařízení pro snížení emisí tuhých znečišťujících 
látek, které dosahuje účinnosti filtrace přes 99 %. Pokud 
se dotkneme problematiky snížení emisí síry, ve třech 
lokalitách ze čtyř instalujeme odsiřovací technologie 
a v jednom případě využijeme možnost nahradit současné 
palivo za palivo s velice nízkým obsahem síry. Takto 
bezpečně a s rezervou zajistíme dosažení emisních limitů 
pro následující období.

Na jakou oblast se skupina zaměří 
do budoucna?

Hlavní pilíře strategie MVV – výroba a distribuce tepla, 
kombinovaná vysokoúčinná výroba elektřiny a energetické 
využití odpadu – zůstávají stejné. Neustále však hledáme 
inovativní řešení. To zdůrazňujeme nyní také naším novým 
korporátním stylem.

Disponujeme technologickým zázemím, které splňuje 
neustále se zpřísňující ekologické limity, což ve spojení 
s naší odborností a zkušenostmi znamená, že jsme dobře 
připraveni na výzvy současné i budoucí. I nadále se zaměříme 
na rozvoj energetických úspor, především metodou EPC, 
kterou využíváme již od roku 1993. Na příkladu realizace 
EPC projektu v menší obci Velký Osek chceme ukázat, 
že důležitou součástí takového projektu může být rovněž 
rekonstrukce veřejného osvětlení, jež významnou měrou 
přispívá k úsporám a bezpečnosti obce.

Další oblastí je péče o zákazníky, kterým dodáváme 
„kompletní službu“ bez starostí, a péče o naše zaměstnance. 
Jsme si dobře vědomi, že žádná opatření by nebylo možné 
realizovat bez vysoké výkonnosti a úsilí našich zaměstnanců. 
Rád bych tímto kolegyním a kolegům poděkoval za jejich 
práci a přínos pro skupinu.

15

MVV Energie CZ  |  Výroční zpráva 2016–2017



04.	Významné události  
roku 2016–2017

GreenNet v Pelhřimově  
dokončil první etapu

IROMEZ s.r.o. realizuje tzv. projekt GreenNet, při kterém 
provede rekonstrukci většiny primárních rozvodů a parní 
potrubí vymění za efektivnější teplovodní. Nové potrubí 
bude předizolované a vedené v zemi. Tím společnost 
dosáhne zhruba 35% snížení tepelných ztrát celé distribuční 
soustavy v Pelhřimově. Na zásobování teplem tak vystačí jen 
s kotelnou K2, jež spaluje ekologicky šetrnou lesní biomasu. 
Olejovou kotelnu K1 poté zcela odstaví. Dalším efektem 
GreenNetu je tedy podpora výroby tepla z obnovitelných 
zdrojů. Projekt je možné realizovat díky využití dotační 
podpory OPPIK, která činí přibližně čtvrtinu z celkových 
nákladů. Akce je rozdělena do tří etap. První etapa, 
obnášející vybudování centrální výměníkové stanice a úpravy 
v sekundární části sítí, je ve finále. Dokončení celé akce je 
plánované na rok 2019.

MVV získala prestižní ocenění 
Czech Stability Award

Společnost MVV Energie CZ a.s. získala při hodnocení 
CZECH TOP 100 skóringové ocenění Czech Stability Award 
se známkou AAA. Zařadila se tak mezi nejstabilnější firmy 
v České republice. Hodnocení poskytuje nezávislý pohled 
na finanční i nefinanční bonitu firmy. Známka AAA je 
nejlepším možným ohodnocením, které deklaruje stabilní 
společnost s vysokou pravděpodobností plnění závazků 
z obchodního styku, vysokou návratností investic, nízkým 
úvěrovým rizikem a minimálním rizikem úpadku. „Je nám ctí, 
že jsme držiteli ocenění, jež odráží dlouholetou zodpovědnou 
práci našich zaměstnanců a stvrzuje naši stabilitu,“ řekl 
předseda představenstva Jiří Koptík. Czech Stability Award 
vyhlašuje společnost Bisnode ve spolupráci se Sdružením 
CZECH TOP 100. Výsledky hodnocení společností jsou 
každoročně vyhlašovány v kategorii „Nejstabilnější 
firma roku“.

IROMEZ vyrábí teplo z ekologické biomasy, díky projektu GreenNet navíc 
sníží tepelné ztráty soustavy CZT o 35 %.

  

2017

MVV Energie CZ a.s.
IČ: 49685490

19. 06. 2017
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Dny otevřených dveří  
přilákaly stovky návštěvníků

Společnosti skupiny MVV Energie CZ pořádají pro zákazníky, 
partnery i širokou veřejnost nejrůznější akce, odborné 
konference a semináře. Správcovské firmy, které zabezpečují 
správu bytových domů, ocenily seminář k rozúčtování 
nákladů na vytápění a teplou vodu podle nové vyhlášky. 
Pro zákazníky z řad bytových družstev jsme připravili 
praktického rádce pro efektivní vytápění domu. V tomto 
roce jsme „otevřeli dveře“ tepláren stovkám velkých i malých 
návštěvníků, kteří si mohli prohlédnout, jak se vyrábí teplo 
v Děčíně, Uherském Hradišti a ve Vsetíně. Domácnosti, které 
jsou našimi zákazníky, se mohly zúčastnit letní fotosoutěže 
na téma „místo v mém městě, které mě nabíjí energií“, 
kde hlavní výhrou bylo teplo za rok 2016 zdarma. V rámci 
zábavného edukačního programu pro děti společnosti 
uspořádaly mezi mateřskými školami „soutěž o největší 
komín“. Úkolem pro kolektivy dětí bylo zhotovit komín 
z jakéhokoliv materiálu a dále zjistit, jak vysoký je komín 
teplárny, která do jejich školky dodává teplo. Do soutěže 
se zapojilo na šest set dětí, jejichž kreativita neznala mezí. 
Výhru v podobě výtvarných pomůcek, her a dobrot si tak 
právem zasloužili všichni soutěžící.

Zaměstnanci skupiny opět soutěžili 

Skupina MVV Energie CZ klade velký důraz na péči o své 
zaměstnance a také rozvoj týmových aktivit a sportu. 
Na červnovém MVV Cupu, fotbalovém turnaji pořádaném 
mateřskou společností v německém Mannheimu, 
reprezentovaly českou skupinu dva týmy. V konkurenci 
třinácti zahraničních týmů se český tým MVV Energie Praxis 
umístil na výborném čtvrtém místě. Tým MVV Energie Talent 
byl oceněn jako nejlepší tým „hry fair play“. V srpnu 2017 
dále pořádaly společnosti Teplárna Liberec a TERMIZO již 
třináctý ročník tradičních sportovních her pro zaměstnance 
skupiny MVV Energie CZ. Týmy i jednotlivci se utkali 
v pěti týmových a čtyřech individuálních disciplínách. Celé 
sportovní klání bezmála stovky soutěžících uzavřela týmová 
soutěž ve střelbě na cíl. Nejvíce medailí si odnesly týmy 
z Teplárny Liberec, Zásobování teplem Vsetín a společnosti 
TERMIZO, jejíž tým získal i nejvíce zlatých medailí – včetně 
týmové soutěže. 

Na sportovních hrách MVV vybojoval nejvíce zlatých medailí 
tým TERMIZO. 

Pod dozorem zkušených horolezců si v Děčíně a Vsetíně mohli odvážní 
zájemci vylézt na teplárenský komín a pokochat se pohledem na město 
z jeho ochozu.
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05.	Skupina  
MVV Energie CZ

• CTZ s.r.o.

• ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

• Českolipské teplo a.s.

• e.services s.r.o.

• ENERGIE Holding a.s.

• G-LINDE s.r.o.

• G-RONN s.r.o.

• IROMEZ s.r.o.

• MVV Energie CZ a.s.

• OPATHERM a.s.

• POWGEN a.s.

• Teplárna Liberec, a.s.

• TERMIZO a.s.

• TERMO Děčín a.s.

• Zásobování teplem Vsetín a.s.

Děčín

Česká 
Lípa LiberecJílové

Mimoň

Litoměřice Dubá

Louny

Praha

Pelhřimov

Opava Dolní 
Benešov

Studénka

Vsetín

Uherské Hradiště
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Aquapark v Uherském Hradišti ročně navštíví 
přes 370 tisíc návštěvníků. Areál je tak centrem sportovního 
vyžití a volnočasových aktivit nejen pro obyvatele města. 
Největší oblibě se těší tobogány „X-tube“ o délce 186 metrů 
a stočtyřicetimetrový „Black Hole“, vyhřívaný bazén 
pod širým nebem, příjemný saunový svět a v létě rozsáhlý 
venkovní areál. 

Společnost CTZ je spolehlivým dodavatelem tepla 
do Aquaparku již šest let.
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Obchodní firma: CTZ s.r.o.

Sídlo: Sokolovská 572, 686 01 Uherské Hradiště

IČO: 63472163

DIČ: CZ63472163

Datum vzniku společnosti: 1. března 1996

Orgány společnosti

Jednatelé

Ing. Michal Chmela jednatel

Ing. Kamil Ondra jednatel od 1. ledna 2017 

Petr Heincl jednatel do 31. prosince 2016 

Dozorčí rada

Ing. Jiří Koptík předseda dozorčí rady 

Mgr. Evžen Uher místopředseda dozorčí rady

Ing. Libor Žížala člen dozorčí rady

Ing. Vladimír Moštěk člen dozorčí rady

Ing. Drahomír Hlaváč člen dozorčí rady

Mgr. Radovan Jančář člen dozorčí rady

Ing. Jaromír Prokop, MBA člen dozorčí rady 

O společnosti*

Vlastnická struktura

MVV Energie CZ a.s. 50,96 %

Město Uherské Hradiště 49,04 %

Výsledek hospodaření za účetní období 15 373 tis. Kč

Celkové výnosy 106 327 tis. Kč

Počet zaměstnanců* 33

Instalovaný tepelný/elektrický výkon 41,8 MW/1 MW

Zákazníci

Dodávky tepelné energie

Domácnosti 4 990

Průmysloví odběratelé / 
průmyslové areály 6/1

Odběratelé z terciární sféry 40

Dodávky elektrické energie

Regionální distribuční soustava 
elektrické energie 1

*Evidenční stav zaměstnanců k 30. 9. 2017 (bez členů statutárních orgánů).

Společnost byla založena městem Uherské Hradiště jako 
jediným zakladatelem a její vznik se datuje k 1. březnu 1996. 
Od 12. prosince 2000 je CTZ s.r.o. dceřinou společností 
MVV Energie CZ a.s., která odkoupila od města Uherské 
Hradiště obchodní podíl ve výši 50,96 %.

CTZ s.r.o. zajišťuje na území města Uherské Hradiště 
výrobu a rozvod tepelné energie. Společnost dodává 
technologickou páru a teplou vodu podnikatelským 
subjektům a teplou vodu také domácnostem. CTZ s.r.o. je 
od roku 2009 rovněž výrobcem elektrické energie, kterou 
vyrábí kogeneračně v turbíně. Vyrobenou elektrickou energii 
využívá zčásti pro svou vlastní potřebu a rovněž ji dodává 
do distribuční sítě.

Mezi největší investiční akce společnosti v hospodářském 
roce 2016–2017 patřilo posílení kompresorové stanice 
na tepelném zdroji v Mařaticích. Tato akce proběhla v rámci 
projektu „Ekologizace kotelny CTZ s.r.o., Uherské Hradiště“ 
a přispěje ke snížení emisí na území města. V oblasti 
tepelných sítí společnost realizovala nové připojení bytového 
domu Sluneční terasy II a III na sídlišti Východ, kam dodává 
teplo od podzimu 2017.

CTZ s.r.o. i v tomto roce spolupracovala s místními 
organizacemi na sociálních, sportovních a kulturních 
projektech v Uherském Hradišti: Oblastní 
charitou, fotbalovým klubem 1. FC SLOVÁCKO, 
Aquaparkem,  Knihovnou B. B. Buchlovana a Senior 
centrem. Společnost nově spolupracuje se Slováckým 
divadlem a ZŠ a MŠ Speciální pro zdravotně a mentálně 
postižené děti. Podílela se také na sportovně-hudebním 
festivalu pro celou rodinu „Slovácké léto“ a na „Dni 
Charity“. Zorganizovala ve městě soutěž mateřských 
škol o „Největší komín v Uherském Hradišti“, do níž 
se zapojilo 240 dětí. Obyvatele města pozvala na Den 
otevřených dveří a pro své odběratele připravila 
praktického rádce, jak se starat o teplo v domácnosti.
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Kulturní dům Crystal je multifunkční objekt v centru České 
Lípy, jehož otevření se datuje do roku 1990. Při projektování 
stavby, které proběhlo o patnáct let dříve, se už počítalo 
s energeticky úsporným konceptem. Dobrá izolace, částečné 
zapuštění do země a prosklená jižní fasáda udělaly z této 
budovy zajímavý předrevoluční pokus o co nejlepší využití 
tepelné energie. 

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ dodává do Crystalu teplo 
od jeho otevření, tedy téměř třicet let.
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Obchodní firma: ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Sídlo: Liberecká 132, 470 01 Česká Lípa

IČO: 64653200

DIČ: CZ64653200

Datum vzniku společnosti: 22. února 1996

Orgány společnosti

Představenstvo

Ing. Jaroslav Pantůček předseda představenstva 
od 1. ledna 2017

Ing. Jitka Holčáková, MBA předsedkyně představenstva 
do 31. prosince 2016

Ing. Jan Sulík místopředseda 
představenstva

Dozorčí rada

Ing. Jiří Koptík předseda dozorčí rady 

Ing. Libor Žížala místopředseda dozorčí rady

MUDr. Karel Tejnora člen dozorčí rady

O společnosti*

Vlastnická struktura

Českolipské teplo a.s. 94,99 %

Město Česká Lípa 5,01 %

Výsledek hospodaření za účetní období 12 451 tis. Kč

Celkové výnosy 158 427 tis. Kč

Počet zaměstnanců* 27

Instalovaný tepelný/elektrický výkon 78,95 MW/0 MW

Zákazníci

Dodávky tepelné energie

Domácnosti 9 166

Odběratelé z terciární sféry 58

*Evidenční stav zaměstnanců k 30. 9. 2017 (bez členů statutárních orgánů).

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. byla založena 
městem Česká Lípa jako jediným zakladatelem a zapsána 
do obchodního rejstříku dne 22. února 1996. Členem 
skupiny MVV Energie CZ je společnost od roku 2001. 
Od 15. ledna 2009 má MVV Energie CZ a.s. ve společnosti 
majoritní 94,99% podíl.

Společnost zásobuje tepelnou energií a teplou vodou více 
než 9 tisíc domácností ve městech Česká Lípa a Dubá. 
Zajišťuje také dodávky školám, úřadům, obchodním centrům 
a dalším subjektům, přičemž celkově je tak dálkově vytápěno 
přes 50 % domácností v obou městech.

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. v tomto hospodářském 
roce pokračovala v rozpracovaných projektech na zlepšování 
efektivity dodávek tepla v několika lokalitách. Na sídlišti 
Sever společnost dokončila přepojení posledních 
domů na horkovodní potrubí. Dalších pět objektových 
předávacích stanic má po letních modernizačních 
pracích nový řídicí systém. Tento krok umožnil vyřadit 
z provozu jednu výměníkovou stanici a výrazně snížit ztráty 
v rozvodech, což připojení zákazníci v těchto domech 
ocení už v nadcházející topné sezóně. Na sídlišti Špičák 
se podařilo propojit dvě horkovodní větve pro zajištění 
bezproblémového a bezporuchového zásobování sousedních 
výměníkových stanic. 

Teplárenská společnost v letním období také přeložila 
horkovodní potrubí na mostě přes Moskevskou ulici. Nové 
uložení teplárenských sítí plně uhradil investor komplexní 
opravy této páteřní českolipské komunikace. Mimo topné 
období proběhla důsledná kontrola technologie včetně revizí 
a oprav. Modernizace přispěly ke zvýšení komfortu dodávek 
tepla a účinnosti soustavy. 

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ každoročně snižuje objem 
emisí, jejichž nízké hodnoty výrazně přispívají k čistotě 
vzduchu ve městě a jeho okolí. Společnost se také 
dlouhodobě podílí na pořádání kulturních a sportovních 
aktivit ve městě. V průběhu roku spolupracovala s hokejovým 
a florbalovým klubem, a podílela se na organizaci akcí 
pořádaných městem Česká Lípa. Tímto způsobem 
českolipská teplárna přispívá ke zlepšování životního 
prostředí a zdravému rozvoji života města na řece Ploučnici. 
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Obchodní firma: Českolipské teplo a.s.

Sídlo: Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5

IČO: 63149907

DIČ: CZ63149907

Datum vzniku společnosti: 11. září 1995

Orgány společnosti

Představenstvo

Ing. Jaroslav Pantůček předseda představenstva 
od 1. ledna 2017

Ing. Jitka Holčáková, MBA předsedkyně představenstva 
do 31. prosince 2016

Ing. Jan Sulík místopředseda 
představenstva

Dozorčí rada

Ing. Libor Žížala předseda dozorčí rady

Ing. Jiří Koptík člen dozorčí rady

O společnosti

Vlastnická struktura

MVV Energie CZ a.s. 100 %

Výsledek hospodaření za účetní období 25 397 tis. Kč

Celkové výnosy 43 541 tis. Kč

Prostřednictvím společnosti Českolipské teplo a.s. spravuje 
společnost MVV Energie CZ a.s. svůj 94,99% podíl 
ve společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.
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Obchodní firma: e.services s.r.o.

Sídlo: Oblouková 958/25, 405 02 Děčín I-Děčín

IČO: 28748514

DIČ: CZ28748514

Datum vzniku společnosti: 10. října 2011

Orgány společnosti

Sbor jednatelů

Ing. Radomír Ondra předseda sboru jednatelů 

Ing. Jana Pěničková členka sboru jednatelů 

O společnosti*

Vlastnická struktura

MVV Energie CZ a.s. 100 %

Výsledek hospodaření za účetní období 324 tis. Kč

Celkové výnosy 10 856 tis. Kč

Počet zaměstnanců* 9

*Evidenční stav zaměstnanců k 30. 9. 2017 (bez členů statutárních orgánů).

Společnost e.services s.r.o. vznikla v říjnu 2011 jako středisko 
sdílených služeb ve skupině MVV Energie CZ.

Společnost poskytovala ve sledovaném období služby vedení 
účetnictví, ekonomických činností, reportingu a controllingu 
a bezhotovostní úhrady plateb pomocí přímého 
elektronického bankovnictví.

Služby byly poskytovány obchodním společnostem 
ve skupině MVV Energie CZ.
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Kalich Arena Litoměřice je nově vybudovanou víceúčelovou sportovní halou. 
Moderní a výborně vybavený sportovní areál slouží mnoha sportovním odvětvím. 
Především lední hokej má v Litoměřicích dlouholetou tradici a vychoval světoznámé 
hokejisty, jako například Milana Hniličku nebo Martina Škoulu. 

ENERGIE Holding a.s. zásobuje Kalich Arenu Litoměřice teplem a teplou vodou.  
Dlouhodobě také spolupracuje s oddílem ledního hokeje v Litoměřicích.



Obchodní firma: ENERGIE Holding a.s.

