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výroční zpráva
2009   2010



Dodávky tepelné energie

Domácnosti 92243

průmysloví odběratelé / průmyslové areály 62/7

odběratelé z terciární sféry 687

Dodávky elektrické energie*

odběratelé 181

Dodávky vody a odvádění odpadních vod

Domácnosti 3039

průmyslové objekty / průmyslové areály 28/1

odběratelé z terciární sféry 141

Služby elektronických komunikací

odběratelé 67

zákazníci skupiny Mvv energie Cz Palivová základna skupiny Mvv energie Cz

15 % uhlí

14 % topný olej

54 % zemní plyn

2 % geotermální energie

11 % nakupované teplo*

4 % biomasa

* nakupované teplo vyjadřuje objem tepla nakoupeného ze zařízení na energetické využití odpadů.

* mimo dodávek do distribuční sítě



vybrané ukazatele 2009/2010** 2008/2009* 2007/2008

Celková aktiva 4 284 157 4 758 437 4 185 265

Vlastní kapitál včetně  

menšinových podílů 2 279 493 2 281 582 2 025 474

Dluhy a závazky z fin. kapitálu 1 216 204 1 114 135 982 289

Výnosy 2 891 227 2 893 144 2 575 260

Investice 488 824 514 749 119 221

HV před úroky a daněmi (EBIT) 326 076 358 413 355 930

 
pozn: zpracováno podle účetních politik koncernu vycházejících z platných Mezinárodních 
standardů účetního výkaznictví (IaS/IFrS).
*    od ledna 2009 ukazatele ovlivňuje majoritní podíl MVV Energie Cz ve společnosti 

čESKoLIpSKá TEpLárEnSKá a.s. 
**  od listopadu 2009 ukazatele ovlivňuje 100% podíl MVV Energie Cz a.s. ve společnosti 

IroMEz s.r.o. 

vybrané konsolidované ukazatele skupiny Mvv energie Cz 
(v tis. kč)

Prodej tepelné energie a elektrické energie  
ve skupině Mvv energie Cz (MWh)

Tepelná energie

Elektrická energie
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Mvv energie Cz a.s. je dynaMiCky se rOzvíjejíCí 
tePlárenská sPOlečnOst PůsObíCí na MOravě, 
v severníCh čeCháCh a na vysOčině. 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 čtrnáCt dCeřinýCh 
sPOlečnOstí a PůsObí v sedMnáCti MěsteCh české 
rePubliky. CelkOvě Má 615 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 a ObCe.

ekOlOgiCká nezávadnOst, šetrnOst k živOtníMu 
PrOstředí a zaMezení Plýtvání POMOCí užívání 
nejMOdernějšíCh teChnOlOgií naPlňují FireMní MOttO 
„zOdPOvědná energie“. skuPina Mvv energie Cz 
dlOuhOdObě POdPOruje Města a regiOny, ve kterýCh 
PůsObí. 
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 CTz s.r.o. 50,96 %

 českolipské teplo a.s. 100,00 %   čESKoLIpSKá TEpLárEnSKá a.s. 94,99 %

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

 G-LInDE s.r.o. 100,00%

 G-ronn s.r.o. 100,00%

 IroMEz s.r.o. 100,00%

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

 MVV enservis a.s. 100,00 %

 opaTHErM a.s. 100,00 %

 pelhřimovské teplo s.r.o. 100,00 %

 poWGEn a.s. 100,00 %

 TErMo Děčín a.s. 96,91 %

 Vodovody a kanalizace Studénka s.r.o. 100,00 %

 zásobování teplem Vsetín a.s. 98,82 %

Pozn.: Organizační struktura je platná k 30. 9. 2010. V období 1. 10. 2009 až 1. 9. 2010  
byla součástí skupiny společnost Městské inženýrské sítě Studénka a.s. 

Více informací ke změnám ve skupině a optimalizaci činností ve Studénce v kapitole  
Události roku 2009/2010.
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dne 6. října 1993. Hlavním předmětem 
podnikání společnosti s původním názvem 
EpS čr s.r.o. bylo poskytování energetic-
kých služeb. Jejím většinovým vlastníkem 
byla tehdy americká Energy performance 
Services Inc. 

V roce 1999 odkoupila většinový podíl ně-
mecká MVV Energie aG, jedna z největších 
teplárenských společností v Evropě. V ná-
sledujících letech se podařilo v české re-
publice vybudovat rozsáhlou teplárenskou 
skupinu, která nyní působí v 17 městech 
české republiky. MVV Energii Cz a.s. vlast-
ní ze 100 % německá MVV Energie aG. 

Společnosti sdružené ve skupině MVV  
Energie Cz podnikají především v oboru 

výroby a distribuce tepla. některé ze spo-
lečností vyrábějí také elektrickou energii 
(o rozšíření výroby a projektu CoGEn 
a CoGEn II viz str. 10), starají se o vodo-
hospodářství či poskytují telekomunikační 
i další služby. MVV Energie Cz a.s. má nej-
delší zkušenosti s realizacemi energetic-
ky úsporných projektů v české republice 
a kromě služeb metodou EpC (Energy per-
formance Contracting) nabízí zákazníkům 
v celé republice také Monitoring a Targe-
ting, Energy Contracting, outsourcing, 
Energetické audity, realizaci projektů for-
mou ppp (public private partnerships) či 
provozování energetických zdrojů.

Mottem skupiny je „zodpovědná energie“. 
Hlavními zdroji výroby energie ve skupině 
MVV Energie Cz jsou zdroje ekologic-

ké, přičemž z 54 % je při výrobě spalován 
zemní plyn. ojedinělým projektem v čes-
ké republice je geotermální zdroj energie, 
který od roku 2002 provozuje společnost  
TErMo Děčín a.s. 

našimi zákazníky jsou v 17 městech čes-
ké republiky domácnosti a velké i malé 
průmyslové podniky. V roce 2009/2010 
skupina vyrobila 4,9 mil. GJ tepla a její 
obrat ve fiskálním roce 2009/2010 činí 
2,9 mld. Kč.

Podíly Mvv energie Cz a.s. v jednotlivých dceřiných společnostech:
  CTz s.r.o. 50,96 %
 českolipské teplo a.s. 100,00 %
 G-LInDE s.r.o. 100,00 %
 G-ronn s.r.o. 100,00 %
 EnErGIE Holding a.s. 100,00 %
 IroMEz s.r.o. 100,00 %
 Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. 65,78 %
 Městské inženýrské sítě Studénka a. s. (do 1. 9. 2010) 100,00 % 
 MVV enservis a.s. 100,00 %
 opaTHErM a.s. 100,00 %
 pelhřimovská teplo 100,00 %
 poWGEn a.s. 100,00 %
 Vodovody a kanalizace Studénka s. r. o. 100,00% 
 TErMo Děčín a.s. 96,91 %
 zásobování teplem Vsetín a.s. 98,82 %

Pozn.: Bližší informace o společnostech ve skupině MVV Energie CZ najdete v kapitole Skupina MVV Energie CZ.
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Energie Cz a.s. je představenstvo společ-
nosti. od 1. 2. 2005 je v čele společnosti 
Ing. Václav Hrach, ph.D., který je předse-
dou představenstva s odpovědností za stra-
tegii, finance, informační systém a správu 
všech majetkových účastí. Druhým členem 
představenstva odpovědným za technický 
úsek a energetické služby je Ing. Miroslav 
Kovářík.

MVV Energie Cz a.s. má celkem 31 zaměst-
nanců a organizačně je rozdělena do dvou 
úseků řízených manažery. zároveň má spo-
lečnost dvě samostatná oddělení a někteří 
zaměstnanci jsou přímo podřízeni předsedo-
vi představenstva společnosti. 

vedení 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 kontrolu-
je šestičlenná dozorčí rada složená ze zástup-
ců mateřské společnosti MVV Energie aG.

dozorčí rada

Matthias brückmann
předseda dozorčí rady

dr. iur. Martin auer
místopředseda dozorčí rady

daniela kirchner
člen dozorčí rady

dr. reiner andreas lübke
člen dozorčí rady

stefan grützmacher
člen dozorčí rady

bernhard schumacher
člen dozorčí rady

Zleva: Ing. Miroslav Kovářík, člen představenstva a Ing. Václav Hrach, Ph.D., předseda představenstva.
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a jaký vliv měla na skupinu stagnace 

ekonomiky, resp. krize loňského roku? 
rozrostla se dále Mvv energie Cz, 
nebo se její vývoj v tomto složitém 
období spíše zastavil? 

MVV Energie Cz vytrvale drží nastavený kurz. 
přidali jsme do svého portfolia další novou 
teplárenskou společnost a pokračovali v růs-
tu velkým projektem rozšiřujícím naši výrobní 
základnu.

V listopadu 2009 jsme jako jediný společ-
ník vstoupili do společnosti IroMEz s.r.o., 
teplárny, která zásobuje teplem zákazníky 
na území města pelhřimov. naše portfolio 
jsme tímto projektem dále diverzifikovali 
ve dvou oblastech: posílili jsme výrobu elek-
třiny, která se v pelhřimově vyrábí kogenerač-
ně, a především jsme do palivově-energetic-
kého mixu skupiny MVV Energie Cz zařadili 
k uhlí, zemnímu plynu, těžkému topnému ole-
ji, geotermální energii a energii ze spalování 
komunálních odpadů také biomasu v podo-
bě odpadního dřeva.

V tuto chvíli jsou uvedena do provozu všech-
na výrobní zařízení, která jsme instalovali 
v rámci projektu CoGEn. Tímto projek-
tem jsme rozšířili výrobu elektrické energie 
do dalších pěti lokalit a významně jsme zvýšili 
zhodnocení palivových vstupů při současné 
výrobě elektrické energie a tepla. Instalovaný 
elektrický výkon ve skupině MVV Energie Cz 
se tak zvýšil přibližně o třetinu a celková in-
vestice do tohoto projektu dosáhla necelých 
340 mil. Kč.

Dalším projektem, který nás posune vpřed 
v oblasti výroby elektrické energie kogene-
račním způsobem, je projekt CoGEn II. 

8
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aV lednu 2009 jsme dokončili proces převze-

tí akcií a teplárenských aktiv v české Lípě 
a zhruba po roce od tohoto okamžiku jsme 
zahájili další investici do této lokality pro-
střednictvím projektu CoGEn II. S vynalože-
ním částky přes 200 mil. Kč promění dalších 
více jak 8 MW elektrického výkonu výtopnu 
v české Lípě na moderní kogenerační tep-
lárnu s možností skladování tepelné energie 
v akumulátorech.

Finanční krize se nás samozřejmě dotkla pro-
střednictvím našich zákazníků, jejichž eko-
nomická situace se v některých případech 
zásadně zhoršila. Tato negativa se nám však 
zatím daří překonávat a kompenzovat vlastní 
aktivitou a rozvojem nových příležitostí. Dů-
kazem jsou akvizice společnosti IroMEz, 
uvedení projektu CoGEn do provozu a za-
hájení projektu CoGEn II.

rok 2009/2010 byl rokem změn v ener-
getickém odvětví – zvyšování dPh, 
vliv obchodování s emisními povolen-
kami. je v době, kdy stát zavádí nová 
opatření, soukromý sektor hledá cesty 
k nižším nákladům a energie se stávají 
jednou z hlavních položek na účtech 
domácností, ještě možné hledat úspory 
u výrobců energie a udržet návratnost 
vysokých investic do zařízení?

Energetika jako celek se stává stále méně 
předvídatelným oborem. Dochází a bude 
docházet ke změnám, které by nikoho ješ-
tě před pár lety nenapadly. Jako vždy má 
na tento stav významný vliv politická situace 
v české republice, a především opatření 
Evropské unie. změny daně z přidané hod-
noty jsou opatřením na lokální úrovni. způ-

sob přidělování emisních povolenek či jejich 
nákup v budoucnu je naproti tomu faktorem 
přicházejícím zvenčí, nicméně naprosto 
stejně nepředvídatelným. To jsou příklady 
důvodů, proč je naše strategie diverzifika-
ce výrobní i palivové základny stále platná. 
zatímco v současnosti je cenově výhodné 
vyrábět energii z domácího hnědého uhlí, 
v budoucnu tato výhoda může být výrazně 
potlačena kvůli jeho nedostatku, ekologické-
mu zdanění a vlivem větší spotřeby emisních 
povolenek, které již bude třeba na výrobu na-
kupovat na burze. V takové situaci může být 
výroba energie z nyní dražšího zemního ply-
nu rázem výhodnější – jednak kvůli tomu, že 
neprodukuje tolik emisí Co

2
, a jednak proto, 

že je tohoto paliva relativně dost. negativním 
efektem může být zvýšení závislosti na palivu, 
které bude nutné dovážet. V takové situaci 
musí být naše výrobní struktura co nejpruž-
nější a maximálně různorodá. Všechna tato 
fakta a důsledky z nich vyplývající je složité 
vysvětlit, a ne každý z našich zákazníků jim 
může rozumět, ačkoli se jedná o objektivní 
důvody změn cen, které nejsou ovlivnitelné. 
navíc co je levné dnes, nemusí být levné zít-
ra, a naopak…

Jsem přesvědčen, že v době, kdy vinou fi-
nanční krize klesl prodej energie a zvyšuje 
se tlak na cenu, se většina energetických 
společností snaží energii produkovat co nej-
levněji. MVV Energie Cz napříč všemi spo-
lečnostmi, v nichž působí, iniciovala program 
„nEW DEaL“, jehož cílem je přinést další 
úspory. po tom, co byla uzavřena analytická 
část projektu, je jasné, že zásadní neefektiv-
nost ve skupině nalezena nebyla. některé 
z návrhů na zlepšení lze realizovat, a na tom 
také budeme pracovat. Jedná se však bohu-
žel o příležitosti dílčí a s malým dopadem. 

pro nalezení dalších úspor uděláme vše, co 
bude v našich možnostech.

jaké jsou pro další období hlavní cíle 
skupiny Mvv energie Cz?

