
V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A



MVV Energie CZ a.s. je dynamicky se rozvíjející teplárenská společnost působící především na Moravě a v severních 

Čechách. Společnost MVV Energie CZ a.s. byla založena v říjnu 1993 a od roku 1999 je dceřinou společností 

německého energetického koncernu MVV Energie AG se sídlem v Mannheimu v Německu.

Skupinu MVV Energie CZ tvoří dvanáct dceřiných společností a působí v patnácti městech České republiky. Celkově 

má 580 zaměstnanců. Společnosti se zaměřují především na výrobu a distribuci tepla, vedlejšími produkty jsou pak 

výroba elektřiny, dodávky pitné vody, odvádění odpadních vod a srážkové vody či poskytování telekomunikačních 

služeb. MVV Energie CZ a.s. má dlouholetou tradici v poskytování energetických služeb především metodou Energy 

Performance Contracting. Našimi zákazníky jsou nejenom obyvatelé a terciární sféra, ale také průmyslové podniky.

Ekologická nezávadnost, šetrnost k životnímu prostředí a zamezení plýtvání pomocí užívání nejmodernějších 

technologií naplňují fi remní motto „Zodpovědná energie“. Skupina MVV Energie CZ dlouhodobě podporuje 

města a regiony, ve kterých působí.



Zákazníci skupiny MVV Energie CZ

 Dodávky tepelné energie

domácnosti 87 433

průmysloví odběratelé / průmyslové areály 58 / 4

odběratelé z terciální sféry 646

 

 Dodávky elektrické energie 

průmysloví odběratelé  180

 

 Dodávky vody a odvádění odpadních vod 

domácnosti  1 264

průmyslové objekty  29

odběratelé z terciální sféry  141

 

 Telekomunikační služby 

odběratelů  63

Palivová základna skupiny MVV Energie CZ

uhlí 20 %

zemní plyn 43 %

topný olej 35 %

geotermální energie 2 %



Prodej tepelné energie ( ) 

a elektrické energie ( ) ve skupině MVV Energie CZ

Vybrané konsolidované ukazatele 

skupiny MVV Energie CZ (v tis. Kč)

 Vybrané ukazatele 2008/2009**  2007/2008 2006/2007*

Celková aktiva 4 758 436  4 185 265 4 181 461

Vlastní kapitál 2 281 582  2 025 474 1 931 347

Dluhy a závazky 

z fi nančního kapitálu 1 114 134  982 289 1 284 838

Výnosy  2 893 144  2 575 260 1 827 523

Investice 514 748  119 221 68 023

HV před úroky a daněmi 358 412  355 930 141 535

Pozn. Zpracováno dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví

* v lednu 2007 byla skupina MVV Energie CZ rozšířena novou akvizicí

** od ledna 2009 ukazatele ovlivňuje majoritní podíl MVV Energie CZ ve společnosti ČESKOLIPSKÁ 

TEPLÁRENSKÁ a.s. 
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 Organizační struktura skupiny

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

MVV enservis a.s. 100,00 %

POWGEN a.s. 100,00 %

TERMO Děčín a.s. 96,91 %

ENERGIE Holding a.s. 100,00 % Teplárna Liberec, a.s. 70,00 %

65,78 %
Jablonecká teplárenská
a realitní, a.s.

100,00 %
Městské inženýrské
sítě Studénka a. s.

100,00 %OPATHERM a.s.

98,59 %
Zásobování teplem
Vsetín a.s.

Českolipské teplo a.s. 100,00 % 94,99 %
ČESKOLIPSKÁ
TEPLÁRENSKÁ a.s.

100 %

Zpět na obsah
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Profil společnosti

Podíly MVV Energie CZ a.s. 
v jednotlivých dceřiných společnostech:

 CTZ s.r.o.  50,96 %

 Českolipské teplo a.s.  100,00 %

 ENERGIE Holding a.s.  100,00 %

 Jablonecká teplárenská a realitní, a.s.  65,78 %

 Městské inženýrské sítě Studénka a. s.  100,00 %

 MVV enservis a.s.  100,00 %

 OPATHERM a.s.  100,00 %

 POWGEN a.s.  100,00 %

 TERMO Děčín a.s.  96,91 %

 Zásobování teplem Vsetín a.s.  98,59 %

Pozn.: Bližší informace o všech společnostech ve skupině MVV Energie CZ 

naleznete v kapitole Skupina MVV Energie CZ.

Společnost MVV Energie CZ a.s. vznikla dne 6. října 1993 pod původním 

názvem EPS ČR s. r. o. Hlavním předmětem jejího podnikání bylo poskytová-

ní energetických služeb a původním většinovým majitelem společnosti byla 

americká Energy Performance Services Inc.

V roce 1999 odkoupila většinový podíl německá MVV Energie AG, jedna 

z největších teplárenských společností v Evropě. V následujících letech se po-

dařilo v České republice vybudovat rozsáhlou teplárenskou skupinu, která 

nyní působí v 15 městech České republiky. MVV Energie CZ a.s. je ze 100 % 

vlastněná německou MVV Energie AG.

Společnosti ve skupině MVV Energie CZ podnikají především v oboru výro-

by a distribuce tepla, některé ze společností vyrábí také elektrickou energii 

(o rozšíření výroby a projektu COGEN viz str. 15), starají se o vodohospo-

dářství či poskytují telekomunikační i další služby. MVV Energie CZ a.s. má 

nejdelší zkušenosti s realizacemi energeticky úsporný ch projektů v České 

republice a kromě služeb metodou EPC (Energy Performance Contracting) 

zákazníkům v celé republice nabízí také Monitoring a Targeting, Energy 

Contracting, Outsourcing, Energetické audity, realizaci projektů formou 

PPP (Public Private Partnerships) či provozování energetických zdrojů.

Mottem skupiny je „zodpovědná energie“. Hlavními zdroji výroby energie 

ve skupině MVV Energie CZ jsou zdroje ekologické, přičemž ze 43 % je při 

výrobě spalován zemní plyn. Ojedinělým projektem v České republice je ge-

otermální zdroj energie, který je provozován společností TERMO Děčín a.s. 

od roku 2002.

Zpět na obsah
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Našimi zákazníky jsou v 15 městech České republiky domácnosti i velké či 

malé průmyslové podniky. V roce 2008/2009 skupina vyrobila 3,9 mil. GJ 

tepla. Obrat skupiny ve fi skálním roce 2008/2009 je 2,9 mld. Kč.

Od 1. 2. 2005 je v čele společnosti Ing. Václav Hrach, Ph.D., který je po trans-

formaci společnosti na akciovou společnost od dubna 2009 předsedou před-

stavenstva s odpovědností za strategii, fi nance, informační systém a správu 

všech majetkových účastí. Od 1. 4. 2009 je novým členem představenstva 

odpovědným za technický úsek a energetické služby Ing. Miroslav Kovářík. 

Společnost MVV Energie CZ a.s. má celkem 32 zaměstnanců a organizačně 

je rozdělena do dvou úseků řízených manažery. Zároveň má společnost dvě 

samostatná oddělení a někteří zaměstnanci jsou přímo podřízeni předsedovi 

představenstva společnosti.

Ing. Ivan Slavík 

manažer Obchodně-technického úseku

Ing. Libor Žížala 

manažer Finančního úseku

Ing. Libor Cejnar 

vedoucí Oddělení informačních systémů a technologií

Ing. Jitka Kafková, MBA 

vedoucí Oddělení správy majetkových účastí

Činnost představenstva společnosti kontroluje šestičlenná dozorčí rada slo-

žená ze zástupců mateřské společnosti MVV Energie AG.

Dr. Mathias Brü ckmann

předseda dozorčí rady

Hans Georg Hägele

místopředseda dozorčí rady

Dr. Reiner Andreas Lübke

člen dozorčí rady

Dr. iur. Martin Auer

člen dozorčí rady

Stefan Grützmacher

člen dozorčí rady

Bernhard Schumacher

člen dozorčí rady

Zleva: Ing. Václav Hrach, Ph.D., předseda představenstva a Ing. Miroslav Kovářík, člen představenstva
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Loňský rok byl rokem velkých projektů. 
Co přinesl pro MVV Energie CZ rok letošní?

Loňský rok, tedy z našeho pohledu fi nanční rok od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2009, byl ve znamení implementace při-

pravených projektů a integrace akvizice provedené na počátku roku. Bohužel i naši skupinu neminula fi nanční krize 

a související pád cen elektrické energie na energetických burzách, který způsobil nižší výnosy z prodeje elektrické 

energie, než jsme očekávali.

V lednu 2009 jsme dokončili proces převzetí akcií a teplárenských aktiv v České Lípě. Společnost ČESKOLIPSKÁ 

TEPLÁRENSKÁ a.s. se tak zařadila do našeho portfolia jako další většinová teplárenská účast, přičemž jsme podíl navý-

šili na 94,99 %. Tímto obchodem uskutečněným s Městem Česká Lípa vzniklo partnerství, které, jak doufáme, bude 

trvat velmi dlouho. Vnímáme náš závazek a budeme velmi pečlivě respektovat záruky, které jsme Městu Česká Lípa 

k ujištění o serióznosti našich záměrů poskytli. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. byla v průběhu uplynulého roku plně 

integrována do skupiny MVV Energie CZ a v roce novém se budeme věnovat rozvoji našich aktivit v České Lípě.

V průběhu celého roku jsme velmi intenzivně pracovali na projektu COGEN, který umožní rozšíření výroby elektrické 

energie z dosavadních tří lokalit, ve kterých působíme, do lokalit osmi. Chceme tak docílit co nejvyššího zhodnocení pa-

livových vstupů a zároveň zvýšit náš příspěvek k ekologizaci výroby elektrické energie v České republice. Projekt COGEN 

rozšiřuje naši výrobu elektrické energie na bázi kogeneračních plynových motorů, jejichž využití je zvýšeno instalovanou 

akumulací tepelné energie. Touto dobou realizace projektu vrcholí a konečné uvedení do provozu k 1. 1. 2010 se blíží. 

Projekt COGEN představuje investici v rozsahu do 350 mil. Kč a celkový instalovaný výkon zařízení do 30 MW
e
.

Finanční krizi, která měla neblahý  vliv především na prodej elektrické energie, jsme čelili růstem v nových projektech 

a chceme v něm pokračovat. Je naší strategií se posunovat stále kupředu, abychom dokázali čelit přicházejícím pře-

kážkám, tržním výkyvům a krizím všeho druhu.

Interview s předsedou 
představenstva

Zpět na obsah
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Ani v letošním roce se trh s palivy a tedy ani energetické trhy 
výrazně nestabilizovaly. V lednu 2009 proběhla vážná plynová 
krize a celý rok byl doprovázen vrcholící fi nanční krizí. Kde tedy 
vidíte řešení pro dlouhodobou stabilitu cen paliv, která tvoří 
dominující část výsledné ceny energie?

Diskuse o cenách a energetických vstupech je nekonečnou diskusí. V letech uplynulých byly naše odhady růstu cen 

překonány. V roce minulém naopak došlo k nečekanému pádu, který bude následován, podle mého názoru, plynulým 

růstem na původní hodnoty. Stále více a více je naše pozornost věnována světovým cenám energetických komodit, 

protože většina vstupů pro výrobu naší energie se odvíjí právě od světových cen. V uplynulém roce jsme se věnovali 

rovněž komunikaci se zákazníky, kterým jsme se snažili tyto závislosti vysvětlit. Nakonec bylo zřejmé, že ceny námi pro-

dukované tepelné energie kopírovaly světový vývoj. Ceny energie, kterou produkujeme výrobou ze zemního plynu či 

topného oleje nejprve v roce 2008 stoupaly, když se posléze v reakci na snížení cen vstupních paliv snížily v roce 2009. 

To platilo u těch provozů, kde jsme cenu pružně měnili v reakci na okamžitý vývoj ceny palivových vstupů. Naopak 

tam, kde jsme měli možnost naše ceny zákazníkům vyúčtovat za delší období, jsme ceny měnili v závěru roku 2008 

a refl ektovali do nich zároveň očekávané snížení v roce 2009 tak, abychom již jejich výši museli co nejméně měnit.

Význam slovního spojení „stabilita cen energií“ je stále méně reálný. I u regulovaných komodit se ceny mění čtvrtletně 

či jednou za rok, přičemž ceny tepelné energie jsou regulované, zatímco ceny palivových vstupů již regulované nejsou. 

Musíme tedy v podstatě neustále reagovat na nárůsty či poklesy cen vstupních paliv.

Abych však nekomplikoval příliš čtenářům chápání tématu cen, mohu zopakovat to, co již odpovídám na podobné otázky 

delší dobu. Ceny energií se budou ne zcela předvídatelně měnit a pravděpodobně porostou s určitými výkyvy, k nimž patřil 

i ten letošní. Při volbě způsobu zajištění energie je tedy třeba se především rozhodovat na bázi hodnocení rizik, která přiná-

šejí jednotlivé způsoby pořízení energie. Tepelná energie z centrálních zdrojů bude vždy komfortní službou, kdy se konečný 

spotřebitel nemusí starat o údržbu, opravy a i v případě výpadku, je situace řešena na vrub dodavatele. V případě decentrál-
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ní produkce energie bude spotřebitel čelit nepředvídatelnému nárůstu zatížení v nákladech na nákup povolenek k vypouš-

tění CO
2
. Tímto nákladem bude pravděpodobně zatížen více, než zdroje centrální. Bude rovněž čelit větším výkyvům cen 

na pořízení elektrické energie a zemního plynu, zatímco centrální zdroje tyto výkyvy lépe absorbují díky své velikosti či díky 

vlastní produkci elektrické energie apod. Obnovitelné zdroje energie pro domácí spotřebu jsou většinou investičně velmi 

nákladné a ve větším měřítku se bez veřejné fi nanční podpory, která je vždy dočasná, tedy omezená, neobejdou. Nejlepším 

přístupem k vlastní energetické spotřebě je tak snaha o úspory, nikoliv poměrně nákladná výměna zdroje energie.

Jaká je tedy budoucnost MVV Energie CZ z pohledu jejího 
předsedy představenstva?

Odpovědi na podobné otázky je vždy třeba zahájit pokorným poděkováním našim zákazníkům a parterům, tedy pře-

devším městům, ve kterých působíme, jejich občanům a společnostem, kterým máme příležitost dodávat naši energii. 

Naše strategie by nemohla být realizována bez jejich přispění. Stejně tak bez lidí, kteří pro nás pracují a jsou motorem 

našich úspěchů, není rozvoj naší skupiny MVV Energie CZ možný. Těm patří rovněž dík.

Naše budoucnost spočívá v ekonomickém zvyšování účinnosti, což bude charakterizováno zejména doplňováním výroby 

elektrické energie v místech, kde to je ještě možné. Máme velmi konkrétní záměry v této oblasti. Vnímáme nutnost diver-

zifi kace našeho produktového portfolia a zvýšení výroby elektrické  energie jako cestu, která je nám nejbližší. Chceme tak 

svým dílem přispět i ke snížení ekologické zátěže, která je jakoukoliv výrobou energie způsobená. Nepřestáváme se zají-

mat o budoucí projekty energetického využití odpadu a poté, co prozkoumáme tržní potenciál, rozhodneme se, zda a ja-

kým způsobem v tomto segmentu působit. Jednoznačně i využití odpadu pro energetické účely lze považovat za přínos 

životnímu prostředí. Zcela jistě se chceme věnovat i obnovitelným zdrojům energie, přičemž náš přístup je dlouhodobý 

a není naší strategií využívat krátkodobých a neudržitelných efektů, které se občas objeví a lákají i spekulativní investory. 

Budeme pokračovat v rozvoji nabídky energetických služeb, které tradičně do našeho portfolia patří a dokládají tak naší 

odpovědnost k prostředí, ve kterém působíme. Jsou zaměřeny především na realizace energetických úspor u našich zá-

kazníků a naplňují tak misi naší skupiny MVV Energie CZ, kterou vyjadřujeme slovním spojením „Zodpovědná energie“.
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ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. 

Po dvouletém jednání mezi MVV Energie CZ a Městem Česká Lípa rozhodlo 

zastupitelstvo Města Česká Lípa na svém zasedání dne 28. května 2008 

o prodeji 59,99% podílu ve společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. 

a teplárenského majetku města. 

MVV Energie CZ se prostřednictvím své stoprocentně vlastněné dceřiné 

společnosti Českolipské teplo a.s. stala vlastníkem dalších 59,99 % akcií 

společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. v listopadu roku 2008, čímž 

se její podíl zvýšil na majoritních 94,99 %. Tato transakce byla odsouhlasena 

Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Město Česká Lípa je i nadále 

držitelem zbývajících 5,01 % akcií. 

V návaznosti na uzavřenou transakční dokumentaci došlo následně v lednu roku 

2009 k odkoupení infrastruktury zásobování teplem ve Městě Česká Lípa.

K úplnému dokončení transakce došlo dne 15. ledna 2009, kdy v rámci mi-

mořádné valné hromady společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. byla 

přijata mimo jiné změna stanov společnosti, čímž se společnost ČESKOLIPSKÁ 

TEPLÁRENSKÁ a.s. plně začlenila do struktur skupiny MVV Energie CZ.

Transformace na akciovou společnost

Od 1. 1. 2009 je MVV Energie CZ akciovou společností. Ing. Václav Hrach, Ph.D., 

byl od tohoto data jediným členem představenstva. Od 1. dubna 2009 je před-

stavenstvo společnosti kompletní, tedy dvoučlenné. K Václavu Hrachovi se ve ve-

dení společnosti připojil jako člen představenstva Ing. Miroslav Kovářík, který je 

odpovědný za technický úsek a energetické služby. Ing. Václav Hrach, Ph.D., který 

je ve vedení společnosti od roku 2005, se stal předsedou představenstva. 

Energetický management

Energetický management skupiny MVV Energie CZ má na starosti nákup 

jednotlivých paliv pro celou skupinu za maximálního využití synergických 

efektů a zároveň zajišťuje poradenství a metodické vedení i v dalších oblas-

tech jako je např. obchodování s emisními povolenkami či legislativa v oblas-

ti ekologických daní. V roce 2008/2009 bylo vyrobeno celkem 3 867 970 GJ 

tj. 1 074 436 MWh tepelné energie. 

 

Na období 2008/2009 byly na základě výběrového řízení prodlouženy stáva-

jící smlouvy na dodávku nízkosirného topného oleje a zároveň pronájem ma-

zutového hospodářství pro společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. 

a Teplárna Liberec, a.s. Pro provoz ENERGIE Holding a.s. byly dodávky těžkého 

topného oleje zajišťovány na základě aktuálních spotových nabídek na trhu.

Události roku 2008/2009

Společnost ČESKOLIPSKÁ 

TEPLÁRENSKÁ a.s. získala také 

nové logo.