Sídlo: Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5

IČO: 27594301

DIČ: CZ27594301

Datum vzniku společnosti: 27. září 2006

Orgány společnosti

Představenstvo

Ing. Libor Štěpán předseda představenstva 
od 18. dubna 2017

Ing. Pavel Jonáš předseda představenstva 
do 18. dubna 2017 

Ing. Petr Boukal místopředseda 
představenstva 

Dozorčí rada

Ing. Jiří Koptík předseda dozorčí rady

Ing. Martin Drinka člen dozorčí rady

O společnosti*

Vlastnická struktura

MVV Energie CZ a.s. 100 %

Výsledek hospodaření za účetní období 45 886 tis. Kč

Celkové výnosy 278 455 tis. Kč

Počet zaměstnanců* 59

Instalovaný tepelný/elektrický výkon 102,62 MW/ 
0,295 MW

Zákazníci

Dodávky tepelné energie

Domácnosti 12 328

Průmysloví odběratelé 5

Odběratelé z terciární sféry 115

Dodávky elektrické energie

Odběratelé 1

Regionální distribuční soustava 
elektrické energie 1

*Evidenční stav zaměstnanců k 30. 9. 2017 (bez členů statutárních orgánů).

Společnost ENERGIE Holding a.s. dodává teplo převážně 
domácnostem a terciární sféře ve městech Litoměřice, Louny 
a Mimoň. Společnost je také výrobcem elektrické energie 
v Mimoni.

Nejvýznamnější investiční akcí v letošním fiskálním roce 
je realizace Aditivace spalovacího zdroje Litoměřice, 
která zajistí splnění legislativních požadavků na dodržení 
emisních limitů SO2. Technologie regulované aditivace se 
provádí řízeným dávkováním vápence v závislosti na obsahu 
síry v uhlí, resp. SO2 ve spalinách. Je to nejjednodušší 
metoda odsíření s ohledem na provedení a provozovaní. 
Významné snížení nákladů přináší také automatizace provozu 
CZT Louny. Díky technickému opatření bude pracovat 
v automatickém provozu s občasnou obsluhou. ENERGIE 
Holding pokračovala v Lounech také letos s výměnou měřičů 
tepla s možností dálkového odečtu. 

ENERGIE Holding v letošním roce podpořila svým jednáním 
městské slavnosti v Mimoni a oddíl ledního hokeje 
v Litoměřicích. Společnost se opět podílela na organizaci 
evropského poháru handicapovaných sportovců v Lounech.
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Obchodní firma: G-LINDE s.r.o.

Sídlo: Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5

IČO: 24684538

DIČ: CZ24684538

Datum vzniku společnosti: 28. května 2010

Orgány společnosti

Jednatelé

Ing. Libor Stuchlík jednatel

Ing. Michal Chmela jednatel

O společnosti

Vlastnická struktura

MVV Energie CZ a.s. 100 %

Výsledek hospodaření za účetní období 1 804 tis. Kč

Celkové výnosy 12 104 tis. Kč

Instalovaný tepelný/elektrický výkon 1,1 MW/0,971 MW

Zákazníci

Dodávky tepelné energie

Průmysloví odběratelé 1

Dodávky elektrické energie

Odběratelé 1

Společnost G-LINDE s.r.o. vznikla dne 28. května 2010 jako 
100% dceřiná společnost MVV Energie CZ a.s. G-LINDE se 
podílela na realizaci projektu COGEN II v České Lípě.

V hospodářském roce 2016–2017 společnost pokračovala 
ve spolehlivém provozu instalované kogenerační jednotky 
v České Lípě.
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Obchodní firma: G-RONN s.r.o.

Sídlo: Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5

IČO: 24679399

DIČ: CZ24679399

Datum vzniku společnosti: 28. května 2010

Orgány společnosti

Jednatelé

Ing. Libor Stuchlík jednatel

Ing. Michal Chmela jednatel

O společnosti

Vlastnická struktura

MVV Energie CZ a.s. 100 %

Výsledek hospodaření za účetní období 12 347 tis. Kč

Celkové výnosy 94 555 tis. Kč

Instalovaný tepelný/elektrický výkon 11,552 MW/ 
8,06 MW

Zákazníci

Dodávky tepelné energie

Průmysloví odběratelé 1

Dodávky elektrické energie

Odběratelé 1

Společnost G-RONN s.r.o. vznikla dne 28. května 2010 jako 
100% dceřiná společnost MVV Energie CZ a.s. Společnost se 
podílela na realizaci projektu COGEN II v České Lípě.

V hospodářském roce 2016–2017 zajistila společnost 
spolehlivý provoz instalovaných kogeneračních jednotek 
v České Lípě a prováděla servisní práce dle počtu provozních 
hodin. Teplo vyrobené v kogeneračních jednotkách bylo 
dodáno do centrálního zásobování města Česká Lípa.
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Budova dnešního divadla sloužila původně jako solnice. 
Její historie sahá až do roku 1707. Od té doby prošla několika 
rekonstrukcemi a v letech 1895–1896 byla přestavěna 
stavitelem Stanislavem Rokosem v neoklasicistním stylu. 
Od roku 2016 nese název po významném pelhřimovském 
rodáku Lubomíru Lipském. 

IROMEZ je dlouholetým partnerem Divadla Lubomíra 
Lipského, kde pečuje o tepelný komfort. Diváci si tak 
mohou divadelní představení vychutnat v teple a pohodlí.



Obchodní firma: IROMEZ s.r.o.

Sídlo: Pod Náspem 2005, 393 01 Pelhřimov

IČO: 24707341

DIČ: CZ24707341

Datum vzniku společnosti: 14. července 2010

Orgány společnosti

Jednatelé

Mgr. Ing. Hana Zíková, MBA jednatelka

Ing. Pavel Rychetský jednatel 

O společnosti*

Vlastnická struktura

MVV Energie CZ a.s. 100 %

Výsledek hospodaření za účetní období 9 898 tis. Kč

Celkové výnosy 90 207 tis. Kč

Počet zaměstnanců* 31

Instalovaný tepelný/elektrický výkon 53,8 MW/ 
1,21 MW

Zákazníci

Dodávky tepelné energie

Domácnosti 3 148

Průmyslové areály 2

Odběratelé z terciární sféry 34

Dodávky elektrické energie

Regionální distribuční soustava 
elektrické energie 1

*Evidenční stav zaměstnanců k 30. 9. 2017 (bez členů statutárních orgánů).

Společnost IROMEZ s.r.o. vznikla v roce 2010 a zcela 
navázala na podnikání stejnojmenné společnosti. Ta byla 
založena v roce 1992, kdy od města Pelhřimov odkoupila 
tepelné hospodářství. Již od roku 1995 se v Pelhřimově 
vyrábí elektrická energie kogeneračním způsobem spalování 
biomasy. Součástí skupiny MVV Energie CZ se původní 
společnost stala v listopadu 2009.

Společnost vyrábí a dodává především tepelnou a elektrickou 
energii. Ve městě Pelhřimov zásobuje teplem domácnosti, 
školy, školky a objekty města i podnikatelské sféry. Výrobu 
zajišťuje z 96 % z biomasy. Doplňkovým palivem jsou topné 
oleje. Jako záložní zdroj slouží kotle na zemní plyn. Elektrická 
energie se vyrábí kogeneračním způsobem ve dvou 
protitlakých turbínách.

Nejvýznamnější investiční akcí v období 2016–2017 byla 
instalace elektrofiltru v kotelně K2, která vedla ke snížení 
emisní zátěže. Tato investice byla podpořena dotací 
z Operačního programu životního prostředí. Dalším 
významným projektem byl GreenNet, kde byla v první fázi 
vybudována centrální výměníková stanice, která společnosti 
umožní v následujícím roce pokračovat v přechodu z parního 
rozvodu tepla na teplovod – „Úspory energie v systému 
zásobování teplem v Pelhřimově, IROMEZ s.r.o.“. Tento 
projekt je také podpořen z dotačního titulu „Operačního 
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“. 
Společnost dále posílila vlastní výrobu štěpky pořízením 
nového štěpkovače a pokračovala v osazování nových 
měřidel umožňujících dálkové odečty.

V tomto roce společnost opět spolupracovala na kulturních 
a sportovních akcích v Pelhřimově, například na festivalu 
Poutník Fest a Dni přírody 2017. Prosincové plavání 
s IROMEZem se u zákazníků setkalo s velkým zájmem. 
Společnost dále spolupracovala s Českým červeným křížem 
v rámci jeho osvětové činnosti v mateřských školkách. 
Tradičně také podpořila místní hokejový klub, tentokrát jeho 
mládežnickou část.
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FRANCISCANEUM je bývalý klášter. V jeho jedné polovině 
dnes sídlí lékárna a rehabilitační centrum. Ve druhé polovině 
objektu, kompletně zrekonstruované v roce 2016, 
je umístěn domov pobytové sociální služby Vesalius. 
V 19 jednolůžkových a 6 dvoulůžkových pokojích personál 
pečuje o 31 osob. 

O tepelný komfort se stará společnost OPATHERM, 
která zajišťuje bezstarostné a ekologické dodávky tepla 
do části budovy s lékárnou.
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Obchodní firma: OPATHERM a.s.

Sídlo: Horní náměstí 283, 746 01 Opava

IČO: 25385771

DIČ: CZ25385771

Datum vzniku společnosti: 21. listopadu 1997

Orgány společnosti

Představenstvo

Ing. Libor Stuchlík předseda představenstva

Ing. Michal Chmela 
místopředseda 
představenstva

Dozorčí rada

Ing. Jiří Koptík předseda dozorčí rady

Ing. Libor Žížala člen dozorčí rady

O společnosti*

Vlastnická struktura

MVV Energie CZ a.s. 100 %

Výsledek hospodaření za účetní období 17 534 tis. Kč

Celkové výnosy 168 443 tis. Kč

Počet zaměstnanců* 46

Instalovaný tepelný/elektrický výkon 91,714 MW/0 MW

Zákazníci

Dodávky tepelné energie

Domácnosti 9 951

Odběratelé z terciární sféry / areály 48/1

*Evidenční stav zaměstnanců k 30. 9. 2017 (bez členů statutárních orgánů).

Společnost OPATHERM a.s. byla založena jako soukromá 
akciová společnost v roce 1997. V lednu 1998 převzala 
po zaniklém Městském podniku bytového hospodářství 
s. p. výrobu, rozvod a dodávku tepla v Opavě. Od června 
2001 je OPATHERM a.s. členem skupiny MVV Energie CZ.

OPATHERM vyrábí a dodává teplo a teplou vodu na území 
měst Opava a Dolní Benešov. Poskytuje také služby v oblasti 
pronájmu nebytových prostor a zajišťuje dispečerskou 
pohotovost pro realitní společnosti a společenství vlastníků 
na území města Opavy.

V roce 2016–2017 realizovala společnost tři investiční akce: 
v Kylešovicích instalovala kogenerační jednotku a vybudovala 
lokální distribuční síť, v kotelně Hrnčířská instalovala 
kondenzační kotle. Těmito investicemi společnost plánuje 
rozšíření služeb zákazníkům, zvýšení efektivity dodávek 
a snížení emisí v dané lokalitě.

Společnost OPATHERM i v letošním hospodářském 
roce spolupracovala na mnoha sportovních, kulturních 
a sociálních projektech, například se Statutárním městem 
Opava, Slezským fotbalovým clubem Opava a.s., ZŠ Edvarda 
Beneše, MŠ v Opavě, Městským útulkem pro psy 
a Psychiatrickou nemocnicí. 
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Příspěvková organizace SAK Studénka provozuje 
na území Studénky zimní stadion a sportovní centrum 
s bazénem a areálem minigolfu. Spektrum nabízených 
služeb rovněž zahrnuje ubytování a možnost občerstvení 
ve sportovním centru. 

Do areálu SAK a přilehlého zimního stadionu dodává 
POWGEN teplo od roku 2010. Návštěvníci si tak mohou užít 
příjemné klima při svých aktivitách. 
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Obchodní firma: POWGEN a.s.

Sídlo: Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5

IČO: 27928411

DIČ: CZ27928411

Datum vzniku společnosti: 31. července 2007

Orgány společnosti

Představenstvo

Ing. Libor Stuchlík předseda představenstva

Ing. Michal Chmela místopředseda 
představenstva

Dozorčí rada

Ing. Jiří Koptík předseda dozorčí rady

Ing. Libor Žížala člen dozorčí rady

O společnosti*

Vlastnická struktura

MVV Energie CZ a.s. 100 %

Výsledek hospodaření za účetní období 21 112 tis. Kč

Celkové výnosy 194 902 tis. Kč

Počet zaměstnanců* 5

Instalovaný tepelný/elektrický výkon 27,108 MW/ 
18,268 MW

Zákazníci

Dodávky tepelné energie

Domácnosti 660

Průmyslové areály 1

Odběratelé z terciární sféry 8

Dodávky elektrické energie

Odběratelé 2

*Evidenční stav zaměstnanců k 30. 9. 2017 (bez členů statutárních orgánů).

Společnost POWGEN a.s. vznikla dne 31. července 2007 
jako 100% dceřiná společnost MVV Energie CZ a.s.

POWGEN a.s. zajišťuje především kogenerační výrobu 
elektřiny na bázi plynových motorů v pěti městech skupiny 
MVV Energie CZ. Od 1. dubna 2010 je společnost také 
výrobcem a dodavatelem tepla ve Studénce.

V hospodářském roce 2016–2017 pokračovala společnost 
POWGEN v dalších úpravách tepelné sítě ve Studénce, 
které vedly k vyšší efektivitě dodávek tepla jednotlivým 
odběratelům.

POWGEN a.s. v tomto roce opět spolupracovala 
s příspěvkovou organizací SAK Studénka na pořádání 
městského plesu.
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Krajská vědecká knihovna je informačním, vzdělávacím a kulturním 
centrem Liberce. Současná budova vznikla koncem roku 2000 a byla 
oceněna několika architektonickými cenami. Vyrostla na místě staré 
synagogy, která byla vypálena na začátku druhé světové války. 

Knihovna je jedním z novodobých stavebních klenotů Liberce, 
do kterých Teplárna Liberec dodává teplo. 



Obchodní firma: Teplárna Liberec, a.s.

Sídlo: Dr. Milady Horákové 641/34a,  
Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec

IČO: 62241672

DIČ: CZ62241672

Datum vzniku společnosti: 13. února 1995

Orgány společnosti

Představenstvo

Ing. Libor Žížala předseda představenstva

Ing. Jaroslav Pantůček místopředseda představenstva 
od 6. ledna 2017,  

člen představenstva 
od 15. listopadu 2016  

Ing. Jitka Holčáková, 
MBA 

místopředsedkyně představenstva 
do 19. prosince 2016

Petr Heincl člen představenstva

Ing. Jan Vencour člen představenstva 
od 27. března 2017

Ing. Filip Galnor člen představenstva do 25. září 2017

Mgr. Ondřej Petrovský člen představenstva do 25. září 2017

Ing. Pavel Bernát člen představenstva 
do 27. března 2017

Dozorčí rada

Ing. Jiří Koptík předseda dozorčí rady

Viktor Walter člen dozorčí rady

JUDr. Martin Hanke člen dozorčí rady 

O společnosti*

Vlastnická struktura

ENERGIE Holding a.s. 70 %

Statutární město Liberec 30 %

Výsledek hospodaření za účetní období -9 055 tis. Kč

Celkové výnosy 443 888 tis. Kč

Počet zaměstnanců* 79

Instalovaný tepelný/elektrický výkon 181,48 MW/ 
6,558 MW

Zákazníci

Dodávky tepelné energie

Domácnosti 13 809

Průmysloví odběratelé 11

Odběratelé z terciární sféry 126

Dodávky elektrické energie

Odběratelé 1

*Evidenční stav zaměstnanců k 30. 9. 2017 (bez členů statutárních orgánů).

Dokončení výstavby teplárny v Liberci se datuje do roku 
1976. Teplárna Liberec, a.s., byla v roce 1995 založena 
Severočeskými teplárnami, a.s., a městem Liberec. 
K poslední změně akcionářů došlo 4. ledna 2007, kdy 70 % 
akcií koupil od společnosti United Energy právní nástupce 
ENERGIE Holding a.s. Teplárna Liberec, a.s., se tak stala 
členem skupiny MVV Energie CZ. Zbývajících 30 % akcií 
zůstává ve vlastnictví Statutárního města Liberec.

Hlavními předměty podnikání Teplárny Liberec, a.s., jsou 
výroba, rozvod, nákup a prodej tepla, elektrické energie 
a prodej zemního plynu. Společnost zásobuje tepelnou 
energií město Liberec a jeho městskou část Vratislavice 
nad Nisou. Elektrickou energii a zemní plyn dodává 
do zařízení na energetické využití odpadu TERMIZO. 
Teplárna je s tímto provozem technologicky propojená 
a nakupuje od něj tepelnou energii, kterou z větší části 
zásobuje město Liberec.

V hospodářském roce 2016–2017 společnost především 
připravovala rozsáhlý projekt GreenNet, který obnáší výměnu 
jedné z větví parovodu a rekonstrukci teplárenské sítě 
do Pavlovic. Na tento projekt získala Teplárna Liberec dotaci 
ve výši 70 milionů korun z programu OPPIK. Stavební práce 
začnou po vzájemné dohodě obou akcionářů. 

Z plánovaných akcí společnost pokračovala v kompletní 
rekonstrukci komína. V letošním roce se dočkala nové 
vyzdívky další etáž 132 metrů vysoké dominanty, která 
zajišťuje zachování zdravého životního prostředí ve městě. 
Náročnou renovací prošla také výměníková stanice, 
která zásobuje několik významných objektů v centru 
města. Od příští topné sezóny se tak těmto zákazníkům 
zvýší efektivita přenosu tepla a bezpečnost dodávek 
tepelné energie.

Dále se v průběhu léta pracovalo na zvýšení bezpečnostních 
opatření v rámci systémů úniku plynu ve špičkových 
kotelnách Milko a LVZ. Teplárnu bude už v příštím roce 
chránit nový monitorovací systém, který přispěje k úspoře 
stálých nákladů. Mimo topné období technici provedli řadu 
menších oprav a revizí v celé teplárenské síti, které nelze 
uskutečnit v průběhu vytápění. 

Teplárna Liberec se podílela i v letošním roce na organizaci 
menších kulturních akcí a sociálních projektech. Kulturní 
život ve městě obohatily dnes už tradiční filmový festival 
KI-NO Liberec, který si klade za cíl vrátit lidi do centra 
města, i festival lidskoprávních filmů Jeden svět. Společnost 
podpořila Jizersko-ještědský horský spolek a zapojila se 
do projektu na pomoc bezdomovcům při snaze o návrat 
do normálního života. 
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TERMIZO vyrábí teplo a elektřinu z odpadů, které jsou 
produkovány nejen v Libereckém kraji. Každý rok tak 
komunální odpad, který by jinak skončil na skládkách, přemění 
na teplo a elektřinu pro tisíce domácností. Tím zároveň šetří 
neobnovitelná fosilní paliva, jako jsou zemní plyn, topné oleje 
a uhlí, a eliminuje se kontaminace podzemních vod v regionu.



Obchodní firma: TERMIZO a.s.

Sídlo: Dr. Milady Horákové 571/56,  
460 06 Liberec 7

IČO: 64650251

DIČ: CZ64650251

Datum vzniku společnosti: 19. února 1996

Orgány společnosti

Představenstvo

Ing. Pavel Bernát předseda představenstva

Petr Heincl místopředseda představenstva 

Dozorčí rada

Ing. Jiří Koptík předseda dozorčí rady

Ing. Libor Žížala člen dozorčí rady

O společnosti*

Vlastnická struktura

MVV Energie CZ a.s. 100 %

Výsledek hospodaření za účetní období 58 726 tis. Kč

Celkové výnosy 257 401 tis. Kč

Počet zaměstnanců* 40

Instalovaný tepelný/elektrický výkon 38,33 MW/ 
4,54 MW

Zákazníci

Dodávky tepelné energie

Průmysloví odběratelé 1

Dodávky elektrické energie

Odběratelé 1

*Evidenční stav zaměstnanců k 30. 9. 2017 (bez členů statutárních orgánů).