Cíle zůstávají zachovány a krok za krokem se 
je snažíme naplňovat. Musíme plně využít pří-
ležitosti k rozšíření výroby elektrické energie 
a k proměnám co největšího počtu výtopen 
na kogenerační teplárny. Už nezbývá mnoho, 
a tato příležitost uvnitř naší skupiny bude 
zcela vytěžena. Trvá naše úsilí o diverzifika-
ci palivově-energetického mixu a zajímáme 
se o vstup do dalších tepláren. neustále 
sledujeme trh s likvidací komunálních od-
padů a možnosti jeho energetického využi-
tí. Spolu s kogeneračním způsobem výroby 
energie patří tato cesta k těm nejlepším, jak 
maximálně zužitkovat potenciál paliva, které 
nemá příliš dalších možností využití. Historic-
ky doplňujeme naše portfolio energetickými 
službami a zejména projekty identifikace 
a realizace energetických úspor u našich zá-
kazníků. Tlak na úspory ve všech odvětvích 
by mohl tento doplňkový segment stimulovat 
k dalšímu rozvoji.

závěrem bych, jako každý rok, rád poděkoval 
všem našim partnerům, především zákazní-
kům a městům, jejichž občany máme tu čest 
zásobovat energií. naším „palivově-energe-
tickým mixem“ jsou v přeneseném významu 
naši zaměstnanci, kteří umožňují realizovat 
naše cíle. Jim patří též velký dík.

9
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MVV Energie Cz a.s. je od listopadu 2009 
novým vlastníkem pelhřimovské společnosti 
IroMEz s.r.o. Skupina MVV Energie Cz se 
touto expanzí rozšířila do 16. města české  
republiky a nově vyrábí energie i z biomasy.

MVV Energie Cz a.s. využila příležitosti 
ke vstupu na další trh do města pelhřimova 
a od listopadu je vlastníkem 100% podílu 
ve společnosti. Touto akvizicí skupina dále 
diverzifikuje portfolio a rozšiřuje základnu 
paliv užívaných k výrobě energií. 

V IroMEz s.r.o. jsou od 15. prosince 2009 
dva jednatelé. Jednatelem s odpovědností 
za celkové řízení, strategii, finance a účetnic-
tví je Ing. pavel Herites, který působí ve sku-
pině MVV Energie Cz již od roku 2003. 
Druhým jednatelem zůstává Ladislav Dub, 
který zodpovídá za provoz, technické řízení, 
obchod a marketing společnosti.

ve studénce se změnil dodavatel tepla 
i pitné vody

od 1. dubna 2010 je výrobcem a dodavatelem 
tepla pro Studénku společnost poWGEn a.s. 
Dodavatelem pitné vody se od 1. září 2010 
stala společnost Vodovody a kanalizace  
Studénka s.r.o. postupně jsou tak optimali-
zovány energetické činnosti ve městě.

Společnost Městské inženýrské sítě Studén-
ka a.s. byla rozdělena a část jejího jmění sou-
visející s výrobou a rozvodem tepelné energie 
byla oddělena a sloučena do společnosti  
poWGEn a.s. Tato změna byla zapsána 
do obchodního rejstříku ke dni 1. dubna 2010. 
poWGEn a.s. se zabývala realizací projektu  
CoGEn (viz informace v rubrice projekty 
skupiny) a je vlastníkem kogenerační jednotky 
ve Studénce. Vedle výroby elektrické energie 
tak rozšířila své portfolio o výrobu tepla pro 
toto město.

Vodovody a kanalizace Studénka s.r.o. převzala 
od 1. září 2010 veškeré závazky a pohledávky  
společnosti Městské inženýrské sítě Studén-
ka a.s. Hlavní náplní činnosti původně ener-
getické poradenské společnosti Vodovody 
a kanalizace Studénka s.r.o. je nyní provozo-
vání vodovodů a kanalizací a rozvod a úprava 
užitkové vody na území města.

Cílem prováděných změn je optimalizace čin-
ností v rámci příprav na sloučení vodohospo-
dářských aktivit ve skupině MVV Energie Cz 
do jedné společnosti, zásobování teplem 
Vsetín a.s., ke kterému dojde v příštím roce.

stěhování společnosti do nového sídla

od 1. června 2010 má společnost MVV 
Energie Cz a.s. v praze nové sídlo. z Chru-
dimské ulice, kde sídlila od roku 2002, se 
přestěhovala na adresu Kutvirtova 339/5, 
150 00 praha 5. Veškerá kontaktní telefonní 
i faxová čísla MVV Energie Cz a.s. zůstala 
nezměněna.

Projekty skupiny Mvv energie Cz

MVV Energie Cz a.s. rozšiřuje výrobu elek-
trické energie ve skupině s cílem diverzifi-
kovat výrobní portfolio. Do této skupiny patří 
mimo jiné projekty CoGEn a CoGEn II. 
Kromě toho se společnost zabývá využitím 
obnovitelných zdrojů energie, především 
energetickým využitím biomasy, odpadů a vy-
užitím energie Slunce.

projekt CoGEn byl na konci tohoto hos-
podářského roku úspěšně dokončen. 
na přelomu let 2009/2010 bylo postupně 
uvedeno do provozu všech devět kogene-
račních jednotek v dceřiných společnostech 
TErMo Děčín a.s., EnErGIE Holding a.s., 
opaTHErM a.s. a Městské inženýrské sítě 
Studénka a.s. Celkově byly zprovozněny 
jednotky v sedmi lokalitách – Boletice (Dě-
čín), Jílové, Louny (3 lokality), opava a Stu-
dénka. plánované investiční náklady pro-
jektu ve výši cca 350 mil. Kč byly dodrženy. 
Celkový instalovaný výkon zařízení ve výši 
28,5 MW (13,5 MWe + 15 MWt) je dodá-
ván do tepelných sítí dceřiných společností 
a elektrizační sítě české republiky.
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novým projektem roku 2009/2010 je  
CoGEn II, který je pokračováním projektu 
CoGEn v české Lípě. zajímavostí tohoto 
projektu je jeho rozsah; svým objemem v jed-
né lokalitě je totiž srovnatelný s projektem 
CoGEn. V rámci projektu CoGEn II budou 
instalovány čtyři kogenerační jednotky o cel-
kovém instalovaném výkonu 17 MW (8MWe 
+ 9 MWt). projekt byl schválen statutárními 
orgány mateřské společnosti MVV Energie 
aG na začátku roku 2010 a v témže roce byla 
zahájena jeho realizace. Harmonogram pro-
jektu počítá s úspěšným dokončením v létě 
roku 2011. 

MVV Energie Cz a.s. je také tradičním po-
skytovatelem energetických služeb metodou 
EpC (Energy performance Contracting). 
V hospodářském roce 2009/2010 byly 
dokončeny projekty SpŠ stavební Josefa  
Gočára v praze a SoŠ česká Lípa v Doksech. 

energetický management 

Energetický management skupiny MVV  
Energie Cz má na starosti nákup jednotlivých 
paliv pro celou skupinu při maximálním využití 
synergických efektů. zároveň zajišťuje pora-
denství a metodické vedení i v dalších oblas-
tech jako například obchodování s emisními 
povolenkami či legislativa v oblasti ekologic-
kých daní. V roce 2009/2010 bylo vyrobeno 
celkem 4 158 108 GJ, tj. 1 155 030 MWh 
tepelné energie. 

na období 2009/2010 byly na základě vý-
běrového řízení prodlouženy stávající smlou-
vy na dodávku nízkosirného topného oleje 
a pronájem mazutového hospodářství pro 
společnost Teplárna Liberec, a.s. Dodávky 
těžkého topného oleje pro provoz EnErGIE 
Holding a.s. byly zajišťovány na základě aktu-
álních spotových nabídek na trhu. V hospo-
dářském roce 2009/2010 spotřebovala sku-
pina MVV Energie Cz celkem 23 317 tun 
nízkosirného topného oleje, což je výrazně 
méně než v předešlých letech. Ke sníže-
ní spotřeby tohoto paliva došlo v důsledku 
úplného nahrazení topného oleje zemním 
plynem ve společnosti Jablonecká tepláren-
ská a realitní, a.s, a částečným nahrazením 
v Teplárně Liberec, a.s. Stejně jako v minu-
lých letech byl nakupován topný olej s para-
metry jakosti dle čSn 65 7991 s výslednou 
koncentrací síry do 1 % hmotnosti. 

pro společnosti CTz s.r.o., zásobování tep-
lem Vsetín a.s., opaTHErM a.s. a EnErGIE 
Holding a.s. bylo v tomto období nakoupeno 
celkem 63 512 tun uhlí.

V oblasti nákupu paliv je pro skupinu  
MVV Energie Cz strategickou komoditou 
zemní plyn, který v roce 2009/2010 předsta-
voval 54 % veškeré palivové základny skupi-
ny. Celkem bylo nakoupeno 999 844 MWh 
zemního plynu. na dodávku v roce 2010 
proběhlo výběrové řízení a stejně jako v mi-
nulém období byly podepsány smlouvy o ná-
kupu pro celou skupinu MVV Energie Cz se 
dvěma dodavateli.

I pro nákup a výkup elektrické energie 
uspořádala MVV Energie Cz a.s. centrální 
výběrové řízení. Ve výběrovém řízení byl vy-
brán jeden obchodník, který zajišťuje nákup 
elektrické energie pro společnosti skupiny  
MVV Energie Cz, které elektrickou energii 
pouze spotřebovávají. Skupina MVV Energie 
Cz je však také výrobcem elektrické energie, 
přičemž veškerá produkce pochází z kombi-
nované výroby. pro tuto skupinu společnos-
tí byl v rámci výběrového řízení vybrán jiný 
obchodník, který zajišťuje současně nákup 
i výkup elektrické energie. V rámci skupiny 
se vyrobí elektrická energie o objemu kolem 
124 tisíc MWh, z čehož je přibližně 60 % do-
dáváno do výkupu obchodníkům s elektrickou 
energií a zbývajících 40 % je použito pro pří-
mou spotřebu společností.

V období 2009/2010 byla úspěšně prove-
dena verifikace vypuštěných emisí Co

2
 au-

torizovaným auditorem vybraným na základě 
výběrového řízení pro celou skupinu.
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technická podpora

Hospodářský rok 2009/2010 byl pro  
obchodně-technický úsek ve znamení roz-
voje a prohlubování činností zahájených 
v minulých letech. Jejich hlavním tématem 
byla kogenerační výroba elektrické energie. 
především dokončení projektu CoGEn 
(více informací o projektu na str. 10) a v sou-
časné době realizace navazujícího projektu  
CoGEn II v české Lípě. 

Ve sledovaném období proběhla analýza 
palivové základny skupiny pro případ změny 
paliva z uhlí (z důvodu možného nedostatku 
uhlí na trhu) na zemní plyn. Kromě toho byly 
také posuzovány možnosti spoluspalování bi-
omasy a využití alternativních zdrojů v rámci 
skupiny. pro obě analýzy byl využit speciali-
zovaný software pro modelování energetic-
kých zdrojů na bázi klasických i alternativ-
ních a obnovitelných paliv.

obchodně-technický úsek se dále zabýval 
možnostmi získání finančních prostředků ze 
strukturálních fondů Evropské unie v rámci 
operačního programu podnikání a inovace. 

za většinu společností byly podány žádosti 
o dotace.

neméně důležitou součástí činnosti Úseku je 
srovnávací analýza – technický benchmarking 
s cílem aplikace BEST praCTICE – zavede-
ní co nejefektivnějších postupů při obnově, 
rekonstrukcích a rozvoji.

pokračovaly práce na podrobné analýze 
tepelných sítí dceřiných společností s cílem 
optimalizovat provoz tepelných sítí z pohledu 
stanovení tepelných a tlakových ztrát, pře-
počtu dimenzí, napojování nových odběrů, 
úspor čerpacích prací o teplovodní a horko-
vodní sítě. V současné době jsou již k dispo-
zici úplná data u šesti dceřiných společností, 
na ostatních se pracuje. Kompletní analýza 
využívá specializovaný software a je nedílnou 
součástí podkladů pro obnovovací i rozvojo-
vé investice.

energetické služby

MVV Energie Cz a.s. je tradičním posky-
tovatelem energetických služeb. V hospo-

dářském roce 2009/2010 se do portfolia 
úspěšných EpC projektů zařadily dva střed-
ně velké projekty, přičemž jeden z nich je pi-
lotním projektem pro zavedení EpC v oblasti 
municipalit (více o projektech na str. 11).

práce oddělení, které prošlo personální ob-
novou, se soustředila na přípravu několika 
velkých veřejných zakázek. pracovníci tohoto 
oddělení ve větším rozsahu rozšiřovali data-
bázi i portfolio potenciálních klientů – pří-
jemců EpC projektů ve veřejném i privátním 
sektoru. 

Systém řízení kvality při poskytování ener-
getických služeb dle standardů ISo byl 
v uplynulém roce dále rozvíjen a úspěšně 
obhájen při kontrolním auditu v závěru fiskál-
ního období. MVV Energie Cz a.s. je i na-
dále držitelem platných ISo certifikátů dle 
norem 9001:2001, 14001:2005, oHSaS 
18001:2007 a ISo/IEC 27001:2006.

informační technologie (it)

V hospodářském roce 2009/2010 mělo od-
dělení informačních technologií dva prioritní 
projekty. prvním byla „Integrace IroMEz s.r.o. 
do IT infrastruktury MVV Energie Cz“ a dru-
hým bylo přemístění vlastní serverovny do ho-
stingového centra. 