Zpět na obsah



13Výroční zpráva 2008/2009

V hospodářském roce 2008/2009 bylo celkově skupinou MVV Energie CZ 

spotřebováno 42 210 tun nízkosirného topného oleje. Topný olej byl stejně 

jako v minulých letech nakupován s parametry jakosti dle ČSN 65 7991 

s výslednou koncentrací síry do 1 % hmotnosti. 

 

Pro společnosti CTZ s.r.o., Zásobování teplem Vsetín a.s., OPATHERM a.s. 

a ENERGIE Holding a.s. bylo v tomto období  nakoupeno celkem 60 889 tun 

uhlí. 

Strategickou komoditou pro skupinu MVV Energie CZ v oblasti nákupu paliv 

je zemní plyn, který v roce 2008/2009 představoval 43 % veškeré palivové 

základny skupiny. Celkem bylo nakoupeno zhruba 613 182 MWh zemního 

plynu. Na dodávku v roce 2009 proběhlo výběrové řízení a byly podepsány 

smlouvy o nákupu pro celou skupinu MVV Energie CZ se dvěma dodavateli 

za maximálního využití synergického efektu.

 

I pro nákup a výkup elektrické energie uspořádala MVV Energie CZ a.s. 

centrální výběrové řízení. Ve výběrovém řízení tak byl vybrán jeden obchod-

ník, který zajišťuje nákup i výkup elektrické energie pro celou skupinu MVV 

Energie CZ. Skupina MVV Energie CZ je také výrobcem elektrické energie, 

přičemž veškerá produkce pochází z kombinované výroby. Celková vyrobená 

elektrická energie v rámci skupiny se pohybuje kolem 100 tisíc MWh, z če-

hož je přibližně 55 % dodáváno do výkupu obchodníkům s elektrickou 

energií a zbývajících 45 % je použito pro přímou spotřebu společností.

 

V období 2008/2009 byla úspěšně provedena verifi kace vypuštěných emisí 

CO
2
 autorizovaným auditorem vybraným na základě výběrového řízení pro 

celou skupinu. 

Dále byly uzavřeny forwardové obchody na přebytky emisních povolenek, 

které se v souladu s vytyčenou strategií uskutečnily prostřednictvím mateřské-

ho koncernu MVV Energie AG. Zvolení vhodné strategie při realizaci těchto 

projektů mělo kladný vliv na hospodaření celé skupiny MVV Energie CZ.

Informační technologie (IT)

V hospodářském roce 2008/2009 mělo Oddělení informačních technolo-

gií jako prioritní úkol k řešení projekt „Integrace Českolipské teplárenské 

do IT infrastruktury MVV Energie CZ“. V ČESKOLIPSKÉ TEPLÁRENSKÉ byly 

implementovány informační systémy standardně používané v celé skupině 

MVV Energie CZ a došlo tak k obměně informačních technologií. V průběhu 

implementace byly nasazeny informační systémy pro podporu evidence ma-

jetku, účetnictví, fakturace tepla a teplé vody, mezd a personalistiky. Časo-

vý harmonogram, který si vedení společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ 

a oddělení IT MVV Energie CZ stanovily byl rozvržen na období od prosince 

2008 do dubna 2009. V první etapě proběhly analýzy a již od ledna 2009 

byly informační systémy předány do rutinního provozu za maximální pod-

pory ze strany IT. 
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V průběhu celého roku provádělo oddělení IT ve skupině obměnu hardwa-

rových prostředků podle plánu. Jejím cílem je zajistit maximální spolehlivost, 

rentabilitu a dostatečnou výkonnost používaných prostředků. Stálým tren-

dem těchto obměn je i unifi kace používaných prostředků a tím i minimaliza-

ce nákladů na jejich údržbu.

Koncem roku 2008 byl zprovozněn systém videokonferencí, který se využívá 

jak mezi mateřskou společností MVV Energie CZ a dceřinými společnostmi, 

tak ji mohou využít i jednotlivé společnosti mezi sebou. Tento způsob může 

v mnoha případech zrychlit a zefektivnit komunikaci mezi pracovníky jed-

notlivých společností a rovněž uspořit čas a náklady na cestování.

Počátkem roku 2009 byla ve společnosti MVV Energie CZ provedena vý-

měna technologie pro hlasové služby a společnost začala využívat moderní 

technologii VoIP (voice over IP). Zvýšila se kvalita i komfort hlasových služeb 

a snížily se náklady na jejich zabezpečení. 

Významnou aktivitou v průběhu celého roku byl také vývoj fakturačního 

programu IS TEPLO. Do systému byly zapracovány změny způsobu faktu-

race, které vyplývají jednak z legislativních změn v České republice a také 

z požadavků společností na fakturaci v systému tzv. dvousložkové ceny.

Technická podpora

Hospodářský rok 2008/2009 byl pro Obchodně-technický úsek ve znamení roz-

voje a prohlubování činností zahájených v minulých letech. Jejich hlavním téma-

tem je kogenerační výroba elektrické energie. Především velké investiční projekty 

– posilový zdroj s protitlakou turbínou v Uherském Hradišti, projekt instalace ko-

generačních plynových motorů COGEN a projekt nového zdroje s kondenzační 

odběrovou turbínou s potlačenou kondenzací APPLE v Jablonci nad Nisou se 

dostaly do dalších vývojových fází. Nově bude zkoumán projekt, který rozšiřuje 

koncepci kogenerační výroby elektrické  energie i do společnosti ČESKOLIPSKÁ 

TEPLÁRENSKÁ a.s., ve které MVV Energie CZ a.s. v tomto hospodářském roce 

dokončila proces získání majoritního podílu. Podrobnější informace o těchto ak-

cích jsou uvedeny v samostatném oddílu „Projekty ve skupině“. 

Také práce na podrobné analýze tepelných sítí dceřiných společností s cílem 

optimalizovat provoz tepelných sítí z pohledu stanovení tepelných a tlako-

vých ztrát, přepočtu dimenzí, napojování nových odběrů, ú spor čerpacích 

prací o teplovodní a horkovodní sítě, pokročila. V romto roce jsou k dispozici 

již úplná data u čtyřech dceřiných společností, na ostatních se dále pracuje. 

Kompletní analýza jež využívá specializovaný software je nedílnou součástí 

podkladů pro obnovovací i rozvojové investice společností.
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Energetické služby

V oblasti energetických služeb byly v tomto hospodářském roce dokončeny 

dva středně velké a jeden menší projekt metodou EPC (Energy Perofman-

ce Contracting). Práce Obchodně-technického úseku se nesla především 

v duchu přípravy několika velkých veřejných zakázek a pracovníci Úseku 

ve větším rozsahu rozšiřovali databázi i portfolio potenciálních klientů EPC 

projektů ve veřejném i v privátním sektoru. 

Systém řízení kvality při poskytování energetických služeb dle standardů ISO 

byl v uplynulém roce úspěšně rozšířen také o oblast řízení bezpečnosti práce 

a bezpečnosti při nakládání s informacemi. MVV Energie CZ a.s. je tak drži-

telem platných ISO certifi kátů dle norem 9001, 14001, OHSAS 18001:2007 

a ISO/ IEC 27001:2005.

Projekty ve skupině MVV Energie CZ

Posílení zdrojové části společnosti CTZ s.r.o.

Projekt instalace nového uhelného kotle (K4 o výkonu 8 MW
t
) a protitlaké 

turbíny (TG 1 o výkonu 1 MW
e
) byl v uplynulém roce úspěšně dokončen. Nový 

kotel K4 byl začleněn do zdrojové základny společnosti CTZ s.r.o. v Uherském 

Hradišti již v prosinci 2008. Instalace turbíny TG 1 byla také dokončena, ale 

zkušební provoz proběhl vzhledem ke klimatickým podmínkám pouze v ome-

zeném rozsahu. Dokončen bude při zahájení topné sezóny 2009/2010 a za-

hájení trvalého provozu je plánováno na konec roku 2009. 

RE-POWERING 

Skupina projektů RE-POWERING, se zabývá rozšířením výroby elektrické ener-

gie ve skupině MVV Energie CZ s cílem diverzifi kovat výrobní portfolio. Do této 

skupiny patří mimo jiné projekty COGEN a APPLE. 

COGEN se na konci tohoto hospodářského roku dostal do své vrcholné 

realizační fáze. Hlavní komponenty kogenerační technologie, tj. samotné 

kogenerační jednotky a akumulační nádrže, jsou ve většině lokalit již na mís-

tě a probíhá propojování s energetickými systémy dceřiných společností. 
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Kogenerační jednotky instalované v rámci tohoto projektu sestávají ve všech 

lokalitách z plynových motorů DEUTZ a generátorů Marelli. Instalovaný elek-

trický výkon se podle lokalit pohybuje od 580 kW
e
 až po 4 028 kW

e
. Koge-

nerační jednotky, propojené se společnostmi TERMO Děčín a.s., ENERGIE 

Holding a.s., OPATHERM a.s. a Městské inženýrské sítě Studénka a. s. v sed-

mi lokalitách – městské části Boletice (Děčín), Jílové, Lounech (3 lokality), 

Opavě a Studénce, zahájí dodávku elektrické energie na přelomu roku 2009 

a 2010. Investiční náklady projektu se pohybují okolo 350 mil. Kč, celkový 

instalovaný výkon je 28,5 MW (13,5 MW
e
 + 15 MW

t
).

APPLE představuje specifi cké řešení kogenerační výroby elektrické energie 

ve společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. Nyní jsou zpracovává-

ny projekční a ekonomické podklady pro rozhodnutí o projektu mateřskou 

společností MVV Energie AG.

Projekty metodou EPC (Energy Perofmance Contracting)

MVV Energie CZ a.s. je tradičním poskytovatelem energetických služeb 

metodou EPC. V hospodářském roce 2008/2009 byly dokončeny projekty 

Zimního stadionu ve městě Děčín, Obchodní akademie Krupkovo náměstí 

na Praze 6 a Paláce Y.M.C.A. a zařadily se tak do databáze úspěšných refe-

rencí společnosti.

Činnost charitativní a sponzorská

Společnost MVV Energie CZ a.s. nadále pokračuje v podpoře sociálních, 

sportovních a kulturních aktivit ve městech a regionech, ve kterých působí. 

Podporou sponzorskou, donátorskou či charitativní tak spolu se společnost-

mi ve skupině MVV Energie CZ podpořila v tomto roce další projekty. 

V listopadu 2008 podpořila MVV Energie CZ a.s. spolu s Jabloneckou 

teplárenskou a realitní, a.s., mezinárodní plavecké závody v Jablonci nad Nisou. 

Ty probíhaly po celý víkend a jejich součástí byly i soutěže pro handicapova-

né plavce. MVV Energie CZ a.s. spolu s dceřinými společnostmi letos podpo-

řila nákup dalších nových vozů z projektu „sociální automobil“. Nový vůz tak 

od dubna vlastní Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené v Liberci 
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(na nákup přispěla i Teplárna Liberec, a.s.) a od září Dětský domov v Jablonném 

v Podještědí (na nákup přispěla i Jablonecká teplárenská a realitní, a.s.). 

Společnost se také opět zapojila do projektu Evropské policejní asociace 

„Děti v silničním provozu“, který reaguje na narůstající počet dětských úra-

zů. Projekt probíhá v celé České republice a MVV Energie CZ a.s. se v tom-

to roce zapojila do jeho části probíhající v Libereckém kraji. Zároveň také 

společnost vydala ve spolupráci s organizátory projektu vlastní omalovánky, 

které bude rozdávat na všech akcích pořádaných pro děti. 

V září 2009 proběhla první část již 8. ročníku Primátorského dne solidarity 

v Liberci. Na basketbalový turnaj, který proběhl v centru města, naváže v lis-

topadu tradiční charitativní akce, jejíž výtěžek bude věnován podpoře libe-

reckého komunitního centra Kontakt. Na tuto akci přispěla tradičně MVV 

Energie CZ a.s. spolu s Teplárnou Liberec, a.s. 

V hospodářském roce 2008/2009 MVV Energie CZ a.s. opět podpořila spor-

tovní klub BK Děčín, který v této sezóně obsadil výborné 3. místo v Národní 

basketbalové lize a basketbalisté tak poprvé stáli na stupních vítězů. Společ-

nost také  v této sezoně dále podpořila Slezský fotbalový club Opava a.s. 

Společnosti ve skupině MVV Energie CZ podpořily v hospodářském roce 

2007/2008 v regionech a místech svého působení řadu dalších neziskových 

organizací, charitativních akcí a dalších projektů, o kterých více napoví další 

kapitoly.

Péče o zaměstnance

MVV Energie CZ a.s. věnuje pozornost rozvojovým aktivitám a péči o své 

zaměstnance v rámci strategie společnosti. Společnost tak zajišťuje kulturní  

a sportovní vyžití zaměstnanců a především se nadále věnuje jejich odborné-

mu a jazykovému vzdělávání. MVV Energie CZ a.s. v tomto hospodářském 

roce navázala na první ročník fotografi cké soutěže. Všichni zaměstnanci 

ve skupině měli možnost se zapojit do druhého ročníku, na jejímž konci opět 

vznikl kalendář skupiny, tentokrát pro rok 2010. Skupina MVV Energie CZ se 

také každoročně zapojuje do fotbalového turnaje organizovaného mateř-

skou společností MVV Energie AG. V letošním 6. ročníku MVV Cupu přivezl 

nový fotbalový tým pohár za 11. místo v soutěži.
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 Orgány společnosti

Jednatelé

Ing. Pavel Konečný  jednatel

Petr Heincl  jednatel

Dozorčí rada

Mgr. Roman Mendrygal  předseda dozorčí rady

Evžen Uher  místopředseda dozorčí rady

Ing. Václav Hrach, Ph.D.  člen dozorčí rady

Ing. Libor Žížala  člen dozorčí rady

Ing. Vladimír Moštěk  člen dozorčí rady

Ing. Drahomír Hlaváč  člen dozorčí rady

Ing. Zdeněk Procházka  člen dozorčí rady

 O společnosti

Akcionářská struktura

MVV Energie CZ a.s.  50,96 %

Město Uherské Hradiště  49,04 %

Výsledek hospodaření za účetní období  7 459 tis. Kč

Celkové výnosy  97 316 tis. Kč

Počet zaměstnanců k 30. 9. 2009  44

Instalovaný tepelný / elektrický výkon  50,8 MW / 1 MW

 Zákazníci

Dodávky tepelné energie

Domácnosti  4 413

Samostatné průmyslové areály  1

Odběratelé z terciární sféry  34

Skupina MVV Energie CZ

CTZ s.r.o.

Obchodní fi rma:  CTZ s.r.o.

Sídlo:  Sokolovská 572, 686 01  Uherské Hradiště

IČ:  63472163

DIČ:  CZ63472163

Datum vzniku společnosti:  1. března 1996

Zpět na obsah



19Výroční zpráva 2008/2009

Společnost byla založena Městem Uherské Hradiště, jako jediným zakla-

datelem, a její vznik se datuje k 1. 3. 1996. Od 12. 12. 2000 se CTZ s.r.o. 

stává 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 podnikatelským subjek-

tům a teplou vodu a teplou užitkovou vodu (TUV) podnikatelským sub-

jektům a domácnostem. 

V roce 2008/2009 bylo k rozvodům tepla CTZ s.r.o připojeno 5 bytových 

domů. Mezi nové zákazníky se také řadí průmyslový objekt Deokork a admi-

nistrativní budova společnosti Synot v průmyslové zóně Jaktáře. 

Nejvýznamnější událostí v hospodářském roce 2008/2009 je úspěšné do-

končení projektu „Posílení zdrojové části CTZ s.r.o.“ Projekt byl rozdělen 

na tři části – výstavbu nového hnědouhelného parního kotle K4 (kotel byl 

úspěšně uveden do provozu v prosinci 2008), instalaci turbogenerátoru TG1 

(instalace a zkušební provoz proběhl v dubnu 2009) a ostatní doprovodné 

části. V CTZ s.r.o. je tak pro další období zajištěna výroba dostatečného 

množství tepla pro nově připojené objekty i výroba elektřiny, a to způsobem 

nejefektivnějším, tedy kogenerační výrobou. 

V tomto roce byla zahájena také rekonstrukce kotelny K1 v sídlišti Štěpnice. 

Proběhla zde úprava horkovodního potrubí z důvodu maximálního zkrácení 

odstávky pro sídliště a střed města Uherské Hradiště. Tyto práce jsou záro-

veň přípravou na plánované zajištění nepřetržité dodávky tepla pro pláno-

vaný aquapark ve městě. CZT s.r.o. také zahájila rekonstrukci nevyhovující 

kanalizace v areálu výtopny, jejíž chladící jímka slouží také na dochlazení 

odpadních technologických vod. 

Společnost CTZ s.r.o. i v tomto roce fi nančně podpořila Oblastní charitu 

v Uherském Hradišti.
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 Orgány společnosti

Představenstvo

Ing. Tomáš Balcar předseda představenstva od 15. ledna 2009

Ing. Jitka Holčáková místopředseda představenstva od 15. ledna 2009

Ivan Urban člen představenstva od 15. ledna 2009

Dozorčí rada

Ing. Václav Hrach, Ph.D.  předseda dozorčí rady od 15. ledna 2009

Ing. Libor Žížala  místopředseda dozorčí rady od 15. ledna 2009

Jan Stejskal člen dozorčí rady od 15. ledna 2009

 O společnosti

Akcionářská struktura

Českolipské teplo a.s. 94,99 %

Město Česká Lípa  5,01 %

Výsledek hospodaření za účetní období  392 tis. Kč

Celkové výnosy  160 879 tis. Kč

Počet zaměstnanců k 30. 9. 2009  28

Instalovaný tepelný / elektrický výkon  80,96 MW / 0 MW

 Zákazníci

Dodávky tepelné energie

Domácnosti  10 994

Odběratelé z terciární sféry  62

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Obchodní fi rma:  ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Sídlo:  Pivovarská 2073, 470 01  Česká Lípa 

IČ:  64653200 

DIČ:  CZ64653200 

Datum vzniku společnosti:  22. února 1996 
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ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. byla založena městem Česká Lípa jako jedi-

ným zakladatelem a zapsána do obchodního rejstříku dne 22. února 1996. 

Členem skupiny MVV Energie CZ je společnost od roku 2001. Od 15. ledna 2009 

byl podíl ve společnosti navýšen na majoritních 94,99 %.

Společnost zásobuje dodávkami tepelné energie a teplé užitkové vody té-

měř 11 tisíc domácností ve městě Česká Lípa. Dodávky jsou zajištěny také 

pro školy, úřady, obchodní centra a další subjekty ve městě, přičemž celkově 

je dálkovým vytápěním zajištěno asi 70 % na trhu vytápění ve městě. 

V roce 2009 společnost pokračovala v plánovaných investičních akcích. 