Výstavba zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) 
v Liberci byla zahájena v roce 1996. Stavbu zařízení 
financovala společnost TERMIZO a.s., která se 29. března 
1996 sloučila se společností SMOZKO, zájmovým sdružením 
právnických osob podnikajícím v téže oblasti. Členem 
skupiny MVV Energie CZ je společnost TERMIZO a.s. 
od července 2011.

Společnost se již od roku 1999 zabývá energetickým 
využitím komunálního odpadu a výrobou tepla a elektřiny 
z této suroviny pro domácnosti i firmy v Liberci. Zařízení 
společnosti TERMIZO jsou technologicky propojena 
s Teplárnou Liberec.

Mezi největší investiční akce společnosti v hospodářském 
roce 2016–2017 patřily výměna filtračních hadic dioxinového 
filtru, výměna membránových stěn spalovací komory 
prvního a druhého tahu kotle a modernizace řídicího 
systému. Provedené změny zajistí i nadále bezpečný provoz 
zařízení a splnění veškerých emisních limitů. Díky úpravám 
budou naplněny i ostatní legislativní požadavky kladené 
na provozování tohoto složitého zařízení. 

Společnost v tomto roce spolupracovala na organizaci 
vodáckého závodu NISAMARATHON, který končí 
vystoupením z řeky na Trojzemí. Dále se podílela na pořádání 
sportovních a kulturních akcí pro mládež a volnočasových 
a sportovních aktivit Tělovýchovné jednoty KARDIO 
Liberec, která pořádá akce pro seniory s kardiovaskulárními 
nemocemi.

Mapa zobrazuje přehled míst, ze kterých se sváží tuny komunálního 
odpadu do ZEVO v Liberci.

TERMIZO a.s. – svozová oblast směsného komunálního odpadu za rok 2016 

Zdroj podkladových dat: Arc ČR 500 v.3.2
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Centrum Pivovar Děčín je zasazeno do areálu místního 
starobylého pivovaru v části Děčína nazývané Podmokly. 
Spojením historických budov pivovaru s novými prvky 
architektury vzniklo unikátní multifunkční centrum. 

Dodavatelem tepla je společnost TERMO Děčín a.s., 
která pečuje o tepelnou pohodu návštěvníků.
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Obchodní firma: TERMO Děčín a.s.

Sídlo: Oblouková 958/25,  
405 02 Děčín I-Děčín

IČO: 64050882

DIČ: CZ64050882

Datum vzniku společnosti: 29. listopadu 1995

Orgány společnosti

Představenstvo

Ing. Libor Štěpán předseda představenstva 
od 18. dubna 2017

Ing. Pavel Jonáš předseda představenstva 
do 18. dubna 2017

Ing. Jan Sulík místopředseda předseda 

Dozorčí rada

Ing. Libor Žížala předseda dozorčí rady

Ing. Jiří Koptík místopředseda dozorčí rady

Hynek Plachý člen dozorčí rady

O společnosti*

Vlastnická struktura

MVV Energie CZ a.s. 96,91 %

Statutární město Děčín 3,09 %

Výsledek hospodaření za účetní období 30 405 tis. Kč

Celkové výnosy 234 890 tis. Kč

Počet zaměstnanců* 35

Instalovaný tepelný/elektrický výkon 93,963 MW/ 
11,225 MW

Zákazníci

Dodávky tepelné energie

Domácnosti 8 442

Průmyslové areály 1

Odběratelé z terciární sféry 140

Dodávky elektrické energie

Regionální distribuční soustava 
elektrické energie 1

*Evidenční stav zaměstnanců k 30. 9. 2017 (bez členů statutárních orgánů).

Společnost TERMO Děčín a.s. byla založena 
městem Děčín jako jediným akcionářem v roce 1995. 
Strategickým partnerem se v květnu roku 2000 stala 
společnost MVV Energie CZ a.s. Od srpna 2005 je podíl 
MVV Energie CZ a.s. v TERMO Děčín a.s. 96,91 % a minoritní 
akcionář Statutární město Děčín drží nadále 3,09 % akcií.

TERMO Děčín je hlavním dodavatelem tepla a teplé vody 
ve městech Děčín a Jílové. Jako zdroj využívá zemní plyn 
a geotermální vodu. Tento systém centrálního zásobování 
teplem je v České republice ojedinělý. V roce 2012 byl 
centrální zdroj tepla na Benešovské ulici využívající 
geotermální energii v anketě odborných novinářů 
organizované Teplárenským sdružením ČR vyhlášen 
Projektem desetiletí.

TERMO Děčín a.s. dodává teplo z pěti centrálních 
zdrojů tepla, jedné blokové a sedmnácti domovních 
plynových kotelen. Společnost rovněž dodává upravenou 
vodu technickým službám pro potřeby města a dalším 
společnostem.

Zákazníci zapojení do věrnostního programu si díky 
dlouhodobým smlouvám mohou užívat trvalý komfort 
kompletní služby za výhodnějších podmínek. Součástí 
dodávky tepla z teplárny jsou zákaznický servis 
a poradenství, nepřetržitá pohotovostní služba dispečinku, 
správa zařízení na distribuci tepla a elektronická fakturace. 

TERMO Děčín a.s. realizovala v hospodářském roce 
2016–2017 několik významných projektů zaměřených 
zejména na obnovu zařízení pro výrobu i distribuci tepelné 
energie. Na CZT Želenice společnost modernizovala své 
provozy výměnou kogeneračních jednotek za nové. Na CZT 
Benešovská provedla generální opravu tepelného čerpadla 
TČ1 a nahradila kompresor na TČ2. Tato opatření mají 
i nadále zajistit bezpečný provoz zařízení.

V letošním roce společnost pořádala pro zákazníky i širokou 
veřejnost den otevřených dveří. V průběhu dne navštívily 
areál teplárny na Benešovské stovky zájemců včetně místních 
škol. Návštěvníci si prohlédli technologické zařízení teplárny 
i vnitřní prostory teplárenského komína. Ti odvážnější si 
pod dozorem zkušených horolezců mohli na 170 metrů 
vysoký komín vylézt a podívat se tak na Děčín a jeho okolí 
očima sokolů, kteří zde každoročně hnízdí.
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Vsetínští obyvatelé mohou opět využívat nově 
zrekonstruovanou víceúčelovou sportovní halu na Lapači. 

Dálkové teplo do sportovní haly dodává společnost 
Zásobování teplem Vsetín a.s. prostřednictvím nově 
instalované objektové předávací stanice tepla.
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Obchodní firma: Zásobování teplem Vsetín a.s.

Sídlo: Jiráskova 1326, 755 01 Vsetín

IČO: 45192588

DIČ: CZ45192588

Datum vzniku společnosti: 6. května 1992

Orgány společnosti

Představenstvo

Ing. Michal Chmela předseda představenstva

Ing. Kamil Ondra místopředseda představenstva  
od 3. ledna 2017,  

člen představenstva od 1. ledna 2017

Petr Heincl místopředseda představenstva 
do 31. prosince 2016

Dozorčí rada

Ing. Libor Žížala předseda dozorčí rady

Ing. Jiří Koptík člen dozorčí rady

O společnosti*

Vlastnická struktura

MVV Energie CZ a.s. 100 %

Výsledek hospodaření za účetní období 36 559 tis. Kč

Celkové výnosy 383 045 tis. Kč

Počet zaměstnanců* 83

Instalovaný tepelný/elektrický výkon 128,447 MW/ 
4,685 MW

Zákazníci

Dodávky tepelné energie

Domácnosti 8 289

Průmysloví odběratelé 28

Odběratelé z terciární sféry 63

Dodávky elektrické energie

Odběratelé 111

Dodávky vody a odvádění odpadních vod

Domácnosti 3 110

Průmysloví odběratelé 46

Odběratelé z terciární sféry 104

Služby elektronických komunikací

Odběratelé 77

*Evidenční stav zaměstnanců k 30. 9. 2017 (bez členů statutárních orgánů).

Akciová společnost Zásobování teplem Vsetín byla založena 
v květnu 1992 Fondem národního majetku ČR. Od března 
2000 je společnost členem skupiny MVV Energie CZ. 
Od 18. srpna 2012 je MVV Energie CZ a.s. vlastníkem 
100 % akcií.

Zásobování teplem Vsetín a.s. zajišťuje dodávku tepelné 
energie pro město Vsetín a průmyslový areál Jasenice 
ve Vsetíně. Hlavním zdrojem v soustavě zásobování teplem 
je teplárna Jiráskova, kde je také kogeneračně vyráběna 
elektrická energie. Odtud je dále dodávána do několika 
lokálních distribučních soustav a část směřuje do soustavy 
regionální. Výroba tepla je v přechodových obdobích roku 
zabezpečena ve výtopně Ohrada. Kromě toho společnost 
provozuje jednu blokovou kotelnu. V rámci průmyslového 
areálu Jasenice dodává společnost také pitnou vodu, 
odvádí odpadní a srážkové vody a poskytuje zde služby 
elektronických komunikací. Od 1. dubna 2011 je rovněž 
dodavatelem pitné vody ve Studénce, kde zajišťuje i odvod 
a čištění odpadních vod. 

V hospodářském roce 2016–2017 realizovala společnost 
několik investičních akcí, a to zejména v oblasti rozvodných 
tepelných zařízení. Hlavním přínosem je zvýšení komfortu 
dodávky tepla do jednotlivých domů. Společnost 
zrekonstruovala otopné soustavy v lokalitě Luh I a část 
páteřního horkovodu DN 400 Jiráskova. V lokalitě Jasenice 
započala ekologizaci kotelny v objektu č. 35 za účelem 
plnění zpřísněných emisních limitů koncentrace SO2 od ledna 
2018. V úseku výroby a prodeje elektřiny společnost rozšířila 
trafostanici v Jablůnce, což v budoucnu umožní další 
navýšení distribuce elektřiny v této lokalitě. 

Společnost pořádala v květnu 2017 den otevřených dveří. 
V průběhu dne navštívilo areál teplárny Jiráskova bezmála 
450 velkých i malých návštěvníků. V prosinci proběhla 
soutěž o „Největší komín“, které se zúčastnilo 250 dětí 
z vybraných mateřských škol. V září pořádalo město Vsetín 
s Domem kultury a Alcedem, střediskem volného času 
Vsetín, již 19. ročník Valašského záření, kde společnost 
Zásobování teplem Vsetín zajistila zábavu pro děti. Také 
v tomto roce společnost spolupracovala na řadě sportovních, 
kulturních a sociálních projektů, například s HC Robe Vsetín, 
Spolkem dobrovolných hasičů Vsetín a 155. horolezeckým 
oddílem Vsetín.
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06.	Compliance

Compliance management systém (dále též zkratka „CMS“) 
představuje vymezení a dodržování etických a právních 
pravidel chování společnosti MVV Energie CZ a.s. a všech 
jejích zaměstnanců, a to nejen ve sféře obchodních vztahů, 
ale i v dalších oblastech činnosti a existence společnosti. 
Tato dobrovolně přijatá pravidla tak tvoří nedílnou součást 
firemní kultury společnosti. Systém je zároveň aplikován 
ve všech společnostech skupiny MVV Energie CZ.

Systém Compliance managementu je ve společnosti 
MVV Energie CZ a.s. zaveden od 1. října 2013. K zajištění 
fungování tohoto systému slouží společnosti struktura 
interních předpisů, na jejichž základě jsou tato pravidla 
v rámci společnosti uplatňována.

Systém Compliance managementu 
společnosti zahrnuje především tyto 
oblasti činnosti:

• hospodářskou soutěž,
• finanční a daňové záležitosti,
• zaměstnanecké vztahy (včetně zajištění rovnosti 

příležitostí),
• ochranu údajů a dat,
• bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
• ochranu životního prostředí,
• potírání korupce.

Za účelem dodržování všech výše zmíněných hodnot 
v rámci CMS je ve skupině MVV Energie CZ zřízena sdílená 
funkce Manažera Compliance, který zajišťuje dohled 
nad dodržováním pravidel CMS ve všech společnostech 
skupiny MVV Energie CZ. Manažer Compliance zároveň 
provádí nezbytná opatření k nápravě situace v případě 
porušení výše uvedených pravidel.

Jakýkoli zaměstnanec společnosti MVV Energie CZ a.s. 
či jakákoli jiná osoba jsou oprávněni oznámit všechna 
případná porušení povinností a předpisů obsažených 
v CMS, ba i pouhá případná podezření na jejich porušení, 
na centrální hotlinku, která byla jako součást CMS 
zřízena v rámci skupiny MVV Energie CZ, a to ve formě 
e-mailové adresy compliance@mvv.cz. Za provoz této 
hotlinky, resp. za zajištění důvěrného způsobu komunikace 
a zpracování každého oznámení obdrženého na tuto linku 
zodpovídá Manažer Compliance.

Společnost MVV Energie CZ a.s. může zároveň využít 
existence pozic Manažera rovného zacházení a Manažera 
ochrany údajů, které byly jakožto součást CMS v rámci 
skupiny MVV Energie CZ rovněž zřízeny. Manažer rovného 
zacházení zajišťuje především dohled nad dodržováním 
základních principů a pravidel rovného zacházení a ochrany 
před diskriminací ve všech společnostech skupiny, tedy 
včetně společnosti MVV Energie CZ a.s., a dohlíží na řešení 
obdržených sdělení, týkajících se případného porušení 
principů rovného zacházení a ochrany před diskriminací. 
K hlavním činnostem Manažera ochrany údajů patří 
dohled nad dodržováním vnitřního systému ochrany 
a zabezpečení osobních údajů a dat při jejich zpracovávání 
ve skupině MVV Energie CZ, dohled nad dodržováním 
nastavených vnitřních systémů, pravidel a předpisů 
a nad řešeními obdržených sdělení týkajících se případného 
porušení ochrany osobních údajů či ochrany dat při jejich 
zpracovávání či neoprávněného nakládání s těmito údaji.
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01.	Zpráva  
představenstva společnosti
o podnikatelské činnosti za hospodářský rok 2016–2017  
(říjen 2016 – září 2017)

Společnost MVV Energie CZ a.s. působí v oblasti energetiky, zejména v teplárenství. Její podnikatelské aktivity v energetice 
ve stávajícím hospodářském roce zůstaly nezměněny. Nadále je základním posláním společnosti správa majetkových 
účastí v dceřiných společnostech, poskytování vybraných služeb dceřiným společnostem (např. služby informačních 
technologií) a – mimo koncernové společnosti – poskytování energetických služeb především metodou EPC (Energy 
Performance Contracting). Ústředním předmětem podnikání dceřiných společností jsou výroba a rozvod tepelné energie, 
v některých společnostech také vysokoúčinná výroba elektrické energie a provoz zařízení na energetické využití odpadu. 
Dvoučlenné představenstvo pracovalo po celý rok ve složení Ing. Jiří Koptík, předseda představenstva, a Ing. Libor Žížala, 
člen představenstva.

Představenstvo společnosti se nesoustředí jen na dosažení plánovaných hospodářských výsledků MVV Energie CZ a.s., 
ale hlavně na konsolidovaný hospodářský výsledek skupiny. Uzavřený hospodářský rok 2016–2017 znamenal pro skupinu 
MVV Energie CZ dosažení konsolidovaného provozního hospodářského výsledku, vykázaného podle účetních postupů 
koncernu MVV Energie AG, vycházejících z platných Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), a to ve výši 
362 mil. Kč. 

V návaznosti na legislativní změny v oblasti veřejných zakázek bylo mateřskou společností MVV Energie AG v prosinci 2016 
úspěšně dokončeno zaknihování listinných akcií MVV Energie CZ a.s.

Svou podnikatelskou činnost se společnosti skupiny snaží realizovat s minimálním dopadem na životní prostředí. V rámci 
výroby tepelné energie jde například o používání vhodného paliva (zemní plyn, geotermální zdroj, biomasa) a kombinovanou 
výrobu tepelné a elektrické energie (kogeneraci), která zajišťuje maximální efektivitu použitého paliva. Také v roce 2016–2017 
realizovala skupina řadu opatření na zvýšení účinnosti, snížení tepelných ztrát a obnovu zdrojů i distribučních sítí. Zahájila 
rozsáhlé projekty GreenNet, při kterých v Liberci a Pelhřimově nahradí parní potrubí za efektivnější horkovodní. Pokračovala 
rovněž v ekologizaci svých provozů, a to modernizací plynových zdrojů, zejména výměnou hořáků za nízkoemisní, a instalací 
zařízení pro snížení emisí pomocí odsiřovacích technologií. Bezpečně a s rezervou tak skupina splní i budoucí, zpřísněné 
emisní limity dle zákona o ochraně ovzduší.

Pro MVV je prioritou kvalitní a bezpečná dodávka energií a aktivní přístup k odběratelům. Součástí dodávky jsou vždy 
zákaznický servis a poradenství, nepřetržitá pohotovostní služba dispečinku a správa zařízení na výrobu a distribuci tepla. 
V hospodářském roce 2016–2017 pokračovala skupina v průzkumu očekávání zákazníků, který umožnil lépe naslouchat jejich 
potřebám a rozvíjet zákaznickou podporu. Skupina také realizovala věrnostní program s odměnou za dlouhodobé smlouvy. 
S městy, ve kterých působí, opět spolupracovala na řadě sociálních, sportovních a kulturních projektů. Věnovala se rovněž péči 
o své zaměstnance, jejich odbornému rozvoji a rozvoji týmových aktivit. Svým 481 zaměstnancům tak v regionech poskytovala 
stabilní zaměstnání, což potvrzuje i prestižní ocenění Czech Stability Award.

Praha 31. října 2017

Ing. Jiří Koptík Ing. Libor Žížala
předseda představenstva člen představenstva
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02.	Zpráva  
o hospodaření

Společnost MVV Energie CZ a.s. dosáhla v hospodářském roce 2016–2017 výsledku hospodaření před zdaněním ve výši 
132 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2015–2016 se výsledek hospodaření zvýšil o 23 mil. Kč, přičemž hlavním důvodem byl vyšší 
příjem z podílů v ovládaných a řízených osobách. Ten byl způsoben u některých společností především distribucí zisku 
kumulovaného za více předchozích období. Velký podíl realizovaného zisku majetkových účastí je zároveň reinvestován 
do pokračující ekologizace a modernizace výrobního a distribučního zařízení. 

Provozní hospodářský výsledek společnosti dosáhl ztráty 13,6 mil. Kč. V porovnání s rokem 2015–2016 došlo k poklesu 
o 5,5 mil. Kč zejména z důvodu nižších mimořádných výnosů spojených s efektivním dokončením vybraných energetických 
projektů v průběhu roku 2015–2016. Pokud jde o celkový objem realizovaných projektů, meziročně došlo k jeho navýšení. 
Společnost realizovala zakázky na zajištění energetických úspor ve Velkém Oseku, vybrané běžící projekty významně rozšířila 
o nově navržená úsporná opatření a aktuálně je rozestavěn i projekt zaměřený na energetické úspory, který společnost 
realizuje ve spolupráci s městem Jilemnice. 

Zvýšené náklady související s rozšířením personálních kapacit v oblasti úseku strategie a rozvoje byly do značné míry 
kompenzovány úsporou nákladů v oblasti ostatních podpůrných procesů. Celkový dopad na výsledek byl tudíž relativně 
nevýznamný. 

V oblasti centrálně zajišťovaných paliv narostl objem prodejů. Navýšení zapříčinil především výrazně chladnější průběh zimy 
2016–2017 oproti sezóně 2015–2016. Z hlediska dlouhodobého průměru se však jednalo o zimu průměrnou. Rozdíl je tak 
způsoben spíše předešlou nadprůměrně teplou zimou, stejně jak tomu bylo ve dvou předchozích letech. 

V roce 2016–2017 se již nepodařilo zrealizovat ostatní mimořádné výnosy ve výši 2 mil. Kč, jak tomu bylo v roce 2015–2016. 