Ve společnosti IroMEz byla integra-
ce řešena ve spolupráci se společností 
TErMo Děčín a.s., která pro společnost  
IroMEz s.r.o. zajišťuje účetní služby. 
Byly implementovány informační systé-
my standardně používané v celé skupině  
MVV Energie Cz. V průběhu implementace 
byly doplněny informační systémy pro pod-
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poru evidence majetku, účetnictví, mezd 
a personalistiky, fakturace tepla a teplé 
vody. časový harmonogram vypracovaný 
oddělením IT ve spolupráci s IroMEz 
a TErMo Děčín byl rozvržen na období 
od listopadu 2009 do května 2010. V prv-
ní etapě proběhly analýzy, byly vyškoleny 
pracovnice účtárny a již od ledna 2010 byly 
informační systémy předány do rutinního 
provozu za maximální podpory ze strany IT.

projekt umístění serverovny do hostingové-
ho centra byl časově naplánován do období 
před stěhováním společnosti MVV Energie 
Cz a.s. do nového sídla. V rámci tohoto pro-
jektu byla provedena i výměna poskytovate-
le datových linek s cílem získat lepší kvalitu 
a snížit náklady na tuto službu. záměr se 
podařilo naplnit. Další nespornou výhodou 
tohoto řešení je nezávislost IT infrastruktury 
a poskytovaných služeb na sídle společnosti 
MVV Energie Cz a.s.

po přestěhování společnosti do nového 
sídla v květnu 2010 vypracovalo oddělení 
IT návrh strukturované kabeláže pro nové 
sídlo a v určeném termínu zprovoznilo vý-
početní techniku i telefony bez výpadku pro 
uživatele.

V průběhu celého roku pokračoval vývoj 
fakturačního programu IS TEpLo, další 
významný projekt oddělení IT. Do systému 
byly zapracovány změny způsobu fakturace 
ve dvousložkové ceně pro společnost EnEr-
GIE Holding a.s. a připraveny další požado-
vané výstupy pro uživatele systému.

V souladu s plánem provádělo oddělení IT 
průběžně obměnu hardwarových prostřed-
ků. Jejím cílem je zajistit maximální spoleh-

livost, rentabilitu a dostatečnou výkonnost 
používaných prostředků. Stálým trendem 
těchto obměn je i unifikace používaných pro-
středků, a tím i minimalizace nákladů na je-
jich údržbu.

Charitativní a sponzorská činnost

Společnost MVV Energie Cz a.s. dlouhodobě 
podporuje města a regiony, ve kterých působí. 
I v uplynulém období poskytovala pomoc so-
ciálním, sportovním a kulturním organizacím 
při jejich aktivitách. podporou sponzorskou, 
donátorskou či charitativní tak spolu s dalšími 
společnostmi skupiny MVV Energie Cz po-
mohla realizovat nejrůznější projekty. 

V tomto roce věnovala skupina MVV Energie 
Cz mimořádné finanční prostředky městům 

postiženým povodní v létě 2010. pěti měs-
tům, která byla povodněmi zasažena nejvíce, 
darovaly společnosti skupiny finanční pro-
středky na obnovu infrastruktury a pomoc 
domácnostem. 

Jedním z největších projektů v tomto roce 
je podpora mezinárodního hudebního fes-
tivalu Lipa Musica. čESKoLIpSKá TEpLá-
rEnSKá a.s. byla generálním partnerem již 
9. ročníku tohoto festivalu, který se rozšířil 
do dalších měst v Libereckém regionu. 

Spolu s dceřinými společnostmi z liberec-
kého regionu podpořila letos MVV Energie 
Cz a.s. nákup dalšího nového vozu z projek-
tu „sociální automobil“. nový vůz tak od léta 
2010 vlastní sdružení D.r.a.K. Liberec, 
které pečuje nejen o tělesně postižené, ale 
i o jejich rodiče.
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V červnu 2010 proběhla první část již 9. roč-
níku primátorského dne solidarity v Liberci, 
kterého se MVV Energie Cz a.s. pravidelně 
zúčastňuje jako partner spolu s Teplárnou 
Liberec. na basketbalový turnaj, který pro-
běhl v centru města, naváže v říjnu tradiční 
charitativní akce, tentokrát s názvem „Den 
seniorů“.

MVV Energie Cz a.s. se v tomto roce stala 
partnerem vzdělávacího projektu EnErGIS 
24 – putování po zdrojích, přenosu a užití 
energie v budovách. projekt má za cíl pod-
poru technického školství a formou návštěv 
energetických zařízení a přednášek předsta-
vuje studentům netradičně energetiku. 

MVV Energie Cz a.s. je nadále partnerem 
sportovního klubu BK Děčín, který v této se-
zóně obsadil 5. místo v národní basketbalové 
lize. Společnost i v této sezoně opět spon-
zorovala Slezský fotbalový club opava a.s.  
a FK BaUMIT Jablonec, a.s.

Společnosti skupiny MVV Energie Cz pod-
pořily v hospodářském roce 2009/2010 
ve městech a regionech, kde působí, řadu 
dalších neziskových organizací, charitativ-
ních akcí a dalších projektů, o kterých více 
napoví další kapitoly.

Péče o zaměstnance

Skupina MVV Energie Cz věnuje pozornost 
rozvojovým aktivitám a péči o své zaměst-
nance v rámci strategie společnosti. Společ-
nosti skupiny tak zajišťují kulturní a sportov-
ní vyžití zaměstnanců a především se nadále 
věnují jejich odbornému a jazykovému vzdě-
lávání. MVV Energie Cz a.s. v hodnoceném 
období uspořádala již 3. ročník fotografic-
ké soutěže, do níž měli možnost se zapojit 
všichni zaměstnanci skupiny. z vybraných 
fotografií opět vznikl kalendář, tentokrát 
pro rok 2011. Skupina MVV Energie Cz se 
také každoročně zapojuje do fotbalového 
turnaje. V tomto hospodářském roce zorga-
nizovala mateřská společnost MVV Energie 
aG již 7. ročník MVV Cupu. poprvé se po-
dařilo jednomu z českých týmů turnaj vyhrát 
a fotbalisté tak přivezli pohár za 1. a 5. mís-
to v soutěži.
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Obchodní firma:  CTz s.r.o.
sídlo:  Sokolovská 572, 
 686 01 Uherské Hradiště
ič:  63472163
dič:  Cz63472163
datum vzniku společnosti:  1. březen 1996

Orgány společnosti
jednatelé
Ing. pavel Konečný  jednatel
petr Heincl  jednatel

dozorčí rada
Mgr. roman Mendrygal  předseda dozorčí rady
Mgr. 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
vlastnická struktura
MVV Energie Cz a.s.  50,96 %
Město Uherské Hradiště  49,04 %

Výsledek hospodaření za účetní období  10 478 tis. Kč
Celkové výnosy  102 477 tis. Kč
počet zaměstnanců k 30. 9. 2010  37
Instalovaný tepelný/elektrický výkon  44,8 MW/1 MW

zákazníci
dodávky tepelné energie
Domácnosti  4 892
Samostatné průmyslové areály  4
odběratelé z terciární sféry  37

dodávky elektrické energie
odběratelé 2

Společnost byla založena městem Uherské Hradiště, jako jediným 
zakladatelem 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 od-
koupila 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 podnika-
telským subjektům a teplou vodu podnikatelským subjektům a do-
mácnostem.

V roce 2009/2010 bylo k rozvodům tepla společnosti CTz s.r.o. při-
pojeno 5 nových zákazníků. Dalšími novými zákazníky jsou základní 
škola, penzion i nový bytový dům a počet odběratelů tepla se tak daří 
nadále navyšovat. Společnost také vybudovala pro projekt aquapar-
ku trafostanici a elektrickou energii dodává pro zimní stadion. 

Mezi nejvýznamnější investiční akce roku patří dokončení kompletní 
rekonstrukce kotelny K1 Štěpnice, připojení nových odběratelů či 
instalace kyslíkoměru. Během letních měsíců došlo také k úpravě za-
řízení pro odprášení zauhlovacích cest. 

V listopadu 2009 společnost uspořádala první Den otevřených dveří 
a představila v loňském roce úspěšně dokončený projekt výstavby 
nového kotle a turbogenerátoru školákům, zákazníkům i veřejnosti. 
V roce 2009/2010 společnost CzT s.r.o. finančně podpořila azylový 
dům pro ženy a matky s dětmi, Denní centrum sv. Ludmily, základ-
ní uměleckou školu Uherské Hradiště a opět také oblastní charitu 
v Uherském Hradišti. 
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Obchodní firma:  čESKoLIpSKá TEpLárEnSKá a.s.
sídlo:  pivovarská 2073, 
 470 01 česká Lípa
ič:  64653200
dič:  Cz64653200
datum vzniku společnosti:  22. únor 1996

Orgány společnosti
Představenstvo
Ing. Tomáš Balcar  předseda představenstva 
Ing. Jitka Holčáková  místopředseda představenstva 
Ivan Urban  člen představenstva 

dozorčí rada
Ing. Václav Hrach, ph.D.  předseda dozorčí rady 
Ing. Libor Žížala  místopředseda dozorčí rady 
Jan Stejskal  člen dozorčí rady 

O společnosti
vlastnická struktura
českolipské teplo a.s.  94,99 %
Město česká Lípa  5,01 %

Výsledek hospodaření za účetní období  21 046 tis. Kč
Celkové výnosy  229 864 tis. Kč
počet zaměstnanců k 30. 9. 2010  28
Instalovaný tepelný/elektrický výkon  79,74 MW/0 MW

zákazníci
dodávky tepelné energie
Domácnosti  11 008
odběratelé z terciární sféry  62

čESKoLIpSKá TEpLárEnSKá a.s. byla založena městem česká 
Lípa jako jediným zakladatelem a zapsána do obchodního rejstříku 
dne 22. února 1996. členem skupiny MVV Energie Cz je společnost 
od roku 2001. od 15. ledna 2009 byl podíl ve společnosti navýšen 
na majoritních 94,99 %. 

Společnost zásobuje dodávkami tepelné energie a teplé vody 11 tisíc 
domácností ve městě česká Lípa a Dubá. zajišťuje také dodávky pro ško-
ly, úřady, obchodní centra a další subjekty ve městě, přičemž celkově je 
dálkovým vytápěním zajištěno asi 70 % na trhu vytápění ve městě.

V hospodářském roce 2009/2010 pokračovala společnost v projektu 
modernizace soustavy instalacemi dalších domovních předávacích sta-
nic, které zvyšují komfort dodávek tepla pro zákazníky. Mezi nejvýznam-
nější události roku v čESKoLIpSKÉ TEpLárEnSKÉ a.s. se v tomto 
roce řadí odkoupení již dříve provozované blokové kotelny v Dubé s roč-
ním odběrem cca 1 700 GJ. Společnost se také připravovala na realizaci 
projektu CoGEn II, který zahájil v české Lípě demolicí staré nevyužíva-
né budovy výtopny a výstavbou nové administrativní budovy společnosti.

nejvýznamnější investiční akcí hospodářského roku 2009/2010 je in-
stalace domovních předávacích stanic a kompletní rekonstrukce top-
ných kanálů v částech Lada a nový Újezd. Dále došlo ke kompletní 
výměně několika sekundárních či primárních rozvodů v ulicích Žitavská, 
28. října i Moskevská, kde došlo také k opravě mostu přes řeku ploučni-
ci. Společnost v tomto roce investovala do přípravy technologie kotelny 
LooS ve Staré Lípě pro připojení kogeneračních jednotek a zprovoz-
nění projektu CoGEn II v příštím roce. 

čESKoLIpSKá TEpLárEnSKá a.s. uspořádala v dubnu 2010 pro 
zákazníky i širokou veřejnost Den otevřených dveří na výtopně LooS. 
V létě poté zprovoznila nové webové stránky, které přináší lepší servis 
pro zákazníky i přehlednější informace pro širokou veřejnost. Společ-
nost se v tomto roce stala generálním partnerem významného meziná-
rodního hudebního festivalu Lípa Musica. V tomto roce také podpoři-
la sportovní činnost HC česká Lípa a fotbalového klubu arSEnaL  
čESKá Lípa. Finanční prostředky darovala společnost také na pod-
poru projektu Sociální vůz pro občanské sdružení D.r.a.K Liberec, 
Městských slavností a několika dalších zájmových sdružení a dětských 
školek. V neposlední řadě přispěla Městu česká Lípa na opravy škod 
po srpnových povodních. 
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Obchodní firma:  EnErGIE Holding a.s.
sídlo:  Kutvirtova 339/5, 150 00 praha 5
ič:  27594301
dič:  Cz27594301
datum vzniku společnosti: 27. září 2006

Orgány společnosti
Představenstvo
Ing. Bohumír Fíla  předseda představenstva
Ing. Miroslav Tůma  místopředseda představenstva

dozorčí rada
Ing. Václav Hrach, ph.D.  předseda dozorčí rady
Ing. Libor Žížala  místopředseda dozorčí rady
Jaroslav procházka  člen dozorčí rady do 27. března 2010
Jiří Mareš člen dozorčí rady od 27. března 2010

O společnosti
vlastnická struktura
MVV Energie Cz a.s.  100 %

Výsledek hospodaření za účetní období  49 458 tis. Kč
Celkové výnosy  339 893 tis. Kč
počet zaměstnanců k 30. 9. 2010  61
Instalovaný tepelný/elektrický výkon  113 MW/0 MW

zákazníci
dodávky tepelné energie
Domácnosti  13 043
průmysloví odběratelé  7
odběratelé z terciární sféry  96

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 domác-
nostem ve městech Litoměřice, Louny a Mimoň. Teplem v těchto 
městech zásobuje také odběratele v terciární sféře. 

nejvýznamnějším projektem v roce 2009/2010 je připojení 2 plyno-
vých kotelen na sídlišti Cihelna v Litoměřicích. nově je dodavatelem 
tepla do primární sítě sídliště EnErGIE Holding a její teplo nadále 
dodává domácnostem původní dodavatel. Mezi nové odběratele patří 
i zimní stadion v Litoměřicích, bytový dům Marie v Litoměřicích, dva 
bytové domy v Mimoni a další menší objekty. V Lounech se v původně 
mazutové výtopně podařilo díky projektu CoGEn zcela omezit spo-
třebu topných olejů v letních měsících, kdy je výroba zajištěna spa-
lováním zemního plynu. Společnost také provedla od 1. ledna 2010 
významnou změnu v systému cenotvorby a zavedla pro své zákazníky 
tzv. dvousložkové ceny tepelné energie. 