V září tak byl dokončen projekt připojení lokality Kozákova na systém cen-

trálního zásobování teplem (CZT). Z provozu zde byla odstavena dožívají-

cí bloková plynová kotelna vč. původních potrubních rozvodů, zásobující 

teplem a teplou vodou lokalitu ulic Kozákova a Mánesova v České Lí pě 

a objekty jsou nově připojeny prostřednictvím samostatných předávacích 

stanic na účinnější systém CZT. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. také bě-

hem letních měsíců realizovala přepojení okruhu odběratelů na sídlišti Sever 

a zahájila přípravy na modernizaci řídících systémů. 

Akciová společnost ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. věnovala v tomto roce 

fi nanční prostředky Dobrovolnému hasičskému sboru v České Lípě pro po-

řádání soutěže mladých hasičů. Finančně také podpořila několik divadelních 

představení pořádaných Kulturním domem Krystal.
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 Orgány společnosti

Představenstvo

Ing. Jitka Kafková, MBA  jediný člen představenstva do 8. prosince 2008

Ing. Tomáš Balcar předseda představenstva od 8. prosince 2008

Ing. Jitka Holčáková místopředseda představenstva od 8. prosince 2008

Dozorčí rada

Ing. Václav Hrach, Ph.D.  předseda dozorčí rady

Ing. Libor Žížala  místopředseda dozorčí rady

Ing. Ivan Slavík člen dozorčí rady

 O společnosti

Akcionářská struktura

MVV Energie CZ a.s. 100 %

Výsledek hospodaření za účetní období  96 883 tis. Kč

Celkové výnosy  116 228 tis. Kč

Prostřednictvím společnosti Českolipské teplo a.s. společnost MVV Energie CZ a.s. 

spravuje svůj 94,99% podíl ve společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Českolipské teplo a.s.

Obchodní fi rma:  Českolipské teplo a.s.

Sídlo:  Chrudimská 2526/2a, 130 00  Praha 3 

IČ:  63149907 

DIČ:  CZ63149907 

Datum vzniku společnosti:  11. září 1995 
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 Orgány společnosti

Představenstvo

Ing. Bohumír Fíla  předseda představenstva

Ing. Miroslav Tůma  člen představenstva 

Dozorčí rada

Ing. Václav Hrach, Ph.D.  předseda dozorčí rady

Ing. Libor Žížala  místopředseda dozorčí rady

Jaroslav Procházka  člen dozorčí rady

 O společnosti

Akcionářská struktura

MVV Energie CZ a.s.  100 %

Výsledek hospodaření za účetní období  65 915 tis. Kč

Celkové výnosy  372 124 tis. Kč

Počet zaměstnanců k 30. 9. 2009  61

Instalovaný tepelný / elektrický výkon  113 MW / 0 MW

 Zákazníci

Dodávky tepelné energie

Domácnosti  12 292

Průmysloví odběratelé  7

Odběratelé z terciární sféry  96

ENERGIE Holding a.s.

Obchodní fi rma:  ENERGIE Holding a.s.

Sídlo:  Chrudimská 2526/2a, 130 00  Praha 3

IČ:  27594301

DIČ:  CZ27594301

Datum vzniku společnosti:  27. září 2006
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ENERGIE Holding a.s. byla založena 27. září 2006 přímo společností 

MVV Energie CZ a.s. Dne 4. ledna 2007 došlo k převzetí provozních jednotek 

v Mimoni, Lounech a Litoměřicích a 70 % akcionářského podílu v Teplárně 

Liberec, a.s.

Společnost ENERGIE Holding a.s. dodává teplo převážně domácnostem 

ve městech Litoměřice, Louny a Mimoň. Teplem zásobuje v těchto městech 

také odběratele v terciární sféře. 

ENERGIE Holding a.s. pokračovala v tomto hospodářském roce v plánovaných 

rekonstrukcích a modernizaci systémů centrálního zásobování teplem (CZT). 

V Lounech tak byla do provozu uvedena nová plynová kotelna K5E na Sídlišti 

28. října, která nahradila starý uhelný kotel. Další fi nanční prostředky byly 

věnovány novým připojením v Litoměřicích (2 objekty), v Mimoni (3 objekty) 

i v Lounech (10 objektů). V Litoměřicích byla v tomto roce na CZT také připo-

jena nová multifunkční sportovní hala. 

Společnost v tomto roce fi nančně podpořila Mateřskou školu Československé 

armády v Lounech.
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 Orgány společnosti

Představenstvo

Ing. Václav Hrach, Ph.D.  předseda představenstva

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha  místopředseda představenstva

Ing. Libor Žížala  člen představenstva

Ing. Eduard Hrdina  člen představenstva

Ing. Pavel Herites  člen představenstva 

Dozorčí rada

Václav Vostřák  předseda dozorčí rady

Mgr. Roman Mendrygal  člen dozorčí rady

Mgr. Vlasta Novotná  člen dozorčí rady od 19. února 2009

Jaroslav Koušek  člen dozorčí rady do 19. února 2009

 O společnosti

Akcionářská struktura

MVV Energie CZ a.s.  65,78 %

Město Jablonec nad Nisou  34,22 %

Výsledek hospodaření za účetní období  34 907 tis. Kč

Celkové výnosy  372 459 tis. Kč

Počet zaměstnanců k 30. 9. 2009  52

Instalovaný tepelný / elektrický výkon  145 MW / 0 MW

 Zákazníci

Dodávky tepelné energie

Domácnosti  10 402

Průmysloví odběratelé  6

Odběratelé z terciární sféry  80

Jablonecká teplárenská a realitní, a.s.

Obchodní fi rma:  Jablonecká teplárenská a realitní, a.s.

Sídlo:  Liberecká 120, 466 01  Jablonec nad Nisou

IČ:  61539881

DIČ:  CZ61539881

Datum vzniku společnosti:  7. prosince 1994
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Společnost Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., byla založena v roce 1994 

a postupně převzala výrobu a distribuci centrálně připravovaného tepla 

ve třech hlavních výtopnách Brandl, Rýnovice a Paseky v Jablonci nad Nisou. 

Jablonecká teplárenská a realitní a.s. se stala členem skupiny MVV Energie CZ 

v roce 2001, kdy MVV Energie CZ a.s. koupila většinový podíl od původní-

ho akcionáře United Energy a.s. Druhým akcionářem společnosti je Město 

Jablonec nad Nisou.

Hlavním předmětem činnosti je výroba a dodávka tepla pro domácnosti 

i průmyslovou a terciální sféru v Jablonci nad Nisou, která je dnes připra-

vována ve výtopnách Brandl a Rýnovice. V roce 2005 převzala společnost 

výrobu a dodávku tepla ve městě Jablonné v Podještědí.

Společnost dokončila v hospodářském roce 2008/2009 rozsáhlou investič-

ní akci rekonstrukce systémů vytápění. U výměníkových stanic Na Čihadle 

a Okružní byl rekonstruován teplovodní rozvod za moderní tzv. dvoutrubko-

vý horkovodní a instalováno bylo 16 domovních předávacích stanic. Zároveň 

byla v tomto roce zahájena projektová příprava na rekonstrukce vytápění 

sídliště Mšeno, resp. její 1. etapy. K systému centrálního zásobování teplem 

se připojil nový objekt společnosti MAKAK climbing spol. s r. o., celkově se 

však množství dodaného tepla mírně snížilo.

Jablonecká teplárenská a realitní a.s. uspořádala v listopadu 2008 první Den 

otevřených dveří pro své zákazníky i širokou veřejnost. Prostor výtopny Brandl 

tak navštívilo 150 zákazníků.

Společnost v hospodářském roce 2008/2009 fi nančně podpořila další z projek-

tů „sociálních vozů“ a věnovala fi nanční prostředky spolu s MVV Energie CZ a.s. 

na nákup nového automobilu pro Dětský domov v Jablonném v Podještědí.
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 Orgány společnosti

Představenstvo

Mgr. Roman Mendrygal  předseda představenstva

Bc. Radim Žaloudek  místopředseda představenstva

Ing. Tomáš Sluka, Ph.D.  člen představenstva

Dozorčí rada

Ing. Václav Hrach, Ph.D.  předseda dozorčí rady

Ing. Libor Žížala  místopředseda dozorčí rady

Ing. Pavel Herites  člen dozorčí rady

 O společnosti

Akcionářská struktura

MVV Energie CZ a.s.  100 %

Výsledek hospodaření za účetní období  -7 347 tis. Kč

Celkové výnosy  64 225 tis. Kč

Počet zaměstnanců k 30. 9. 2009  23

Instalovaný tepelný / elektrický výkon  58 MW / 0 MW

 Zákazníci

Dodávky tepelné energie

Domácnosti  1 639

Průmyslové areály  1

Odběratelé z terciární sféry  12

Dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod

Domácnosti  1 261

Průmyslové areály  1

Odběratelé z terciární sféry  141

Městské inženýrské sítě Studénka a. s.

Obchodní fi rma:  Městské inženýrské sítě Studénka a. s.

Sídlo:  Tovární 866, 742 13  Studénka

IČ:  65138155

DIČ:  CZ65138155

Datum vzniku společnosti:  1. března 1996
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Jediným zakladatelem společnosti Městské inženýrské sítě Studénka a. s. 

bylo v roce 1996 Město Studénka. Od listopadu 2000 je společnost sou-

částí skupiny MVV Energie CZ. Majoritní vlastník MVV Energie CZ a.s. poté 

v březnu 2003 odkupem dalších akcií od Města Studénka zvýšil svůj ob-

chodní podíl a od roku 2009 je 100% vlastníkem společnosti.

Městské inženýrské sítě Studénka a. s. zajišťuje na území města Studénka vý-

robu a dodávku tepelné energie z centrální výtopny. Společnost také realizuje 

dodávku pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Provozuje ve městě 

Studénka vodovodní řady v celkové délce 36 km, kanalizační řady v celkové 

délce 28 km a provozuje mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod.

Městské inženýrské sítě Studénka a. s. zahájila v průběhu hospodářského 

roku 2008/2009 postupnou kompletní obměnu čerpadel ve strojovně cen-

trální výtopny. V červenci proběhla rekonstrukce doplňovací nádrže na cen-

trální výtopně a v průběhu měsíce září 2009 zrealizovala společnost opravu 

vodovodního řadu v ulici Nádražní v celkové délce téměř 0,5 km.

Městské inženýrské sítě Studénka a. s. uspořádala pro své odběratele i širo-

kou veřejnost první Den otevřených dveří na centrální výtopně. Pro své od-

běratele a za účasti zástupců města také zorganizovala seminář „Budouc-

nost CZT ve Studénce“.

Společnost v tomto hospodářském roce fi nančně podpořila opět řadu pro-

jektů. Mezi obdarované se tak řadí například Místní organizace Českého ry-

bářského svazu ve Studénce, 10. ročník Festivalu dobré muziky „KOTVICE“, 

XII. ročník „Memoriálu A. Bůžka v malé kopané“, akce „Dětské odpoledne“ 

na Mlýnské zahradě ve Studénce, taneční skupina P.U.S.A. či XIII. Městský 

ples ve Studénce. Městské inženýrské sítě Studénka a. s. také poskytla 

fi nanční dar osobě s těžkým zdravotním postižením na pořízení prostředků 

zdravotnické techniky.
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 Orgány společnosti

Představenstvo

Ing. Luděk Jaroměřský  předseda představenstva do 1. ledna 2009

Ing. Jiří Uher  předseda představenstva od 1.ledna 2009

Ing. Petr Koudelka  místopředseda představenstva do 31. prosince 2008

Ing. Zdeněk Tížek  člen představenstva do 2. ledna 2009

Ing. Zdeněk Tížek  místopředseda představenstva od 2. ledna 2009

Dozorčí rada

Ing. Václav Hrach, Ph.D.  předseda dozorčí rady do 1. srpna 2009

Ing. Miroslav Kovářík  předseda dozorčí rady od 3. srpna 2009

Ing. Václav Hrach, Ph.D.  místopředseda dozorčí rady od 3. srpna 2009

Ing. Libor Žížala  místopředseda dozorčí rady do 1. srpna 2009

Mgr. Roman Mendrygal  člen dozorčí rady

 O společnosti

Akcionářská struktura

MVV Energie CZ a.s.  100 %

Výsledek hospodaření za účetní období  -6 087 tis. Kč

Celkové výnosy  106 863 tis. Kč

Počet zaměstnanců k 30. 9. 2009  58

MVV enservis a.s.

Obchodní fi rma:  MVV enservis a.s.

Sídlo:  Pivovarská 2073, 470 01  Česká Lípa

IČ:  27299872

DIČ:  CZ27299872

Datum vzniku společnosti:  1. srpna 2006
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Vznik společnosti MVV enservis a.s. je historicky spojen se společností 

INTOP s.r.o. Od března 2000 je jediným vlastníkem společnost MVV Energie 

CZ a.s. se 100% obchodním podílem ve společnosti a současně společnost 

změnila název na MVV enservis s.r.o. V roce 2006 byla společnost transfor-

mována na akciovou společnost.

MVV enservis a.s. poskytuje svým zákazníkům veškeré služby, od zajištění 

základní údržby zařízení pro výrobu a distribuci tepla a teplé užitkové vody, 

až po realizaci investičních celků. Společnost MVV enservis a.s. působí v celé 

České republice. Rozdělena je na dvě divize – Čechy a Morava a má celkem 

čtyři střediska v České Lípě, Děčíně, Jablonci nad Nisou a ve Vsetíně.

Společnost v hospodářském roce 2008/2009 realizovala významnou zakázku 

na rekonstrukci otopných soustav sídliště Sychrov ve Vsetíně. Další významnou 

zakázkou je realizace projektu COGEN, který znamená rozšíření výroby elektric-

ké energie do dalších měst skupiny MVV Energie CZ. MVV enservis a.s. tak za-

hájila realizaci tohoto projektu v lokalitách Boletice (Děčín), Louny, Opava a Stu-

dénka. V období od července do září 2009 MVV enservis a.s. realizovala projekt 

propojení kotelen společnosti ENERGIE Holding a.s. K1 a K2 v Lounech. 

MVV enservis a.s. také začala s přípravou založení dalšího střediska pro 

vlastní rozvoj společnosti ve městě Liberec.
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 Orgány společnosti

Představenstvo

Ing. Miroslav Uvíra  předseda představenstva

Ing. Libor Stuchlík  místopředseda představenstva

Dozorčí rada

Ing. Václav Hrach, Ph.D.  předseda dozorčí rady

Mgr. Roman Mendrygal  místopředseda dozorčí rady

Kamila Štěpanovská  člen dozorčí rady

 O společnosti

Akcionářská struktura

MVV Energie CZ a.s.  100 %

Výsledek hospodaření za účetní období  11 184 tis. Kč

Celkové výnosy  247 347 tis. Kč

Počet zaměstnanců k 30. 9. 2009  64

Instalovaný tepelný / elektrický výkon  108 MW / 0 MW

 Zákazníci

Dodávky tepelné energie

Domácnosti  9 305

Odběratelé z terciární sféry  52

OPATHERM a.s.

Obchodní fi rma:  OPATHERM a.s.

Sídlo:  Horní náměstí 283, 746 01  Opava

IČ:  25385771

DIČ:  CZ25385771

Datum vzniku společnosti:  21. listopadu 1997
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Společnost OPATHERM a.s. byla založena jako soukromá akciová společnost 

v roce 1997. V lednu 1998 převzala společnost po zaniklém Městském pod-

niku bytového hospodářství s. p. výrobu, rozvod a dodávku tepla ve městě 

Opava. V červnu 2001 odkoupila společnost od Města Opava cca 86 % 

výrobních prostředků na území města. Od června 2001 je OPATHERM a.s. 

členem skupiny MVV Energie CZ.

OPATHERM a.s. vyrábí a dodává teplo a teplou užitkovou vodu na území 

měst Opava a Dolní Benešov. Poskytuje také služby v oblasti pronájmu ne-

bytových prostor a zajišťuje dispečerskou pohotovost pro realitní společnosti 

a společenství vlastníků na území města Opavy. Provozuje celkem dvě vý-

topny a 31 blokových a 28 domovních kotelen a celková délka rozvodných 

sítí je cca 17 km.

Společnost OPATHERM a.s. realizovala v hospodářském roce 2008/2009 

v rámci investičních akcí již třetí etapu montáže patních měřidel teplé užit-

kové vody. Tyto investice navazují na rozsáhlý plán výměny měřidel, která 

probíhá na území celého města od roku 2006. 

OPATHERM a.s. je již tradičním partnerem sportu ve městě Opava. V tomto 

hospodářském roce opět navázala na dlouhodobou spolupráci a fi nančně 

podpořila Slezský fotbalový klub Opava a.s.
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 Orgány společnosti

Představenstvo 

Ing. Libor Stuchlík  předseda představenstva

Ing. Michal Chmela místopředseda představenstva

Ing. Petr Šimoník člen představenstva

Dozorčí rada

Ing. Václav Hrach, Ph.D.  předseda dozorčí rady

Ing. Libor Žížala  místopředseda dozorčí rady

Mgr. Roman Mendrygal  člen dozorčí rady

Ing. Jitka Kafková člen dozorčí rady

Ing. Ivan Slavík člen dozorčí rady

Ing. Bohumír Fíla člen dozorčí rady

 O společnosti

Akcionářská struktura

MVV Energie CZ a.s.  100 %

Výsledek hospodaření za účetní období  7 188 tis. Kč

Celkové výnosy  82 543 tis. Kč

Společnost POWGEN a.s. vznikla dne 31. července 2007 jako 100% dceřiná 

společnost MVV Energie CZ a.s. 

POWGEN a.s. se soustředí především na realizaci projektu COGEN, který 

znamená rozšíření kogenerační výroby elektřiny na bázi plynových motorů. 

Skupina MVV Energie CZ tímto projektem směřuje k diverzifi kaci svého pro-

duktového portfolia a zlepšení své tržní pozice. Elektrickou energii dosud 

skupina vyrábí ve třech městech a projekt COGEN rozšíří výrobu celkem 

do osmi měst skupiny MVV Energie CZ. 

POWGEN a.s.

Obchodní fi rma:  POWGEN a.s.