Ve finančním výsledku hospodaření, bez vlivu výnosů z podílů v ovládaných a řízených osobách, výnosy mírně převažují 
nad náklady. Nicméně oproti roku 2015–2016 došlo k mírnému snížení přebytku, a to především z důvodu nižších úrokových 
sazeb na finančním trhu. 

Celková bilanční suma se meziročně zvýšila o téměř 67 mil. Kč na 2,55 mld. Kč. Mezi podstatné důvody patří vedle pozitivního 
výsledku hospodaření též zvýšení hodnoty vlastněných podílů v majetkových účastech vykazovaných ve vlastním kapitálu 
společnosti.

Společnost MVV Energie CZ a.s. tak potvrzuje svou stabilitu a připravenost k dalšímu rozvoji podnikání.

Ukazatel (v tis. Kč)

Hospodářský rok

2016–2017 2015–2016 2014–2015

Tržby 166 441 117 452 169 965

Hospodářský výsledek před zdaněním 131 671 108 250 249 941

Bilanční suma 2 553 255 2 486 315 2 429 835

Cizí zdroje 34 725 36 691 46 931

Zadluženost (cizí zdroje / pasiva) 1,36 % 1,48 % 1,93 %
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03.	Zpráva  
dozorčí rady
za finanční rok 2017 (říjen 2016 – září 2017)

V účetním období 2016–2017 došlo ve složení dozorčí rady k následující personální změně: člen dozorčí rady pan Ralf Klöpfer 
se stal s účinností od 14. října 2016 předsedou dozorčí rady. Dozorčí rada byla k 14. říjnu 2016 ve složení: pan Ralf Klöpfer, 
předseda dozorčí rady; pan Dr. Hansjörg Roll, člen dozorčí rady; paní Daniela Kirchner, členka dozorčí rady. 15. listopadu 2016 
se stal členem dozorčí rady pan Florian Pavel.

Dozorčí rada společnosti MVV Energie CZ a.s. průběžně vykonávala úkoly, které jí příslušejí podle zákona a stanov společnosti 
MVV Energie CZ a.s. V roli podnikového dozorčího orgánu dohlížela na činnost představenstva a obchodní a ekonomické 
aktivity společnosti.

V průběhu finančního roku 2017 se dozorčí rada sešla celkem třikrát: 14. října 2016 v Praze, 8. prosince 2016 v Mannheimu 
a 31. května 2017 v Mannheimu.

Dozorčí rada byla pravidelně informována o aktivitách společnosti, její finanční situaci a o jiných podstatných záležitostech, 
které se vztahují nejen k této, ale rovněž ke všem společnostem skupiny MVV Energie CZ. Dozorčí rada se kromě jiného 
angažovala v následujících záležitostech:
• Vzala na vědomí finanční výkazy společnosti MVV Energie CZ a.s. za fiskální rok 2016 a doporučila jejich schválení 

jedinému akcionáři.
• Schválila finanční plán skupiny MVV Energie CZ na fiskální rok 2017 a doporučila jeho schválení jedinému akcionáři.
• Doporučila jedinému akcionáři schválit auditora pro fiskální rok 2017.

V souladu se zákonem provedla dozorčí rada přezkum řádné roční účetní závěrky a konsolidované roční účetní závěrky 
ke dni 30. září 2017 a konstatovala, že účetní záznamy a knihy byly vedeny průkazným způsobem v souladu s platnými účetními 
předpisy a že tyto roční účetní závěrky pravdivě a spravedlivě odrážejí finanční situaci společnosti MVV Energie CZ a.s., 
resp. konsolidované jednotky společnosti MVV Energie CZ a.s. ke dni 30. září 2017.

Audit roční účetní závěrky provedla společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., která ve svém výroku potvrdila, 
že roční účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz finanční situace společnosti MVV Energie CZ a.s. 
ke dni 30. září 2017 v souladu s českými účetními předpisy a výkazy pro konsolidaci nadnárodního koncernu MVV Energie AG 
(v souladu s Mezinárodními účetními standardy IFRS, jak byly přijaty EU). Dozorčí rada vzala výrok auditora na vědomí.

Dozorčí rada rovněž přezkoumala návrh představenstva na rozdělení zisku generovaného v účetním roce 2016.

Na základě všech těchto skutečností dozorčí rada doporučila jedinému akcionáři schválit řádnou a konsolidovanou roční účetní 
závěrku za účetní období 2017 a návrh na rozdělení zisku předložený představenstvem společnosti MVV Energie CZ a.s.

Dozorčí rada přezkoumala organizační strukturu a výsledky dodržování Compliance management systému 
pro celou skupinu MVV zavedeného podskupinou MVV Energie CZ, a to bez zjištění pochybení, na svém zasedání 
konaném dne 8. prosince 2016.

Dozorčí rada děkuje členům představenstva a všem zaměstnancům za jejich práci a úsilí ve fiskálním roce 2017.

Mannheim 15. prosince 2017

Ralf Klöpfer
předseda dozorčí rady
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04.	Zpráva  
nezávislého auditora
akcionáři společnosti MVV Energie CZ a.s.

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti MVV Energie CZ a.s., se sídlem Kutvirtova 339/5, Praha 5, 
(„Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 30. září 2017, výkazu zisku a ztráty, 
přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 30. září 2017 a přílohy této účetní závěrky, 
která obsahuje podstatné účetní metody a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti k 30. září 2017, 
její finanční výkonnosti a jejích peněžních toků za rok končící 30. září 2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými standardy Komory auditorů České republiky, 
kterými jsou Mezinárodní standardy auditu (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. 
Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. 
V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem pro auditory a účetní znalce, vydaným Radou pro mezinárodní 
etické standardy účetních (IESBA) a přijatým Komorou auditorů České republiky, jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme 
i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, 
poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní 
závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá představenstvo Společnosti. 

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících 
s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném 
nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o Společnosti získanými během auditu, nebo zda se jinak tyto informace 
nejeví jako významně nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných ohledech vypracovány 
v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních 
předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti, tj. zda případné nedodržení 
uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že
• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných 

ohledech v souladu s účetní závěrkou a
• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, 
ostatní informace neobsahují významné věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních 
informacích žádné významné věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku
Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými 
účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, 
aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, 
a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu 
nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo 
ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.
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Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou nesprávnost způsobenou 
podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně 
není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou 
existující významnou nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné, 
pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní 
závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek 
a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:
• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout 

a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich 
základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než 
riziko neodhalení významné nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, 
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli 
navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího 
vnitřního kontrolního systému.

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této 
souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem, a to, 
zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, 
které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná 
nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, 
a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti 
trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo 
podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě.

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje 
podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu 
a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním 
kontrolním systému.

15. prosince 2017

zastoupená partnerem

Ing. Tomáš Bašta
statutární auditor, ev. č. 1966

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 40765521,  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637  

a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod evidenčním číslem 021.
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05.	Účetní  
závěrka

Rozvaha

k datu 30. září 2017 v celých tisících Kč  
běžné období od 1. října 2016 do 30. září 2017, minulé období od 1. října 2015 do 30. září 2016

Označení AKTIVA

Běžné období
Minulé 
období

Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 2 617 950 -64 695 2 553 255 2 486 315

B. Dlouhodobý majetek 2 226 730 -64 334 2 162 396 2 040 021

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 41 443 -38 492 2 951 7 215

B. I. 2. Ocenitelná práva 40 953 -38 492 2 461 6 034

B. I. 5.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 
a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 490 0 490 1 181

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 18 675 -13 842 4 833 4 774

B. II. 2. Hmotné movité věci a jejich soubory 18 027 -13 424 4 603 4 560

B. II. 4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 418 -418 0 0

B. II. 5.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 
a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 230 0 230 214

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 2 166 612 -12 000 2 154 612 2 028 032

B. III. 1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 2 166 612 -12 000 2 154 612 2 028 032

C. Oběžná aktiva 390 269 -361 389 908 445 498

C. I. Zásoby 2 251 0 2 251 27 191

C. I. 2. Nedokončená výroba a polotovary 2 251 0 2 251 0

C. I. 3. Výrobky a zboží 0 0 0 27 191

C. I. 3. 2. Zboží 0 0 0 27 191

C. II. Pohledávky 56 875 -361 56 514 39 864

C. II. 1. Dlouhodobé pohledávky 8 973 0 8 973 11 822

C. II. 1. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 3 498 0 3 498 7 326

C. II. 1. 4. Odložená daňová pohledávka 5 475 0 5 475 4 496

C. II. 2.  Krátkodobé pohledávky 47 902 -361 47 541 28 042

C. II. 2. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 15 375 -361 15 014 6 398

C. II. 2. 2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 9 000 0 9 000 0

C. II. 2. 4. Pohledávky – ostatní 23 527 0 23 527 21 644

C. II. 2. 4. 3. Stát – daňové pohledávky 1 098 0 1 098 1 030

C. II. 2. 4. 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 4 180 0 4 180 3 947

C. II. 2. 4. 5. Dohadné účty aktivní 18 247 0 18 247 16 667

C. II. 2. 4. 6. Jiné pohledávky 2 0 2 0

C. IV. Peněžní prostředky 331 143 0 331 143 378 443

C. IV. 1. Peněžní prostředky v pokladně 177 0 177 131

C. IV. 2. Peněžní prostředky na účtech 330 966 0 330 966 378 312

D. Časové rozlišení aktiv 951 0 951 796

D. 1. Náklady příštích období 951 0 951 796
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Rozvaha

k datu 30. září 2017 v celých tisících Kč  
běžné období od 1. října 2016 do 30. září 2017, minulé období od 1. října 2015 do 30. září 2016

Označení PASIVA Běžné období Minulé období

PASIVA CELKEM 2 553 255 2 486 315

A. Vlastní kapitál 2 518 272 2 449 041

A. I. Základní kapitál 720 000 720 000

A. I. 1. Základní kapitál 720 000 720 000

A. II. Ážio a kapitálové fondy 1 425 775 1 299 195

A. II. 2. Kapitálové fondy 1 425 775 1 299 195

A. II. 2. 1. Ostatní kapitálové fondy 571 001 571 001

A. II. 2. 2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 854 774 728 194

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 239 847 321 604

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 239 847 321 604

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 132 650 108 242

B. + C. Cizí zdroje 34 725 36 691

B. Rezervy 8 871 9 256

B. 4. Ostatní rezervy 8 871 9 256

C. Závazky 25 854 27 435

C. II. Krátkodobé závazky 25 854 27 435

C. II. 3. Krátkodobé přijaté zálohy 686 1 084

C. II. 4. Závazky z obchodních vztahů 1 784 4 986

C. II. 8. Závazky ostatní 23 384 21 365

C. II. 8. 6. Dohadné účty pasivní 23 384 21 365

D. Časové rozlišení 258 583

D. 1. Výdaje příštích období 245 571

D. 2. Výnosy příštích období 13 12
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Výkaz zisku a ztráty

za rok končící 30. září 2017 v celých tisících Kč 
běžné období od 1. října 2016 do 30. září 2017, minulé období od 1. října 2015 do 30. září 2016

Označení TEXT Běžné období Minulé období

I. Tržby za prodej výrobků a služeb 66 192 59 097

II. Tržby za prodej zboží 99 966 57 884

A. Výkonová spotřeba 135 478 88 646

A. 1. Náklady vynaložené na prodané zboží 93 966 53 056

A. 2. Spotřeba materiálu a energie 2 227 2 819

A. 3. Služby 39 285 32 771

C. Aktivace (-) -4 139 0

D. Osobní náklady 42 183 39 386

D. 1. Mzdové náklady 32 286 30 085

D. 2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 9 897 9 301

D. 2. 1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 9 141 8 596

D. 2. 2. Ostatní náklady 756 705

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 6 040 5 876

E. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 6 289 5 876

E. 1. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé 6 289 5 876

E. 3. Úpravy hodnot pohledávek -249 0

III. Ostatní provozní výnosy 11 265 2 926

III. 1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 273 471

III. 2. Tržby z prodaného materiálu 10 0

III. 3. Jiné provozní výnosy 10 982 2 455

F. Ostatní provozní náklady 11 469 -5 898

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 117

F. 3. Daně a poplatky v provozní oblasti 60 66

F. 4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období -385 -9 116

F. 5. Jiné provozní náklady 11 794 3 035

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) -13 608 -8 103

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly 145 076 116 173

IV. 1. Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba 145 076 116 173

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 859 1 529

VI. 2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 859 1 529

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 0 -11 143

VII. Ostatní finanční výnosy 2 3

K. Ostatní finanční náklady 658 12 495

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) 145 279 116 353

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 131 671 108 250

L. Daň z příjmů -979 8

L. 2. Daň z příjmů odložená (+/-) -979 8

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 132 650 108 242

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 132 650 108 242

Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 323 360 237 612
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Přehled o změnách vlastního kapitálu

za rok končící 30. září 2017 v celých tisících Kč  
běžné období od 1. října 2016 do 30. září 2017, minulé období od 1. října 2015 do 30. září 2016

Základní 
kapitál

Rezervní 
fond

Ostatní 
kapitálové 

fondy

Oceňovací 
rozdíly 

z přecenění
Nerozdělený 

zisk Celkem

Zůstatek k 1. říjnu 2015 720 000 85 354 571 001 579 994 426 249 2 382 598

Oceňovací rozdíly z přecenění 
na reálnou hodnotu  
Podíly v ovládaných osobách, 
v osobách pod podstatným vlivem 0 0 0 148 200 0 148 200

Převod rezervního fondu 
do nerozděleného zisku 0 -85 354 0 0 85 354 0

Vyplacené dividendy 0 0 0 0 -190 000 -190 000

Zisk za účetní období 108 242 108 242

Zaokrouhlení 0 0 0 0 1 1

Zůstatek k 30. září 2016 720 000 0 571 001 728 194 429 846 2 449 041

Oceňovací rozdíly z přecenění 
na reálnou hodnotu  
Podíly v ovládaných osobách, 
v osobách pod podstatným vlivem 0 0 0 126 580 0 126 580

Vyplacené dividendy 0 0 0 0 -190 000 -190 000

Zisk za účetní období 0 0 0 0 132 650 132 650

Zaokrouhlení 0 0 0 0 1 1

Zůstatek k 30. září 2017 720 000 0 571 001 854 774 372 497 2 518 272
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Přehled o peněžních tocích

za rok končící 30. září 2017 v celých tisících Kč  
běžné období od 1. října 2016 do 30. září 2017, minulé období od 1. října 2015 do 30. září 2016

Běžné období Minulé období

Peněžní toky z provozní činnosti

Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním 131 671 108 250

A.1 Úpravy o nepeněžní operace:

A.1.1 Odpisy stálých aktiv 6 289 5 876

A.1.2 Změna stavu opravných položek a rezerv -634 -20 259

A.1.3 Zisk z prodeje stálých aktiv -273 -354

A.1.4 Výnosy z podílů na zisku a dividend -145 076 -116 173

A.1.5 Vyúčtované výnosové úroky -859 -1 529

A.1.6 Úpravy o ostatní nepeněžní operace 2 11 150

A*
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami 
pracovního kapitálu -8 880 -13 039

A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu:

A.2.1 Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv -6 595 15 029

A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv -589 363

A.2.3 Změna stavu zásob 24 940 36

A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 8 876 2 389

A.4 Úroky přijaté 876 1 497

A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost 0 55

A.7 Přijaté podíly na zisku a dividendy 136 076 116 173

A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 145 828 120 114

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -3 401 -6 615

B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 273 471

B*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti -3 128 -6 144

Peněžní toky z finanční činnosti

C.2 Změna stavu vlastního kapitálu:

C.2.6 Vyplacené podíly na zisku -190 000 -190 000

C*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti -190 000 -190 000

Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů -47 300 -76 030

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku 378 443 454 473

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku 331 143 378 443
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Příloha účetní závěrky

za rok končící 30. září 2017 v celých tisících Kč 
běžné období od 1. října 2016 do 30. září 2017, minulé období od 1. října 2015 do 30. září 2016

1. Všeobecné informace

1.1. Základní informace o Společnosti
MVV Energie CZ a.s. (dále „Společnost“) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 6. října 1993 a její sídlo  
je Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5. Společnost je zapsána do obchodního rejstříku pod spisovou značkou oddíl B, vložka 14942 
vedeného u Městského soudu v Praze. Identifikační číslo Společnosti je 49685490. Hlavním předmětem podnikání holdingové 
Společnosti je realizace technického a ekonomického poradenství a realizace projektů úspor energie.

Společnost se změnou své společenské smlouvy podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato skutečnost 
nabyla účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku, tj. dne 15. října 2015.

2. Účetní postupy 

2.1. Základní zásady zpracování účetní závěrky
Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice pro střední účetní jednotky 
a je sestavena v historických cenách kromě níže uvedených případů.

Podíly v ovládaných osobách jsou oceněny ekvivalenční metodou.

2.2. Srovnatelné údaje
Na základě požadavků novely zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky platné od 1. ledna 2016 došlo ke změně vykazování 
položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Pro zajištění srovnatelnosti těchto položek s minulým účetním obdobím byly 
položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty za rok končící 30. září 2016 reklasifikovány v souladu s Českým účetním standardem 
pro podnikatele č. 024 „Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016“.

2.3. Podíly v ovládaných osobách 
Podíly v ovládaných osobách představují majetkové účasti v obchodních korporacích, které jsou ovládané nebo řízené 
Společností (dále též „dceřiná společnost“).

Podíly v dceřiných společnostech jsou oceněny metodou ekvivalence. Podle této metody je majetková účast při pořízení 
oceněna pořizovací cenou, která je upravována na hodnotu odpovídající míře účasti Společnosti na vlastním kapitálu v dceřiné 
společnosti k rozvahovému dni. Přecenění podílu metodou ekvivalence je účtováno proti vlastnímu kapitálu Společnosti.

2.4. Zásoby
Nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou sníženou o opravnou položku. Pořizovací cena zahrnuje veškeré náklady 
související s pořízením těchto zásob (zejména dopravné, clo atd.). Pro úbytky nakoupených zásob užívá Společnost metodu 
skutečných nákladů. 

2.5. Pohledávky
Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám. Opravná položka 
k pochybným pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek a individuálního posouzení bonity dlužníků. 
Společnost nevytváří opravné položky k pohledávkám za spřízněnými stranami. 
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2.6. Přepočet cizích měn
Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kurzem platným v den transakce. V případě 
nákupu nebo prodeje cizí měny za českou je použit k okamžiku ocenění kurz, za který byly tyto hodnoty nakoupeny 
nebo prodány.

Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým kurzem zveřejněným 
Českou národní bankou k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu peněžních aktiv, pohledávek a závazků 
jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.

2.7. Rozdíly ze změn účetních metod a opravy chyb let minulých
Rozdíly ze změn účetních metod (včetně dopadu odložené daně) a opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování 
o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích, pokud jsou významné, se vykazují v položce Jiný výsledek hospodaření 
minulých let.

2.8. Rezervy
Společnost tvoří rezervy na krytí svých závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasně definována a u nichž je k rozvahovému 
dni buď pravděpodobné, nebo jisté, že nastanou, avšak není přesně známa jejich výše, nebo okamžik jejich vzniku. Rezerva 
k rozvahovému dni představuje nejlepší odhad nákladů, které pravděpodobně nastanou, nebo v případě závazků částku, 
která je zapotřebí k jejich vypořádání.

2.9. Tržby 
Tržby jsou zaúčtovány k datu doručení zboží a jeho akceptace zákazníkem a jsou vykázány po odečtení slev a daně 
z přidané hodnoty.

Tržby jsou zaúčtovány k datu poskytnutí služeb a jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty.

2.10. Spřízněné strany
Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí:
• strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat rozhodující vliv u Společnosti, a společnosti, kde tyto strany mají 

rozhodující nebo podstatný vliv,
• strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný vliv u Společnosti,
• členové statutárních, dozorčích a řídicích orgánů Společnosti nebo její mateřské společnosti a osoby blízké těmto osobám, 

včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv,
• dceřiné společnosti.

Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami jsou uvedeny v poznámce 10.

2.11. Úrokové náklady 
Veškeré úrokové náklady jsou účtovány do nákladů. 

2.12. Odložená daň 
Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich 
daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit 
v budoucnosti.

2.13. Zaměstnanecké požitky
Na nevybranou dovolenou Společnost nevytváří rezervu z důvodu nevýznamnosti.

Na odměny a bonusy zaměstnancům Společnost vytváří rezervu. 

K financování státního důchodového pojištění hradí Společnost pravidelné odvody do státního rozpočtu. Společnost také 
poskytuje svým zaměstnancům penzijní připojištění prostřednictvím příspěvků do nezávislých penzijních fondů.

2.14. Přehled o peněžních tocích
Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý 
likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku hotovosti. 
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2.15. Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech 
v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem představujícím 
skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány a jejich dopady kvantifikovány v příloze 
účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

3. Podíly v ovládaných osobách a podíly v účetních jednotkách 
pod podstatným vlivem

30. září 2017
Počet 

akcií

Nominální 
hodnota
(tis. Kč)

Pořizovací 
cena 

(tis. Kč)

Účetní 
hodnota 
(tis. Kč)

Podíl 
na základním 

kapitálu (%)

Výsledek 
hospodaření 

v roce 
končícím 

30. září 2017 
(tis. Kč)

Vlastní 
kapitál 

30. září 
2017 

(tis. Kč)

Příjem 
z dividend 

v roce 
končícím 

30. září 2017 
(tis. Kč)

Tuzemské

Zásobování teplem 
Vsetín a.s. 
Jiráskova 1326, Vsetín 2 762 78 878 183 872 218 412 100 36 559 218 413 15 000

CTZ s.r.o. 
Sokolovská 572,  
Uherské Hradiště - - 31 800 51 783 50,96 15 373 101 615 8 663

TERMO Děčín a.s. 
Oblouková 958/25, Děčín 502 895 46 769 49 086 249 021 96,91 30 405 256 961 18 412

Českolipské teplo a.s. 
Kutvirtova 339/5, Praha 5 1 2 000 47 795 144 925 100 25 397 144 925 19 000

OPATHERM a.s. 
Horní náměstí 283/58, 
Opava 100 9 900 134 000 87 068 100 17 534 87 069 0

Dubská energetická 
společnost a.s. 
Purkyňova 1849, 
Česká Lípa 1 000 1 000 12 000 12 000 100 -* -* 0

ENERGIE Holding a.s. 
Kutvirtova 339/5, Praha 5 1 99 635 299 654 411 809 100 45 886 411 808 47 000

POWGEN a.s. 
Kutvirtova 339/5, Praha 5 1 2 000 3 249 201 734 100 21 112 201 734 0

G-RONN s.r.o. 
Kutvirtova 339/5, Praha 5 - - 23 218 106 961 100 12 347 106 960 0

G-LINDE s.r.o. 
Kutvirtova 339/5, Praha 5 - - 6 219 14 145 100 1 804 14 145 0

IROMEZ s.r.o. 
Pod Náspem 2005, 
Pelhřimov - - 33 126 91 292 100 9 898 91 292 0

TERMIZO a.s. 
Dr. Milady Horákové 571/56, 
Liberec 1 389 13 890 487 607 576 522 100 58 726 576 522 37 000

e.services s.r.o. 
Oblouková 958/25, Děčín - - 211 940 100 324 940 0

Celkem 2 166 612 145 076

Opravná položka -12 000*

Zůstatková hodnota 2 154 612

*Pozn.:  Opravnou položku tvoří: 100 % opravné položky ve výši 12 000 tis. Kč ke společnosti Dubská energetická společnost a.s., ve které Společnost 
efektivně nevykonává vlastnické a řídící právo z důvodu vlastnického sporu. Společnost nemá přístup k aktuálním výsledkům hospodaření 
společnosti Dubská energetická společnost a.s.
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30. září 2016
Počet 

akcií

Nominální 
hodnota 
(tis. Kč)

Pořizovací 
cena 

(tis. Kč)

Účetní 
hodnota 
(tis. Kč)

Podíl 
na základním 

kapitálu (%)

Výsledek 
hospodaření 

v roce 
končícím 

30. září 2016 
(tis. Kč)

Vlastní 
kapitál 

30. září 
2016 

(tis. Kč)

Příjem 
z dividend 

v roce 
končícím 

30. září 2016 
(tis. Kč)

Tuzemské

Zásobování teplem 
Vsetín a.s. 
Jiráskova 1326, Vsetín 2 762 78 878 183 872 197 996 100 36 294 197 996 30 000

CTZ s.r.o. 
Sokolovská 572,  
Uherské Hradiště - - 31 800 52 812 50,96 10 243 103 635 9 173

TERMO Děčín a.s. 
Oblouková 958/25, Děčín 502 895 46 769 49 086 238 539 96,91 24 630 246 144 0

Českolipské teplo a.s. 
Kutvirtova 339/5, Praha 5 1 2 000 47 795 139 416 100 28 697 139 416 21 500

OPATHERM a.s. 
Horní náměstí 283/58, 
Opava 100 9 900 134 000 69 534 100 12 743 69 534 0

Dubská energetická 
společnost a.s. 
Purkyňova 1849, 
Česká Lípa 1 000 1 000 12 000 12 000 100 -* -* 0

ENERGIE Holding a.s. 
Kutvirtova 339/5, Praha 5 1 99 635 299 654 417 899 100 61 583 417 899 10 000

POWGEN a.s. 
Kutvirtova 339/5, Praha 5 1 2 000 3 249 180 711 100 23 892 180 711 0

G-RONN s.r.o. 
Kutvirtova 339/5, Praha 5 - - 23 218 94 613 100 10 687 94 613 7 000

G-LINDE s.r.o. 
Kutvirtova 339/5, Praha 5 - - 6 219 12 341 100  1 793 12 341 1 500

IROMEZ s.r.o. 
Pod Náspem 2005, 
Pelhřimov - - 33 126 81 412 100 11 303 81 412 0

TERMIZO a.s. 
Dr. Milady Horákové 571/56, 
Liberec 1 389 13 890 487 607 542 144 100 54 118 542 144 37 000

e.services s.r.o. 
Oblouková 958/25, Děčín - - 211 615 100 162 615 0

Celkem 2 040 032 116 173

Opravná položka -12 000*

Zůstatková hodnota 2 028 032

* Pozn.:  Opravnou položku tvoří: 100 % opravné položky ve výši 12 000 tis. Kč ke společnosti Dubská energetická společnost a.s., ve které Společnost 
efektivně nevykonává vlastnické a řídící právo z důvodu vlastnického sporu. Společnost nemá přístup k aktuálním výsledkům hospodaření 
společnosti Dubská energetická společnost a.s. 

U žádné z uvedených dceřiných a přidružených společností není rozdíl mezi procentem podílu na vlastnictví a procentem 
podílu na hlasovacích právech.

Společnost eviduje k 30. září 2017 pohledávku z přijaté dividendy ve výši 9 000 tis. Kč za společností Českolipské teplo a.s. 
K 30. září 2016 Společnost neevidovala žádnou pohledávku z přijaté dividendy. 
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4. Zásoby

Zásoby ve výši 27 191 tis. Kč k 30. září 2016 jsou tvořeny zásobou těžkého topného oleje. Veškeré zásoby byly prodány dceřiné 
společnosti Teplárna Liberec, a.s. 

Společnost netvořila opravnou položku k zásobám k 30. září 2017 ani k 30. září 2016.

5. Pohledávky

Pohledávky po splatnosti k 30. září 2017 činily 450 tis. Kč (k 30. září 2016 činily 78 tis. Kč).

Opravná položka k pohledávkám k 30. září 2017 činila 361 tis. Kč (k 30. září 2016 činila 610 tis. Kč).

Pohledávky nejsou kryty věcnými zárukami a žádná z nich nemá splatnost delší než 5 let. 

Společnost neeviduje žádné pohledávky a podmíněné pohledávky, které nejsou vykázány v rozvaze.

6. Vlastní kapitál

Společnost je plně vlastněna společností MVV Energie AG, zapsanou ve Spolkové republice Německo, a tato společnost 
je mateřskou společností celé skupiny MVV Energie CZ.

Společnost je součástí jediného konsolidačního celku, jehož mateřskou společností je MVV Energie AG. Konsolidovanou 
účetní závěrku je možné získat v sídle společnosti MVV Energie AG na adrese D-68159 Mannheim, Luisenring 49, 
Spolková republika Německo.

Společnost se přihlásila k zákonu o obchodních korporacích jako celku (viz poznámka 1) a využila možnosti nevytvářet povinně 
rezervní fond, což zároveň umožňují stanovy Společnosti. 

Rezervní fond byl převeden na účet nerozděleného zisku.

Dne 8. prosince 2016 valná hromada schválila účetní závěrku Společnosti za rok končící 30. září 2016 a rozhodla o rozdělení 
zisku za rok končící 30. září 2016 ve výši 108 242 tis. Kč.

7. Rezervy

(tis. Kč) Soudní spory
Rezerva 

na projekty

Závazky vůči 
zaměstnancům 

(odměny) Celkem

Počáteční zůstatek k 1. říjnu 2015 1 308 10 384 6 679 18 371

Tvorba rezerv 0 0 6 817 6 817

Zrušení rezerv 0 -8 384 -1 117 -9 501

Použití rezerv 0 -869 -5 562 -6 431

Konečný zůstatek k 30. září 2016 1 308 1 131 6 817 9 256

Tvorba rezerv 0 0 7 571 7 571

Zrušení rezerv 0 -40 -1 056 -1 096

Použití rezerv -8 -1 091 -5 761 -6 860

Konečný zůstatek k 30. září 2017 1 300 0 7 571 8 871
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8. Závazky, budoucí závazky a podmíněné závazky

Závazky nejsou kryty věcnými zárukami a nemají splatnost delší než 5 let.

Celková výše závazků nezahrnutých v rozvaze, která vychází z uzavřených smluv o operativním pronájmu z titulu nájemní 
smlouvy sídla Společnosti k 30. září 2017, činila 6 784 tis. Kč (k 30. září 2016 činila 4 240 tis. Kč).

Ke dni 30. září 2017 měla Společnost vystaveny bankovní záruky pro provozní účely ve výši 947 tis. Kč (k 30. září 2016 
činily 1 127 tis. Kč). 

Vedení Společnosti si není vědomo žádných podmíněných závazků Společnosti k 30. září 2017. 

9. Úvěry a ostatní zápůjčky

Společnost nečerpá žádné bankovní úvěry.

Společnost poskytla zástavu a záruky dceřiným společnostem za úvěry u následujících bankovních institucí:

ČSOB – Zástava listinných cenných papírů dceřiné společnosti Českolipské teplo a.s. za její úvěr

UniCredit Bank – Zástavní právo k obchodnímu podílu společnosti OPATHERM a.s. za její úvěr

ČS – Zástava listinných cenných papírů dceřiné společnosti ENERGIE Holding a.s. za její úvěr

UniCredit Bank – Ručitelské prohlášení za úvěr dceřiné společnosti POWGEN a.s.

Komerční banka – Zástava listinných cenných papírů společnosti TERMIZO a.s. za její úvěr

Raiffeisenbank – Zástavní právo k obchodnímu podílu společnosti IROMEZ s.r.o. za její úvěr

UniCredit Bank – Ručitelské prohlášení za úvěr společnosti G-RONN s.r.o.

UniCredit Bank – Ručitelské prohlášení za úvěr společnosti G-LINDE s.r.o.

10. Transakce se spřízněnými stranami

V této poznámce jsou uvedeny všechny významné transakce se spřízněnými stranami. 

(tis. Kč) Běžné období Minulé období

Výnosy

Služby poskytované v rámci skupiny 49 919 51 794

Prodej zboží – prodej paliv 99 966 57 884

Přijaté dividendy 145 076 116 173

Celkem 294 961 225 851

Náklady

Pronájem věcí movitých a nemovitých 4 344 7 341

Ostatní služby 189 121

Celkem 4 533 7 462

Ve výnosech a nákladech od spřízněných stran nejsou uvedeny přefakturace z obchodů s emisními povolenkami. Společnost 
ve fiskálním roce končícím 30. září 2017 nakoupila emisní povolenky od sesterské společnosti MVV Trading GmbH 
ve výši 2 702 tis. Kč a prodala je ve stejné výši dceřiným společnostem. 

Společnost ve fiskálním roce končícím 30. září 2016 nakoupila emisní povolenky od dceřiné společnosti POWGEN a.s. 
ve výši 1 241 tis. Kč a prodala tyto povolenky sesterské společnosti MVV Trading GmbH ve stejné výši.
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Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami:

(tis. Kč) Běžné období Minulé období

Pohledávky

Pohledávky z obchodních vztahů 30 0

Pohledávka z přijaté dividendy 9 000 0

Dohadné účty aktivní 14 245 15 698

Celkem 23 275 15 698

Závazky

Závazky z obchodních vztahů 0 1 928

Dohadné účty pasivní 13 243

Celkem 13 2 171

Členům představenstva Společnosti, členům dozorčí rady a akcionáři nebyly k 30. září 2017 a k 30. září 2016 poskytnuty žádné 
zápůjčky, žádná zajištění ani ostatní plnění.

Dne 8. prosince 2016 jediný společník Společnosti rozhodl o výplatě podílu na zisku v hodnotě 190 mil. Kč.

11. Zaměstnanci

počet
Běžné období  

(tis. Kč) počet
Minulé období 

(tis. Kč)

Mzdové náklady členů statutárního orgánu 
a vedoucích zaměstnanců 8 15 512 8 15 744

Mzdové náklady ostatních zaměstnanců 25 16 774 24 14 341

Náklady na sociální zabezpečení 9 141 8 596

Ostatní sociální náklady 756 705

Osobní náklady celkem 33 42 183 32 39 386

Vedoucí zaměstnanci zahrnují výkonné členy představenstva, ředitele úseků, manažery divizí, ostatní ředitele a vedoucí 
zaměstnance, kteří jsou jim přímo podřízeni.

Ostatní transakce s vedením Společnosti jsou popsány v poznámce 10 Transakce se spřízněnými stranami.

12. Daň z příjmů

Daňový náklad zahrnuje:

(tis. Kč) Běžné období Minulé období

Odložená daň 979 8

Daňový náklad celkem 979 8

Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 % (daňová sazba pro roky 2016 a následující).
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Odloženou daňovou pohledávku lze analyzovat následovně:

(tis. Kč) Běžné období Minulé období

Odložený daňový závazek z titulu: 

rozdílu účetní a daňové zůstatkové hodnoty majetku -96 -505

Odložený daňový závazek celkem -96 -505

Odložená daňová pohledávka z titulu:

rezerv a opravných položek 1 754 1 874

daňové ztráty minulých let 3 817 3 127

Odložená daňová pohledávka celkem 5 571 5 001

Čistá odložená daňová pohledávka 5 475 4 496

Společnost měla k 30. září 2017 daňové ztráty ve výši 20 089 tis. Kč, které mohou být použity do roku 2022.

13. Následné události

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 30. září 2017.

15. prosince 2017

Ing. Jiří Koptík Ing. Libor Žížala
předseda představenstva člen představenstva
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06.	Zpráva o vztazích
za účetní období od 1. října 2016 do 30. září 2017

Obchodní firma: MVV Energie CZ a.s.

Sídlo: Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5

IČO: 49685490

DIČ: CZ49685490

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14942 (dále též „Společnost“).

Představenstvo Společnosti:

1) KONSTATUJE, ŽE

• existuje koncern s jednotným řízením – s řídící a řízenou osobou;
• řídící osoba dle § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „Zákon o obchodních 

korporacích“), a většinový společník jsou vždy ovládajícími osobami, ledaže by bylo uvedeno jinak dle § 75 zákona 
o obchodních korporacích; řízená osoba je vždy ovládanou osobou.

Na základě výše uvedeného je představenstvo Společnosti povinno v souladu s ustanovením § 82 Zákona o obchodních 
korporacích vypracovat písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobami ovládanými za uplynulé účetní období, 
a to do 3 měsíců od skončení účetního období.

2) SCHVALUJE TUTO ZPRÁVU O VZTAZÍCH ZA OBDOBÍ ŘÍJEN 2016 – ZÁŘÍ 2017

Struktura vztahů mezi řídící a všemi řízenými osobami (ovládající a všemi ovládanými) v rámci 
koncernu MVV Energie:

Společnost náleží ke koncernu MVV Energie; struktura jeho částí nacházejících se na území České republiky je uvedena 
v Příloze č. 1 této Zprávy o vztazích.

Ovládající osoba (řídící osoba – koncern dle § 79 zákona o obchodních korporacích)

Ovládající osobou (v tomto koncernu osobou řídící) je společnost MVV Energie AG, se sídlem ve Spolkové republice Německo, 
Mannheim D 68159, Luisenring 49, s identifikačním číslem HRB 1780.

Ostatní osoby ovládané ovládající osobou (tj. řízené řídící osobou)

Vztahy mezi společností MVV Energie CZ a.s. a jí ovládanými osobami jsou popsány ve zprávách vypracovávaných těmito 
osobami; v této zprávě jsou uvedeny pouze vztahy vůči mateřské společnosti a dceřiným společnostem náležejícím 
ke koncernu MVV Energie sídlícím v České republice. Ostatní společnosti náležející ke koncernu MVV Energie sídlící 
v zahraničí nejsou zmiňovány, protože s nimi Společnost není v žádném vztahu s výjimkou společnosti MVV Trading GmbH 
se sídlem ve Spolkové republice Německo, Mannheim D 68159, Luisenring 49, identifikační číslo HRB 7897, a společností 
MVV Umwelt GmbH, se sídlem Otto-Hahn-Straße 1, 68169 Mannheim, Spolková republika Německo, identifikační číslo 
HRB 8877, a MVV Umwelt O&M GmbH, Otto-Hahn-Straße 1, 68169 Manheim, Spolková republika Německo, identifikační číslo 
HRB 9355, jež jsou dceřinými společnostmi společnosti MVV Energie AG.
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1. Osoby ovládané nepřímo ovládající osobou (tj. nepřímo řízené):

• CTZ s.r.o. se sídlem Uherské Hradiště, Sokolovská 572, PSČ: 686 01; IČO: 63472163;
• ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. se sídlem Stará Lípa Česká Lípa, Liberecká 132, PSČ: 470 01; IČO: 64653200;
• Českolipské teplo a.s. se sídlem Praha 5 – Radlice, Kutvirtova 339/5, PSČ: 150 00; IČO: 63149907;
• e.services s.r.o. se sídlem Děčín – Děčín I – Děčín, Oblouková 958/25, PSČ: 405 02; IČO: 28748514;
• ENERGIE Holding a.s. se sídlem Praha 5 – Radlice, Kutvirtova 339/5, PSČ: 150 00; IČO: 27594301;
• G-LINDE s.r.o. se sídlem Praha 5, Kutvirtova 339/5, PSČ: 150 00; IČO: 24684538;
• G-RONN s.r.o. se sídlem Praha 5, Kutvirtova 339/5, PSČ: 150 00; IČO: 24679399;
• IROMEZ s.r.o. se sídlem Pelhřimov, Pod Náspem 2005, PSČ: 393 01; IČO: 24707341;
• OPATHERM a.s. se sídlem Opava, Město, Horní náměstí 283/58, PSČ: 746 01; IČO: 25385771;
• POWGEN a.s. se sídlem Praha 5, Kutvirtova 339/5, PSČ 150 00; IČO 27928411;
• Teplárna Liberec, a.s., se sídlem Liberec IV – Perštýn, Dr. Milady Horákové 641/34a, PSČ: 460 01 Liberec; IČO: 62241672;
• TERMIZO a.s. se sídlem Liberec, Dr. Milady Horákové 571, PSČ: 460 06; IČO: 64650251;
• TERMO Děčín a.s. se sídlem Děčín, Oblouková 958/25, Děčín I-Děčín, PSČ: 405 02; IČO: 64050882;
• Zásobování teplem Vsetín a.s. se sídlem Vsetín, Jiráskova 1326, PSČ: 755 01; IČO: 45192588.