V seznamu investičních akcí hospodářského roku 2009/2010 je 
nejvýznamnější propojení soustav kotelen K1a a K2B v souvislosti 
s projektem CoGEn a optimalizací nově zavedené výroby elektři-
ny v Lounech. V Litoměřicích byl dále optimalizován provoz zdroje 
a snižovány ztráty systému dosazením nových oběhových čerpadel 
na zdroji a na klíčových výměníkových stanicích a provedením zá-
sadních úprav řídicího systému kotelny, tedy snížením teploty vody 
do primárního rozvodu o 20°C v letních měsících. proběhla zde také 
generální oprava skipového výtahu, tedy systému zajišťujícího trans-
port tuhých zbytků z kotlů do zásobníku škváry. V Mimoni společnost 
zahájila projekt pro výrobu elektrické energie, kdy proběhly přípravy 
pro instalaci protitlaké turbíny na výtopně Hradčany. 

V hospodářském roce 2009/2010 proběhly ve všech lokalitách akce 
„Den otevřených dveří“, kdy byly návštěvníkům představeny provozy 
a také realizované projekty. EnErGIE Holding se v tomto roce spon-
zorsky podílela na akci Vinařské Litoměřice a v Lounech věnovala 
finanční dar na zrestaurování městských památek. V Mimoni přispěla 
na opravu povodněmi poškozeného města a zapůjčila také potřeb-
né vysoušeče. Městu poskytla společnost další finanční příspěvek 
na podporu kulturních akcí a výstavu fotografií roberta Vano a spon-
zorovala místní fotbalový klub TJ Jiskra Mimoň. 
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Obchodní firma:  G-ronn s.r.o.
sídlo:  Kutvirtova 339/5, 150 00 praha 5
ič:  24679399
dič:  Cz24679399
datum vzniku společnosti:  28. květen 2010

Orgány společnosti
jednatelé
Ing. Libor Stuchlík  jednatel
Ing. Michal Chmela  jednatel
Ing. petr Šimoník  jednatel

dozorčí rada
Ing. Miroslav Kovářík  předseda dozorčí rady
Ing. Jitka Kafková, MBa místopředseda dozorčí rady
Ing. Jitka Holčáková člen dozorčí rady

O společnosti
vlastnická struktura
MVV Energie Cz a.s.  100 %

Výsledek hospodaření za účetní období  -239 tis. Kč
Celkové výnosy  0 tis. Kč

Společnost G-ronn s.r.o. vznikla dne 28. května 2010 jako 100% 
dceřiná společnost MVV Energie Cz a.s.

G-ronn s.r.o. se soustředí především na realizaci projektu CoGEn II, 
který navazuje na projekt CoGEn a znamená rozšíření kogenerační 
výroby elektřiny na bázi plynových motorů ve městě česká Lípa. Sku-
pina MVV Energie Cz tímto projektem směřuje k diverzifikaci svého 
produktového portfolia a zlepšení své tržní pozice. Elektrickou ener-
gii dosud skupina vyrábí v devíti městech a projekt CoGEn II rozšíří 
výrobu do desátého města skupiny MVV Energie Cz (více informací 
o projektu CoGEn II v kapitole Události roku 2009/2010 či na we-
bových stránkách společnosti MVV Energie Cz a.s.).
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Obchodní firma:  IroMEz s.r.o.
sídlo:  pod náspem 2005, 393 01 pelhřimov
ič:  45022488
dič:  Cz45022488
datum vzniku společnosti:  30. březen 1992

Orgány společnosti
jednatelé
Ladislav Dub jednatel
Ing. pavel Herites  jednatel od 15. prosince 2009
Miroslav Janů jednatel do 15. prosince 2009
Jana Langrová jednatel do 15. prosince 2009

dozorčí rada 
Ing. Václav Hrach, ph.D. předseda dozorčí rady 
 od 15. prosince 2009
Ing. Miroslav Kovářík  místopředseda dozorčí rady 
 od 15. prosince 2009
Ing. Libor Žížala člen dozorčí rady 
 od 15. prosince 2009

O společnosti
vlastnická struktura
MVV Energie Cz a.s.  100 %

Výsledek hospodaření za účetní období  3 187 tis. Kč
Celkové výnosy  87 515 tis. Kč
počet zaměstnanců k 30. 9. 2010  46
Instalovaný tepelný/elektrický výkon  53,8 MW/1,60 MW

zákazníci
dodávky tepelné energie
Domácnosti  3 188
průmysloví odběratelé  4
odběratelé z terciární sféry  33

dodávky elektrické energie
odběratelé 1

Společnost IroMEz s.r.o. vznikla v roce 1992, kdy od města  
pelhřimov odkoupila tepelné hospodářství. Již od roku 1995 vyrábí  
kogeneračním způsobem elektrickou energii spalováním biomasy. 
Součástí skupiny MVV Energie Cz je od listopadu 2009. 

IroMEz vyrábí a dodává především tepelnou a elektrickou energii. 
Ve městě pelhřimov zásobuje teplem domácnosti, školy, školky a ob-
jekty města i podnikatelů. Výrobu zajišťuje již 15 let převážně z bioma-
sy. Druhým doplňkovým palivem jsou topné oleje a jako záložní zdroj 
slouží kotle na zemní plyn. Společnost je také výrobcem elektrické 
energie, která zde vzniká kogenerační výrobou ve dvou turbínách, 
a doplňkově vyrábí z biomasy dřevěné brikety. 

Hlavní událostí hospodářského roku 2009/2010 z pohledu společ-
nosti je její zapojení do skupiny MVV Energie Cz. od listopadu 2009 
je 100% vlastníkem společnosti MVV Energie Cz a.s. (více informací 
v kapitole „Události roku 2009/2010“). 

Společnosti se v tomto roce podařilo zachovat množství prodaného 
tepla, kdy bylo odpojení jednoho rodinného domu nahrazeno novým 
připojením. V tomto hospodářském roce se zároveň pozitivně projevil 
vliv nového akumulátoru tepla, který umožnil zvýšit podíl obnovitel-
ných paliv v celkové bilanci dodávky tepla. 
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Obchodní firma:  Jablonecká teplárenská a realitní, a.s.
sídlo:  Liberecká 120, 
 466 01 Jablonec nad nisou
ič:  61539881
dič:  Cz61539881
datum vzniku společnosti:  7. prosinec 1994

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 

O společnosti
vlastnická struktura
MVV Energie Cz a.s.  65,78 %
Město Jablonec nad nisou  34,22 %

Výsledek hospodaření za účetní období  -3 976 tis. Kč
Celkové výnosy  333 739 tis. Kč
počet zaměstnanců k 30. 9. 2010  52
Instalovaný tepelný/elektrický výkon  145 MW/0 MW

zákazníci
dodávky tepelné energie
Domácnosti  10 402
průmysloví odběratelé  6
odběratelé z terciární sféry  80

Společnost Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., byla založena 
v roce 1994 a postupně převzala výrobu a distribuci centrálně při-
pravovaného tepla ve třech hlavních výtopnách Brandl, rýnovice 
a paseky v Jablonci nad nisou. Jablonecká teplárenská a realit-
ní a.s. se stala členem skupiny MVV Energie Cz v roce 2001, kdy  
MVV Energie Cz a.s. koupila většinový podíl od původního akcionáře  
United Energy a.s. Druhým akcionářem společnosti je město  
Jablonec nad nisou. 

Hlavním předmětem činnosti je výroba a dodávka tepla pro domácnos-
ti i průmyslovou a terciální sféru v Jablonci nad nisou, která je dnes 
připravována ve výtopnách Brandl a rýnovice. V roce 2005 převzala 
společnost výrobu a dodávku tepla ve městě Jablonné v podještědí.

V hospodářském roce 2009/2010 bylo množství dodané tepelné 
energie v Jablonci nad nisou výrazně ovlivněno omezením průmyslo-
vé výroby, a tedy snížením odběrů ze strany průmyslových společnos-
tí ve městě. nově byl připojen jeden objekt v ulici Jiráskova. 

Mezi hlavní investiční akce hospodářského roku 2009/2010 patří pří-
prava projektové dokumentace projektu přestavby systému na sídlišti 
Mšeno. proběhla příprava k odstranění parovodu Centrum z koryta 
řeky nisy a byla dokončena akce Jižní větve tepelného napaječe.  
Jablonecká teplárenská a realitní se v tomto roce věnovala také pří-
pravě podkladů k žádostem o státní dotace k dalším investicím. 

Jablonecká teplárenská a realitní navázala v tomto roce na předešlý 
ročník a znovu pro své zákazníky, školáky i širokou veřejnost uspořá-
dala Den otevřených dveří. V roce 2009/2010 přispěla společnost 
na koupi dalšího sociálního vozu pro občanské sdružení D.r.a.K. 
a Svazu tělesně postižených. Stala se partnerem jednoho z koncertů 
mezinárodního hudebního festivalu Lipa Musica a podpořila i Měst-
ské divadlo v Jablonci nad nisou. V oblasti sportu věnovala finanční 
prostředky fotbalovému klubu FK Baumit Jablonec, Václavu Štorko-
vi pro účast na mistrovství světa v naturální kulturistice a podpořila 
i vlastního zaměstnance Jana českého v účasti na mistrovství světa 
v judo. Společnost také darovala Jablonci nad nisou finanční dar na 
opravy města poškozeného povodněmi. 
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Obchodní firma:  MVV enservis a.s.
sídlo:  pivovarská 2073, 
 470 01 česká Lípa
ič:  27299872
dič:  Cz27299872
datum vzniku společnosti:  1. srpen 2006

Orgány společnosti
Představenstvo
Ing. Tomáš Sluka, ph.D.  člen představenstva  
 od 1. října 2009
Ing. Tomáš Sluka, ph.D.  předseda představenstva  
 od 27. dubna 2010
Ing. zdeněk Tížek  místopředseda představenstva 
Ing. aleš Mecner  člen představenstva  
 od 1. července 2010
Ing. Jiří Uher  předseda představenstva  
 do 16. prosince 2009
Gerhard riedl  předseda představenstva  
 do 19. dubna 2010

dozorčí rada
Ing. Miroslav Kovářík  předseda dozorčí rady 
Ing. Václav Hrach, ph.D.  místopředseda dozorčí rady  
 do 10. května 2010
Ing. Jitka Kafková, MBa místopředseda dozorčí rady  
 od 11. května 2010
Miloslav Terč člen dozorčí rady  
 od 11. května 2010

O společnosti
vlastnická struktura
MVV Energie Cz a.s.  100 %

Výsledek hospodaření za účetní období 11 489 tis. Kč
Celkové výnosy 159 763 tis. Kč
počet zaměstnanců k 30. 9. 2010 58

Vznik společnosti MVV enservis a.s. je historicky spojen se společ-
ností 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 transformována na akciovou společnost.

MVV enservis a.s. poskytuje svým zákazníkům veškeré služby, od za-
jištění základní údržby zařízení pro výrobu a distribuci tepla a teplé 
vody, až po realizaci investičních celků. Společnost MVV enservis a.s. 
působí v celé české republice. Je rozdělena na dvě divize – čechy 
a Morava – a má celkem čtyři střediska v české Lípě, Děčíně, Jablon-
ci nad nisou a ve Vsetíně.

Společnost v hospodářském roce 2009/2010 optimalizovala činnost 
středisek a v červenci ukončila působnost střediska v Lounech. 

MVV enservis a.s. v hospodářském roce 2009/2010 realizovala 
další významné zakázky v oblasti teplárenství. V průběhu roku pro-
vedla rekonstrukci systémů sídliště pod ralskem v Mimoni, podílela 
se na akci připojení dvou oblastí v české Lípě na centrální systém 
tepla a realizovala výměnu stávajících kotlů za kondenzační v kotelně  
zahradní v Lipníku nad Bečvou. Společnost se stala také hlavním 
dodavatelem a realizátorem zakázky instalace nových předávacích 
stanic v Děčíně s následným zprovozněním řídicího systému pro 
tyto stanice. V tomto roce společnost dokončila projekt CoGEn  
výstavbou nové kogenerační jednotky a propojením zdrojů K1a  
a K2B v Lounech. 
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Obchodní firma:  opaTHErM a.s.
sídlo:  Horní náměstí 283, 
 746 01 opava
ič:  25385771
dič:  Cz25385771
datum vzniku společnosti:  21. listopad 1997

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
vlastnická struktura
MVV Energie Cz a.s.  100 %

Výsledek hospodaření za účetní období  14 653 tis. Kč
Celkové výnosy  221 055 tis. Kč
počet zaměstnanců k 30. 9. 2010  61
Instalovaný tepelný/elektrický výkon  108 MW/0 MW

zákazníci
dodávky tepelné energie
Domácnosti  9 988
odběratelé z terciární sféry  52

Společnost opaTHErM a.s. byla založena jako soukromá akciová 
společnost v roce 1997. V lednu 1998 převzala po zaniklém Měst-
ském podniku bytového hospodářství s. p. výrobu, rozvod a dodávku 
tepla ve městě opava. od června 2001 je opaTHErM a.s. členem 
skupiny MVV Energie Cz. 

opaTHErM a.s. vyrábí a dodává teplo a teplou vodu na území měst 
opava a Dolní Benešov. poskytuje také služby v oblasti pronájmu 
nebytových prostor a zajišťuje dispečerskou pohotovost pro realitní 
společnosti a společenství vlastníků na území města opavy. 