Sídlo:  Chrudimská 2526/2a, 130 00  Praha 3

IČ:  27928411 

DIČ:  CZ27928411 

Datum vzniku společnosti:  31. července 2007
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 Orgány společnosti

Představenstvo

Ing. Libor Žížala  předseda představenstva 

Ing. Tomáš Balcar  místopředseda představenstva 

Ing. Bohumír Fíla  člen představenstva 

MUDr. Jaroslav Krutský  člen představenstva

Stanislav Cvrček  člen představenstva

Tomáš Buzín  člen představenstva

Dozorčí rada

Ing. Václav Hrach, Ph.D.  předseda dozorčí rady

Ing. Jiří Kittner  člen dozorčí rady

Martina Bartoňová  člen dozorčí rady

 O společnosti

Akcionářská struktura

ENERGIE Holding a.s.  70 %

Statutární město Liberec  30 %

Výsledek hospodaření za účetní období  -4 795 tis. Kč

Celkové výnosy  805 473 tis. Kč

Počet zaměstnanců k 30. 9. 2009  109

Instalovaný tepelný / elektrický výkon  231 MW / 12 MW

 Zákazníci

Dodávky tepelné energie

Domácnosti  18 840

Průmysloví odběratelé  18

Odběratelé z terciární sféry  146

Dodávky elektrické energie

Průmysloví odběratelé  2

Teplárna Liberec, a.s.

Obchodní fi rma:  Teplárna Liberec, a.s.

Sídlo:  tř. Dr. M. Horákové 641/34a, 460 01  Liberec 4

IČ:  62241672

DIČ:  CZ62241672

Datum vzniku společnosti:  13. února 1995
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Dokončení výstavby teplárny v Liberci se datuje k roku 1976. Zakladate-

li Teplárny Liberec, a.s., byli již v roce 1995 Severočeské teplárny, a.s., 

a Město Liberec. Dne 4. 1. 2007 došlo k poslední změně akcionářů, kdy 

70 % akcií koupila od společnosti United Energy právní nástupce, a.s. spo-

lečnost ENERGIE Holding a.s. a Teplárna Liberec, a.s., se tak stala členem 

skupiny MVV Energie CZ. Zbývajících 30 % akcií zůstává ve vlastnictví Sta-

tutárního města Liberec. 

Základním předmětem podnikání Teplárny Liberec, a.s., je výroba, rozvod, 

nákup a prodej tepla a elektrické energie i prodej zemního plynu. Společ-

nost zásobuje tepelnou energií město Liberec a jeho městskou část (dříve 

samostatný městys) Vratislavice nad Nisou a elektrickou energií a zemním 

plynem spalovnu komunálních odpadů. Teplárna je technologicky propoje-

na se spalovnou komunálních odpadů, od níž nakupuje a pro další výrobu 

také částečně využívá tepelnou energii.

Teplárna Liberec v hospodářském roce 2008/2009 zrealizovala několik in-

vestičních akcí. Největšími z nich byla modernizace rozvodů na sídlištích 

Pavlovice a Rochlice. Všechny akce byly převážně zaměřeny na obnovu 

distribučních sítí a napojení nových odběratelů.

V tomto hospodářském roce se novému vedení Teplárny Liberec, a.s., po-

dařilo stabilizovat vztahy se zákazníky na sekundárních rozvodech, kteří 

nesouhlasili se zavedením nového způsobu účtování v tzv. dvousložkových 

cenách. V únoru Teplárna Liberec, a.s. uspořádala Den otevřených dveří, 

kterého se zúčastnilo více jak 500 lidí. 

 

Teplárna Liberec, a.s., i v tomto roce fi nančně podpořila Primátorský den soli-

darity, jehož výtěžek byl věnován libereckému komunitnímu centru Kontakt. 

Dalším z dlouhodobě podporovaných projektů je tzv. „sociální vůz“. Teplárna 

Liberec, a.s., v letošním roce přispěla na nákup nového vozu pro občanské 

sdružení Focus a dále podpořila Oslavy dne Ještědu, které se staly pravidel-

nou součástí kulturního programu města.
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 Orgány společnosti

Představenstvo

Ing. Pavel Herites předseda představenstva

Ing. Radomír Ondra místopředseda představenstva

Ing. Petr Šimoník člen představenstva

Dozorčí rada

Ing. Václav Hrach, Ph.D. předseda dozorčí rady

Ing. Libor Žížala místopředseda dozorčí rady

Mgr. Miroslav Samler  člen dozorčí rady

 O společnosti

Akcionářská struktura

MVV Energie CZ a.s. 96,91 %

Statutární město Děčín  3,09 %

Výsledek hospodaření za účetní období  24 174 tis. Kč

Celkové výnosy  358 180 tis. Kč

Počet zaměstnanců k 30. 9. 2009  42

Instalovaný tepelný / elektrický výkon  104 MW / 12 MW

 Zákazníci

Dodávky tepelné energie

Domácnosti  10 948

Průmyslové areály  2

Odběratelé z terciární sféry  101

Dodávky elektrické energie

Průmysloví odběratelé  1

TERMO Děčín a.s.

Obchodní fi rma:  TERMO Děčín a.s.

Sídlo:  Oblouková 25, 405 02  Děčín III

IČ:  64050882

DIČ:  CZ64050882

Datum vzniku společnosti:  29. listopadu 1995
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TERMO Děčín a.s. byla založena jediným akcionářem Městem Děčín 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 a.s. je hlavním dodavatelem tepla a teplé užitkové vody 

ve městech Děčín a Jílové. Jako palivo je výhradně používán zemní plyn 

a také geotermální voda. Systém geotermálního zdroje jako paliva pro cen-

trální zásobování teplem je v České republice ojedinělý. TERMO Děčín a.s. 

dodává teplo z 5 centrálních zdrojů tepla a také ze 33 domovních plynových 

kotelen. Společnost také zásobuje cca 30 % města Děčín pitnou vodou.

I v tomto roce se TERMO Děčín a.s. investicemi soustředila na oblast zkva-

litňování dodávky tepla. V rámci závěrečné 3. etapy modernizace rozvodů 

tepla v lokalitě Boletice byla provedena instalace kompaktních předávacích 

stanic a v celé lokalitě lze tak již celoročně  realizovat individuální dodávky 

tepla. Zároveň byla zahájena 1. etapa modernizace rozvodů tepla v lokali-

tě Želenice. TERMO Děčín a.s. provedla také vizualizaci provozního stavu 

předávacích stanic na centrální dispečink, které zaručuje okamžitou reakci 

na vzniklé poruchové stavy a nahradila části původních sekundárních rozvo-

dů za nové předizolované potrubí. V tomto hospodářském roce byl na sys-

tém centrálního zásobování teplem napojen objekt plaveckého areálu, kde 

byl instalován moderní systém předávací stanice. Připraveno je také napoje-

ní nového budovaného obchodního a společenského centra Pivovar. 

V dubnu 2009 proběhl na výtopně Benešovská Den otevřených dveří. 

TERMO Děčín a.s. tak obyvatelům města představila v České republice 

ojedinělou výrobu tepla z geotermálního zdroje. 

TERMO Děčín a.s. v tomto hospodářském roce fi nančně podpořila projekt 

„Naučná stezka v parku pod Stoliční horou“.
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 Orgány společnosti

Představenstvo

Mgr. Roman Mendrygal  předseda představenstva

Petr Heincl  místopředseda představenstva

Ing. Michal Chmela  člen představenstva

Dozorčí rada

Ing. Václav Hrach, Ph.D.  předseda dozorčí rady

Ing. Libor Žížala  místopředseda dozorčí rady

Josef Matoška  člen dozorčí rady

 O společnosti

Akcionářská struktura

MVV Energie CZ a.s.  98,59 %

ostatní akcionáři  1,41 %

Výsledek hospodaření za účetní období  47 490 tis. Kč

Celkové výnosy  507 195 tis. Kč

Počet zaměstnanců k 30. 9. 2009  67

Instalovaný tepelný / elektrický výkon  193 MW / 9 MW

 Zákazníci

Dodávky tepelné energie

Domácnosti  8 600

Průmysloví odběratelé  27

Odběratelé z teciární sféry  63

Dodávky elektrické energie

Odběratelů  177

Dodávky vody a odvádění odpadních vod

Domácnosti 3

Průmyslové objekty  28

Telekomunikační služby

Odběratelů  63

Zásobování teplem Vsetín a.s.

Obchodní fi rma:  Zásobování teplem Vsetín a.s.

Sídlo:  Jiráskova 1326, 755 01  Vsetín

IČ:  45192588

DIČ:  CZ45192588

Datum vzniku společnosti:  6. května 1992
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Společnost Zásobování teplem Vsetín a.s. byla založena v květnu 1992 Fondem 

národního majetku ČR. Od března 2000 je členem skupiny MVV Energie CZ. 

Společnost MVV Energie CZ a.s. v dalších letech zvýšila svůj obchodní podíl 

ve společnosti na současných 98,59 %, přičemž zbylé akcie jsou nadále ve vlast-

nictví drobných akcionářů. 

Zásobování teplem Vsetín a.s. zajišťuje dodávku tepelné energie pro město 

Vsetín a průmyslový areál Jasenice ve Vsetíně. Hlavním zdrojem v soustavě 

centrálního zásobování teplem (CZT) je Teplárna Jiráskova, kde jsou mimo 

plynových kotlů instalovány kogenerační jednotky a za současného využití 

odpadního tepla je vyráběna i elektrická energie. Elektrická energie je odtud 

dále dodávána do dvou lokálních distribučních soustav Jiráskova a Jasenice 

a část směřuje do výkupu. V otopném období je výroba tepla výkonově do-

plňována z Výtopny Ohrada, a jsou využívány i tři lokální kotelny. Do lokality 

průmyslového areálu Jasenice dodává společnost také pitnou vodu, odvádí 

odpadní a srážkové vody a poskytuje zde telekomunikační služby.

V hospodářském roce 2008/2009 probíhala hlavní investiční akce rekon-

strukce otopných soustav sídliště Sychrov. Celková modernizace otopné 

soustavy CZT přinesla odběratelům zrušení zastaralé centrální výměníkové 

stanice a její výměnu za systém decentralizované výroby přímo v jednotli-

vých objektových předávacích stanicích. Rozvody tepla zde byly nahrazeny 

za moderní dvoutrubkové z předizolovaného potrubí a vybudováno bylo 

celkem 38 předávacích stanic. Další významné akce byly instalace nového 

12 MW kotle na výtopně Ohrada, rekonstrukce otopných systémů v lokalitě 

Vsetín Prádelna I, dílčí postupná obměna transformátorů v průmyslovém 

areálu Jasenice či rozšíření sběru dat tepla v CZT Jasenice. V tomto roce bylo 

napojeno několik objektů na výtopnu CZT Jasenice, stejně tak byly napoje-

ny 3 společnosti k odběru elektrické energie. V oblasti telekomunikací 

se Zásobování teplem Vsetín a.s. zaměřila na rozvoj poskytování datových 

služeb a služeb internet, kde došlo k napojení dalších 5 odběratelů. V areálu 

Jasenice byly sjednoceny dva vodovodní řady na jeden, což do budoucna za-

ručuje zvýšení kvality a spolehlivosti dodávek i snížení ztrát v rozvodech vody.

V květnu 2009 uspořádala společnost pro své zákazníky, ale i širokou veřejnost 

„Den otevřených dveří v teplárně Jiráskova“. Stejně tak v květnu 2009 vyhlásila 

Zásobování teplem Vsetín a.s. pro své zákazníky z řad domácností připojených 

na systém centrálního zásobování teplem ve Vsetíně soutěž „O levnější teplo“. 

Zásobování teplem Vsetín a.s. fi nančně podpořila činnost několika sportov-

ních klubů a akcí. Podpora v tomto roce směřovala do Valašského hokejového 

klubu Vsetín, žákovským týmům FC Vsetín, družstva starších žáků FC Semetín, 

tenisového oddílu TJ MEZ Vsetín, na činnosti Junáka ve Vsetíně a XII. ročníku 

„Běhu naděje“. Finančně také podpořila oslavy 10. výročí vzniku Azylového 

domu pro ženy a matky s dětmi ve Vsetíně, přispěla na vybavení mateřské 

školy, poskytla dar občanskému sdružení Zlínské aplikované sporty na rozvoj 

sportovních aktivit pro zdravotně postižené ve Zlínském kraji a také Diakonii 

ve Vsetíně pro provoz sociálních služeb.





FINANČNÍ ČÁST

Zpráva představenstva společnosti 

Zpráva o hospodaření

Zpráva dozorčí rady 

Zpráva auditora 

Finanční výkazy

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Konsolidované výsledky skupiny
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Zpráva představenstva 
společnosti MVV Energie CZ a.s. 

o podnikatelské činnosti
za hospodářský rok 2008/2009 (říjen 2008–září 2009)

Společnost MVV Energie CZ a.s. působí v oblasti energetiky, zejména v tep-

lárenství. Její podnikatelské aktivity ve stávajícím hospodářském roce zůstaly 

nezměněny a nadále je jejím základním posláním správa majetkových účastí 

v dceřiných společnostech, poskytování vybraných služeb dceřiným společ-

nostem (např. služby informačních technologií) a mimo koncernové společ-

nosti poskytování energetických služeb zejména metodou EPC. Ústředním 

předmětem podnikání  dceřiných společností je výroba a rozvod tepelné 

energie, v některých případech i výroba elektrické energie.

Společnost MVV Energie CZ a.s. se v průběhu hospodářského roku 2008/2009 

přeměnila ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost, 

a to k 1. 1. 2009. Do 31. 12. 2008 byl ve společnosti jediným jednatelem 

Ing. Václav Hrach, Ph.D., který do 31. 3. 2009 vykonával i funkci jediného 

člena představenstva. Od 1. 4. 2009 je představenstvo dvoučlenné, přičemž  

funkci předsedy představenstva zastává Ing. Václav Hrach, Ph.D. a funkci čle-

na představenstva Ing. Miroslav Kovářík.

Hospodářský rok byl ve znamení implementace připravených projektů a in-

tegrace akvizice podílu ve společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. pro-

vedené na počátku roku. Celosvětová fi nanční krize zasáhla celý koncern 

a související pád cen elektrické energie na energetických burzách způsobil 

nižší výnosy z prodeje elektrické energie, než byly očeká vány při sestavování 

plánů v polovině roku 2008. Tato skutečnost se neprojevila v hospodaření 

MVV Energie CZ a.s., ale dotkla se především dceřiných společností. Zpráva 

o hospodaření je zpracována samostatně a rovněž se zabývá stavem majet-

ku společnosti.

V lednu 2009 byl dokončen proces převzetí akcií a teplárenských aktiv 

v České Lípě. Podíl ve společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. byl navý-

šen na 94,99 % prostřednictvím dceřiné společnosti Českolipské  teplo a.s., 

která zároveň koupila teplárenský majetek již provozovaný společností 

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Představenstvo svou pozornost věnovalo 

úspěšné integraci nového podílu do koncernu.

Zpět na obsah
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Další ústřední aktivitou celého hospodářského období byla práce na projek-

tu COGEN, který umožní rozšíření výroby elektrické energie z dosavadních 

tří lokalit do lokalit osmi, kde působí dceřiné společnosti. Hlavním cílem je 

dosáhnout co nejvyšší zhodnocení palivových vstupů a zároveň zvýšit příspě-

vek koncernu k ekologizaci výroby elektrické energie v České republice. Jed-

ná se o výrobu elektrické energie na bázi kogeneračních plynových motorů, 

jejichž využití je zvýšeno instalovanou akumulací tepelné energie. Projekt by 

měl být završen uvedením do provozu ve většině lokalit k 1. 1. 2010. Projekt 

COGEN je realizován dceřinou společností POWGEN a.s.

Představenstvo se věnovalo v průběhu uplynulého hospodářského období  

řadě projektů s cílem dalšího růstu energetického portfolia dceřiných společ-

ností, ať přímou akvizicí majetkových podílů, tak i výstavbou nových zařízení. 

Představenstvo rovněž sledovalo již běžící projekty v rámci energetických slu-

žeb a jejich výsledky. Zároveň byly vyhodnocovány nové příležitosti v oblasti 

energetických služeb a lze konstatovat, že portfolio projektů je velmi stabilní 

a je vhodné i nadále usilovat o realizaci dalších obchodních příležitostí.

Představenstvo sledovalo vývoj podmínek na energetických trzích a zejména 

cenový vývoj energetických a souvisejících komodit. Vývoj cen byl v uplynu-

lém hospodářském období velmi překotný. Z toho důvodu byl kladen důraz 

na pečlivé vyhodnocení volby paliv a smluvní cenové vzorce pro nadcházející 

hospodářský rok tak, aby se výstupní ceny tepelné energie vyvíjely co nejpří-

znivěji pro koncové zákazníky.

Představenstvo v souladu se zákonem zajistilo vypracování řádné účetní závěrky 

a konsolidované účetní závěrky k 30. 9. 2009. Tyto účetní závěrky byly následně 

ověřeny auditem, který provedla společnost TPA Horwath Notia Audit s.r.o. Spo-

lečnost potvrdila, že podle jejího názoru účetní závěrky podávají věrný a poctivý 

obraz fi nanční situace společnosti MVV Energie CZ a.s. k 30. 9. 2009 v souladu 

s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou 

Unií. Představenstvo doporučilo účetní závěrku ke schválení jedinému akcionáři.

V Praze dne 11. listopadu 2009

Ing. Václav Hrach, Ph.D. Ing. Miroslav Kovářík

předseda představenstva člen představenstva
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Zpráva o hospodaření 

Společnost MVV Energie CZ a.s. dosáhla v hospodářském roce 2008/2009 výsledku hospodaření před zdaněním ve výši 

téměř 175 mil. Kč. Meziročně to znamená bezmála 90% nárůst, který byl způsoben především navýšením dividend 

obdržených od společností ve skupině na 172 mil. Kč. Provozní hospodářský výsledek společnosti skončil na hodnotě 

-9 mil. Kč. Na výši provozního výsledku se negativně promítla změna stavu opravných položek a účetních rezerv, a také 

navýšení personálních nákladů, které dohromady způsobily meziroční navýšení těchto nákladů o více jak 14 mil. Kč. Vyšší 

personální náklady souvisejí především s posílením personálních zdrojů v oblasti akviziční, ekonomické a především v ob-

lasti technického úseku a energetických služeb, jenž nyní zastřešuje pod svým vedením nově druhý člen představenstva 

společnosti MVV Energie CZ a.s. (viz. informace v kapitole Profi l společnosti). Toto personální posílení souvisí především 

jak s aktuálním rozvojem skupiny MVV Energie CZ, tak i s přípravou na případný další potenciální růst. Celková provozní 

ztráta byla nakonec více než pokryta kursovými zisky a fi nančními výnosy, které dosáhly hodnoty téměř 13 mil. Kč. Celkový 

provozní a fi nanční výsledek hospodaření společnosti MVV Energie CZ a.s. tak po odečtení vlivu přijatých dividend dosáhl 

zisku ve výši 3 mil. Kč. 

Celkové tržby společnosti meziročně stouply o 64 % na více jak 630 mil. Kč. Hlavním důvodem nárůstu bylo především 

zvýšení objemu centrálně zajišťovaného nákupu paliv dceřiným účastem po jeho loňském přechodném snížení vyvola-

ném spotřebou starších zásob při přechodu na Just In Time v režimu nákupu topného oleje. Obdobně jako tržby za palivo 

se vyvíjely i náklady na jeho pořízení a celkově nakonec došlo i k mírnému poklesu realizované marže o cca 10 %.