Úloha ovládané osoby v koncernu MVV Energie

Přímý provozovatel podnikatelské činnosti v České republice.

Způsob a prostředky ovládání

Prostřednictvím akciového podílu v rámci rozhodování valné hromady Společnosti.

Přehled jednání učiněných v účetním období říjen 2016 – září 2017, která byla učiněna 
na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání 
týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle 
poslední účetní závěrky.

S výjimkou uzavření anebo plnění níže popsaných smluv neproběhla v účetním období říjen 2016 – září 2017 na popud ani 
v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob žádná jednání, která by se týkala majetku, který přesahuje 10 % vlastního 
kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

Společností ENERGIE Holding a.s. byl vyplacen podíl na zisku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu uvedené společnosti, 
a to Společnosti. Z těchto plnění nevznikla Společnosti žádná újma.

Smlouvy mezi společností a osobou ovládanou (řízenou) či ovládající (řídící)  
a navzájem mezi ovládanými osobami za období říjen 2016 – září 2017

Smlouvy se společností MVV Energie AG

V tomto období nebyly evidovány žádné smlouvy mezi ovládanou Společností a společností MVV Energie AG.

Smlouvy mezi ovládanou osobou a dalšími ovládanými osobami

V tomto období byly platné a účinné následující smlouvy a dodatky mezi ovládanou osobou a dalšími ovládanými osobami:
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Smlouvy uzavřené mezi společností CTZ s.r.o. a Společností

Smlouva o poskytování poradenství mezi CTZ s.r.o. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 1. října 2006. 
Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Mandátní smlouva – zahrnující výkon činností mandatáře a zastupování mandanta ve věcech zadávání veřejných zakázek, 
při uzavírání pojistných smluv s vybraným uchazečem, zastupování ve vztahu vyplývajícím z pojistné smlouvy vůči vybranému 
uchazeči, správu společného majetku mandantů souvisejícího se sdružením, vedení účetnictví sdružení a vypracování ročního 
vyúčtování mezi společností CTZ s.r.o. a společností MVV Energie CZ a.s. Smlouva byla uzavřena dne 7. ledna 2009, ve znění 
pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. Plná moc pro zastupování společnosti CTZ s.r.o. 
společností MVV Energie CZ a.s. dle mandátní smlouvy. Z této plné moci nevznikla Společnosti žádná újma.

Smlouva o sdružení – Dodatek č. 6 ke Smlouvě o sdružení pro každoroční vybírání nejvhodnějšího uchazeče pro uzavření 
společné pojistné smlouvy a společné uzavření pojistné smlouvy o pojištění rizik jednotlivých účastníků na společný účet 
mezi společností MVV Energie CZ a.s. a společností CTZ s.r.o. uzavřený dne 12. září 2005, ve znění pozdějších dodatků. 
Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Smlouva o poskytování outsourcingových služeb v oblasti IS/IT mezi CTZ s.r.o. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená 
dne 31. prosince 2013. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Smlouva o zpracování osobních údajů mezi CTZ s.r.o. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 31. prosince 2013. 
Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Příkazní smlouva uzavřená dne 23. října 2015 mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., 
CTZ s.r.o. a MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky zemního plynu společností 
LAMA energy a.s. pro rok 2017 uzavřená do 31. prosince 2017. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Příkazní smlouva uzavřená dne 29. dubna 2016 mezi společnostmi ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., 
CTZ s.r.o., MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky elektřiny se společností 
Virtuse energy, s.r.o. pro rok 2017, 2018 uzavřená do 31. prosince 2018. Dne 2. prosince 2016 byl uzavřen dodatek, který 
ustanovuje jako nového dodavatele elektřiny společnost Amper Market, a.s. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. 

Příkazní smlouva uzavřená dne 15. června 2016 mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., 
CTZ s.r.o. a MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky plynu se společností LAMA energy a.s. 
pro rok 2018 do 31. prosince 2018. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Kupní smlouva na prodej a koupi hnědého uhlí na roky 2016–2019/2020 z produkce Severočeských dolů a.s. mezi společností 
CTZ s.r.o. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 24. července 2015. Z této smlouvy nevznikla Společnosti 
žádná újma.

Příkazní smlouva uzavřená dne 29. května 2017 mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., 
CTZ s.r.o. a MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky plynu se společností LAMA energy a.s. 
pro rok 2019 do 31. prosince 2019. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Kupní smlouva o nákupu povolenek mezi CTZ s.r.o. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 22. prosince 2016. 
Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
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Smlouvy uzavřené mezi společností ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a Společností

Smlouva o poskytování poradenství mezi společností ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. 
uzavřená dne 20. března 2009. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Smlouva o poskytování outsourcingových služeb v oblasti IS/IT mezi společností ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. 
a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 31. prosince 2013. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Smlouva o zpracování osobních údajů mezi společností ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. 
uzavřená dne 31. prosince 2013. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Příkazní smlouva mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., 
OPATHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. a společností 
MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 15. dubna 2015 a pro rok 2016 uzavřená do 31. prosince 2016. Z této smlouvy nevznikla 
Společnosti žádná újma.

Mandátní smlouva – zahrnující výkon činností mandatáře a zastupování mandanta ve věcech zadávání veřejných zakázek, 
při uzavírání pojistných smluv s vybraným uchazečem, zastupování ve vztahu vyplývajícím z pojistné smlouvy vůči vybranému 
uchazeči, správu společného majetku mandantů souvisejícího se sdružením, vedení účetnictví sdružení a vypracování ročního 
vyúčtování mezi společností ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. Smlouva byla uzavřena 
dne 7. ledna 2009, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. Plná moc pro zastupování 
společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. společností MVV Energie CZ a.s. dle mandátní smlouvy. Z této plné moci 
nevznikla Společnosti žádná újma.

Smlouva o sdružení – Dodatek č. 11 ke Smlouvě o sdružení pro každoroční vybírání nejvhodnějšího uchazeče pro uzavření 
společné pojistné smlouvy a společné uzavření pojistné smlouvy o pojištění rizik jednotlivých účastníků na společný účet 
mezi společností MVV Energie CZ a.s. a společností ČESKOLIPSKOU TEPLÁRENSKOU a.s. uzavřený dne 7. ledna 2009, 
ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Příkazní smlouva uzavřená dne 23. října 2015 mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., 
CTZ s.r.o. a MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky zemního plynu společností 
LAMA energy a.s. pro rok 2017 uzavřená do 31. prosince 2017. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. 

Příkazní smlouva uzavřená dne 15. června 2016 mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., 
CTZ s.r.o. a MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky plynu se společností LAMA energy a.s. 
pro rok 2018 uzavřená do 31. prosince 2018. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. 

Příkazní smlouva uzavřená mezi společností CTZ s.r.o., ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. 
a společností MVV Energie CZ a.s. dne 29. května 2017 týkající se smluv o dodávkách plynu uzavřených mezi jednotlivými 
společnostmi a společností LAMA energy a.s. pro rok 2019 uzavřená do 31. prosince 2019. Z této smlouvy nevznikla 
Společnosti žádná újma.

Smlouva o nájmu dopravního prostředku mezi společností ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a Společností dne 1. ledna 2017. 
Smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 31. ledna 2017. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
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Smlouvy uzavřené mezi společností Českolipské teplo a.s. a Společností

Smlouva o podnájmu nebytových prostor mezi společností Českolipské teplo a.s. a Společností uzavřená dne 19. května 2010, 
ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Mandátní smlouva – zahrnující výkon činností mandatáře a zastupování mandanta ve věcech zadávání veřejných zakázek, 
při uzavírání pojistných smluv s vybraným uchazečem, zastupování ve vztahu vyplývajícím z pojistné smlouvy vůči vybranému 
uchazeči, správu společného majetku mandantů souvisejícího se sdružením, vedení účetnictví sdružení a vypracování 
ročního vyúčtování. Smlouva byla mezi společností Českolipské teplo a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřena 
dne 7. ledna 2009, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. Plná moc pro zastupování 
společnosti Českolipské teplo a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. Z této plné moci nevznikla Společnosti žádná újma.

Smlouva o sdružení – Dodatek č. 4 ke Smlouvě o sdružení pro každoroční vybírání nejvhodnějšího uchazeče pro uzavření 
společné pojistné smlouvy a společné uzavření pojistné smlouvy o pojištění rizik jednotlivých účastníků na společný účet 
mezi společností Českolipské teplo a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřený dne 30. dubna 2002, ve znění pozdějších 
dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Oznámení o vzniku zástavního práva č. 1774/16/02075 ze dne 21. října 2016 mezi společností Českolipské teplo a.s., 
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a Společností – vztahující se k zástavní smlouvě k nemovitostem 
č. 1559/09/02075 uzavřené dne 3. července 2009. Z této smlouvy (oznámení) nevznikla Společnosti žádná újma.

Smlouvy uzavřené mezi společností e.services s.r.o. a Společností

Smlouva o poskytování outsourcingových služeb v oblasti IS/IT mezi společností e.services s.r.o. a společností 
MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 31. prosince 2013. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Smlouva o zpracování osobních údajů mezi společností e.services s.r.o. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená 
dne 31. prosince 2013. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Mandátní smlouva – Dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě, na základě kterého přistoupila společnost e.services s.r.o. k Mandátní 
smlouvě zahrnující výkon činností mandatáře a zastupování mandanta ve věcech zadávání veřejných zakázek, při uzavírání 
pojistných smluv s vybraným uchazečem, zastupování ve vztahu vyplývajícím z pojistné smlouvy vůči vybranému uchazeči, 
správu společného majetku mandantů souvisejícího se sdružením, vedení účetnictví sdružení a vypracování ročního vyúčtování 
mezi společností e.services s.r.o. a společností MVV Energie CZ a.s. Dodatek byl uzavřen dne 2. ledna 2012, ve znění 
pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. Plná moc pro zastupování společnosti e.services s.r.o. 
společností MVV Energie CZ a.s. Z této plné moci nevznikla Společnosti žádná újma.

Smlouva o sdružení – Dodatek č. 13 ke Smlouvě o sdružení pro každoroční vybírání nejvhodnějšího uchazeče pro uzavření 
společné pojistné smlouvy a společné uzavření pojistné smlouvy o pojištění rizik jednotlivých účastníků na společný účet 
mezi společností MVV Energie CZ a.s. a společností e.services s.r.o. uzavřený dne 2. ledna 2012, ve znění pozdějších dodatků. 
Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
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Smlouvy uzavřené mezi společností ENERGIE Holding a.s. a Společností

Příkazní smlouva uzavřená dne 29. dubna 2016 mezi společnostmi ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., 
CTZ s.r.o. a MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky elektřiny se společností 
Virtuse energy, s.r.o. pro rok 2017, 2018 uzavřená do 31. prosince 2018. Dne 2. prosince 2016 byl uzavřen dodatek, který 
ustanovuje jako nového dodavatele elektřiny společnost Amper Market, a.s. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Příkazní smlouva uzavřená dne 29. května 2017 mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., 
CTZ s.r.o. a MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky plynu se společností LAMA energy a.s. 
pro rok 2019 do 31. prosince 2019. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Smlouva o poskytování poradenství mezi společností ENERGIE Holding a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená 
dne 2. ledna 2007. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Smlouva o podnájmu nebytových prostor mezi společností ENERGIE Holding a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená 
28. května 2010, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Smlouva o zastavení pohledávek z pojistné smlouvy č. ZP-P4/410/07LCD mezi společností ENERGIE Holding a.s. a společností 
MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 4. ledna 2016. Tato smlouva byla zrušena Smlouvou o zastavení pohledávek z pojistné 
smlouvy č. ZP-P5/410/07/LCD ke dni 22. prosince 2016. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Smlouva o zastavení pohledávek z pojistné smlouvy č. ZP-P5/410/07LCD mezi společností ENERGIE Holding a.s. a společností 
MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 22. prosince 2016. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Smlouva o poskytování outsourcingových služeb v oblasti IS/IT mezi společností ENERGIE Holding a.s. a společností 
MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 31. prosince 2013. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Smlouva o zpracování osobních údajů mezi společností ENERGIE Holding a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená 
dne 31. prosince 2013. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. 

Nájemní smlouva č. SMLV_12_080 mezi společností MVV Energie CZ a.s. a společností ENERGIE Holding a.s. uzavřená 
dne 19. prosince 2012, ve znění pozdějších dodatků. Smlouva byla ukončena uplynutím doby, tj. k 31. březnu 2017. 
Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Kupní smlouva na prodej a koupi hnědého uhlí na roky 2016–2019/2020 z produkce Severočeských dolů mezi společností 
MVV Energie CZ a.s. a společností ENERGIE Holding a.s. uzavřená dne 28. července 2015, ve znění pozdějších dodatků. 
Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Kupní smlouva č. 2017042701 na prodej a koupi hnědého uhlí druh MIAL na dobu určitou do 31. prosince 2019 z produkce 
společnosti PGE, KWB Turów SA, mezi společností MVV Energie CZ a.s. a společností ENERGIE Holding a.s. uzavřená 
dne 3. července 2017. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Smlouva o úvěru č. 410/07/LCD mezi společností ENEGIE Holding a.s., Českou spořitelnou a.s. a společností 
MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 19. března 2007, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti 
žádná újma.

Mandátní smlouva – zahrnující výkon činností mandatáře a zastupování mandanta ve věcech zadávání veřejných zakázek, 
při uzavírání pojistných smluv s vybraným uchazečem, zastupování ve vztahu vyplývajícím z pojistné smlouvy vůči vybranému 
uchazeči, správu společného majetku mandantů souvisejícího se sdružením, vedení účetnictví sdružení a vypracování 
ročního vyúčtování mezi společností ENERGIE Holding a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. Smlouva byla uzavřena 
dne 7. ledna 2009, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. Plná moc pro zastupování 
společnosti ENERGIE Holding a.s. společností MVV Energie CZ a.s. Z této plné moci nevznikla Společnosti žádná újma.

Smlouva o sdružení – Dodatek č. 8 ke Smlouvě o sdružení pro každoroční vybírání nejvhodnějšího uchazeče pro uzavření 
společné pojistné smlouvy a společné uzavření pojistné smlouvy o pojištění rizik jednotlivých účastníků na společný 
účet ve znění pozdějších dodatků mezi společností MVV Energie CZ a.s. a společností ENERGIE Holding a.s. uzavřený 
dne 12. prosince 2006, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Dohoda o společném postupu mezi Statutárním městem Liberec, společností ENERGIE Holding a.s. a společností 
MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 16. prosince 2015. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
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Smlouva o nájmu dopravního prostředku značky ŠKODA SPZ: 4AE 4320 uzavřená mezi společností ENERGIE Holding a.s. 
a společností MVV Energie CZ a.s. dne 1. srpna 2016, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 30. září 2016, na jehož základě 
byla smlouva o nájmu dopravního prostředku prodloužena do 30. listopadu 2016. Smlouva o nájmu dopravního prostředku 
byla ukončena Dohodou o ukončení ke dni 15. listopadu 2016. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Příkazní smlouva uzavřená dne 23. října 2015 mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., 
CTZ s.r.o. a MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky zemního plynu společností 
LAMA energy a.s. pro rok 2017 uzavřená do 31. prosince 2017. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. 

Příkazní smlouva uzavřená dne 15. dubna 2015 mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. 
a MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky zemního plynu společností LAMA energy a.s. 
pro rok 2016 uzavřená do 31. prosince 2016. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Příkazní smlouva uzavřená dne 15. června 2016 mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., 
CTZ s.r.o. a MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky plynu se společností LAMA energy a.s. 
pro rok 2018 do 31. prosince 2018. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. 

Oznámení o vzniku zástavního práva k pohledávkám z pojistných smluv mezi společností ENERGIE Holding a.s., 
Generali Pojišťovna a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s., Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. a Allianz pojišťovna, a.s., 
ze dne 26. ledna 2016. Toto oznámení zaniklo spolu se Smlouvou č. ZP-P4/410/07/LCD dne 22. prosince 2016. 
Z tohoto oznámení nevznikla Společnosti žádná újma.

Oznámení o vzniku zástavního práva k pohledávkám z pojistných smluv mezi společností ENERGIE Holding a.s., 
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Českou spořitelnou, a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. 
ze dne 2. ledna 2017. Z tohoto oznámení nevznikla Společnosti žádná újma.

Smlouvy uzavřené mezi společností G-LINDE s.r.o. a Společností

Smlouva o podnájmu nebytových prostor mezi společností G-LINDE s.r.o. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená 
dne 31. května 2010. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. 

Smlouva o vinkulaci pojistného plnění mezi společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., společností 
G-LINDE s.r.o. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 6. prosince 2016. Z této smlouvy nevznikla Společnosti 
žádná újma.

Oznámení k pojistné smlouvě č. 0013881442 podepsané společností G-LINDE s.r.o. a společností MVV Energie CZ a.s., 
stvrzené společností Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s. Vienna Insurance Group ze dne 6. prosince 2016. Z tohoto 
oznámení nevznikla Společnosti žádná újma.

Mandátní smlouva – Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě, na základě kterého přistoupila společnost G-LINDE s.r.o. k Mandátní 
smlouvě zahrnující výkon činností mandatáře a zastupování mandanta ve věcech zadávání veřejných zakázek, při uzavírání 
pojistných smluv s vybraným uchazečem, zastupování ve vztahu vyplývajícím z pojistné smlouvy vůči vybranému uchazeči, 
správu společného majetku mandantů souvisejícího se sdružením, vedení účetnictví sdružení a vypracování ročního vyúčtování 
mezi společností G-LINDE s.r.o. a společností MVV Energie CZ a.s. Dodatek byl uzavřen dne 10. listopadu 2010, ve znění 
pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. Plná moc pro zastupování společnosti G-LINDE s.r.o. 
společností MVV Energie CZ a.s. Z této plné moci nevznikla Společnosti žádná újma.

Smlouva o sdružení – Dodatek č. 12 ke Smlouvě o sdružení pro každoroční vybírání nejvhodnějšího uchazeče pro uzavření 
společné pojistné smlouvy a společné uzavření pojistné smlouvy o pojištění rizik jednotlivých účastníků na společný účet mezi 
společností MVV Energie CZ a.s. a společností G-LINDE s.r.o. uzavřený dne 10. listopadu 2010, ve znění pozdějších dodatků. 
Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Příkazní smlouva uzavřená dne 29. dubna 2016 mezi společnostmi POWGEN a.s., G-RONN s.r.o., G-LINDE s.r.o., 
Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. k vyjednání 
podmínek pro uzavření smluv na dodávky elektřiny se společností Amper Market, a.s., pro rok 2017, 2018. Z této smlouvy 
nevznikla Společnosti žádná újma.
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Smlouvy uzavřené mezi společností G-RONN s.r.o. a Společností

Mandátní smlouva – Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě, na základě kterého přistoupila společnost G-RONN s.r.o. k Mandátní 
smlouvě zahrnující výkon činností mandatáře a zastupování mandanta ve věcech zadávání veřejných zakázek, při uzavírání 
pojistných smluv s vybraným uchazečem, zastupování ve vztahu vyplývajícím z pojistné smlouvy vůči vybranému uchazeči, 
správu společného majetku mandantů souvisejícího se sdružením, vést účetnictví sdružení a vypracování ročního vyúčtování 
mezi společností G-RONN s.r.o. a společností MVV Energie CZ a.s. Dodatek byl uzavřen dne 10. listopadu 2010, ve znění 
pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. Plná moc pro zastupování společnosti G-RONN s.r.o. 
společností MVV Energie CZ a.s. Z této plné moci nevznikla Společnosti žádná újma.