Hlavní událostí v hospodářském roce 2009/2010 je v rámci projektu 
CoGEn vybudování 1,5 km nového horkovodu a sítě zásobování tep-
lem z výtopny Hillova na sídliště Kateřinky-Východ. na sídlišti je tak 
nyní odstaveno pět plynových blokových kotelen, které zde zůstávají 
jako záložní a tzv. špičkovací zdroje. 

Společnost realizovala v tomto roce v rámci investičních akcí plynofi-
kaci uhelné kotelny Mařádkova. na kotelně Kylešovice K3 instalovala 
uklidňující komoru, která přispěje k ještě dokonalejšímu čištění spa-
lin. obě akce jsou významné z hlediska životního prostředí a komfor-
tu výroby tepla pro zákazníky společnosti a obyvatele opavy. 

V rámci dlouhodobé spolupráce opaTHErM a.s. i v tomto hospo-
dářském roce finančně podpořila Slezský fotbalový klub opava a.s.
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Obchodní firma:  poWGEn a.s.
sídlo:  Kutvirtova 339/5, 
 150 00 praha 5
ič:  27928411
dič:  Cz27928411
datum vzniku společnosti:  31. červenec 2007

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 do 31. 12. 2009
Ing. Bohumír Fíla  člen dozorčí rady
Ing. Miroslav Kovařík člen dozorčí rady od 1. 1. 2010

O společnosti
vlastnická struktura
MVV Energie Cz a.s.  100 %

Výsledek hospodaření za účetní období  22 228 tis. Kč
Celkové výnosy  182 547 tis. Kč
počet zaměstnanců k 30. 9. 2010  11
Instalovaný tepelný/elektrický výkon  76,2 MW/20,2 MW

zákazníci
dodávky tepelné energie
Domácnosti  1 554
Samostatné průmyslové areály  1
odběratelé z terciární sféry  12

dodávky elektrické energie
odběratelé 1

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, 
tedy rozšíření kogenerační výroby elektřiny na bázi plynových motorů 
ve skupině MVV Energie Cz. od 1. dubna 2010 je společnost také 
výrobcem a dodavatelem tepla ve Studénce.

Hlavními událostmi hospodářského roku 2009/2010 je dokončení 
projektu CoGEn a převzetí výroby tepla ve Studénce. projekt CoGEn 
byl dokončen ve všech 7 lokalitách. Společnost tak postupně zahájila 
provoz všech 9 kogeneračních jednotek a spustila kogenerační výrobu 
elektřiny a tepla v pěti městech skupiny MVV Energie Cz. od 1. dubna 
2010 zajišťuje poWGEn a.s. i výrobu tepla ve Studénce, kde k tomu-
to datu převzala veškeré závazky společnosti Městské inženýrské sítě 
Studénka a.s. spojené s výrobou a distribucí tepla (více informací o op-
timalizaci výroby ve Studénce v kapitole Události roku 2009/2010). 

Investiční akce roku 2009/2010 jsou spojené s realizací projektu 
CoGEn. V tomto roce byla dokončena výstavba kogeneračních jed-
notek, akumulačních nádrží a trafostanic. V rámci projektu bylo také 
dokončeno propojení kotelen K1a a K2B v Lounech či prodloužení 
horkovodu na sídliště Kateřinky-Východ v opavě. Celkové investice 
do projektu CoGEn dosahují cca 350 mil. Kč.
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Obchodní firma: Teplárna Liberec, a.s.
sídlo:  Dr. M. Horákové 641/34a, 
 460 01 Liberec 4
ič:  62241672
dič:  Cz62241672
datum vzniku společnosti:  13. únor 1995

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
vlastnická struktura
EnErGIE Holding a.s.  70 %
Statutární město Liberec  30 %

Výsledek hospodaření za účetní období  10 940 tis. Kč
Celkové výnosy  663 399 tis. Kč
počet zaměstnanců k 30. 9. 2010  106
Instalovaný tepelný/elektrický výkon  237 MW/12 MW

zákazníci
dodávky tepelné energie
Domácnosti  18 649
průmysloví odběratelé  18
odběratelé z terciární sféry  146

dodávky elektrické energie
odběratelé  2

Dokončení výstavby teplárny v Liberci se datuje do roku 1976. zakla-
dateli Teplárny Liberec, a.s., byli již v roce 1995 Severočeské teplár-
ny, a.s., a město Liberec. Dne 4. ledna 2007 došlo k poslední změně 
akcionářů, kdy 70 % akcií koupila od společnosti United Energy práv-
ní nástupce, a.s., společnost EnErGIE Holding a.s. a Teplárna Libe-
rec, a.s., se tak stala členem skupiny MVV Energie Cz. zbývajících 
30 % akcií zůstává ve vlastnictví statutárního města Liberec. 

Hlavním předmětem podnikání Teplárny Liberec, a.s., je výroba, 
rozvod, nákup a prodej tepla a elektrické energie, i prodej zemního 
plynu. Společnost zásobuje tepelnou energií město Liberec a jeho 
městskou část (dříve samostatný městys) Vratislavice nad nisou, 
a elektrickou energií a zemním plynem spalovnu komunálních odpa-
dů. Teplárna je technologicky propojena se spalovnou komunálních 
odpadů, od níž nakupuje, a pro další výrobu také částečně využívá 
tepelnou energii.

V tomto hospodářském roce dodala Teplárna Liberec přibližně stej-
né množství tepla jako v předchozím období. pokračující zateplování 
panelových domů bylo vyrovnáno připojením dalších objektů převáž-
ně z terciárního sektoru. Ve výrobě došlo ke snížení podílu topných 
olejů a více tepla se tak vyrábí ze zemního plynu. Výraznou změnou 
pro zákazníky byla změna grafické identity společnosti. V březnu spo-
lečnost představila nové logo a od června také webové stránky, které 
nabízejí i nové aplikace pro zákazníky.
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Teplárna Liberec, a.s.,uskutečnila v hospodářském roce 2009/2010 
opět řadu investičních akcí. Hlavními akcemi ve Vratislavicích bylo 
odstranění parovodu z parku, tedy jeho přestavba a uložení pod zem, 
a také nové připojení obchodního centra. V letních měsících poté 
na teplárně proběhla výměna rotačního ohříváku a byly zrekonstruo-
vány počítačové systémy na dispečinku.

Společnost navázala v tomto roce na předešlý ročník a znovu pro 
své zákazníky i širokou veřejnost uspořádala Den otevřených dveří. 

nejrozsáhlejší sponzorskou akcí, do které se Teplárna Liberec za-
pojila spolu se spalovnou TErMIzo, je revitalizace lesíku „nad Tep-
lárnou“. V tomto roce opět podpořila akci primátorský den solidarity 
a věnovala finanční prostředky na sociální vůz pro občanské sdru-
žení D.r.a.K. Liberec. Finančně se také podílela na pořádání Dne 
Ještědu, Festivalu amatérských filmů 2010 a Lampiónovém průvodu 
vodních skautů. V oblasti sportu podpořila volejbalový klub VK Dukla 
Liberec. Teplárna Liberec také věnovala finanční dar na povodněmi 
poškozený Liberec. 

s
k

u
P

in
a

 M
v

v
 e

n
e

r
g

ie
 C

z



36

Výroční zpráVa 2009/2010  MVV Energie Cz a .s .

Obchodní firma: TErMo Děčín a.s.
sídlo:  oblouková 25, 
 405 02 Děčín III
ič:  64050882
dič:  Cz64050882
datum vzniku společnosti:  29. listopad 1995

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
vlastnická struktura
MVV Energie Cz a.s.  96,91 %
Statutární město Děčín  3,09 %

Výsledek hospodaření za účetní období  36 103 tis. Kč
Celkové výnosy  319 995 tis. Kč
počet zaměstnanců k 30. 9. 2010  44
Instalovaný tepelný/elektrický výkon  104 MW/12 MW

zákazníci
dodávky tepelné energie
Domácnosti  10 919
průmyslové areály  2
odběratelé z terciární sféry  101

dodávky elektrické energie
odběratelé  1

TErMo Děčín a.s. byla založena městem Děčín jako jediným  
akcionářem v roce 1995. Strategickým partnerem se v květnu roku 
2000 stala společnost MVV Energie Cz a.s. od srpna 2005 je podíl  
MVV Energie Cz a.s. v TErMo Děčín a.s. 96,91 % a minoritní akcio-
nář statutární město Děčín drží nadále 3,09 % akcií. 

TErMo Děčín a.s. je hlavním dodavatelem tepla a teplé vody ve měs-
tech Děčín a Jílové. Jako palivo je výhradně používán zemní plyn 
a také geotermální voda. Systém geotermálního zdroje jako paliva 
pro centrální 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. Kromě toho společnost zásobuje 
cca 30 % města Děčín pitnou vodou.

Výraznou změnou pro zákazníky byla změna grafické identity společ-
nosti. V srpnu společnost představila nové logo a webové stránky, 
které přináší nové funkce zákazníkům. V logu TErMo Děčín a.s. zů-
stal zachován symbol geotermální energie, kterou společnost jako 
jediná v české republice využívá pro výrobu tepla. 

V hospodářském roce 2009/2010 společnost investovala do insta-
lací dalších kompaktních předávacích stanic a pokračovala v moder-
nizaci systému. V městské části Želenice byla v průběhu tohoto roku 
zrekonstruována soustava na tzv. dvoutrubkovou a bylo nainstalováno 
celkem 14 nových předávacích stanic. V části Bynov proběhla rekon-
strukce stávajícího řídicího systému předávacích stanic a rekonstruk-
cí prošly i předávací stanice v části podmokly, resp. v objektu Kina 
Děčín. V průběhu roku připojila společnost TErMo Děčín dva nové 
objekty do systému centrálního zásobování. 

nejvýznamnější akcí pro zákazníky v tomto roce byl druhý ročník Dne 
otevřených dveří. TErMo Děčín a.s. pozvala své zákazníky i širokou 
veřejnost do areálu geotermálního zdroje tepla u příležitosti Dne 
země dne 22. dubna 2010. Společnost se také v hospodářském 
roce 2009/2010 podílela na projektu „naučná stezka v parku pod 
Stoliční horou“ a spolu s MVV Energie Cz a.s. opět finančně pod-
pořila sportovní klub BK Děčín. TErMo Děčín a.s. věnovala finanční 
dar městu na opravy infrastruktury poškozené povodněmi.
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vodovody a kanalizace 
studénka s.r.o. 
Obchodní firma:  Vodovody a kanalizace 
 Studénka s.r.o. 
sídlo:  Tovární 866, 
 742 13 Studénka
ič:  25831526
dič:  Cz25831526
datum vzniku společnosti:  22. únor 1999

Orgány společnosti
jednatelé
Mgr. roman Mendrygal  jednatel
Ing. Michal Chmela  jednatel

dozorčí rada
Ing. Václav Hrach, ph.D.  předseda dozorčí rady
Ing. Miroslav Kovářík místopředseda dozorčí rady
Ing. Libor Žížala  člen dozorčí rady

O společnosti
vlastnická struktura
MVV Energie Cz a.s.  100 %

Výsledek hospodaření za účetní období*  -121 tis. Kč
Celkové výnosy  12 211 tis. Kč
počet zaměstnanců k 30. 9. 2010  9
* účetní období společnosti od 1. 5. 2010 do 30. 9. 2010

dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod
Domácnosti  3 036
průmyslové areály  1
odběratelé z terciární sféry  141

Společnost vznikla v únoru roku 1999 a od roku 2002 je součástí 
skupiny MVV Energie Cz. Hlavní náplní činnosti původně energetic-
ké poradenské společnosti Vodovody a kanalizace Studénka s.r.o. je 
provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody na území 
města Studénka. 

Vodovody a kanalizace Studénka s.r.o. jako nástupnická společ-
nost po fůzi sloučením převzala od 1. září 2010 veškeré závaz-
ky a pohledávky zanikající společnosti Městské inženýrské sítě  
Studénka a.s. Cílem těchto změn v dodavatelích energetických  
a vodohospodářských služeb ve Studénce je optimalizace těchto  
činností (více informací o změnách ve společnostech v kapitole Udá-
losti roku 2009/2010). 
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Obchodní firma:  zásobování teplem Vsetín a.s.
sídlo:  Jiráskova 1326, 
 755 01 Vsetín
ič:  45192588
dič:  Cz45192588
datum vzniku společnosti:  6. květen 1992

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
vlastnická struktura
MVV Energie Cz a.s.  98,82 %
ostatní akcionáři  1,18 %

Výsledek hospodaření za účetní období  51 856 tis. Kč
Celkové výnosy  416 682 tis. Kč
počet zaměstnanců k 30. 9. 2010  71
Instalovaný tepelný/elektrický výkon  188,3 MW/4,7 MW

zákazníci
dodávky tepelné energie
Domácnosti  8 600
průmysloví odběratelé  27
odběratelé z terciární sféry  68

dodávky elektrické energie
odběratelé  179

dodávky vody a odvádění odpadních vod
Domácnosti  3
průmyslové objekty  28

služby elektronických komunikací
odběratelé  67

akciová společnost zásobování teplem Vsetín byla založena v květnu 
1992 Fondem národního majetku čr. od března 2000 je členem sku-
piny MVV Energie Cz. Společnost MVV Energie Cz a.s. v dalších le-
tech zvýšila svůj obchodní podíl ve společnosti na současných 98,82 %, 
přičemž zbylé akcie jsou nadále ve vlastnictví minoritních 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 elek-
trická energie. Elektrická energie je odtud dále dodávána do dvou 
lokálních distribučních soustav, Jiráskova a Jasenice, a část směřuje 
do výkupu. V topném období je výroba tepla výkonově doplňována 
z výtopny ohrada a jsou využívány i tři lokální kotelny. Do lokality prů-
myslového areálu Jasenice dodává společnost také pitnou vodu, od-
vádí odpadní a srážkové vody a poskytuje zde služby elektronických 
komunikací.
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V hospodářském roce 2009/2010 společnost připojila nové odbě-
ratele elektřiny. V oblasti vodohospodářských služeb se zásobování 
teplem Vsetín a.s. věnovala optimalizaci měřičů vody k zefektivnění 
provozu vodovodní sítě. Kromě toho se podílela na dodávce a insta-
laci trafostanic projektu CoGEn v opavě a ve Studénce i projektu 
zavedení výroby elektřiny v Uherském Hradišti. V tomto roce se rov-
něž zabývala studií k záměru rekonstrukce a propojení dvou soustav 
centrálního zásobování teplem – Jasenice a Město. 