Celková bilanční suma meziročně stoupla o té měř 13 % na 1,92 mld. Kč. Hlavním vlivem tohoto navýšení je realizo-

vaný hospodářský zisk po zdanění ve výši 170 mil. Kč. Další významně pozitivní vliv má přecenění hodnoty majetko-

Zpět na obsah
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vých účastí držených společností. Bez zohlednění vlivu odložené daně hodnota účastí meziročně zaznamenala nárůst 

o téměř 70 mil. Kč. Během hospodářského roku došlo rovněž k splacení očekávané výše bankovních úvěrů, které tak 

meziročně klesly na pouhých 16 mil. Kč, čímž se do budoucna otevírá významný prostor pro případnou úvěrovou 

angažovanost společnosti MVV Energie CZ a.s. Mezi významné pohyby v bilanci patřila rovněž výplata dividendy 

do mateřské společnosti MVV Energie AG ve výši 170 mil. Výplata však byla plně fi nančně kompenzována doda-

tečným vkladem mateřské společnosti do vlastního kapitálu o tutéž sumu za účelem fi nancování nových růstových 

a akvizičních projektů. 

Společnost MVV Energie CZ a.s. tak i přes období fi nanční a hospodářské krize potvrdila vysokou stabilitu svého hos-

podaření a zajištění dobré připravenosti k dalšímu rozvoji v rámci svého oboru podnikání. 

 Tržby 634 104 385 157 413 417

 Hospodářský výsledek před zdaněním 174 872 924 191 21 888

 Bilanční suma 1 922 643 1 705 900 1 842 296

 Cizí zdroje 126 624 146 349 290 773

 Zadluženost (cizí zdroje / pasiva) 6,59 % 8,6 % 15,8 %

 Rentabilita celkových aktiv (zisk / A) 9,10 % 5,4 % 6,6 %

* v lednu 2007 byla skupina MVV Energie CZ rozšířena novou akvizicí (ENERGIE Holding a.s. a Teplárna Liberec, a.s.)

** od ledna 2009 ukazatele ovlivňuje majoritní podíl MVV Energie CZ ve společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Ukazatel
Hospodářský rok (údaje v Kč)

2008/2009** 2007/2008 2006/2007*
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Zpráva dozorčí rady 
MVV Energie CZ a.s.

 za hospodářský rok 2008/2009 (říjen 2008–září 2009)

V účetním období 2008/2009 došlo k přeměně společnosti ze společnosti 

s ručením omezeným na akciovou společnost. Počet členů dozorčí rady se 

tak k 1. lednu 2009 zvýšil z pěti na šest. Šestým členem dozorčí rady se stal 

pan Bernhard Schumacher. 

Dozorčí rada MVV Energie CZ a.s. průběžně zajišťovala úkoly, které ji ná-

ležejí ze zákona a ze stanov společnosti. Jako kontrolní orgán společnosti 

dohlížela na výkon působnosti statutárního orgánu společnosti, na uskuteč-

ňování podnikatelské činnosti a hospodaření společnosti.

V průběhu hospodářského roku 2008/2009 se konalo zasedání dozorčí rady 

celkem třikrát, a to 3. prosince 2008, 22. dubna 2009 a 26. srpna 2009.

Dozorčí rada byla pravidelně informována o činnosti společnosti, její fi nanč-

ní situaci a dalších podstatných záležitostech, a to nejen této společnosti, 

ale i všech společností ze skupiny MVV Energie CZ; mimo jiné se dozorčí 

rada zabývala těmito záležitostmi

– doporučila ke schválení jedinému akcionáři finanční plán skupiny 

MVV Energie CZ pro období 2009/2010;

– doporučila ke schválení jedinému akcionáři auditora pro účetní období 

2008/2009;

– ukončením rozhodčího řízení týkající se akvizice jednotek v Litoměřicích, 

Lounech, Mimoni a 70 % podílu na společnosti Teplárna Liberec, a.s. 

(projekt „Northland“) na základě smlouvy o vyrovnání;

– získáním většinového podílu ve společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.;

– výsledky interního auditu;

– probíhajícím projektem „Cogen“

V souladu se zákonem dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku 

a konsolidovanou účetní závěrku k 30. 9. 2009 a dospěla k závěru, že účet-

ní záznamy a účetní evidence byly vedeny průkazným způsobem v souladu 

s předpisy o účetnictví a že tyto účetní závěrky věrně a poctivě zobrazují 

fi nanční situaci společnosti MVV Energie CZ a.s. k 30. 9. 2009, resp. konsoli-

dovaného celku MVV Energie CZ a.s.

Audit účetních závěrek provedla společnost TPA Horwath Notia Audit s.r.o., 

která potvrdila, že podle jejího názoru účetní závěrky podávají věrný a po-

ctivý obraz fi nanční situace společnosti MVV Energie CZ a.s. k 30. 9. 2009 

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém 

EU. Dozorčí rada vzala na vědomí tento výrok auditora.

Na základě všech těchto skutečností doporučí dozorčí rada jedinému akcio-

náři, aby schválil účetní závěrky za účetní období 2008/2009 a návrh na roz-

dělení zisku předložený představenstvem.

 

V Mannheimu dne 9. prosince 2009

    

Mr. Matthias Brückmann

předseda dozorčí rady

Zpět na obsah
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Zpráva nezávislého auditora 
o ověření výroční zprávy
za ověřované období od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2009

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkaz-

ní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr 

auditorských postupů závisí na posouzení auditora, mimo jiné na tom, jak 

auditor vyhodnotí riziko významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní 

závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik 

auditor posoudí vnitřní kontroly, které jsou relevantní pro sestavení a věr-

né zobrazení skutečností v účetní závěrce, aby mohl navrhnout auditorské 

postupy, které budou v dané situaci vhodné. Cílem tohoto posouzení však 

není, aby se auditor vyjádřil k účinnosti vnitřních kontrol účetní jednotky. 

Audit zahrnuje též posouzení vhodnosti použitých účetních zásad, přimě-

řenosti účetních odhadů provedených vedením a dále posouzení celkové 

prezentace účetní závěrky.

Domníváme se, že důkazní informace, které jsme získali, jsou dostatečné 

a vhodné, aby poskytovaly přiměřený základ pro vyjádření výroku auditora.

Zpráva je určena akcionářům společnosti.

Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohle-

dech podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti 

MVV Energie CZ a.s. k datu 30. 9. 2009 a výsledků jejího hospoda-

ření za období od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2009 v souladu s účetními 

předpisy platnými v České republice.“

Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vzta-

zích mezi propojenými osobami společnosti MVV Energie CZ a.s. k datu 

30. 9. 2009. Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární 

Předmět a rozsah auditu

Na základě provedeného auditu jsme dne 2. 10. 2009 vydali k účetní závěr-

ce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění:

„Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, 

přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích a přílohu 

k účetní závěrce, včetně obecných účetních zásad k datu 30. 9. 2009 spo-

lečnosti MVV Energie CZ a.s.

Za sestavení a za věrné zobrazení skutečností v této účetní závěrce v souladu 

s účetními předpisy platnými v České republice odpovídá vedení společnosti 

MVV Energie CZ a.s. Toto vedení je mimo jiné povinno navrhnout, zavést 

a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením skutečnos-

tí v této účetní závěrce tak, aby zde nebyly obsaženy významné nesprávnosti 

způsobené podvodem nebo chybou, a zvolit a uplatňovat účetní odhady, 

které jsou s ohledem na danou situaci přiměřené.

Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní 

závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezi-

národními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami 

Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor do-

držoval etické normy a plánoval a prováděl audit tak, aby získal přiměřenou 

jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Firma: MVV Energie CZ a.s.

IČ: 49685490

Sídlo: Chrudimská 2526/2a, 130 00  Praha 3

Zpět na obsah
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jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. 

Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro 

vyjádření výroku auditora.

Výrok auditora o ověření výroční zprávy společnosti MVV Energie CZ a.s.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě spo-

lečnosti MVV Energie CZ a.s. k datu 30. 9. 2009 ve všech významných 

ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

V Praze dne 14. 12. 2009

Auditor: TPA Horwath Notia Audit s.r.o.

Ing. Rostislav Kuneš Mánesova 917/28, Praha 2-Vinohrady

číslo osvědčení 1307 KAČR číslo osvědčení 080 KAČR

orgán společnosti MVV Energie CZ a.s. Naším úkolem je vydat na základě 

provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích.

Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standar-

dy vztahujícími se k prověrce a souvisejícími aplikačními doložkami Komory 

auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a pro-

vedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neob-

sahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazo-

vání pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem 

provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší 

stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto 

nevyjadřujeme výrok auditora.

Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné ne-

správnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými 

osobami společnosti MVV Energie CZ a.s. k datu 30. 9. 2009. 

Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. 

Za správnost výroční zprávy je zodpovědné vedení společnosti. Naším úko-

lem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční 

zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy 

a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. 

Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby 

získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které 

popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, 
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Finanční výkazy 
Rozvaha
k 30. 9. 2009 v celých tisících CZK

Řádek
Běžné období Minulé období

Brutto Korekce Netto Netto

  AKTIVA CELKEM  1 970 209 -47 566 1 922 643 1 705 900

 B. Dlouhodobý majetek 1 532 672 -39 067 1 493 605 1 467 658

  I. Dlouhodobý nehmotný majetek 20 605 -19 884 721 1 314

   2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 75 -75 0 0

   3 Software 20 323 -19 793 530 1 314

   4 Ocenitelná práva 141 -16 125 0

   7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 66  66 0

  II. Dlouhodobý hmotný majetek 10 550 -7 183 3 367 5 050

   3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 10 007 -7 183 2 824 4 645

   7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 543  543 405

  III. Dlouhodobý fi nanční majetek  1 501 517 -12 000 1 489 517 1 461 294

   1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 1 501 092 -12 000 1 489 092 1 455 861

   4 Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 0  0 5 433

   6 Pořizovaný dlouhodobý fi nanční majetek 425  425 0

Zpět na obsah
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 C. Oběžná aktiva 435 390 -8 499 426 891 235 927

  I. Zásoby 19 131 0 19 131 19 474

   2 Nedokončená výroby a polotovary  19 131  19 131 19 474

  II. Dlouhodobé pohledávky 28 222 0 28 222 17 918

   1 Pohledávky z obchodních vztahů 17 293  17 293 17 918

   2 Pohledávky – ovládající a řídící osoba 2 500  2 500 0

   8 Odložená daňová pohledávka 8 429  8 429 0

  III. Krátkodobé pohledávky 195 036 -8 499 186 537 72 743

   1 Pohledávky z obchodních vztahů 52 221 -8 499 43 722 53 994

   2 Pohledávky – ovládající a řídící osoba 124 866  124 866 10 016

   6 Stát – daňové pohledávky 0  0 307

   7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 083  1 083 2 146

   8 Dohadné účty aktivní 16 846  16 846 6 270

   9 Jiné pohledávky 20  20 10

  IV. Krátkodobý fi nanční majetek 193 001 0 193 001 125 792

   1 Peníze 213  213 158

   2 Účty v bankách 12 788  12 788 105 634

   3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 180 000  180 000 20 000

 D. Časové rozlišení 2 147 0 2 147 2 315

  I. 1  Náklady příštích období 2 147  2 147 2 315

Řádek
Běžné období Minulé období

Brutto Korekce Netto Netto
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  PASIVA CELKEM 1 922 643 1 705 900

 A. Vlastní kapitál 1 795 648 1 558 496

  I. Základní kapitál 720 000 720 000

   1 Základní kapitál 720 000 720 000

  II. Kapitálové fondy 823 170 586 449

   2 Ostatní kapitálové fondy 610 001 440 001

   3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 213 169 146 448

  III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 14 005 9 565

   1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 14 005 9 565

  IV. Výsledek hospodaření minulých let 68 042 153 688

   1 Nerozdělený zisk minulých let 68 042 153 688

  V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 170 431 88 794

 B. Cizí zdroje 126 624 146 349

  I. Rezervy 44 192 30 343

   3 Rezerva na daň z příjmů 623 0

   4 Ostatní rezervy 43 569 30 343

  II. Dlouhodobé závazky 0 27 857

   10 Odložený daňový závazek 0 27 857

Řádek Běžné období Minulé období
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  III. Krátkodobé závazky 66 313 63 074

   1 Závazky z obchodních vztahů 12 125 19 136

   5 Závazky k zaměstnancům 0 1 285

   6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 0 712

   7 Stát – daňové závazky a dotace 752 2 682

   8 Krátkodobé přijaté zálohy 19 810 11 376

   10 Dohadné účty pasivní 33 626 27 183

   11 Jiné závazky 0 700

  IV. Bankovní úvěry a výpomoci 16 119 25 075

   1 Bankovní úvěry dlouhodobé 9 364 16 119

   2 Krátkodobé bankovní úvěry 6 755 8 956

 C. Časové rozlišení 371 1 055

   2 Výnosy příštích období 371 1 055

Datum sestavení: 2. 10. 2009 Sestavil: Ing. Věra Křížová Statutární orgán: Ing. Václav Hrach, Ph.D.

Řádek Běžné období Minulé období
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Finanční výkazy 
Výkaz zisku a ztráty     
 za období od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2009 v celých tisících CZK

 I. Tržby za prodej zboží 536 559 306 873

 A. Náklady vynaložené na prodané zboží -524 422 -293 142

 + Obchodní marže 12 137 13 731

 II. Výkony 97 202 78 627

  1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 97 545 78 284

  2 Změna stavu zásob vlastní činnosti -343 343

 B. Výkonová spotřeba -69 714 -57 629

  1 Spotřeba materiálu a energie -5 508 -3 527

  2 Služby -64 206 -54 102

 + Přidaná hodnota 39 625 34 729

 C. Osobní náklady -28 663 -22 896

  1 Mzdové náklady -19 874 -17 349

  2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva -2 719 0

  3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění -5 519 -5 048

  4 Sociální náklady -551 -499

 D. Daně a poplatky -28 -22

 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku -3 435 -3 677

 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 765 6

  1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 750 6

  2 Tržby z prodeje materiálu 15 0

 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu -1 026 0

  1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku -1 026 0

 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období -14 510 -5 718

 IV. Ostatní provozní výnosy 0 170

 H. Ostatní provozní náklady -2 226 -680

Řádek Běžné období Minulé období
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 * Provozní výsledek hospodaření -9 498 1 912

 VII. Výnosy z dlouhodobého fi nančního majetku 171 761 87 204

  1 Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 171 761 87 204

 VIII. Výnosy z krátkodobého fi nančního majetku 1 035 6 452

 X. Výnosové úroky 9 650 3 677

 N. Nákladové úroky -2 423 -1 825

 XI. Ostatní fi nanční výnosy 5 603 1 563

 O. Ostatní fi nanční náklady -1 256 -6 564

 * Finanční výsledek hospodaření 184 370 90 507

 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost -4 441 -3 625

  1 Daň z příjmů za běžnou činnost (splatná) -6 375 -3 791

  2 Daň z příjmů za běžnou činnost (odložená) 1 934 166

 * * Výsledek hospodaření za běžnou činnost 170 431 88 794

 * * * Výsledek hospodaření za účetní období 170 431 88 794

  Výsledek hospodaření před zdaněním 174 872 92 419

Datum sestavení: 2. 10. 2009 Sestavil: Ing. Věra Křížová Statutární orgán: Ing. Václav Hrach, Ph.D.

Řádek Běžné období Minulé období
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Řádek Běžné období Minulé období

Finanční výkazy 
Přehled o peněžních tocích
 za období od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2009 v celých tisících CZK

 P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 105 792  41 224 

 Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 174 872  92 419 

 A.1. Úpravy o nepeněžní operace -161 802  -86 125 

  A.1.1. Odpisy stálých aktiv 3 435  3 677 

  A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv 14 510  5 712 

    A.1.2.1. Změna stavu opravných položek 1 284  1 193 

    A.1.2.2. Změna stavu rezerv 13 226  4 519 

  A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv 276  -6 

  A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku -172 796  -93 656 

  A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky a vyúčtované výnosové úroky -7 227  -1 852 

    A.1.5.1. Vyúčtované nákladové úroky 2 423  1 825 

    A.1.5.2. Vyúčtované výnosové úroky -9 650  -3 677 

 A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, 

  změnami provozního kapitálu a mimořádnými položkami 13 070  6 294 

 A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu -270 249  274 008 

  A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a časového rozlišení aktivního -110 284  27 862 

  A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a časového rozlišení pasivního -308  -19 205 

  A.2.3. Změna stavu zásob 343  15 701 

  A.2.4. Změna stavu krátkodobého fi nančního majetku -160 000  249 650 

 A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami -257 179  280 302 

 A.3. Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků -1 858  -1 602 

 A.4. Přijaté úroky  7 947  3 677 

 A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období -5 445  -9 216 

 A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 172 796  93 656 
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Řádek Běžné období Minulé období

 A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti -83 739  366 817 

 B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -3 047  -2 665 

 B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 750  6 

 B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0  5 366 

 B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -2 297  2 707 

 C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků -6 755  -8 956 

 C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky 0  -296 000 

  C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 170 000  0 

  C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně srážkové daně vztahující se k těmto nárokům -170 000  -296 000 

 C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k fi nanční činnosti -6 755  -304 956 

 F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků -92 791  64 568 

 D. Rozdíl D=P+F-R  0  0 

 R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 13 001  105 792 

Datum sestavení: 2. 10. 2009 Sestavil: Ing. Věra Křížová Statutární orgán: Ing. Václav Hrach, Ph.D.
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Základní 
kapitál 

a vlastní akcie

Emisní 
ážio

Fondy 
z přecenění 
a přepočtů

Ostatní 
kapitálové 

fondy

Rezervní 
fond

Ostatní 
fondy ze 

zisku

Nerozdělené 
výsledky 

hospodaření
Celkem

Finanční výkazy 
Přehled o změnách vlastního kapitálu
 za období od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2009 v celých tisících CZK

 Stav k 30. 9. 2007 720 000 0 62 542 440 001 3 462 0 325 790 1 551 795

 Transakce s vlastníky celkem 0 0 0 0 6 103 0 -83 308 -77 205

 Dividendy / podíly na zisku       -166 000 -166 000

 Ostatní     1   1

 Překlasifi kace a přesuny     6 102  -6 102 0

 Výsledek hospodaření za běžné období       88 794 88 794

 Čisté nerealizované zisky (ztráty) celkem 0 0 83 906 0 0 0 0 83 906

 Přecenění cenných papírů a účastí   87 243     87 243

 Přecenění derivátů   -3 337     -3 337

 Stav k 30. 9. 2008 720 000 0 146 448 440 001 9 565 0 242 482 1 558 496

 Transakce s vlastníky celkem 0 0 0 170 000 4 440 0 -4 009 170 431

 Dividendy / podíly na zisku       -170 000 -170 000

 Příplatek mimo základní kapitál    170 000    170 000

 Překlasifi kace a přesuny     4 440  -4 440 0

 Výsledek hospodaření za běžné období       170 431 170 431

 Čisté nerealizované zisky (ztráty) celkem 0 0 66 721 0 0 0 0 66 721

 Přecenění cenných papírů a účastí   66 721     66 721

 Stav k 30. 9. 2009 720 000 0 213 169 610 001 14 005 0 238 473 1 795 648

Datum sestavení: 2. 10. 2009 Sestavil: Ing. Věra Křížová Statutární orgán: Ing. Václav Hrach, Ph.D.
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Finanční výkazy 
Příloha k účetní závěrce

MVV Energie CZ a.s. za účetní období od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2009

1 Popis účetní jednotky

 Firma: MVV Energie CZ a.s.