Smlouva o sdružení – Dodatek č. 12 ke Smlouvě o sdružení, na základě kterého přistoupila společnosti G-RONN s.r.o. 
ke Smlouvě o sdružení pro každoroční vybírání nejvhodnějšího uchazeče pro uzavření společné pojistné smlouvy a společné 
uzavření pojistné smlouvy o pojištění rizik jednotlivých účastníků na společný účet mezi společností G-RONN s.r.o. 
a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřený dne 10. listopadu 2010, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla 
Společnosti žádná újma.

Smlouva o podnájmu nebytových prostor mezi společností G-RONN s.r.o. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená 
dne 31. května 2010, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Smlouva o vinkulaci pojistného plnění z pojistné smlouvy č. 0013881442 mezi společností UniCredit Bank Czech Republic, a.s., 
G-RONN s.r.o. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 6. prosince 2016. Z této smlouvy nevznikla Společnosti 
žádná újma.

Oznámení k pojistné smlouvě č. 0013881442 podepsané společností G-RONN s.r.o. a společností MVV Energie CZ a.s, 
stvrzené společností Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group ze dne 6. prosince 2016. 
Z tohoto oznámení nevznikla Společnosti žádná újma.

Smlouva o úvěru reg. č. 909/10-120 mezi společnostmi G-RONN s.r.o., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 
a MVV Energie CZ a.s. (ručitel) uzavřená dne 6. prosince 2010, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla 
Společnosti žádná újma.

Příkazní smlouva uzavřená dne 29. dubna 2016 mezi společnostmi POWGEN a.s., G-RONN s.r.o., G-LINDE s.r.o., Teplárna 
Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek 
pro uzavření smluv na dodávky elektřiny se společností Amper Market, a.s., pro rok 2017, 2018. Z této smlouvy nevznikla 
Společnosti žádná újma.

Smlouvy uzavřené mezi společností IROMEZ s.r.o. a Společností

Smlouva o poskytování outsourcingových služeb v oblasti IS/IT mezi společností IROMEZ s.r.o. a společností 
MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 31. prosince 2013. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. 

Smlouva o zpracování osobních údajů mezi společností IROMEZ s.r.o. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená 
dne 31. prosince 2013. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. 

Příkazní smlouva uzavřená dne 23. října 2015 mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., 
CTZ s.r.o. a MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky zemního plynu společností 
LAMA energy a.s. pro rok 2017 uzavřená do 31. prosince 2017. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. 

Příkazní smlouva uzavřená dne 15. dubna 2015 mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. 
a MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky zemního plynu společností LAMA energy a.s. 
pro rok 2016 uzavřená do 31. prosince 2016. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Příkazní smlouva uzavřená dne 29. dubna 2016 mezi společnostmi ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., 
CTZ s.r.o., MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky elektřiny se společností 
Virtuse energy, s.r.o. pro rok 2017, 2018 uzavřená do 31. prosince 2018. Dne 2. prosince 2016 byl uzavřen dodatek, 
který ustanovuje jako nového dodavatele elektřiny společnost Amper Market, a.s. Z této smlouvy nevznikla Společnosti 
žádná újma. 
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Příkazní smlouva uzavřená dne 15. června 2016 mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., 
CTZ s.r.o. a MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky plynu se společností LAMA energy a.s. 
pro rok 2018 do 31. prosince 2018. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. 

Smlouva o sdružení – Dodatek č. 12 ke Smlouvě o sdružení pro každoroční vybírání nejvhodnějšího uchazeče pro uzavření 
společné pojistné smlouvy a společné uzavření pojistné smlouvy o pojištění rizik jednotlivých účastníků na společný účet 
uzavřený dne 10. listopadu 2010 mezi společností MVV Energie CZ a.s. a společností IROMEZ s.r.o., ve znění pozdějších 
dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Mandátní smlouva – Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě, na základě něhož přistoupila společnost IROMEZ s.r.o. k Mandátní 
smlouvě zaměřené na výkon činností mandatáře a zastupování mandanta ve věcech zadávání veřejných zakázek, při uzavírání 
pojistných smluv s vybraným uchazečem, zastupování ve vztahu vyplývajícím z pojistné smlouvy vůči vybranému uchazeči, 
správu společného majetku mandantů souvisejícího se sdružením, vedení účetnictví sdružení a vypracování ročního vyúčtování 
mezi společností IROMEZ s.r.o. a společností MVV Energie CZ a.s. Dodatek byl uzavřen dne 10. listopadu 2010, ve znění 
pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. Plná moc pro zastupování společnosti IROMEZ s.r.o. 
a společností MVV Energie CZ a.s. Z této plné moci nevznikla Společnosti žádná újma.

Žádost o vinkulaci pojistného plnění z pojistné události a oznámení o zástavním právu k předmětu plnění uzavřené 
mezi Společností, Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, IROMEZ s.r.o. a Raiffeisenbank a.s., 
a to k úvěrovým smlouvám č. 115688/01/2010, č. 115688/03/2010 ze dne 6. prosince 2016. Z této žádosti o vinkulaci nevznikla 
Společnosti žádná újma.

Příkazní smlouva uzavřená dne 29. května 2017 mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., 
CTZ s.r.o. a MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky plynu se společností LAMA energy a.s. 
pro rok 2019 do 31. prosince 2019. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Smlouvy uzavřené mezi společností MVV Trading GmbH a Společností

General Agreement Concerning the Delivery and Acceptance of Electricity mezi společností MVV Trading GmbH 
a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 1. května 2007, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla 
Společnosti žádná újma. 

Smlouvy uzavřené mezi společností MVV Umwelt GmbH a Společností

Service agreement mezi společnostmi MVV Umwelt GmbH, MVV Umwelt O&M GmbH, MVV Energie CZ a.s. a společností 
TERMIZO a.s. uzavřená dne 23. září 2014, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. 

Smlouvy uzavřené mezi společností MVV Umwelt O&M GmbH a Společností

Service agreement mezi společnostmi MVV Umwelt O&M GmbH, MVV Umwelt GmbH, MVV Energie CZ a.s. a společností 
TERMIZO a.s. uzavřená dne 23. září 2014, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. 

Smlouvy uzavřené mezi společností OPATHERM a.s. a Společností

Příkazní smlouva uzavřená dne 29. dubna 2016 mezi společnostmi ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., 
CTZ s.r.o., MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky elektřiny se společností 
Virtuse energy, s.r.o. pro rok 2017, 2018 uzavřená do 31. prosince 2018. Dne 2. prosince 2016 byl uzavřen dodatek, 
který ustanovuje jako nového dodavatele elektřiny společnost Amper Market, a.s. Z této smlouvy nevznikla Společnosti 
žádná újma.  

Smlouva o poskytování poradenství mezi společností OPATHERM a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená 
dne 2. října 2006. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. 
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Smlouva o poskytování outsourcingových služeb v oblasti IS/IT mezi společností OPATHERM a.s. a společností 
MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 31. prosince 2013. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. 

Smlouva o zpracování osobních údajů mezi společností OPATHERM a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená 
dne 31. prosince 2013. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. 

Příkazní smlouva uzavřená dne 23. října 2015 mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., 
CTZ s.r.o. a MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky zemního plynu společností 
LAMA energy a.s. pro rok 2017 uzavřená do 31. prosince 2017. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. 

Příkazní smlouva uzavřená dne 15. dubna 2015 mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. 
a MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky zemního plynu společností LAMA energy a.s. 
pro rok 2016 uzavřená do 31. prosince 2016. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Příkazní smlouva uzavřená dne 15. června 2016 mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., 
CTZ s.r.o. a MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky plynu se společností LAMA energy a.s. 
pro rok 2018 do 31. prosince 2018. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. 

Kupní smlouva na prodej a koupi hnědého uhlí na roky 2016–2019/2020 z produkce Severočeských dolů a.s. mezi společností 
MVV Energie CZ a.s. a společností OPATHERM a.s. uzavřená dne 1. července 2015, která byla ukončena dohodou 
ze dne 13. září 2017. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. 

Mandátní smlouva – zahrnující výkon činností mandatáře a zastupování mandanta ve věcech zadávání veřejných zakázek, 
při uzavírání pojistných smluv s vybraným uchazečem, zastupování ve vztahu vyplývajícím z pojistné smlouvy vůči vybranému 
uchazeči, správu společného majetku mandantů souvisejícího se sdružením, vedení účetnictví sdružení a vypracování ročního 
vyúčtování mezi společností OPATHERM a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. Smlouva byla uzavřena dne 7. ledna 2009, 
ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. Plná moc pro zastupování společnosti 
OPATHERM a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. Z této plné moci nevznikla Společnosti žádná újma.

Smlouva o sdružení – Dodatek č. 6 ke Smlouvě o sdružení pro každoroční vybírání nejvhodnějšího uchazeče pro uzavření 
společné pojistné smlouvy a společné uzavření pojistné smlouvy o pojištění rizik jednotlivých účastníků na společný účet 
uzavřený dne 12. září 2005 mezi společností MVV Energie CZ a.s. a společností OPATHERM a.s., ve znění pozdějších dodatků. 
Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Smlouva o zastavení listinných cenných papírů č. 1149/13-1059/13-120 uzavřená mezi společností UniCredit Bank 
Czech Republic and Slovakia, a.s., společností OPATHERM a.s. a Společností ze dne 17. prosince 2013. Z této smlouvy 
nevznikla Společnosti žádná újma.

Smlouva o vinkulaci pojistného plnění vztahujícího se k pojistné smlouvě č. 0013881442 mezi společností UniCredit Bank Czech 
Republic and Slovakia, a.s., společností OPATHERM a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 6. prosince 2016. 
Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Oznámení pojišťovně České podnikatelské pojišťovně, a.s. Vienna Insurance Group, mezi společností OPATHERM a.s. 
a společností MVV Energie CZ a.s. ze dne 6. prosince 2016. Z tohoto oznámení nevznikla Společnosti žádná újma. 

Příkazní smlouva uzavřená mezi společností CTZ s.r.o., ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. 
a společností MVV Energie CZ a.s. dne 29. května 2017 týkající se smluv o dodávkách plynu uzavřených mezi jednotlivými 
společnostmi a společností LAMA energy a.s. pro rok 2019 uzavřená do 31. prosince 2019. Z této smlouvy nevznikla 
Společnosti žádná újma.

Smlouvy uzavřené mezi společností POWGEN a.s. a Společností

Smlouva o podnájmu nebytových prostor mezi společností POWGEN a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená 
dne 25. května 2010, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Smlouva o poskytování poradenství mezi společností POWGEN a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená 
dne 27. května 2011. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. 
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Smlouva o poskytování outsourcingových služeb v oblasti IS/IT mezi společností POWGEN a.s. a společností 
MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 31. prosince 2013. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. 

Smlouva o zpracování osobních údajů mezi společností POWGEN a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená 
dne 31. prosince 2013. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. 

Smlouva o vinkulaci pojistného plnění z pojistné smlouvy č. 0013881442 pro pojištění proti všem nebezpečím uzavřená mezi 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., POWGEN a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. dne 6. prosince 2016. 
Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Příkazní smlouva mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., 
OPATHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. a společností 
MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 15. dubna 2015 pro rok 2016 uzavřená do 31. prosince 2016. Z této smlouvy nevznikla 
Společnosti žádná újma.

Mandátní smlouva – zahrnující výkon činností mandatáře a zastupování mandanta ve věcech zadávání veřejných zakázek, 
při uzavírání pojistných smluv s vybraným uchazečem, zastupování ve vztahu vyplývajícím z pojistné smlouvy vůči vybranému 
uchazeči, správu společného majetku mandantů souvisejícího se sdružením, vedení účetnictví sdružení a vypracování ročního 
vyúčtování mezi společností POWGEN a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. Smlouva byla uzavřena dne 7. ledna 2009, 
ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. Plná moc pro zastupování společnosti 
Zásobování teplem Vsetín a.s. společností MVV Energie CZ a.s. Z této plné moci nevznikla Společnosti žádná újma.

Smlouva o sdružení – Dodatek č. 10 ke Smlouvě o sdružení, na jejímž základě přistoupil POWGEN a.s. ke Smlouvě 
o sdružení pro každoroční vybírání nejvhodnějšího uchazeče pro uzavření společné pojistné smlouvy a společné uzavření 
pojistné smlouvy o pojištění rizik jednotlivých účastníků na společný účet mezi společností POWGEN a.s. a společností 
MVV Energie CZ a.s. Dodatek byl uzavřen dne 1. října 2008, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti 
žádná újma.

Příkazní smlouva uzavřená dne 23. října 2015 mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., 
CTZ s.r.o. a MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky zemního plynu společností 
LAMA energy a.s. pro rok 2017 uzavřená do 31. prosince 2017. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. 

Příkazní smlouva uzavřená dne 15. června 2016 mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., 
CTZ s.r.o. a MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky plynu se společností LAMA energy a.s. 
pro rok 2018 uzavřená do 31. prosince 2018. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. 

Příkazní smlouva mezi společnostmi POWGEN a.s., G-RONN s.r.o., G-LINDE s.r.o., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., 
Zásobování teplem Vsetín a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 29. dubna 2016 k vyjednání podmínek 
pro uzavření smluv na dodávky elektřiny se společností Amper Market, a.s., pro rok 2017, 2018. Z této smlouvy nevznikla 
Společnosti žádná újma.

Příkazní smlouva uzavřená mezi společnostmi CTZ s.r.o., ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. 
a společností MVV Energie CZ a.s. dne 29. května 2017 týkající se smluv o dodávkách plynu uzavřených mezi jednotlivými 
společnostmi a společností LAMA energy a.s. pro rok 2019 uzavřená do 31. prosince 2019. Z této smlouvy nevznikla 
Společnosti žádná újma.

Smlouva o úvěru reg. č. 179/12-120 mezi společností POWGEN a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 
a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 30. května 2012, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla 
Společnosti žádná újma.

Oznámení pojišťovně vztahující se k pojistné smlouvě č. 0013881442 uzavřené mezi POWGEN a.s., Česká podnikatelská 
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a společností MVV Energie CZ a.s. ze dne 6. prosince 2016. Z tohoto oznámení 
nevznikla Společnosti žádná újma.
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Smlouvy uzavřené mezi společností Teplárna Liberec, a.s., a Společností

Smlouva o poskytování outsourcingových služeb v oblasti IS/IT mezi společností Teplárna Liberec, a.s., a společností 
MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 31. prosince 2013. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. 

Smlouva o zpracování osobních údajů mezi společností Teplárna Liberec, a.s., a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená 
dne 31. prosince 2013. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. 

Rámcová smlouva mezi společností MVV Energie CZ a.s. a společností Teplárna Liberec, a.s., č. sml-TO-12-034-D00 
uzavřená dne 19. prosince 2012 ve znění pozdějších dodatků. Smlouva byla ukončena uplynutím doby dne 31. března 2017. 
Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. 

Kupní smlouva o dodávkách TTO mezi společností MVV Energie CZ a.s. a společností Teplárna Liberec, a.s., 
č. sml-TO-12-033-D00 uzavřená dne 19. prosince 2012 ve znění pozdějších dodatků. Smlouva byla ukončena uplynutím doby 
dne 31. března 2017. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. 

Smlouva o poskytování služeb mezi společností MVV Energie CZ a.s. a společností Teplárna Liberec, a.s., 
č. sml-TO-12-032-D00 uzavřená dne 19. prosince 2012 ve znění pozdějších dodatků. Smlouva byla ukončena uplynutím doby 
dne 31. března 2017. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. 

Smlouva o nájmu věcí movitých mezi společností MVV Energie CZ a.s. a společností Teplárna Liberec, a.s., 
č. sml-TO-12-035-D00 uzavřená dne 19. prosince 2012 ve znění pozdějších dodatků. Smlouva byla ukončena uplynutím doby 
dne 31. března 2017. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. 

Příkazní smlouva mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., 
OPATHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. a společností 
MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 15. dubna 2015 pro rok 2016 uzavřená do 31. prosince 2016. Z této smlouvy nevznikla 
Společnosti žádná újma.

Mandátní smlouva – zahrnuje výkon činností mandatáře a zastupování mandanta ve věcech zadávání veřejných zakázek, 
při uzavírání pojistných smluv s vybraným uchazečem, zastupování ve vztahu vyplývajícím z pojistné smlouvy vůči vybranému 
uchazeči, správa společného majetku mandantů souvisejícího se sdružením, vedení účetnictví sdružení a vypracování 
ročního vyúčtování mezi společností Teplárna Liberec, a.s., a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 7. ledna 2009, 
ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. Plná moc pro zastupování společnosti 
Teplárna Liberec, a.s., společností MVV Energie CZ a.s. Z této plné moci nevznikla Společnosti žádná újma. 

Smlouva o sdružení – Dodatek č. 9 ke Smlouvě o sdružení pro každoroční vybírání nejvhodnějšího uchazeče pro uzavření 
společné pojistné smlouvy a společné uzavření pojistné smlouvy o pojištění rizik jednotlivých účastníků na společný účet mezi 
společností MVV Energie CZ a.s. a společností Teplárna Liberec, a.s., uzavřený dne 21. září 2007, ve znění pozdějších dodatků. 
Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Dohoda o společném postupu mezi Statutárním městem Liberec, společností ENERGIE Holding a.s. a společností 
MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 16. prosince 2015. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Smlouva o nájmu dopravního prostředku mezi společností MVV Energie CZ a.s. a společností Teplárna Liberec, a.s., 
č. sml-PS-17-001-D00 uzavřená dne 6. ledna 2017, ve znění pozdějších dodatků. Smlouva byla ukončena dne 28. února 2017. 
Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Příkazní smlouva uzavřená dne 15. června 2016 mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., 
CTZ s.r.o. a MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky plynu se společností LAMA energy a.s. 
pro rok 2018 do 31. prosince 2018. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Příkazní smlouva mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., 
OPATHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., CTZ s.r.o. 
a společností MVV Energie CZ a.s. ze dne 29. května 2017 pro rok 2019 uzavřená do 31. prosince 2019. Z této smlouvy nevznikla 
Společnosti žádná újma.

Příkazní smlouva mezi společnostmi POWGEN a.s., G-RONN s.r.o., G-LINDE s.r.o., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., 
Zásobování teplem Vsetín a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 29. dubna 2016 pro roky 2017, 2018 uzavřená 
do 31. prosince 2018. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
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Příkazní smlouva uzavřená dne 23. října 2015 mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., 
CTZ s.r.o. a MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky zemního plynu společností 
LAMA energy a.s. pro rok 2017 uzavřená do 31. prosince 2017. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. 

Smlouvy uzavřené mezi společností TERMIZO a.s. a Společností

Smlouva o poskytování poradenství mezi společností MVV Energie CZ a.s. a společností TERMIZO a.s. uzavřená 
dne 3. října 2011. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. 

Smlouva o poskytování outsourcingových služeb v oblasti IS/IT mezi společností TERMIZO a.s. a společností 
MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 31. prosince 2013. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. 

Smlouva o zpracování osobních údajů mezi společností TERMIZO a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená 
dne 31. prosince 2013. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. 

Service agreement mezi společnostmi MVV Umwelt GmbH, MVV Umwelt O&M GmbH, MVV Energie CZ a.s. a společností 
TERMIZO a.s. uzavřená dne 23. září 2014, ve znění pozdějšího dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. 