Jednou z hlavních investičních akcí roku bylo dokončení rekonstruk-
ce otopných soustav sídliště Sychrov. V listopadu 2009 společnost 
završila postupnou rekonstrukci soustavy centrálního zásobování tep-
lem ve Vsetíně. V jejím rámci byl systém zásobování nově upraven 
na tzv. dvoutrubkový a v sídlišti Sychrov bylo instalováno celkem 37 
nových objektových předávacích stanic tepla. V části Luh byla prove-
dena oprava horkovodního přivaděče a rekonstrukce vybavení hor-
kovodní šachty. Během letních měsíců proběhla kromě pravidelných 
oprav a servisů na kotlích a kogeneračních jednotkách i modernizace 
řídicího systému teplárny Jiráskova, byla vyměněna turbodmychadla 
a transformátor a proběhla oprava komínu uhelné kotelny. na teplár-
ně Jiráskova byla navíc rozšířena rozvodna vysokého napětí. 

zásobování teplem Vsetín a.s. uspořádala v tomto roce opět Den 
otevřených dveří v teplárně Jiráskova, kde zákazníkům i veřejnosti 
prezentovala například i videozáznam z instalace kogeneračních jed-
notek. Finančně opět podpořila sportovní činnost hokejových žákov-
ských týmů Valašského hokejového klubu Vsetín, vsetínské středisko 
Junák, koncert Josefa Laufra ve Vsetíně i mezinárodní folklórní festi-
val „Vsetínský krpec“. Finanční dary poskytla také Domovu Jitka, který 
pečuje o osoby s mentálním a kombinovaným postižením, Diakonii 
Vsetín na pořízení polohovatelných křesel pro seniory, oblastní po-
bočce SonS čr na organizování sociálně zdravotně rehabilitačních 
pobytů pro těžce zrakově postižené osoby a rodinnému a mateřské-
mu centru věnovala kopírovací stroj. 
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Společnost MVV Energie Cz a.s. působí v oblasti energetiky, zejména v teplárenství. Její podnikatelské aktivity ve stávajícím hospodářském 
roce zůstaly nezměněny. nadále je jejím základním posláním správa majetkových účastí v dceřiných společnostech, poskytování vybraných 
služeb dceřiným společnostem (např. služby informačních technologií) a, mimo koncernové společnosti, poskytování energetických služeb 
zejména metodou EpC (Energy performance Contracting). Ústředním předmětem podnikání dceřiných společností je výroba a rozvod tepelné 
energie, v některých případech i výroba elektrické energie.

Dvoučlenné představenstvo po celý finanční rok pracovalo ve složení Ing. Václav Hrach, ph.D., (předseda představenstva) a Ing. Miroslav 
Kovářík.

Hospodářský rok byl ve znamení implementace připravených projektů a akvizice podílu ve společnosti IroMEz s.r.o. poté, co se v listopadu 
2009 stala společnost MVV Energie Cz a.s. jediným společníkem, byla IroMEz s.r.o. postupně integrována do skupiny MVV Energie Cz. 
prioritní bylo zavedení unifikovaného informačního systému a standardního výkaznictví.

Dozvuky celosvětové finanční krize dopadly především na průmyslové zákazníky, z nichž někteří byli nuceni redukovat svou výrobu, a tedy 
i nákup energie od našich společností. největší negativní dopad byl zaznamenán v Jablonci nad nisou. především díky nové akvizici IroMEz 
a uvedení nových zařízení na výrobu elektrické energie do provozu byly tyto negativní vlivy kompenzovány. Uvedené dopady měly vliv především 
na konsolidovanou účetní závěrku. zpráva o hospodaření MVV Energie Cz a.s. je ve výroční zprávě zpracována samostatně a rovněž se zabývá 
stavem majetku společnosti.

Ústřední aktivitou celého hospodářského období byla práce na projektu CoGEn, který byl dokončen uvedením všech výrobních zařízení 
do provozu. Tento projekt umožnil rozšíření výroby elektrické energie z dosavadních tří lokalit do lokalit osmi, kde působí dceřiné společnosti. 
Hlavním cílem bylo dosáhnout co nejvyšší zhodnocení palivových vstupů a zároveň zvýšit příspěvek koncernu k ekologizaci výroby elektrické 
energie v české republice. Jedná se o výrobu elektrické energie na bázi kogeneračních plynových motorů, jejichž využití je zvýšeno instalova-
nou akumulací tepelné energie. projekt CoGEn je realizován dceřinou společností poWGEn a.s.

přirozeným pokračováním projektu CoGEn je projekt CoGEn II. práce na tomto projektu byly zahájeny počátkem roku 2010. V lednu 2009 
byl dokončen proces převzetí akcií a teplárenských aktiv v české Lípě a zhruba po roce od tohoto okamžiku byla zahájena další investice 
do této lokality právě prostřednictvím projektu CoGEn II. Jedná se o instalaci identické technologie projektu CoGEn s odhadovanými inves-
tičními náklady přes 200 mil. Kč. projekt CoGEn II je realizován dceřinou společností G-ronn s.r.o.

zPráva Představenstva sPOlečnOsti 
Mvv energie Cz a.s. O POdnikatelské činnOsti 
za hOsPOdářský rOk 2009/2010 (říjen 2009–září 2010)
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ti představenstvo se věnovalo v průběhu uplynulého hospodářského období řadě projektů s cílem dalšího růstu energetického portfolia dce-
řiných společností přímou akvizicí dalších majetkových podílů nebo výstavbou nových zařízení. představenstvo rovněž sledovalo již běžící 
projekty v rámci energetických služeb a jejich výsledky. podařilo se získat další projekty, z nichž za zmínku stojí především projekt zaručených 
energetických úspor pro Střední průmyslovou školu stavební Josefa Gočára v praze s investiční náročností 9,3 mil. Kč. oblast energetických 
služeb skýtá i další příležitosti a představenstvo hodlá i nadále usilovat o získání a realizaci dalších obchodních příležitostí.

představenstvo kontinuálně sledovalo vývoj podmínek na energetických trzích a zejména cenový vývoj energetických a souvisejících komodit. 
Vývoj cen byl v uplynulém hospodářském období ve znamení stabilizace. po řadě poklesů se ceny ustálily a opět začaly růst. Situaci na trhu 
se skupina snažila využít především při sjednání cenových podmínek nákupů paliv na další období s cílem co nejpříznivějšího cenového vývoje 
energie dodávané koncovým zákazníkům.

představenstvo v souladu se zákonem zajistilo vypracování řádné účetní závěrky připravené dle české účetní legislativy a podkladů pro kon-
solidaci mezinárodního koncernu MVV Energie aG (sestavované dle platných Mezinárodních standardů účetního vykazování) k 30. září 2010. 
Tyto podklady byly následně ověřeny auditorem, kterým byla společnost pricewaterhouseCoopers audit, s.r.o. Společnost, jež audit provedla, 
potvrdila, že podle jejího názoru účetní závěrka a podklad pro konsolidaci mateřské společnosti podávají věrný a poctivý obraz finanční situ-
ace společnosti MVV Energie Cz a.s. k 30. září 2010. představenstvo doporučilo účetní závěrku připravenou dle české účetní legislativy ke 
schválení jedinému akcionáři.

V praze dne 22. listopadu 2010

 
Ing. Miroslav Kovářík Ing. Václav Hrach, ph.D.
člen představenstva předseda představenstva
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Společnost MVV Energie Cz a.s. dosáhla v hospodářském roce 2009/2010 výsledku hospodaření před zdaněním ve výši přes 181 mil. Kč. 
V meziročním srovnání se jedná o téměř 4% nárůst, ke kterému přispěly především vyšší dividendové toky z dceřiných účastí a snížení stavu 
opravných položek a účetních rezerv. 

provozní hospodářský výsledek společnosti skončil na hodnotě -6 mil Kč. V meziročním porovnání je to o více jak 3 mil. lepší hodnota. nižší 
realizovaná marže z centrálního nákupu paliv a vyšší personální náklady, které souvisejí s personálním posílením především v oblasti technic-
kého úseku a energetických služeb, byly více než kompenzovány výše zmíněným snížením stavu položky účetních rezerv a opravných položek. 
Celková provozní ztráta společnosti byla navíc částečně kompenzována pozitivním výsledkem v oblasti finančního hospodaření, a tak celkový 
provozní a finanční výsledek hospodaření společnosti bez započtení vlivu přijatých dividend činil zhruba -1,8 mil. Kč. 

Celkové tržby společnosti meziročně klesly o 36 % na zhruba 400 mil. Kč. Hlavním důvodem je snížení objemu využívání centrálně zajišťované-
ho nízkosirného těžkého topného oleje a jeho nahrazení dodávkami zemního plynu. obdobným směrem jako tržby za palivo se vyvíjely i náklady 
na jeho pořízení a celkově tak nakonec došlo i k poklesu realizované marže o téměř 1,5 mil. Kč. 

Celková bilanční suma meziročně stoupla o 56 mil. Kč na 1,98 mld. Kč. Hlavním důvodem tohoto navýšení je realizovaný hospodářský výsledek 
po zdanění ve výši 179 mil Kč. Jeho efekt byl v témže období téměř plně eliminovaný výplatou dividend do mateřské společnosti MVV Energie 
aG ve výši 160 mil. Kč. zbylý efekt je dán oceňovacím rozdílem k hodnotám podílů v majetkových účastech. navýšení dlouhodobého finanční-
ho majetku z důvodu pořízení nové 100% dceřiné účasti IroMEz s.r.o. se na celkové bilanční sumě nijak zásadně neprojevilo, neboť koupě 
byla v první fázi financována z vlastních zdrojů společnosti.  

zPráva O hOsPOdaření
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Společnost MVV Energie Cz a.s. tak i nadále potvrzuje vysokou stabilitu svého hospodaření a zajištění dobré připravenosti k dalšímu rozvoji 
v rámci svého oboru podnikání. 

ukazatel (v tis. kč)

hospodářský rok 

2009/2010** 2008/2009* 2007/2008

Tržby 407 097 634 104 385 157

Hospodářský výsledek před zdaněním 181 207 174 872 92 419

Bilanční suma 1 978 248 1 922 643 1 705 900

Cizí zdroje 126 827 126 624 146 349

zadluženost (cizí zdroje/pasiva) 6,41 % 6,59 % 8,6 %

rentabilita celkových aktiv (zisk/aktiva) 9,16 % 9,10 % 5,4 %

  * od ledna 2009 ukazatele ovlivňuje nákup majoritního podílu MVV Energie Cz ve společnosti čESKoLIpSKá TEpLárEnSKá a.s.
**  od listopadu 2009 je součástí skupiny i společnost IroMEz s.r.o., v průběhu finančního roku byl dokončen a zprovozněn projekt CoGEn a započata výstavba související 

s projektem CoGEn II.
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V účetním období 2009/2010 bylo 6 členů dozorčí rady, stejně jako v předchozím období a došlo k jedné personální změně. pan Hans Ge-
org Hägele odstoupil ze své funkce místopředsedy i člena dozorčí rady a novou členkou dozorčí rady byla jmenována paní Daniela Kirchner. 
Místopředsedou dozorčí rady byl nově zvolen Dr. iur. Martin auer. 

Dozorčí rada MVV Energie Cz a.s. průběžně zajišťovala úkoly, které ji náležejí ze zákona a ze stanov společnosti. Jako kontrolní orgán spo-
lečnosti dohlížela na výkon působnosti statutárního orgánu společnosti, na uskutečňování podnikatelské činnosti a hospodaření společnosti.

V průběhu hospodářského roku 2009/2010 se konalo zasedání dozorčí rady celkem třikrát, a to 9. prosince 2009, 21. dubna 2010 a 29. září 
2010. Dne 8. října 2009 proběhlo mimořádné zasedání dozorčí rady formou per rollam, kterým byl doporučen ke schválení jedinému akcionáři 
odkup 100% podílu společnosti IroMEz s.r.o. 

Dozorčí rada byla pravidelně informována o činnosti společnosti, její finanční situaci a dalších podstatných záležitostech, a to nejen této spo-
lečnosti, ale i všech společností ze skupiny MVV Energie Cz; mimo jiné se dozorčí rada zabývala těmito záležitostmi:
  schválila finanční plán skupiny MVV Energie Cz pro období 2010/2011 a doporučila ke schválení jedinému akcionáři 3letý finanční plán 
skupiny MVV Energie Cz;
  doporučila ke schválení jedinému akcionáři auditora pro účetní období 2009/2010;
  integrace společnosti IroMEz s.r.o. do skupiny;
  proces restrukturalizace společnosti Městské inženýrské sítě Studénka a.s.;
  změna sídla společnosti MVV Energie Cz a.s.;
  probíhající projekty „Cogen I“a „Cogen II“.