 IČ: 49685490 

 Založení / Vznik: Podpis společenské smlouvy dne 7. září 1993, zápis do obchodního rejstříku dne 6. října 1993

 Sídlo: Praha 3, Chrudimská 2526/2a

 Právní forma: Akciová společnost

 Spisová značka: Oddíl B., vložka 14942 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze

 Hospodářský rok: 1. října až 30. září

 Předmět podnikání: Společnost holdingové ho typu

 Realizace projektů úspor energie

 Základní kapitál: Základní kapitál činí 720 mil. Kč a je plně splacen.

1.1 Osoby podílející se více jak 20 % na základním kapitálu účetní jednotky

  MVV Energie AG (Německo) 100,0 100,0

1.2 Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku

 Dne 1. 1. 2009 došlo ke změně právní formy společ nosti, a to ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.

Dále došlo ke změnám v obsazení orgánů společnosti (viz popis níže).“

1.3 Popis organizační struktury podniku

 Organizační struktura společnosti je ke dni 30. září 2009 tvořena dvěma úseky, dvěmi odděleními a sedmi samostatnými pozicemi. Oddělení společnosti 

(oddělení IS/IT a oddělení správy majetkových účastí) je rozčleněno do více pracovních pozic a je řízeno vedoucím oddělení. Organizační strukturu schva-

luje představenstvo společnosti s ohledem na účelnost a efektivnost řízení. Úseky společnosti jsou následující: Finanční úsek, Obchodně-technický úsek. 

Jméno / Firma
Podíl v %

Běžné období Minulé období
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1.4 Statutární orgány v průběhu účetního období      

  Ing. Václav Hrach, Ph.D. jednatel 1. 10. 2008 31. 12. 2008

  Ing. Václav Hrach, Ph.D. člen představenstva 1. 1. 2009 1. 4. 2009

  Ing. Václav Hrach, Ph.D. předseda představenstva 1. 4. 2009 30. 9. 2009

  Ing. Miroslav Kovářík člen představenstva 1. 4. 2009 30. 9. 2009

1.5 Způsob jednání za společnost

 Za představenstvo navenek jménem společnosti jednají jeho členové samostatně ve věcech, jejichž hodnota nepřesáhne v jednotlivém případě ekviva-

lent částky 150 000 EUR. Ve všech ostatních případech jednají za představenstvo navenek jménem společnosti dva členové společně.  

 

1.6 Prokura     

  Ing. Libor Žížala prokurista 1. 10. 2008 30. 9. 2009

 V prokuře je zahrnuto oprávnění zcizovat a zatěžovat nemovitosti.     

      

1.7 Dozorčí orgány v průběhu účetního období     

  Matthias Brückmann předseda 1. 10. 2008 30. 9. 2009

  Hans Georg Hägele místopředseda 1. 10. 2008 30. 9. 2009

  Dr. Reiner Andreas Lübke člen 1. 10. 2008 30. 9. 2009

  Stefan Grützmacher člen 1. 10. 2008 30. 9. 2009

  Dr. iur. Martin Auer č len 1. 10. 2008 30. 9. 2009

  Bernhard Schumacher člen 1. 1. 2009 30. 9. 2009

      

1.8 Poskytnuté půjčky, záruky či jiná plnění

 Taková plnění společníkům, členům statutárních, dozorčích nebo řídících orgánů poskytnuta nebyla.    

Jméno Funkce Od (datum) Do (datum)

Jméno Funkce Od (datum) Do (datum)

Jméno Funkce Od (datum) Do (datum)
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2 Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách 
 a způsobech oceňování     
      

2.1 Použité účetní metody mající významný vliv pro posouzení situace podniku a jejich změny

 Společnost sestavila účetní závěrku v souladu s obecnými účetními zásadami a s principy stanovenými zákonem 563/1991 Sb., 

 o účetnictví a souvisejících podzákonných právních předpisů upravujících způsob vedení účetnictví pro podnikatele.

 Pokud není uvedeno jinak, jsou částky v příloze k účetní závěrce uvedeny v celých tisících CZK.

 Společnost ve svém výkazu zisku a ztráty zobrazuje výnosy jako kladné hodnoty a náklady jako záporné hodnoty.    

2.2 Oceňování

2.2.1 Způsob stanovení reálné hodnoty cenných papírů, majetkových účastí a derivátů

 Cenné papíry a majetkové účasti se při nákupu oceňují pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny cenného papíru a podílu jsou přímé náklady souvi-

sející s pořízením, např. poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám. K datu účetní závěrky jsou majetkové účasti oceněny ekvivalencí s výjimkou 

majetkové účasti v Dubské energetické společnosti a.s., jež je oceněna pořizovací hodnotou upravenou o opravnou položku k této fi nanční investici 

z důvodu nemožnosti jejího ocenění ekvivalenční metodou. Půjčky podnikům ve skupině jsou oceněny jmenovitou hodnotou půjček. Změny reálné 

hodnoty včetně změn v ocenění podílu ekvivalencí podle jednotlivých druhů fi nančního majetku jsou uvedeny dále v příloze k účetní závěrce. 

2.2.2 Způsob stanovení opravných položek     

  

  Dlouhodobý majetek 0 328 Dle infi viduálního posouzení 

 Podíly ve společnostech 12 000 12 000 100 % pořizovací ceny investice 

 Pohledávky 8 499 6 887 *)

  Celkem 20 499 19 215     

 

 *) Počínaje fi skálním rokem 2008/2009 společnosti u stanovení opravných položek k pohledávkám používá kritérium věkové struktury pohledávek pouze k pohledávkám mimo skupinu. U pohledávek 

v rámci skupiny společnost začala používat individuální metodu posouzení pohledávek dle bonity dané společnosti.

Druh majetku
Opravná položka

Způsob stanovení / Zdroj informací
Běžné období Minulé období
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2.2.3 Způsob stanovení odpisových plánů a použité metody pro účetní odpisy

 Dlouhodobý majetek je odepisován lineární metodou s dobou odepisování uvedenou níže. Každému dlouhodobému majetku je individuálně stanove-

na doba odepisování dle odhadované doby životnosti.     

 

  Software 2–4 roky 2–4 roky

  Stroje a zařízení 4–6 let 4–6 let

  Ocenitelná práva 6 let –  

    

2.2.4 Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách

 Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České národní banky ke dni uskutečnění účetního případu. Pohledávky 

a závazky v cizí měně jsou k datu účetní závěrky přepočteny dle platného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k tomuto datu a zjištěné kurzové 

rozdíly jsou proúčtovány na účet kurzových zisků nebo ztrát.     

      

2.2.5 Způsob ocenění nedokončené výroby

 Nedokončená výroba, vztahující se k rozpracovaným projektům, je oceňována na úrovni jejich přímých nákladů a podílu na nákladech režijních. Spo-

lečnost tvoří opravné položky k nedokončené výrobě na základě individuálního posouzení stavu jednotlivý ch projektů. V případě pochybností o rea-

lizovatelnosti nedokončené výroby se na daný projekt tvoří opravná položka ve výši 100 %. V běžném účetním období společnost netvořila opravné 

položky.     

 

     

3 Významné události mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému jsou 
výkazy schváleny k předání mimo účetní jednotku

 V tomto období nedošlo k žádným významným událostem, které by měly dopad na fi nanční pozici společnosti.    

 

      

Skupina dlouhodobého majetku
Průměrná doba odepisování

Běžné období Minulé období
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Aktiva  

B. Dlouhodobý majetek 

 Pohyby dlouhodobého majetku jsou zobrazeny v tabulce Rozbor majetku na konci této části přílohy.

B.I Dlouhodobý nehmotný majetek

 Zůstatek Stav k 30. 9. 2009 721 

 Stav k 30. 9. 2008 1 314

    

 Software 530

  Ocenitelná práva 125

  Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 66

  Celkem 721

 Rozbor přírůstků

 Přírůstky celkem v pořizovacích cenách 689

 z toho:

 Software 284

 Internetové stránky 198

 Ochranná známka 141

 Ostatní 66

   

 Přeúčtování, ostatní 

 Přeúčtování celkem 1 266

 z toho:

 Odpisy 1 266

 

Položka rozvahy Netto hodnota k 30. 9. 2009
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B.II Dlouhodobý hmotný majetek     

 Zůstatek Stav k 30. 9. 2009 3 367

  Stav k 30. 9. 2008 5 050

  Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 2 824

  Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 543

  Celkem 3 367

 Rozbor přírůstků

 Přírůstky celkem v pořizovacích cenách 1 167

 z toho:

 Výpočetní technika 1 029

 Ostatní 138

 Rozbor úbytků 

 Úbytky celkem v zůstatkových cenách 698

 z toho:  

Prodeje 698

 Přeúčtování, ostatní

 Přeúčtování celkem 2 850

 z toho:  

Odpisy 3 178

 Změna stavu opravných položek -328

      

Položka rozvahy Netto hodnota k 30. 9. 2009
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B.III Dlouhodobý fi nanční majetek     

1.–3. Účasti ve společnostech

 Zůstatek Stav k 30. 9. 2009 1 489 092 

 Stav k 30. 9. 2008 1 455 861

  Podíly v ovládaných a řízených osobách 1 489 092

  Celkem 1 489 092

      

 Podíly v ovládaných a řízených osobách

 Stav k 30. 9. 2009     

 

  Zásobování teplem Vsetín a.s. 98,82 % 178 952 13 271 194 518 47 490

  CTZ s.r.o. 50,96 % 31 800 18 972 99 629 7 459

  TERMO Děčín a.s. 96,91 % 165 255 79 594 252 665 13 952

  Městské inženýrské sítě Studénka a. s. 100,00 % 17 897 50 291 68 188 -7 347

  Českolipské teplo a.s. 100,00 % 49 000 56 933 105 933 96 883

  MVV enservis a.s. 100,00 % 2 000 -2 000 -12 567 -6 087

  Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. 65,78 % 255 000 -24 479 350 439 34 907

  OPATHERM a.s. 100,00 % 134 000 -38 911 95 089 11 184

  Dubská energetická společnost a.s. 100,00 % 12 000 -12 000 – –

  ENERGIE Holding a.s. 100,00 % 440 019 43 170 483 189 65 915

  POWGEN a.s. 100,00 % 2 000 16 328 18 328 7 188

  Celkem – 1 287 923 201 169 1 655 411 271 544

 Společnost přeceňuje své účasti pomocí metody ekvivalence. Výjimkou je Dubská energetická společnost a.s., u níž je veden soudní spor o stanovení 

vlastnictví k akciím. K této majetkové účasti je vytvořena opravná položka.     

Společnost
Výše podílu

v %
Pořizovací 

cena
Přecenění

Vlastní
kapitál

Výsledek
hospodaření

Položka rozvahy Netto hodnota k 30. 9. 2009
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 Stav k 30. 9. 2008

  Zásobování teplem Vsetín a.s. 98,59 % 178 152 18 962 199 933 4 339

  CTZ s.r.o. 50,96 % 31 800 15 454 92 724 8 706

  TERMO Děčín a.s. 96,91 % 165 255 119 905 294 263 58 915

  Městské inženýrské sítě Studénka a. s. 99,92 % 17 835 63 077 80 974 11 920

  Českolipské teplo a.s. 100,00 % 49 000 10 072 59 072 -56

  MVV enservis a.s. 100,00 % 2 000 -2 000 -6 480 -7 746

  Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. 65,78 % 255 000 -28 142 344 870 30 945

  OPATHERM a.s. 100,00 % 134 000 -50 095 83 905 17 639

  Dubská energetická společnost a.s. 100,00 % 12 000 -12 000 – –

  ENERGIE Holding a.s. 100,00 % 440 019 24 427 464 446 45 466

  POWGEN a.s. 100,00 % 2 000 9 140 11 140 9 185

  Celkem – 1 287 061 168 800 1 624 847 179 313

 Společnost přeceňuje své účasti pomocí metody ekvivalence. Výjimkou je Dubská energetická společnost a.s., u níž je veden soudní spor o stanovení 

vlastnictví k akciím. K této majetkové účasti je vytvořena opravná položka.     

      

4.–7. Další fi nanční investice     

 Zůstatek Stav k 30. 9. 2009 425

  Stav k 30. 9. 2008 5 433

  Pořizovaný dlouhodobý fi nanční majetek 425

  Celkem 425

  Částka vykazovaná k 30. 9. 2008 se vztahuje k půjčkám dceřiným společnostem. Tyto půjčky jsou ve vykazovaném období zachyceny v kapitole C.II. 

a C.III. pod položkou Pohledávky – ovládající a řídící  osoba.

Položka rozvahy Netto hodnota k 30. 9. 2009

Společnost
Výše podílu

v %
Pořizovací 

cena
Přecenění

Vlastní
kapitál

Výsledek
hospodaření
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C. Oběžná aktiva     

C.I. Zásoby     

 Zůstatek Stav k 30. 9. 2009 19 131

  Stav k 30. 9. 2008 19 474

  Nedokončená výroby a polotovary 19 131

  Celkem 19 131

 Detailní přehledy

 Nedokončená výroby a polotovary 19 131

 z toho:

 DKV Ostrava provoz Bohumín 19 131

 Společnost pro třetí strany realizuje projekty úspor energií. K rozvahovému dni zůstává v nedokončené výrobě jeden projekt. S Českými dráhami, a.s. se 

stále jedná o uzavření zástavní smlouvy na technologický soubor. Po uzavření této smlouvy dojde k vystavení konečné faktury a výše zmíněný technolo-

gický soubor bude představovat zajištění této pohledávky. Do té doby budou České dráhy, a.s. platit společnosti zálohy podle splátkového kalendáře. 

C.II. Dlouhodobé pohledávky

 Zůstatek Stav k 30. 9. 2009 28 222

  Stav k 30. 9. 2008 17 918

  Pohledávky z obchodních vztahů 17 293

  Pohledávky – ovládající a řídící osoba 2 500

  Odložená daňová pohledávka 8 429

  Celkem 28 222

      

Položka rozvahy Netto hodnota k 30. 9. 2009

Položka rozvahy Netto hodnota k 30. 9. 2009
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 Přehled dlouhodobých půjček

  OPATHERM a.s., PRIBOR 3M + marže 1,9 % Počáteční stav 4 250

  CZK, 30. 12. 2012 z toho krátkodobá část 1 250

   Splácení -750 

  Konečný stav 3 500

   Krátkodobá část 1 000

  Celkem brutto  3 500

  Krátkodobá část  1 000

  Celkem netto  2 500

      

 Dlouhodobé pohledávky – propojené osoby     

      

  OPATHERM a.s., 30. 12. 2012, půjčka CZK 2 500 2 500

  Celkem – – 2 500

      

 Rozbor dlouhodobých pohledávek dle data splatnosti     

  

  Od 1 do 5 let do splatnosti 26 570 0 13 881 0

  Nad 5 let do splatnosti 1 652 0 4 037 0

  Celkem 28 222 0 17 918 0

 Rozbor odložené daňové pohledávky je uveden na konci přílohy k účetní závěrce.

Dlužník, úrok
Měna, splatnost

Pohyb Částka (CZK)

Skupina
Stav k 30. 9. 2009 Stav k 30. 9. 2008

Celková brutto hodnota Opravná položka Celková brutto hodnota Opravná položka

Dlužník, splatnost, popis Měna Zůstatek v měně Zůstatek v CZK
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C.III. Krátkodobé pohledávky

 Zůstatek Stav k 30. 9. 2009 186 537

  Stav k 30. 9. 2008 72 743

  Pohledávky z obchodních vztahů 43 722

  Pohledávky – ovládající a řídící osoba 124 866

  Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 083

  Dohadné účty aktivní 16 846

  Jiné pohledávky 20

  Celkem 186 537

 

Položka rozvahy Netto hodnota k 30. 9. 2009
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 Přehled krátkodobých půjček     

  OPATHERM a.s., 5,75 % p.a. Počáteční stav 6 549

  CZK, 25. 2. 2010 Splácení -2 183

   Konečný stav 4 366

  OPATHERM a.s., 12M PRIBOR + 1,5 % p.a. Počáteční stav 0

  CZK, 31. 1. 2010 Čerpání 4 500

   Konečný stav 4 500

  OPATHERM a.s., 12M PRIBOR + 1,5 % p.a. Počáteční stav 0

  CZK, 31. 12. 2009 Čerpání 2 000

   Konečný stav 2 000

  POWGEN a.s., 3M PRIBOR + 1,5 % p.a. Počáteční stav 0

  CZK, 31. 12. 2009 Čerpání 106 000

   Konečný stav 106 000

  CTZ s.r.o., 5,2 % p.a. Počáteční stav 0

  CZK, 31. 1. 2009 Čerpání 3 000

   Splácení -3 000

   Konečný stav 0

  MVV enservis a.s., 5 % p.a. Počáteční stav 4 500

  CZK, 31. 10. 2009 Splácení -1 000

   Konečný stav 3 500

  MVV enservis a.s., 1Y PRIBOR + 1,5 % p.a. Počáteční stav 0

  CZK, 31. 12. 2009 Čerpání 3 500

   Konečný stav 3 500

  Celkem brutto  123 866

  Krátkodobá část (B.III, C.II.) 1 000

  Celkem netto  124 866

Dlužník, úrok
Měna, splatnost

Pohyb Částka (CZK)
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 Krátkodobé pohledávky – propojené osoby   

  Krátkodobé půjčky a krátkodobé části dlouhodobých půjček ve skupině CZK 124 866 124 866

  CTZ s.r.o. CZK 4 557 4 557

  Městské inženýrské sítě Studénka a. s. CZK 229 229

  ENERGIE Holding a.s. CZK 4 150 4 150

  Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. CZK 516 516

  MVV enservis a.s. CZK 8 182 8 182

  OPATHERM a.s. CZK 3 444 3 444

  Teplárna Liberec, a.s. CZK 714 714

  TERMO Děčín a.s. CZK 964 964

  Zásobování teplem Vsetín a.s. CZK 629 629

  ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. CZK 378 378

  24/7 Trading GmbH EUR 440 11 200

  MVV holding CZ s.r.o. CZK 240 240

  POWGEN a.s. CZK 5 951 5 951

  Celkem – – 166 020

  S výjimkou první ho řádku se jedná typově o pohledávky z obchodního styku za poskytování služeb v rámci holdingu MVV Energie CZ.  