Mandátní smlouva – Dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě, na základě kterého přistoupila společnost TERMIZO a.s. k Mandátní 
smlouvě zaměřené na výkon činností mandatáře a zastupování mandanta ve věcech zadávání veřejných zakázek, při uzavírání 
pojistných smluv s vybraným uchazečem, zastupování ve vztahu vyplývajícím z pojistné smlouvy vůči vybranému uchazeči, 
správu společného majetku mandantů souvisejícího se sdružením, vedení účetnictví sdružení a vypracování ročního vyúčtování 
mezi společností TERMIZO a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. Dodatek byl uzavřen dne 2. ledna 2012, ve znění pozdějších 
dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. Plná moc pro zastupování společnosti TERMIZO a.s. společností 
MVV Energie CZ a.s. Z této plné moci nevznikla Společnosti žádná újma. 

Smlouva o sdružení – Dodatek č. 13 ke Smlouvě o sdružení pro každoroční vybírání nejvhodnějšího uchazeče pro uzavření 
společné pojistné smlouvy a společné uzavření pojistné smlouvy o pojištění rizik jednotlivých účastníků na společný účet 
mezi společností MVV Energie CZ a.s. a společností TERMIZO a.s. uzavřený dne 2. ledna 2012, ve znění pozdějších dodatků. 
Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Smlouvy uzavřené mezi společností TERMO Děčín a.s. a Společností

Smlouva o poskytování poradenství mezi společností TERMO Děčín a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená 
dne 1. října 2006, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. 

Smlouva o poskytování outsourcingových služeb v oblasti IS/IT mezi společností TERMO Děčín a.s. a společností 
MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 31. prosince 2013. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. 

Smlouva o zpracování osobních údajů mezi společností TERMO Děčín a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená 
dne 31. prosince 2013. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. 

Mandátní smlouva – zahrnující výkon činností mandatáře a zastupování mandanta ve věcech zadávání veřejných zakázek, 
při uzavírání pojistných smluv s vybraným uchazečem, zastupování ve vztahu vyplývajícím z pojistné smlouvy vůči vybranému 
uchazeči, správu společného majetku mandantů souvisejícího se sdružením, vedení účetnictví sdružení a vypracování ročního 
vyúčtování mezi společností TERMO Děčín a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. Smlouva byla uzavřena dne 7. ledna 2009, 
ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. Plná moc pro zastupování společnosti 
TERMO Děčín a.s. společností MVV Energie CZ a.s. Z této plné moci nevznikla Společnosti žádná újma. 

Smlouva o sdružení – Dodatek č. 6 pro každoroční vybírání nejvhodnějšího uchazeče pro uzavření společné pojistné 
smlouvy a společné uzavření pojistné smlouvy o pojištění rizik jednotlivých účastníků na společný účet mezi společností 
MVV Energie CZ a.s. a společností TERMO Děčín a.s. uzavřený dne 12. září 2005. Z této smlouvy nevznikla Společnosti 
žádná újma.

Příkazní smlouva mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., 
OPATHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. a společností 
MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 15. dubna 2015 pro rok 2016 uzavřená do 31. prosince 2016. Z této smlouvy nevznikla 
Společnosti žádná újma.
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Příkazní smlouva mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., 
OPATHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., CTZ s.r.o. 
a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 15. června 2016 pro rok 2018 uzavřená do 31. prosince 2018. Z této smlouvy 
nevznikla Společnosti žádná újma.

Příkazní smlouva mezi společnostmi POWGEN a.s., G-RONN s.r.o., G-LINDE s.r.o., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., 
Zásobování teplem Vsetín a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 29. dubna 2016 pro roky 2017, 2018 uzavřená 
do 31. prosince 2018. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Příkazní smlouva uzavřená dne 23. října 2015 mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., 
CTZ s.r.o. a MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky zemního plynu společností 
LAMA energy a.s. pro rok 2017 uzavřená do 31. prosince 2017. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. 

Kupní smlouva na nákup povolenek mezi společností TERMO Děčín a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená 
dne 22. prosince 2016. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Příkazní smlouva uzavřená dne 29. května 2017 mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., 
CTZ s.r.o. a MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky plynu se společností LAMA energy a.s. 
pro rok 2019 do 31. prosince 2019. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Smlouvy uzavřené mezi společností Zásobování teplem Vsetín a.s. a Společností

Smlouva o poskytování poradenství mezi společností Zásobování teplem Vsetín a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. 
uzavřená dne 1. října 2006, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. 

Smlouva o poskytování outsourcingových služeb v oblasti IS/IT mezi společností MVV Energie CZ a.s. a společností 
Zásobování teplem Vsetín a.s. uzavřená dne 31. prosince 2013. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. 

Smlouva o zpracování osobních údajů mezi společností Zásobování teplem Vsetín a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. 
uzavřená dne 31. prosince 2013. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Příkazní smlouva uzavřená mezi společnostmi CTZ s.r.o., ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. 
a společností MVV Energie CZ a.s. dne 29. května 2017 týkající se smluv o dodávkách plynu uzavřených mezi jednotlivými 
společnostmi a společností LAMA energy a.s. pro rok 2019 uzavřená do 31. prosince 2019. Z této smlouvy nevznikla 
Společnosti žádná újma.

Příkazní smlouva mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., 
OPATHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. a společností 
MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 15. dubna 2015 pro rok 2016 uzavřená do 31. prosince 2016. Z této smlouvy nevznikla 
Společnosti žádná újma.

Příkazní smlouva mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., 
OPATHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., CTZ s.r.o. 
a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 15. června 2016 pro rok 2018 uzavřená do 31. prosince 2018. Z této smlouvy 
nevznikla Společnosti žádná újma.

Příkazní smlouva mezi společnostmi POWGEN a.s., G-RONN s.r.o., G-LINDE s.r.o., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., 
Zásobování teplem Vsetín a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 29. dubna 2016 pro roky 2017, 2018 uzavřená 
do 31. prosince 2018. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Příkazní smlouva uzavřená dne 23. října 2015 mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., 
CTZ s.r.o. a MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky zemního plynu společností 
LAMA energy a.s. pro rok 2017 uzavřená do 31. prosince 2017. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. 
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Kupní smlouva na prodej a koupi hnědého uhlí na roky 2016–2019/2020 z produkce Severočeských dolů a.s. mezi společností 
MVV Energie CZ a.s. a společností Zásobování teplem Vsetín a.s. uzavřená dne 9. července 2015. Z této smlouvy nevznikla 
Společnosti žádná újma.

Oznámení o vzniku zástavního práva č. 1775/16/68140 na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem 
č. 2621/10/68140 uzavřené mezi společnostmi Zásobování teplem Vsetín a.s., Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., 
Vienna Insurance Group a MVV Energie CZ a.s. dne 6. prosince 2016. Z tohoto oznámení nevznikla Společnosti žádná újma.

Mandátní smlouva – zahrnující výkon činností mandatáře a zastupování mandanta ve věcech zadávání veřejných zakázek, 
při uzavírání pojistných smluv s vybraným uchazečem, zastupování ve vztahu vyplývajícím z pojistné smlouvy vůči vybranému 
uchazeči, správu společného majetku mandantů souvisejícího se sdružením, vedení účetnictví sdružení a vypracování ročního 
vyúčtování mezi společností Zásobování teplem Vsetín a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. Smlouva byla uzavřena 
dne 7. ledna 2009, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. Plná moc pro zastupování 
společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. společností MVV Energie CZ a.s. Z této plné moci nevznikla Společnosti 
žádná újma.

Smlouva o sdružení – Dodatek č. 6 pro každoroční vybírání nejvhodnějšího uchazeče pro uzavření společné pojistné smlouvy 
a společné uzavření pojistné smlouvy o pojištění rizik jednotlivých účastníků na společný účet mezi společností Zásobování 
teplem Vsetín a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřený dne 12. září 2005. Z této smlouvy nevznikla Společnosti 
žádná újma.

Ostatní újmy způsobené společnosti MVV Energie CZ a.s. a posouzení vyrovnání vzniklé újmy 
dle § 71 a § 72 zákona o obchodních korporacích, v platném znění

Společnosti nevznikla žádná újma v souvislosti s její účastí v koncernu a jejím ovládáním v rozhodném období.

Tajné informace

Všechny informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství ovládající či ovládané osoby (řídící, řízené 
osoby) nebo ostatních osob v rámci koncernu MVV Energie, jsou důvěrné, společně se všemi informacemi, které jakákoliv 
propojená osoba označí za důvěrné. Kromě výše uvedeného, všechny informace vztahující se k podnikání a ostatní související 
informace a skutečnosti, které by mohly být považovány za tajné a mohly by poškodit osoby v rámci koncernu MVV Energie, 
jsou důvěrné.

V souladu s § 504 a porušením obchodního tajemství dle zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, 
neobsahuje tato zpráva o vztazích informace výše uvedeného charakteru, aby se zabránilo případným ztrátám ovládající 
a ovládané společnosti (řídící a řízené společnosti).

Další informace

Další informace lze případně nalézt v účetní závěrce společnosti MVV Energie CZ a.s.

Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi osobami v koncernu MVV Energie, 
zhodnocení rizik a informace o vyrovnání případné újmy

Vztahy mezi společnostmi ve skupině se uskutečňují za tržních podmínek, a ovládané společnosti tak z účasti v koncernu 
nevznikají žádné mimořádné výhody či nevýhody a rizika. V průběhu účetního období nebyla v zájmu či na popud ovládající 
osoby a ovládaných osob přijata či uskutečněna žádná jiná opatření mimo rámec běžných opatření uskutečňovaných 
ovládanou osobou ve vztahu k osobě ovládající jako vlastníkovi ovládané osoby.

Žádné ze společností v rámci koncernu MVV Energie nevznikla jednáním Společnosti újma, a tudíž Společnost neměla 
povinnost vyrovnat újmu.
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Další informace

Veškeré transakce v rámci koncernu MVV Energie jsou vyčísleny v příloze k účetní závěrce.

Závěr

Představenstvo společnosti MVV Energie CZ a.s. konstatuje, že za období říjen 2016 – září 2017 nevznikla společnosti 
MVV Energie CZ a.s. ze vztahů s ovládající (řídící) a ze vztahů s ovládanými (řízenými) společnostmi žádná újma.

V Praze dne 30. září 2017

Za společnost MVV Energie CZ a.s. 

Ing. Jiří Koptík Ing. Libor Žížala
předseda představenstva člen představenstva
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Příloha č. 1 ke Zprávě o vztazích

Koncernová struktura skupiny MVV Energie CZ ke dni 30. září 2017

MVV Energie AG

MVV Energie CZ a.s.

CTZ s.r.o.
MVV Energie CZ a.s. 50,96 %

Město Uherské Hradiště 49,04 %

Českolipské teplo a.s. 
MVV Energie CZ a.s. 100,00 % 

e.services s.r.o. 
MVV Energie CZ a.s. 100,00 %

ENERGIE Holding a.s. 
MVV Energie CZ a.s. 100,00 %

G-LINDE s.r.o.
MVV Energie CZ a.s. 100,00 %

G-RONN s.r.o.
MVV Energie CZ a.s. 100,00 %

IROMEZ s.r.o.
MVV Energie CZ a.s. 100,00 %

OPATHERM a.s.
MVV Energie CZ a.s. 100,00 %

POWGEN a.s.
MVV Energie CZ a.s. 100,00 %

TERMIZO a.s.
MVV Energie CZ a.s. 100,00 %

TERMO Děčín a.s.
MVV Energie CZ a.s. 96,91 %

Statutární město Děčín 3,09 %

Zásobování teplem Vsetín a.s.
MVV Energie CZ a.s. 100,00 %

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. 
Českolipské teplo a.s. 94,99 %

Město Česká Lípa 5,01 %

Teplárna Liberec, a.s.
ENERGIE Holding a.s. 70,00 %

Statutární město Liberec 30,00 %
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07.	Konsolidované  
výsledky skupiny

Konsolidované výsledky hospodaření obsahují výsledky všech dceřiných společností a mateřské společnosti za celou 
skupinu MVV Energie CZ. Konsolidované výsledky byly sestaveny jako podklad pro konsolidaci mezinárodního koncernu 
MVV Energie AG se sídlem v německém Mannheimu, která je sestavována podle účetních politik koncernu vycházejících 
z platných Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IAS/IFRS).

Celkové konsolidované výnosy za rok 2016–2017 dosáhly hodnoty téměř 2,1 mld. Kč. Meziročně tak zaznamenaly pouze 
nepatrný pokles. V oblasti tepla došlo dokonce k mírnému nárůstu prodejů, jež byly taženy především chladnějším počasím 
a vyššími odběry ze strany průmyslových zákazníků. Opačným směrem působil hlavně vliv pokračující aplikace nového 
obchodního konceptu spočívající v zavedení věrnostních programů a – v závislosti na typu paliva – rovněž promítnutí 
drobného snížení palivových nákladů.

V důsledku pokračujícího snižování cen silové elektřiny na světových trzích došlo také k odpovídajícímu poklesu tržeb 
z prodeje elektrické energie. Na druhou stranu prodej elektrické energie podpořila chladnější zima, jež se projevila vyšším 
objemem vyrobené elektrické energie. To je dáno tím, že se elektrická energie v rámci skupiny vyrábí v naprosté většině 
formou vysoce účinné kogenerace, a její výroba je proto závislá též na výrobě a prodeji tepla. Výroba elektrické energie 
kogeneračním způsobem je moderní, ekologická a její význam se díky počínajícímu trendu částečné decentralizace výroby 
elektrické energie bude v budoucnu jen zvyšovat. Samozřejmě toto platí jen za předpokladu, že budou ze strany státu 
zajištěny odpovídající podmínky, jako je např. transparentní a předvídatelný vývoj v oblasti podpory obnovitelných zdrojů. 
Aktuálně sice proběhla notifikace ze strany Evropské unie pro zdroje uvedené do provozu po 1. lednu 2016, avšak pro možnost 
rozvoje kogenerace s instalovaným výkonem nad 1 MWe stále chybí zákonná úprava aukčního mechanismu, který je notifikací 
vyžadován. 

V oblasti služeb zajišťujících energetické úspory (tzv. metodou EPC) se v roce 2016–2017 povedlo úspěšně realizovat více 
projektů. EPC projekty zákazníkům úsporu garantují, a tím zajišťují bezrizikový způsob realizace úsporných opatření. Proto 
jejich popularita stále stoupá. 

Provozní výsledek hospodaření dosáhl téměř 362 mil. Kč. Kromě jiného k tomu přispěla řada opatření směřujících k provozním 
úsporám, například zvýšená automatizace vybraných provozů vedoucí k úspoře personálních nákladů.

Konsolidovaná bilanční suma na konci roku 2016–2017 dosahovala hodnoty 4,4 mld. Kč. K jejímu mírnému meziročnímu 
poklesu došlo především v důsledku řádného splácení investičních úvěrů čerpaných v minulosti od finančních institucí. 
V oblasti vlastního kapitálu naopak došlo k mírnému zvýšení hodnoty. Vývoj ostatních položek rozvahy nevykazoval meziročně 
významné rozdíly.

Skupina MVV Energie CZ tak i nadále patří mezi nejvýznamnější hráče v oblasti výroby a distribuce tepelné energie na území 
České republiky. 
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Konsolidované výsledky hospodaření 
skupiny MVV Energie CZ
(v celých tisících Kč)

10/2016–09/2017 10/2015–09/2016 10/2014–09/2015

Výnosy 2 095 594 2 119 297 2 323 308

 Tržby 2 042 176 2 064 061 2 239 663

 Ostatní provozní výnosy 52 741 54 457 82 930

 Aktivace 677 779 715

Provozní náklady 1 458 372 1 480 826 1 584 022

 Náklady na materiál / nakupované služby 1 025 568 1 044 666 1 134 584

 Osobní náklady 292 193 287 879 286 055

 Ostatní provozní náklady 140 611 148 281 163 383

Ztráta z prodeje dceřiné společnosti 0 0 1 194

HV před úroky, daní a odpisy (EBITDA) 637 222 638 471 738 092

 Odpisy 275 761 259 517 268 698

HV před úroky a daní (EBIT) 361 461 378 954 469 394

 Čisté úrokové náklady 37 200 44 686 50 718

  Úrokové náklady 38 366 45 717 53 158

  Úrokové výnosy 1 166 1 031 2 440

HV před daní (EBT) 324 261 334 268 418 676

 Daň z příjmů 65 570 61 880 55 382

 Odložená daň -752 2 524 20 785

HV po zdanění 259 443 269 864 342 509

Menšinový HV 5 718 3 135 10 154

Celkový HV po zdanění po odečtení menšinových podílů 253 725 266 729 332 355

Pozn.: Zpracováno podle postupů koncernu MVV AG vycházejících z platných Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).
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Aktiva 10/2016–09/2017 10/2015–09/2016 10/2014–09/2015

Dlouhodobý majetek 3 353 222 3 466 544 3 617 199

 Dlouhodobý nehmotný majetek 165 733 170 268 172 666

  SW 4 944 8 782 10 729

  Goodwill 160 280 160 280 160 280

  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 496 1 193 1 641

  Emisní povolenky 13 13 16

 Dlouhodobý hmotný majetek 3 183 643 3 288 746 3 429 484

  Pozemky, pozemková práva, stavby 1 739 774 1 834 160 1 898 436

  Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 333 385 1 388 061 1 470 944

  Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 6 230 6 286 5 367

  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 104 254 60 239 54 737

 Pohledávky a ostatní aktiva 3 846 7 530 15 049

Oběžná aktiva 1 007 124 1 032 132 1 050 083

 Zásoby 79 965 92 219 103 690

  Materiál 79 590 91 775 103 581

  Zboží 375 444 109

 Pohledávky z obchodního styku 95 845 94 908 127 042

 Ostatní aktiva 18 704 23 766 17 951

 Finanční majetek 766 337 765 265 744 812

  Krátkodobý finanční majetek 21 635 21 635 21 635

  Účty v bankách a hotovost 744 702 743 630 723 177

 Dohadné účty aktivní 9 947 9 403 8 099

 Odložená daňová pohledávka 36 326 46 571 48 489

Aktiva celkem 4 360 346 4 498 676 4 667 282

Pozn.:  Zpracováno podle postupů koncernu MVV AG vycházejících z platných Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).
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Pasiva 10/2016–09/2017 10/2015–09/2016 10/2014–09/2015

Vlastní kapitál 2 583 733 2 504 751 2 412 900

 Základní kapitál 720 000 720 000 720 000

 Kapitálové fondy 571 334 556 077 666 527

 Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta minulých let 1 038 674 961 945 694 018

 Výsledek hospodaření 253 725 266 729 332 355

Menšinové podíly ve vlastním kapitálu 143 440 147 328 153 884

Dlouhodobé závazky 1 040 407 1 231 762 1 452 757

 Bankovní úvěry 697 643 871 008 1 073 939

 Závazky z finančního leasingu 0 0 40

 Rezervy 9 749 9 817 11 087

 Ostatní pasiva 22 911 33 596 53 611

 Odložený daňový závazek 310 104 317 341 314 080

Krátkodobé závazky 592 766 614 835 647 741

 Bankovní úvěry 247 317 282 932 308 117

 Závazky z finančního leasingu 0 53 1 264

 Rezervy 27 091 27 802 44 062

 Závazky z obchodního styku 147 291 104 504 122 682

 Přijaté zálohy 79 392 95 183 82 963

 Ostatní pasiva 87 445 100 295 85 146

 Odložený daňový závazek 711 689 0

 Dohadné účty pasivní 3 519 3 377 3 507

Pasiva celkem 4 360 346 4 498 676 4 667 282

Pozn.:  Zpracováno podle postupů koncernu MVV AG vycházejících z platných Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).
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08.	Následné události

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 30. září 2017 
nebo výroční zprávu za fiskální rok 2016-2017.
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Poznámky



Poznámky



MVV Energie CZ a.s.
Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5
T +420 272 113 113, mvv@mvv.cz
IČO: 49685490, DIČ: CZ49685490
Městský soud Praha, oddíl B, vložka 14942
www.mvv.cz

Grafický návrh, výroba a produkce: ENTRE s.r.o. 2017
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