V souladu se zákonem dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku a podklady pro konsolidaci mezinárodního koncernu MVV Energie aG 
(sestavované dle platných mezinárodních standardů účetního vykazování) k 30. 9. 2010 a dospěla k závěru, že účetní záznamy a účetní eviden-
ce byly vedeny průkazným způsobem v souladu s předpisy o účetnictví a že tyto účetní závěrky věrně a poctivě zobrazují finanční situaci spo-
lečnosti MVV Energie Cz a.s. k 30. 9. 2010, resp. konsolidovaného celku MVV Energie Cz a.s. audit účetních závěrek provedla společnost 
pricewaterhouseCoopers audit, s.r.o., která potvrdila, že podle jejího názoru účetní závěrky podávají věrný a poctivý obraz finanční situace spo-
lečnosti MVV Energie Cz a.s. k 30. 9. 2010 v souladu s českou účetní legislativou a podklady pro konsolidaci mezinárodního koncernu MVV 
Energie aG (sestavované dle platných Mezinárodních standardů účetního vykazování). Dozorčí rada vzala na vědomí tento výrok auditora.

na základě všech těchto skutečností doporučí dozorčí rada jedinému akcionáři, aby schválil účetní závěrky za účetní období 2009/2010 
a návrh na rozdělení zisku předložený představenstvem.

V Mannheimu dne 8. prosince 2010

Mr. Matthias Brückmann
předseda dozorčí rady

zPráva dOzOrčí rady Mvv energie Cz a.s.
za hOsPOdářský rOk 2008/2009 (říjen 2009–září 2010)
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akCiOnářůM sPOlečnOsti Mvv energie Cz a.s.

ověřili jsme účetní závěrku společnosti MVV Energie Cz a.s., identifikační číslo 496 85 490, se sídlem Kutvirtova 339/5, 150 00 praha 5 (dále 
„Společnost“) za období od 1. října 2009 do 30. září 2010, uvedenou ve výroční zprávě na stranách 52–80, ke které jsme dne 27. října 2010 
vydali výrok uvedený na stranách 50–51.

zpráva o výroční zprávě
ověřili jsme soulad ostatních informací obsažených ve výroční zprávě Společnosti za rok končící 30. září 2010 s výše uvedenou účetní 
závěrkou. za správnost výroční zprávy odpovídá představenstvo Společnosti. naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok 
o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

úloha auditora
ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními standardy auditu a související aplikační doložkou Komory auditorů české republiky. V sou-
ladu s těmito předpisy jsme povinni naplánovat a provést ověření tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že ostatní informace obsažené 
ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu 
s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

výrok
podle našeho názoru jsou ostatní informace uvedené ve výroční zprávě Společnosti za rok končící 30. září 2010 ve všech významných ohle-
dech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

zpráva o prověrce zprávy o vztazích
Dále jsme provedli prověrku přiložené zprávy o vztazích mezi Společností a její ovládající osobou a mezi Společností a ostatními osobami 
ovládanými stejnou ovládající osobou za rok končící 30. září 2010 (dále „zpráva”). za úplnost a správnost zprávy odpovídá představenstvo 
Společnosti. naší úlohou je prověřit správnost údajů uvedených ve zprávě.

rozsah prověrky
prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním standardem pro prověrky č. 2410 a související aplikační doložkou Komory auditorů české 
republiky k prověrce zprávy o vztazích. V souladu s těmito předpisy jsme povinni naplánovat a provést prověrku s cílem získat střední míru 
jistoty, že zpráva neobsahuje významné nesprávnosti. prověrka je omezena především na dotazování zaměstnanců Společnosti, na analytické 
postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. audit 
jsme neprováděli, a proto nevydáváme auditorský výrok.
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na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti v údajích uvedených ve zprávě sestavené v souladu s požadavky 
§66a obchodního zákoníku.

8. prosince 2010

pricewaterhouseCoopers audit, s.r.o.
zastoupená partnerem

petr Kříž
statutární auditor, oprávnění č. 1140
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y rOzvaha k 30. 9. 2010 
v celých tisících kč

Označení aktiva běžné období Minulé období

  brutto korekce netto netto

   aktiva CelkeM 2 014 655 -36 407 1 978 248 1 922 643

b.   dlouhodobý majetek 1 763 568 -36 329 1 727 239 1 493 605

b. i.  dlouhodobý nehmotný majetek  18 299 -17 594  705  721

B. I. 1. nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  75 -75 0 0

 2. Software  18 049 -17 481  568  530

 3. ocenitelná práva  141 -38  103  125

 4. nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  34 0  34  66

b. ii.  dlouhodobý hmotný majetek  9 805 -6 735  3 070  3 367

B. II. 1. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí  9 292 -6 735  2 557  2 824

 2. nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  513 0  513  543

b. iii.  dlouhodobý finanční majetek 1 735 464 -12 000 1 723 464 1 489 517

B. III. 1. podíly v ovládaných a řízených osobách 1 734 039 -12 000 1 722 039 1 489 092

 2. pořizovaný dlouhodobý finanční majetek  1 425 0  1 425  425
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Označení aktiva běžné období Minulé období

  brutto korekce netto netto

C.   Oběžná aktiva  248 742 -78  248 664  426 891

C. i.  zásoby  19 131 0  19 131  19 131

C. I. 1. nedokončená výroba a polotovary  19 131 0  19 131  19 131

C. ii.  dlouhodobé pohledávky  30 262 0  30 262  28 222

C. II. 1. pohledávky z obchodních vztahů  18 643 0  18 643  17 293

 2. pohledávky - ovládající a řídící osoba  1 250 0  1 250  2 500

 3. odložená daňová pohledávka  10 369 0  10 369  8 429

C. iii.  krátkodobé pohledávky  90 929 -78  90 851  186 537

C. III. 1. pohledávky z obchodních vztahů  22 198 -78  22 120  43 722

 2. pohledávky - ovládající a řídící osoba  41 647 0  41 647  124 866

 3. Stát - daňové pohledávky  1 598 0  1 598 0

 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy  2 398 0  2 398  1 083

 5. Dohadné účty aktivní  23 084 0  23 084  16 846

 6. Jiné pohledávky  4 0  4  20

C. iv.  krátkodobý finanční majetek  108 420 0  108 420  193 001

C. IV. 1. peníze  183 0  183  213

 2. Účty v bankách  108 237 0  108 237  12 788

 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0  180 000

d. i.  časové rozlišení  2 345 0  2 345  2 147

D. I. 1. náklady příštích období  2 345 0  2 345  2 147
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y Označení Pasiva běžné období Minulé období

   Pasiva CelkeM 1 978 248 1 922 643

a.   vlastní kapitál 1 851 406 1 795 648

a. i.  základní kapitál  720 000  720 000

a. I. 1. základní kapitál  720 000  720 000

a. ii.  kapitálové fondy  859 846  823 170

a. II. 1. ostatní kapitálové fondy  610 001  610 001

 2. oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků  249 845  213 169

a. iii.  rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku  22 526  14 005

a. III. 1. zákonný rezervní fond  22 526  14 005

a. iv.  výsledek hospodaření minulých let  69 951  68 042

a. IV. 1. nerozdělený zisk minulých let  69 951  68 042

a. v.  výsledek hospodaření běžného účetního období  179 083  170 431

b.   Cizí zdroje  126 827  126 624

b. i.  rezervy  53 874  44 192

B. I. 1. rezerva na daň z příjmů 0  623

 2. ostatní rezervy  53 874  43 569

b. ii.  dlouhodobé závazky  6 448 0

B. II. 1. Jiné závazky  6 448 0

b. iii.  krátkodobé závazky  57 141  66 313

B. III. 1. závazky z obchodních vztahů  17 463  12 125

 2. Stát - daňové závazky a dotace 0  752

 3. Krátkodobé přijaté zálohy  18 121  19 810

 4. Dohadné účty pasivní  21 557  33 626

b. iv.  bankovní úvěry a výpomoci  9 364  16 119

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé  6 000  9 364

 2. Krátkodobé bankovní úvěry  3 364  6 755

C. i.  časové rozlišení  15  371

C. I. 1. Výnosy příštích období  15  371
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výkaz zisku a ztráty 
za období od 1. 10. 2009 do 30. 9. 2010  
v celých tisících kč

Označení teXt běžné období Minulé období

 I.  Tržby za prodej zboží  311 332  536 559

a.   náklady vynaložené na prodané zboží  300 668  524 422

 +  Obchodní marže  10 664  12 137

 II.  Výkony  95 765  97 202

 II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb  95 765  97 545

 2. změna stavu zásob vlastní činnosti 0 -343

B.   Výkonová spotřeba  69 320  69 714

B. 1. Spotřeba materiálu a energie  8 103  5 508

 2. Služby  61 217  64 206

 +  Přidaná hodnota  37 109  39 625

C.   osobní náklady  31 892  28 663

C. 1. Mzdové náklady  18 633  19 874

 2. odměny členům orgánů společnosti a družstva  6 366  2 719

 3. náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  6 255  5 519

 4. Sociální náklady  638  551

D.   Daně a poplatky  56  28

E.   odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  3 343  3 435

 III.  Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu  378  765

 III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  375  750

 2. Tržby z prodeje materiálu  3  15

F.   zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu  208  1 026

F. 1. zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  208  1 026

G.   zvýšení (+) / snížení (-) rezerv a opravných položek v provozní oblasti  1 884  14 510

 IV.  ostatní provozní výnosy  18 0

H.   ostatní provozní náklady  6 525  2 226
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Označení teXt běžné období Minulé období

 *  Provozní výsledek hospodaření -6 403 -9 498

 VII.  Výnosy z dlouhodobého finančního majetku  182 997  171 761

 VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem  182 997  171 761

 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku  707  1 035

 X.  Výnosové úroky  4 800  9 650

n.   nákladové úroky  413  2 423

 XI.  ostatní finanční výnosy  234  5 603

o.   ostatní finanční náklady  715  1 256

 *  Finanční výsledek hospodaření  187 610  184 370

Q.   Daň z přijmů za běžnou činnost  2 124  4 441

Q. 1.  - splatná  4 064  6 375

 2.  - odložená -1 940 -1 934

 ** výsledek hospodaření za běžnou činnost  179 083  170 431

 *** výsledek hospodaření za účetní období  179 083  170 431

 *** výsledek hospodaření před zdaněním  181 207  174 872
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Přehled O PeněžníCh tOCíCh
za období od 1. 10. 2009 do 30. 9. 2010  
v celých tisících kč

běžné období Minulé období

Peněžní toky z provozní činnosti

účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním 181 207 174 872

a.1 úpravy o nepeněžní operace:

a.1.1 odpisy stálých aktiv 3 343 3 435

a.1.2 změna stavu opravných položek a rezerv 1 884 14 510

a.1.3 zisk (-) / ztráta (+) z prodeje stálých aktiv -167 276

a.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku -182 997 -172 796

a.1.5 Vyúčtované výnosové úroky  -4 387  -7 227

a* čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu -1 117 13 070

a.2 změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu:

a.2.1 změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv 117 976 -110 284

a.2.2 změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv -9 529 -308

a.2.3 změna stavu zásob  0  343

a** čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 107 330  -97 179

a.3 Úroky vyplacené -413  -1 858

a.4 Úroky přijaté 5 481 7 947

a.5 zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost -4 888 -5 445

a.7 přijaté dividendy a podíly na zisku  168 350  172 796

a*** čistý peněžní tok z provozní činnosti  275 860  76 261
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běžné období Minulé období

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -194 061  -3 047

B.2 příjmy z prodeje stálých aktiv  375  750

b*** čistý peněžní tok z investiční činnosti  -193 686  -2 297

peněžní toky z finanční činnosti

C.1 změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků -6 755 -6 755

C.2 změna stavu vlastního kapitálu:

C.2.3 Další vklady akcionářů 0 170 000

C.2.6 Vyplacené dividendy -160 000 -170 000

C*** čistý peněžní tok z finanční činnosti  -166 755  -6 755

čisté snížení / zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů -84 581 67 209

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku  193 001  125 792

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku  108 420  193 001
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Přehled O zMěnáCh vlastníhO kaPitálu
za období od 1. 10. 2009 do 30. 9. 2010  
v celých tisících kč

základní 
kapitál

zákonný 
rezervní fond

Ostatní 
kapitálové 

fondy

Oceňovací 
rozdíly 

z přecenění
nerozdělený 

zisk Celkem

zůstatek k 1. říjnu 2008 720 000 9 565 440 001 146 448 242 482 1 558 496

oceňovací rozdíly z přecenění na reálnou 
hodnotu – podíly v ovládaných a řízených 
osobách, v osobách pod podstatným vlivem 0 0 0 66 721 0 66 721

příděl do rezervního fondu 0 4 440 0 -4 440 0

příplatek mimo základní kapitál 0 0 170 000 0 0 170 000

Vyplacené dividendy 0 0 0 0 -170 000 -170 000

zisk za účetní období  0  0  0  0  170 431  170 431

zůstatek k 30. září 2009 720 000 14 005 610 001 213 169 238 473 1 795 648

oceňovací rozdíly z přecenění na reálnou 
hodnotu – podíly v ovládaných a řízených 
osobách, v osobách pod podstatným vlivem 0 0 0 36 676 0 36 676

příděl do rezervního fondu 0 8 521 0 0 -8 521 0

Vyplacené dividendy 0 0 0 0 -160 000 -160 000

zisk za účetní období  0  0  0  0  179 083  179 083

ostatní  0  0  0  0  -1  -1

zůstatek k 30. září 2010 720 000 22 526 610 001 249 845  249 034 1 851 406
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PřílOha účetní závěrky
hospodářský rok 2009/2010 končící 30. září 2010
v celých tisících kč

1 všeObeCné inFOrMaCe

základní informace o společnosti

MVV Energie Cz a.s. (dále „Společnost“) byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v praze dne 6. října 1993 
a je vedena pod spisovou značkou: oddíl B, vložka 14942. Do 31. května 2010 měla Společnost sídlo v praze 3, Chrudimská 2526/2a 
a od 1. června 2010 společnost sídlí na praze 5, Kutvirtova 339/5, pSč 150 00. 