      

 

Dlužník, splatnost, popis Měna Zůstatek v měně Zůstatek v CZK
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 Rozbor krátkodobých pohledávek dle data splatnosti

  Pohledávky před datem splatnosti 180 904 -4 144 61 118 -345

  Po splatnosti do 3 měsíců 9 312 -376 12 179 -258

  Po splatnosti od 3 do 6 měsíců 1 098 -362 269 -260

  Po splatnosti od 6 do 12 měsíců 999 -894 835 -799

  Po splatnosti od 12 do 18 měsíců 538 -538 570 -566

  Po splatnosti nad 18 měsíců 2 185 -2 185 4 659 -4 659

  Celkem 195 036 -8 499 79 630 -6 887

C.IV. Krátkodobý fi nanční majetek     

 Zůstatek Stav k 30. 9. 2009 193 001 

  Stav k 30. 9. 2008 125 792

  Peníze 213

  Účty v bankách 12 788

  Krátkodobé cenné papíry a podíly 180 000

  Celkem 193 001

 Krátkodobé cenné papíry představují bankovní depozitní směnky.

D. Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv

D.I. Časové rozlišení

 Zůstatek Stav k 30. 9. 2009 2 147 

 Stav k 30. 9. 2008 2 315

  Náklady příštích období 2 147

  Celkem 2 147

Položka rozvahy Netto hodnota k 30. 9. 2009

Položka rozvahy Netto hodnota k 30. 9. 2009

Skupina
Stav k 30. 9. 2009 Stav k 30. 9. 2008

Celková brutto hodnota Opravná položka Celková brutto hodnota Opravná položka
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Pasiva

A. Vlastní kapitál

 Zůstatek Stav k 30. 9. 2009 1 795 648 

 Stav k 30. 9. 2008 1 558 496

  Základní kapitál 720 000

  Ostatní kapitálové fondy 610 001

  Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 213 169

  Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 14 005

  Nerozdělený zisk minulých let 68 042

  Výsledek hospodaření běžného účetního období 170 431

  Celkem 1 795 648

      

A.I. Základní kapitál

  

  Kmenové listinné akcie na jméno 36 20 000 720 000 0 –

  Celkem 36 20 000 720 000 0 –

 Pohyby ve vlastním kapitálu     

 Pohyby vlastního kapitálu jsou zobrazeny ve Výkazu o změnách ve vlastním kapitálu.     

 Běžné období     

 V běžném období provedl jediný akcionář příplatek mimo základní kapitál ve výši 170 mil. Kč.     

      

Druh akcií Počet Nominální hodnota Celkem Nesplaceno Datum splatnosti

Položka rozvahy Stav k 30. 9. 2009
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 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 

  Přecenění cenných papírů a účastí 213 169 180 799

  Odložená daň z přecenění 0 -34 351

  Celkem 213 169 146 448

 S ohledem na změnu danové legislativy již není k přecenění cenných papírů a účastí počítána odložená daň.    

 Rozdělení hospodářského výsledku     

  Převod zisku na neuhrazené zisky minulých let 84 354 115 946

  Příděl ze zisku do rezervního fondu  4 440 6 102

  Celkem rozdělený hospodářský výsledek* 88 794 122 048

 

 *Jedná se o hospodářské výsledky vytvořené v minulém a předminulém účetním období   

B. Cizí zdroje

B.I. Rezervy

 Rezerva na daň z příjmů   

Zůstatek Stav k 30. 9. 2009 623 

 Stav k 30. 9. 2008 0 

  Rezerva na daň z příjmů byla ponížena o zaplacené zálohy na daň z příjmů ve výši 4 887 tis. Kč.  

   

Položka rozvahy Běžné období Minulé období

Druh pohybu Běžné období Minulé období
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Ostatní rezervy   

Zůstatek Stav k 30. 9. 2009 43 569 

 Stav k 30. 9. 2008 30 343

      

  Manažerské odměny a odměny jednatelů 5 474 3 715 5 474 3 715

  Rezerva na soudní spory 23 498 18 026 1 670 39 854

  Rezerva na penále od dodavatele TTO 1 371 0 1 371 0

  Celkem 30 343 21 741 8 515 43 569

      

B.II. Dlouhodobé závazky     

 Zůstatek Stav k 30. 9. 2009 0 

 Stav k 30. 9. 2008 27 857 

 S ohledem na změnu daňové legislativy byl odložený daňový závazek z přecenění fi nančních investic rozpuštěn.  

B.III. Krátkodobé závazky

 Zůstatek Stav k 30. 9. 2009 66 313 

 Stav k 30. 9. 2008 63 074 

  Závazky z obchodních vztahů 12 125

  Stát – daňové závazky a dotace 752

  Krátkodobé přijaté zálohy 19 810

  Dohadné účty pasivní 33 626

  Celkem 66 313

      

Popis rezervy Stav k 30. 9. 2008 Tvorba Čerpání Stav k 30. 9. 2009

Položka rozvahy Stav k 30. 9. 2009
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 Krátkodobé závazky – propojené osoby

      

  ENERGIE Holding a.s. CZK 1 020 1 020

  MVV enservis a.s. CZK 206 206

  Teplárna Liberec, a.s. CZK 119 119

  MVV Energie AG EUR 11 271

  Celkem – – 1 616

 Jedná se o závazky z obchodních vztahů.     

 Rozbor krátkodobých závazků dle data splatnosti

  Závazky před datem splatnosti 64 589 60 897

  Po splatnosti do 6 měsíců  1 495 2 157

  Po splatnosti od 6 do 12 měsíců  229 20

  Celkem  66 313 63 074

      

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci

 Bankovní úvěry dlouhodobé

 Zůstatek Stav k 30. 9. 2009 9 364 

 Stav k 30. 9. 2008 16 119

Firma, druh závazku Měna Zůstatek v měně Zůstatek v CZK

Skupina Stav k 30. 9. 2009 Stav k 30. 9. 2008
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  ČSOB, 3M PRIBOR + 1,1 % p.a. Počáteční stav 12 000

  CZK, 30. září 2014 z toho krátkodobá část 2 000

   Splácení -2 000

   Konečný stav 10 000

   Krátkodobá část 2 000

  ČSOB, 1M PRIBOR + 2,5 % p.a. Počáteční stav 1 595

  CZK, 31. července 2011 z toho krátkodobá část 563

   Splácení -563

   Konečný stav 1 032

   Krátkodobá část 563

  ČSOB, 3M PRIBOR + 2,3 % p.a. Počáteční stav 8 056

  CZK, 30. listopadu 2010 z toho krátkodobá část 3 581

   Splácení -3 580

   Konečný stav 4 476

   Krátkodobá část 3 581

  ČSOB, 1M PRIBOR + 2,5 % p.a. Počáteční stav 1 176

  CZK, 30. dubna 2009 z toho krátkodobá část 1 176

   Splácení -1 176

   Konečný stav 0

  ČSOB, 1M PRIBOR + 2,5 % p.a. Počáteční stav 325

  CZK, 30. června 2009 z toho krátkodobá část 325

   Splácení -325

   Konečný stav 0

  ČSOB, 1M PRIBOR + 2,5 % p.a. Počáteční stav 283

  CZK, 30. června 2009 z toho krátkodobá část 283

   Splácení -283

   Konečný stav 0

  ČSOB, 1M PRIBOR + 2,5 % p.a. Počáteční stav 205

  CZK, 31. července 2009 z toho krátkodobá část 205

   Splácení -205

   Konečný stav 0

  Celkem  15 508

  Krátkodobá část  6 144

  Celkem  9 364

Věřitel, úrok
Měna, splatnost

Pohyb Částka (CZK)
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  Úvěry ČSOB 15 507 Zástavní právo k pohledávkám 

   Blankosměnka

  Od 1 do 5 let do splatnosti 9 363 14 119

  Nad 5 let do splatnosti 0 2 000

  Celkem 9 363 16 119

      

 Krátkodobé bankovní úvěry

 Zůstatek Stav k 30. 9. 2009 6 755 

 Stav k 30. 9. 2008 8 956

  ČSOB, 1M PRIBOR + 2,5 % p.a. Počáteční stav 647

  CZK, 30. dubna 2010 Splácení -413

   Konečný stav 234

  ČSOB, 1M PRIBOR + 2,5 % p.a. Počáteční stav 789

  CZK, 31. srpna 2010 Splácení -412

   Konečný stav 377

  Celkem  611

  Krátkodobá část (B.IV) 6 144

  Celkem  6 755

      

 Úvěry ČSOB 611 Zástavní právo k pohledávkám 

   Blankosměnka

Závazek Částka Způsob zajištění

Závazek Částka Způsob zajištění

Skupina Stav k 30. 9. 2009 Stav k 30. 9. 2008

Věřitel, úrok
Měna, splatnost

Pohyb Částka (CZK)
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C. Ostatní pasiva – přechodné účty pasiv

C.I.   Časové rozlišení

 Zůstatek Stav k 30. 9. 2009 371 

 Stav k 30. 9. 2008 1 055

  Výnosy příštích období 371

  Celkem 371

      

Mimobilanční údaje  

D. Závazky neuvedené v rozvaze  

   

 ČSOB – Zástava listinných cenných papírů dceřiné společnosti Českolipské teplo a.s. za její úvěr 150 349

  ČSOB + UniCredit Bank – Smlouva o ručení vztahující se k úvěru dceřiné společnosti OPATHERM a.s. 68 948

  UCB – Ručitelské prohlášení za úvěr dceřiné společnosti TERMO Dečín a.s. 

  a zástava listinných cenných papírů dceřiné společnosti TERMO Děčín a.s. 153 476

  ČS – Zástava listinných cenných papírů dceřiné společnosti ENERGIE Holding a.s. za její úvěr 655 011

  ČSOB – Zástava pohledávek z obchodního styku za úvěry na projekty EPC 22 386

  Stav k 30. 9. 2009 1 050 170

      

Popis závazku Hodnota

Položka rozvahy Stav k 30. 9. 2009



80 Výroční zpráva 2008/2009

Výkaz zisku a ztráty

I./A. Tržby a náklady ze zboží

 Výnosy Stav k 30. 9. 2009 536 559 

 Stav k 30. 9. 2008 306 873 

Náklady Stav k 30. 9. 2009 524 422 

 Stav k 30. 9. 2008 293 142

 Běžné období

  Těžký topný olej 465 404 460 384 5 020

  Uhlí 71 039 63 916 7 123

  Ostatní 116 122 -6

  Celkem 536 559 524 422 12 137

 Uhlí a těžký topný olej jsou prodávány společnostem v rámci skupiny MVV Energie CZ.   

  

 

 Minulé období

  Těžký topný olej 239 410 232 705 6 705

  Uhlí 67 320 60 305 7 015

  Ostatní 143 132 11

  Celkem 306 873 293 142 13 731

      

Skupina Výnosy Náklady Rozdíl

Skupina Výnosy Náklady Rozdíl
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II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

 Zůstatek Stav k 30. 9. 2009 97 545 

 Stav k 30. 9. 2008 78 284

  Realizace projektů úspor 25 510 25 244

  Služby poskytované v rámci skupiny MVV Energie CZ a přefakturované náklady 61 344 45 321

  Pronájem nádrží na těžký topný olej 10 322 7 601

  Ostatní 369 118

  Celkem 97 545 78 284

      

II.2. Změna stavu zásob vlastní činností

 Zůstatek Stav k 30. 9. 2009 -343 

 Stav k 30. 9. 2008 343

  Změna stavu nedokončené výroby -343 343

  Celkem -343 343

      

B.1. Spotřeba materiálu a energie

 Zůstatek Stav k 30. 9. 2009 5 508 

 Stav k 30. 9. 2008 3 527

  Provoz kanceláře 2 223 1 486

  Provoz automobilů 588 642

  Drobný majetek účtovaný přímo na vrub nákladů 2 697 1 399

  Celkem 5 508 3 527

      

Skupina Stav k 30. 9. 2009 Stav k 30. 9. 2008

Skupina Stav k 30. 9. 2009 Stav k 30. 9. 2008

Druh nákladu Stav k 30. 9. 2009 Stav k 30. 9. 2008
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B.2. Služby

 Zůstatek Stav k 30. 9. 2009 64 206 

 Stav k 30. 9. 2008 54 102

  Náklady na projekty 10 350 6 693

  Poradenství 28 458 29 898

  Nájemné a provoz společnosti 15 076 9 910

  Pronájem nádrží na těžký topný olej 10 322 7 601

  Celkem 64 206 54 102

      

C. Osobní náklady

 Zůstatek Stav k 30. 9. 2009 28 663 

 Stav k 30. 9. 2008 22 896

  Zaměstnanci – mzdové náklady 29 25 19 874 17 349

   z toho řídící pracovníci – mzdové náklady 4 5 7 548 8 984

  Statutární orgány, jednatelé – odměny 2 1 2 719 0

  Dozorčí orgány – odměny 6 5 0 0

  Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění   5 519 5 048

  Sociální náklady   551 499

  Celkem 37 31 28 663 22 896

      

D. Daně a poplatky

 Zůstatek Stav k 30. 9. 2009 28 

 Stav k 30. 9. 2008 22

Druh nákladu
Počet v běžném

období
Počet v minulém

období
Stav k 30. 9. 2009 Stav k 30. 9. 2008

Druh nákladu Stav k 30. 9. 2009 Stav k 30. 9. 2008
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E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

 Zůstatek Stav k 30. 9. 2009 3 435 

 Stav k 30. 9. 2008 3 677 

III./F. Výnosy a náklady z prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

 Výnosy Stav k 30. 9. 2009 765 

 Stav k 30. 9. 2008 6 

Náklady Stav k 30. 9. 2009 1 026 

 Stav k 30. 9. 2008 0 

  Osobní automobil 750 1 026 -276

  Drobný kancelářský majetek 15 0 15

  Celkem 765 1 026 -261

      

IV.-V. Ostatní provozní výnosy

 Zůstatek Stav k 30. 9. 2009 0 

 Stav k 30. 9. 2008 170 

G.-I. Ostatní provozní náklady

 Zůstatek Stav k 30. 9. 2009 16 736 

 Stav k 30. 9. 2008 6 398 

  Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 14 510

  Ostatní provozní náklady 2 226

  Celkem 16 736

      

Majetek Výnosy Náklady Rozdíl

Druh nákladu Stav k 30. 9. 2009
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VII. Výnosy z dlouhodobého fi nančního majetku

 Zůstatek Stav k 30. 9. 2009 171 761 

 Stav k 30. 9. 2008 87 204

 

  Přijaté dividendy 171 761 87 204

  Celkem 171 761 87 204

VIII. Výnosy z krátkodobého fi nančního majetku

 Zůstatek Stav k 30. 9. 2009 1 035 

 Stav k 30. 9. 2008 6 452

  Směnečný úrok 1 035 6 452

  Celkem 1 035 6 452

IX.-XII. Ostatní fi nanční výnosy

 Zůstatek Stav k 30. 9. 2009 15 253 

 Stav k 30. 9. 2008 5 240

  Výnosové úroky 9 650

  Ostatní fi nanční výnosy 5 603

  Celkem 15 253

      

 Ostatní fi nanční výnosy představují kurzové zisky.     

      

Druh výnosu Stav k 30. 9. 2009 Stav k 30. 9. 2008

Druh výnosu Stav k 30. 9. 2009 Stav k 30. 9. 2008

Druh výnosu Stav k 30. 9. 2009
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L.-P. Ostatní fi nanční náklady

 Zůstatek Stav k 30. 9. 2009 3 679 

 Stav k 30. 9. 2008 8 389

  Nákladové úroky 2 423

  Ostatní fi nanční náklady 1 256

  Celkem 3 679

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost

 Zůstatek Stav k 30. 9. 2009 4 441 

 Stav k 30. 9. 2008 3 625

 Rozbor daně z příjmů

 

  Zisk před zdaněním 174 872 –

  Daňová sazba aplikovatelná na tuzemské zisky 21 % 36 723

  Daňové dopady z ostatních nezdaňovaných příjmů a odpočtů -192 836 -40 496

  Daňové dopady z ostatních nedaňových nákladů 44 207 9 283

  Daňové dopady minulých zdaňovacích období – 865

  Celkem 26 243 6 375

      

 Částka 171 761 tis. Kč vyloučených příjmů je tvořena dividendami od dceřiných společností. 

 Nejvýznamnějšími nedaňovými náklady je tvorba účetních rezerv.     

      

 

Základ daně Daňový efekt

Druh výnosu Stav k 30. 9. 2009
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 Rozbor odložené daně

 

  Rozdíl daňové a účetní zůstatkové ceny dlouhodobého majetku 795 0 795

  Účetní rezervy 43 569 0 43 569

  Celkem rozdíly 44 364 0 44 364

  Sazba daně pro následující období   19 %

  Odložená pohledávka (+) / závazek (-) vztahující se k dočasným rozdílům   8 429

  Počáteční stav odložené daně (+ pohledávka; - závazek)   -27 857

  Běžný náklad (+) / výnos (-) z odložené daně   -1 934

  Odložená daň účtovaná do vlastního kapitálu (+ snížení; - zvýšení fondů)   -34 352

  Výsledná odložená daňová pohledávka (+) / závazek (-)   8 429

 Vzhledem ke změně v daňové legislativě společnost rozpustila odložený daňový závazek z přecenění fi nančních investic účtovaný proti vlastnímu kapitálu.

Zdroje dočasných rozdílů Rozdíl Nezohledněná částka Zohledněná částka

Datum sestavení: 2. 10. 2009 Sestavil: Ing. Věra Křížová Statutární orgán: Ing. Václav Hrach, Ph.D.
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 B.I.2. 75    75 75    75 0 0

 B.I.3. 20 728 482  887 20 323 19 414 1 266  887 19 793 530 1 314

 B.I.4. 0 141   141 0 16   16 125 0

 B.I.7. 0 66   66     0 66 0

 B.I.   20 803 689 0 887 20 605 19 489 1 282 0 887 19 884 721 1 314

             

 B.II.3. 10 557 1 029  1 579 10 007 5 912 3 178  1 907 7 183 2 824 4 645

 B.II.7. 405 138   543     0 543 405

 B.II. 10 962 1 167 0 1 579 10 550 5 912 3 178 0 1 907 7 183 3 367 5 050

             

 B.III.1. 1 467 861 33 231   1 501 092 12 000    12 000 1 489 092 1 455 861

 B.III.4. 5 433   5 433 0     0 0 5 433

 B.III.6. 0 425   425     0 425 0

 B.III.   1 473 294 33 656 0 5 433 1 501 517 12 000 0 0 0 12 000 1 489 517 1 461 294

             

 Celkem 1 505 059 35 512 0 7 899 1 532 672 37 401 4 460 0 2 794 39 067 1 493 605 1 467 658

Položka: 

B.I. – Dlouhodobý nehmotný majetek B.II. – Dlouhodobý hmotný majetek B.III. – Dlouhodobý fi nanční majetek

B.I.1. – Zřizovací výdaje B.II.1. – Pozemky B.III.1. – Podíly v ovládaných a řízených osobách

B.I.2. – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.II.2. – Stavby B.III.2. – Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

B.I.3. – Software B.II.3. – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B.III.3. – Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 

B.I.4. – Ocenitelná práva B.II.4. – Pěstitelské celky trvalých porostů B.III.4. – Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 

B.I.5. – Goodwill B.II.5. – Základní stádo a tažná zvířata B.III.5. – Jiný dlouhodobý fi nanční majetek

B.I.6. – Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.II.6. – Jiný dlouhodobý hmotný majetek B.III.6. – Pořizovaný dlouhodobý fi nanční majetek

B.I.7. – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.II.7. – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.III.7. – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fi nanční majetek

B.I.8. – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B.II.8. – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

  B.II.9. – Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Položka

Vývoj v pořizovacích cenách Vývoj oprávek a opravných položek Netto

Stav k 
30. 9. 2008 Přírůstky Převody Úbytky Stav k 

30. 9. 2009
Stav k 

30. 9. 2008 Přírůstky Převody Úbytky Stav k 
30. 9. 2009

Stav k 
30. 9. 2009

Stav k 
30. 9. 2008

Finanční výkazy 
Rozbor majetku

za období od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2009 v celých tisících CZK
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2) schválilo tuto zprávu o vztazích mezi propojenými 

osobami za období říjen 2008 – září 2009:

Propojené osoby společnosti

Společnost náleží ke koncernu MVV Energie; struktura jeho část nacházející 

se na území České republiky je uvedena v příloze č.1 této zprávy)

Ovládající osoba

Ovládající osobou je společnost MVV Energie AG se sídlem ve Spolkové 

republice Německo, Mannheim D 68159, Luisenring 48 a identifi kačním 

číslem DE811244542.

Ostatní osoby ovládané ovládající 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 a sesterské společnosti sídlící na území 

České republiky. Ostatní společnosti náležející ke koncernu MVV Energie sídlící 

v zahraničí nejsou zmiňovány, protože s nimi společnost MVV Energie CZ a.s. 

není v žádném vztahu.

Představenstvo společnosti 

1) konstatovalo, že

• Neexistuje ovládací smlouva;

• Neexistuje smlouva o převodu zisku;

• Neexistuje kvalifi kovaný koncern;

• Existuje faktický koncern;

• A proto je představenstvo povinno vypracovat v souladu s ustanovením 

§ 66a odst. 9 obchodního zákoníku zprávu o vztazích mezi propojenými 

osobami (dále jen „zpráva“), přičemž

• členové představenstva jako členové statutárního orgánu ovládané oso-

by si jsou vědomi, že by jim ve smyslu § 66a odst.15 obchodního záko-

níku vznikl ručitelský závazek, pokud by ve zprávě nebyly uvedeny spo-

lečnosti vzniklé újmy v případě, že by tyto újmy nebyly uhrazeny nebo 

nebyly uzavřeny smlouvy o jejich náhradě;

Zpráva o vztazích 
mezi propojenými osobami

Obchodní fi rma společnosti: MVV Energie CZ a.s.

Sídlo společnosti: Chrudimská 2526/2a, 130 00  Praha 3

IČ: 49685490

Zapsaná v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Praze; oddíl B, vložka 14942 (déle jen „společnost“)

Zpět na obsah
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Zásobování teplem Vsetín a.s.

se sídlem Vsetín, 755 01, Jiráskova 1326, IČ 45192588

Smlouvy mezi společností a propojenými osobami

1. smlouvy s MVV Energie AG

a) rámcová smlouva na prodej emisních povolenek ze dne 1. 8. 2005, je-

jímž předmětem je prodej emisních povolenek za kupní cenu dle aktuální 

výše na trhu. Z této smlouvy žádná újma společnosti nevznikla.

b) licenční smlouva ze dne 22.8.2008, jejímž předmětem je souhlas s uži-

tím ochranné známky MVV Energie za poplatek v obvyklé výši. Z této 

smlouvy žádná újma společnosti nevznikla.

c) smlouva o poskytnutí příplatku jediným akcionářem do vlastního kapitálu 

společnosti ze dne 1. 9. 2009, jejímž předmětem je poskytnutí příplatku 

na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál společnosti, který 

byl uhrazen započtením proti pohledávce na výplatu dividend v téže výši. 

Z této smlouvy žádná újma společnosti nevznikla.

1. Osoby ovládané přímo ovládající osobou

MVV holding CZ s.r.o. 

se sídlem Praha 3, 130 00, Chrudimská 2526/2a; IČ 25831526

MVV Energie CZ a.s. 

se sídlem Praha 3, 130 00, Chrudimská 2526/2a; IČ 49685490

2. Osoby neovládané přímo ovládající osobou

CTZ s.r.o. 

se sídlem Uherské Hradiště, 686 01, Sokolovská 572; IČ 25831526

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. 

se sídlem Česká Lípa, 470 01, Pivovarská 2073; IČ 64653200

Českolipské teplo a.s. 

se sídlem Praha 3, 130 00, Chrudimská 2526/2a; IČ 63149907

ENERGIE Holding a.s. 

se sídlem Praha 3, 130 00, Chrudimská 2526/2a; IČ 27594301

Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. 

se sídlem Jablonec nad Nisou, 466 01, Liberecká 120; IČ 61539881

Městské inženýrské sítě Studénka a. s. 

se sídlem Studénka, 742 13, Poštovní 772; IČ 65138155

MVV enservis a.s. 

se sídlem Česká Lípa, 470 01, Pivovarská 2073; IČ 27299872

OPATHERM a.s. 

se sídlem Opava, 746 01, Horní náměstí 58, IČ 25385771

POWGEN a.s.

se sídlem Praha 3, 130 00, Chrudimská 2526/2a; IČ 27928411

Teplárna Liberec, a.s.

se sídlem Liberec, 460 01, tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, IČ 62241672

TERMO Děčín a.s.

se sídlem Děčín III, 405 01, Oblouková 25, IČ 64050882
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2.  smlouvy s MVV holding CZ s.r.o

a) mandátní smlouva ze dne 14. 7. 2003, jejímž předmětem je vedení účet-

nictví a zajištění činností v oblasti převodů plateb do banky a činnosti 

související. Z této smlouvy žádná újma společnosti nevznikla.

b) smlouva o půjčce ze dne 27. 2. 2006, jejímž předmětem je jednorázo-

vá půjčka na provozní výdaje společnosti MVV holding CZ s.r.o. Z této 

smlouvy žádná újma společnosti nevznikla.

c) smlouva o půjčce ze dne 11. 12. 2007, jejímž předmětem je jednorázo-

vá půjčka na provozní výdaje společnosti MVV holding CZ s.r.o. Z této 

smlouvy žádná újma společnosti nevznikla.

d) smlouva o půjčce ze dne 16. 2. 2009, jejímž předmětem je jednorázo-

vá půjčka na provozní výdaje společnosti MVV holding CZ s.r.o. Z této 

smlouvy žádná újma společnosti nevznikla.

Ostatní právní úkony v zájmu propojených osob

Žádné právní úkony v zájmu propojených osob nebyly provedeny.

Ostatní plnění a protiplnění ve vztahu k propojeným osobám:

Byla vyplacena dividenda, která byla uhrazena započtením proti poskytnutí 

příplatku jediným akcionářem do vlastního kapitálu společnosti. Z tohoto 

plnění žádná újma společnosti nevznikla.

Ostatní újmy způsobené společnosti

Žádné další újmy nebyly společnosti způsobeny. 

Závěr

Představenstvo společnosti MVV Energie CZ a.s. konstatuje, že za období 

října 2008 – září 2009 nevznikla ze strany společnosti ovládající žádná újma 

společnosti ovládané.

V Praze dne 30. 9. 2009

Ing. Václav Hrach, Ph.D. Ing. Miroslav Kovářík

předseda představenstva člen představenstva
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Příloha č. 1

Koncernová struktura skupiny MVV Energie CZ ke dni 30. 9. 2009.

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

MVV enservis a.s. 100,00 %

POWGEN a.s. 100,00 %

TERMO Děčín a.s. 96,91 %

ENERGIE Holding a.s. 100,00 % Teplárna Liberec, a.s. 70,00 %

65,78 %
Jablonecká teplárenská
a realitní, a.s.

100,00 %
Městské inženýrské
sítě Studénka a. s.

100,00 %OPATHERM a.s.

98,59 %
Zásobování teplem
Vsetín a.s.

Českolipské teplo a.s. 100,00 % 94,99 %
ČESKOLIPSKÁ
TEPLÁRENSKÁ a.s.

100 %



92 Výroční zpráva 2008/2009

Konsolidované výsledky skupiny 

Stejně jako v loňském fi skálním roce představovaly i tomto v roce výnosy 

z realizovaných prodejů přebytků emisních povolenek významný pozitivní 

dopad na celkový konsolidovaný hospodářský výsledek. Celkově tak tyto 

účetní výnosy včetně vlivu přecenění v minulosti uzavřených forwardových 

obchodů činili přes 70 mil. Kč. 

Konsolidovaná bilanční suma v roce 2008/2009 činí téměř 4,8 mld. Kč a za-

znamenala nárůst o téměř 14 %. Hlavním důvodem je opět zahrnutí nově 

konsolidované společnosti ČLT a dosažení pozitivního hospodářského výsled-

ku srovnatelného s předchozím rokem. V září 2009 navíc došlo k navýšení 

vkladu mateřské společnosti MVV Energie AG formou příplatku mimo zá-

kladní kapitál do společnosti MVV Energie CZ ve výši 170 mil., které je určeno 

na fi nancování rozvojových projektů skupiny MVV Energie CZ. Ve stejný oka-

mžik byla provedena výplata dividendy ze zisků minulých let ve stejné výši.

Konsolidované výsledky hospodaření obsahují výsledky všech dceřiných 

a mateřské společnosti za celou skupinu MVV Energie CZ. Konsolidované 

výsledky byly sestaveny jako podklad pro konsolidaci mezinárodního kon-

cernu MVV Energie AG se sídlem v německém Mannheimu, a to podle 

platných Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IAS/IFRS) a účet-

ních politik koncernu.

Konsolidované výnosy za rok 2008/2009 dosáhly hodnoty téměř 2,9 mld. Kč 

a meziročně zaznamenaly nárůst o více jak 12 %. Hlavním důvodem tohoto 

nárůstu je plné zahrnutí výsledků společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. 

(dále jen ČLT) do konsolidačního celku po nabytí majoritního podílu ve výši 

95,99 % v průběhu fi nančního roku 2008/09 společností Českolipské teplo a.s, 

které je 100% dceřinou fi rmou společnosti MVV Energie CZ a.s. Dalším důvo-

dem je meziroční navýšení tržeb za prodej tepla a elektrické energie v celkové 

výši 108 mil. Kč (bez vlivu ČLT), jenž odpovídalo obdobně velkému meziroční-

mu nárůstu vstupních nákladů na palivo a elektrickou energii. 

Konsolidované provozní náklady včetně odpisů přesáhly ve fi nančním roce 

2008/2009 hodnotu 2,5 mld. Kč a meziročně tak stouply o více jak 14 %. 

Vedle zmiňovaného nárůstu palivových nákladů bylo hlavním důvodem tak-

též plné zahrnutí výsledků společnosti ČLT. 

Zpět na obsah
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* EBIT (Earnings Before Interests and Taxes) vyjadřuje zisk před zdaněním a úroky a je očištěný od jednorázové efekty z mimořádně tvořených rezerv, odpisu goodwillu, vynaložených akvizičních nákladů a výnosů 

z transakcí s emisními povolenkami. 

**ROCE (Return On Capital Employed) vyjadřuje výkonnost zaměstnaného kapitálu vypočtenou jako očištěný EBIT / (vlastní kapitál + cizí zdroje).

Pozn.: Hodnoty hospodářského roku 2006/2007 jsou uvedeny bez vlivu výsledků ENERGIE Holding a.s. a Teplárny Liberec, a.s. (EH). Roky 2007/2008 a 2008/2009 jsou uveden včetně vlivu obou výše zmíněných 

společností. Výsledky společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. (ČLT) nejsou zahrnuty do ukazatelů ani v jednom z uvedených let.

Uvedený graf ukazuje vývoj dosaženého zisku před zdaněním a úroky (EBIT*) a návratnosti zaměstnaného kapitálu (ROCE**) upravené o některé jednorázové 

efekty během posledních tří let. Meziročním porovnáním hodnot EBIT* i ROCE** skupina MVV Energie CZ potvrzuje svou silnou fi nanční a hospodářskou sta-

bilitu i v době hospodářské a fi nanční krize a je připravena se dále v rámci tržních příležitostí rozvíjet.

0

50 000 000

2007/2008 (včetně EH, bez ČLT)

EBIT*

ROCE**

7,97 %

9,59 %
9,36 %

100 000 000

200 000 000
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350 000 000

300 000 000
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 Výnosy 2 893 144 2 575 260 1 827 523

 Tržby za vlastní výkony a zboží 2 624 135 2 327 464 1 741 388

 Ostatní provozní výnosy 246 701 205 172 74 029

 Změna stavu zásob vlastní činností -283 634 -581

 Aktivace 22 592 41 990 12 687

 Provozní náklady 2 315 548 2 013 470 1 491 088

 Náklady na materiál / nakupované služby 1 797 701 1 647 537 1 176 247

 Osobní náklady 232 860 220 541 189 900

 Ostatní provozní náklady 284 986 145 391 124 941

 Ostatní čistý příjem z dceřiných společností 0 0 0

 HV před úroky, daní a odpisy (EBITDA) 577 597 561 790 336 435

 Odpisy 219 184 205 860 194 900

 HV před úroky a daní (EBIT) 358 413 355 930 141 535

 Čisté úrokové náklady 43 830 43 262 38 455

  Úrokové náklady 52 635 52 133 46 234

  Úrokové výnosy 8 805 8 871 7 779

 Odpisy fi nančních aktiv 0 0 0

 HV před daní (EBT) 314 583 312 668 103 079

 Daň z příjmů 54 110 40 715 23 221

 Odložená daňová pohledávka 9 197 18 219 18 098

 Odložený daňový závazek 25 774 18 071 20 435

 HV po zdanění 243 897 272 100 77 521

 Podíl na HV v ekvivalenci 0 0 0

 Celkový HV po zdanění 243 897 272 100 77 521

 Menšinový HV 14 928 22 140 7 089

 Celkový HV po zdanění po odečtení menšinových podílů 228 969 249 961 70 432

10/2008–9/2009*

tis. Kč

10/2007–9/2008

tis. Kč

10/2006–9/2007

tis. Kč
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 Zřizovací výdaje 0 0 0

 Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 0

 Dlouhodobý majetek 3 111 245 2 849 897 2 957 067

 Dlouhodobý nehmotný majetek 140 468 140 606 141 620

  SW 2 134 3 384 3 873

  Goodwill 137 201 137 201 137 201

  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 1 134 22 546

 Dlouhodobý hmotný majetek 2 970 777 2 658 684 2 763 525

  Pozemky, pozemková práva, stavby 1 861 263 1 751 672 1 819 024

  Samostatné movité věci a soubory movitých věcí  880 051 813 037 879 103

  Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 9 493 12 892 10 823

  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 219 971 81 083 54 574

 Dlouhodobý fi nanční majetek 0 50 607 51 922

  Podíly a podílové CP v konsolidovaných podnicích 0 0 0

  Podíly a podílové CP v nekonsolidovaných podnicích 0 0 1 315

  Podíly a podílové CP v podnicích konsolidovaných ekvivalencí 0 50 607 50 607

  Minoritní podíly 0 0 0

  Půjčky 0 0 0

 Oběžná aktiva 1 631 077 1 161 881 1 077 717

 Zásoby 40 696 36 598 320 080

  Materiál 40 635 33 297 300 678

  Nedokončená výroba 61 343 687

  Zboží 0 0 16 045

  Zálohy na pořízení zásob 0 2 958 2 670

 Pohledávky z obchodního styku 721 913 508 725 253 508

 Ostatní aktiva 117 781 132 516 50 113

 Finanční majetek 750 687 484 041 454 016

  Krátkodobý fi nanční majetek 180 000 0 0

  Účty v bankách 570 687 484 041 454 016

 Dohadné účty aktivní 7 050 165 846 141 380

 Odložená daňová pohledávka 9 064 7 640 5 298

 Aktiva celkem 4 758 437 4 185 265 4 181 461

Aktiva
10/2008–9/2009*

tis. Kč

10/2007–9/2008

tis. Kč

10/2006–9/2007

tis. Kč
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 Vlastní kapitál 1 977 816 1 728 322 1 647 426

 Základní kapitál 720 000 720 000 720 000

 Kapitá lové fondy 670 683 469 032 462 834

 Fondy ze zisku 0 0 3 510

 Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta minulých let 358 164 289 329 390 649

 Výsledek hospodaření 228 969 249 961 70 432

 Menšinové podíly ve vlastním kapitálu 303 766 297 152 283 921

 Rezervy  158 337 166 754 61 840

 Rezerva na daň z příjmů 28 300 14 689 7 707

 Ostatní rezervy 130 037 152 064 54 133

 Cizí zdroje 2 138 547 1 717 036 1 965 255

 Dlouhodobé závazky 1 114 135 982 289 1 284 838

  Bankovní úvěry 1 085 153 980 018 1 282 116

  Závazky z fi nančního leasingu 3 695 1 872 2 393

  Ostatní dlouhodobé závazky 25 287 398 329

  Závazky vůči MVV GmbH / MVV Verkehr AG 0 0 0

 Závazky z obchodního styku 262 104 266 217 157 524

 Přijaté zálohy 639 992 419 179 295 583

 Ostatní pasiva 122 316 49 352 227 310

 Dohadné účty pasivní 28 819 143 838 91 961

 Odložený daňový závazek 151 151 132 163 131 058

 Pasiva celkem 4 758 437 4 185 265 4 181 461

 * Včetně zahrnutí vlivu výsledků společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Pasiva
10/2008–9/2009*

tis. Kč

10/2007–9/2008

tis. Kč

10/2006–9/2007

tis. Kč
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