Hlavním předmětem podnikání holdingové společnosti je realizace technického, ekonomického poradenství a realizace projektů úspor ener-
gie. Identifikační číslo Společnosti je 49685490.

Společnost má prokuristu Ing. Libora Žížalu. V prokuře je zahrnuto oprávnění zcizovat a zatěžovat nemovitosti.

Složení představenstva k 30. září 2010 bylo následující: 

Funkce

Ing. Václav Hrach, ph.D. předseda

Ing. Miroslav Kovářík člen

Složení dozorčí rady k 30. září 2010 bylo následující:

Funkce

Matthias Brückmann předseda 

Dr. iur. Martin auer místopředseda

Dr. reiner andreas Lübke člen

Stefan Grützmacher člen

Bernhard Schumacher člen

Daniela Kirchner člen
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Složení dozorčí rady k 30. září 2009 bylo následující:

Funkce

Matthias Brückmann předseda 

Hans Georg Hägele místopředseda 

Dr. reiner andreas Lübke člen

Stefan Grützmacher člen

Dr. iur. Martin auer člen

Bernhard Schumacher člen

Společnost je tvořena dvěma úseky, dvěmi odděleními a sedmi samostatnými pozicemi. 

Úseky společnosti jsou:
 Finanční úsek
 obchodně-technický úsek

2 účetní POstuPy

(a) základní zásady zpracování účetní závěrky

Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v české republice a je sestavena v historických cenách. 

podíly v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem jsou oceněny ekvivalencí.

(b) dlouhodobý nehmotný majetek

nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 60 tis. Kč za položku, je považován za dlouhodobý 
nehmotný majetek. 

nakoupený nehmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související. 
Veškeré výdaje na výzkum jsou účtovány do nákladů. Výdaje na vývoj, jehož výsledky jsou určeny k obchodování, jsou aktivovány jako nehmotný 
majetek a vykázány v pořizovací ceně či v hodnotě budoucích ekonomických užitků, je-li nižší. 
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Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím 
způsobem: 

Software 3 roky

ocenitelná práva 6 let

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 3 roky

odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti. 

pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena na tuto částku 
prostřednictvím opravné položky. zpětně získatelná částka je stanovena na základě očekávaných budoucích peněžních toků generovaných 
daným aktivem.

(c) dlouhodobý hmotný majetek

Hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 40 tis. Kč za položku, je považován za dlouhodobý 
hmotný majetek. 

nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením 
související. 

Dlouhodobý hmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím způ-
sobem: 

zhodnocení budovy v nájmu 5 let

Stroje a zařízení 4–6 let

Inventář 3–12 let

Motorová vozidla 3 roky

odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého hmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti. 
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pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena na tuto částku 
prostřednictvím opravné položky. zpětně získatelná částka je stanovena na základě očekávaných budoucích peněžních toků generovaných 
daným aktivem.

náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. 

(d) Podíly v ovládaných a řízených osobách a podíly v účetních jednotkách s podstatným vlivem

podíly v ovládaných a řízených osobách představují majetkové účasti v podnicích, které jsou ovládané nebo řízené Společností (dále též „dce-
řiná společnost“).

podíly v účetních jednotkách s podstatným vlivem představují majetkové účasti v podnicích, v nichž Společnost vykonává podstatný vliv, ale 
nemá možnost tento podnik ovládat nebo řídit (dále též „přidružená společnost“).

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

(e) Ostatní cenné papíry a podíly 

Společnost rozděluje cenné papíry a podíly, které nejsou podílem v dceřiné společnosti, do následujících kategorií: cenné papíry k obchodo-
vání, cenné papíry držené do splatnosti a realizovatelné cenné papíry.

(f) zásoby

V případě dlouhodobých smluv zůstatková hodnota nedokončené výroby také zahrnuje část administrativní režie. přijaté subdodávky a jiné 
přímé náklady jsou účtovány přímo do nákladů a současně je zaúčtována nedokončená výroba proti aktivaci. přijaté subdodávky jsou oceněny 
pořizovací cenou. K zúčtování nedokončené výroby dochází v okamžiku zachycení tržby za uskutečněnou dodávku.

(g) Pohledávky

pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám. opravná položka k pochybným po-
hledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek a individuálního posouzení bonity dlužníků. Společnost rozhodla nevytvářet 
v tomto roce opravné položky k pohledávkám za spřízněnými stranami. 
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(h) Peníze a peněžní ekvivalenty

peněžní prostředky jsou peníze v hotovosti včetně cenin a peněžních prostředků na účtu včetně přečerpání běžného nebo kontokorentního 
účtu. 

peněžními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní finanční majetek, který je snadno a pohotově směnitelný za předem známou částku pe-
něžních prostředků a u tohoto majetku se nepředpokládají významné změny hodnoty v čase. za peněžní ekvivalenty jsou považovány peněžní 
úložky s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou a likvidní dluhové cenné papíry k obchodování na veřejném trhu. 

Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody.

V účetní závěrce za rok končící 30. září 2009 Společnost nevykázala depozitní směnky ve výši 180 mil. Kč jako peněžní ekvivalent.

V účetní závěrce za rok končící 30. září 2010 Společnost reklasifikovala depozitní směnky ve výkazu peněžních toků a v poznámce 19 
k 30. září 2009 do peněžních ekvivalentů.

(i) Přepočet cizích měn

Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kursem platným v den transakce. 

zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým kursem zveřejněným českou národní 
bankou k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu peněžních aktiv, pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku 
a ztráty a v účetní závěrce jsou vykázány souhrnně. 

(j) výnosy

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

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

(k) rezervy

Společnost tvoří rezervy na krytí svých závazků nebo výdajů, u nichž je pravděpodobné, že nastanou, je znám jejich účel, avšak není přesně 
známa jejich výše nebo časový rozvrh úhrady. rezervy však nejsou tvořeny na běžné provozní výdaje nebo na výdaje přímo související s bu-
doucími příjmy. 
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(l) zaměstnanecké požitky

na nevybranou dovolenou Společnost nevytváří rezervu z důvodu nevýznamnosti.

na odměny a bonusy zaměstnancům Společnost vytváří rezervu. 

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

(m) úrokové náklady 

Veškeré úrokové náklady jsou účtovány do nákladů.

(n) Odložená daň 

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

(o) spřízněné strany

Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí:

  strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný nebo rozhodující vliv u Společnosti, a společnosti, kde tyto strany mají roz-
hodující vliv;
  členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů Společnosti, nebo její mateřské společnosti a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, 
kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv;

  dceřiné a přidružené společnosti a společné podniky.

Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami jsou uvedeny v poznámkách 14 a 15.

(p) následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto 
události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.

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

Pořizovací cena

1. října 2009 Přírůstky / přeúčtování vyřazení 30. září 2010

Software 20 323 575 2 849 18 049

ocenitelná práva 141 0 0 141

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 75 0 0 75

nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  66  34  66  34

Celkem 20 605 609 2 915 18 299

Oprávky

1. října 2009 Přírůstky vyřazení 30. září 2010

Software 19 793 537 2 849 17 481

ocenitelná práva 16 22 0 38

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 75 0 0 75

Celkem 19 884 559 2 849 17 594

zůstatková hodnota 721 705

Pořizovací cena 

1. října 2008 Přírůstky / přeúčtování vyřazení 30. září 2009

Software 20 728 482 887 20 323

ocenitelná práva 0 141 0 141

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 75 0 0 75

nedokončený majetek 0 66 0 66

Celkem 20 803 689 887 20 605
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Oprávky

1. října 2008 Přírůstky vyřazení 30. září 2009

Software 19 414 1 266 887 19 793

ocenitelná práva 0 16 0 16

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 75 0 0 75

Celkem 19 489 1 282 887 19 884

zůstatková hodnota 1 314 721

4 dlOuhOdObý hMOtný Majetek

Pořizovací cena 

1. října 2009 Přírůstky / přeúčtování vyřazení 30. září 2010

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 10 007 2 724 3 439 9 292

nedokončený majetek 543  513  543  513

Celkem 10 550 3 237 3 982 9 805

Oprávky

1. října 2009 Přírůstky vyřazení 30. září 2010

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 7 183 2 734 3 182 6 735

Celkem 7 183 2 734 3 182 6 735

zůstatková hodnota 3 367 3 070
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Pořizovací cena 

1. října 2008 Přírůstky / přeúčtování vyřazení 30. září 2009

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 10 557 1 029 1 579 10 007

nedokončený majetek  405  138  0  543

Celkem 10 962 1 167 1 579 10 550

Oprávky

1. října 2008 Přírůstky vyřazení 30. září 2009

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 5 912 3 178 1 907 7 183

Celkem 5 912 3 178 1 907 7 183

zůstatková hodnota 5 050 3 367

5 POdíly v OvládanýCh a řízenýCh OsObáCh a POdíly v účetníCh jednOtkáCh POd POdstatnýM vliveM 

K 30. září 2010:

Počet 
akcií

nominální 
hodnota 

Pořizovací 
cena

účetní 
hodnota

Podíl na 
základním 
kapitálu %

výsledek 
hospodaření 

v roce 
končícím 

30. září 2010
vlastní 
kapitál

Příjem 
z dividend v 

roce končícím 
30. září 2010

tuzemské 

zásobování teplem 
Vsetín a.s. 602 77 949  178 952 194 797 98,82 51 856 197 123 48 038

CTz s.r.o. - - 31 800 55 312 50,96 10 186 108 541 0

TErMo Děčín a.s. 502 895 162 938 165 255 240 860 96,91 36 103 248 540 48 278

Vodovody a kanalizace 
Studénka s.r.o. - - 16 649 119 117 100,00 -121 119 117 0

českolipské teplo a.s. 1 2 000 49 000 130 026 100,00 65 724 130 026 0

MVV enservis a.s. 1 2 000 2 000 0 100,00 11 489 -1 078 0

Jablonecká teplárenská 
a realitní, a.s. 198 198 000 255 000 206 143 65,78 -3 976 313 383 21 100

opaTHErM a.s. 100 99 000 134 000 109 741 100,00 14 653 109 741 0

Dubská energetická 
společnost a.s. 1 000 1000 12 000 12 000 100,00 -* -* 0

EnErGIE Holding a.s. 1 440 000 440 019 506 718 100,00 49 458 506 718 33 934
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Počet 
akcií

nominální 
hodnota 

Pořizovací 
cena

účetní 
hodnota

Podíl na 
základním 
kapitálu %

výsledek 
hospodaření 

v roce 
končícím 

30. září 2010
vlastní 
kapitál

Příjem 
z dividend v 

roce končícím 
30. září 2010

poWGEn a.s. 1 2 000 107 249 153 398 100,00 22 228 153 398 0

G-ronn s.r.o. - - 218 0 100,00 -239  -40 0

G-LInDE s.r.o. - - 219 96 100,00 -104 96 0

pelhřimovské 
teplo s.r.o. - - 213 142 100,00 -58 142 0

IroMEz s.r.o. - - 91 621 5 689 100,00 3 187 5 689 31 647

opravná položka  -12 000*

zůstatková hodnota 1 722 039 182 997

Společnost eviduje k 30. září 2010 neuhrazené přijaté dividendy ve výši 14 647 tis. Kč.

Společnost v letošním účetním období vložila příplatek mimo základní kapitál do společnosti poWGEn a.s. ve výši 104 000 tis. Kč, tím došlo 
ke zvýšení pořizovací ceny finanční investice.

Dále došlo na základě rozhodnutí Společnosti jako jediného akcionáře společnosti poWGEn a.s. ze dne 1. března 2010 ke zvýšení poři-
zovací ceny společnosti poWGEn a.s. ve výši 1 249 tis. Kč o odštěpovanou část jmění společnosti Městské inženýrské sítě Studénka a.s., 
související s výrobou a rozvodem tepelné energie, která přešla na základě sloučení na společnost poWGEn a.s.

Dne 1. května 2010 přešlo na společnost Vodovody a kanalizace Studénka s.r.o., jako na společnost nástupnickou dle příslušných ustanovení 
zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev jmění zanikající společnosti Městské inženýrské sítě Studénka a.s. 
pořizovací cena finanční investice Vodovody a kanalizace Studénka s.r.o. byla zvýšena o 16 648 tis. Kč.
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K 30. září 2009:

Počet akcií
nominální 

hodnota
Pořizovací 

cena
účetní 

hodnota

Podíl 
na zákl. 

kapitálu %

výsledek 
hospodaření 

v roce 
končícím 

30. září 2009 
vlastní 
kapitál

Příjem 
z dividend 

v roce 
končícím 

30. září 2009

tuzemské 

zásobování teplem 
Vsetín a.s.

602 77 949  178 952 192 223 98,82 47 490 194 518 51 664

CTz s.r.o. - - 31 800 50 772 50,96 7 459 99 629 0

TErMo Děčín a.s. 502 895 162 938 165 255 244 849 96,91 13 952 252 665 53 307

Městské inženýrské sítě 
Studénka a.s.

129 861 59 476 17 897 68 188 100,00 -7 347 68 188 5 190

českolipské teplo a.s. 1 2 000 49 000 105 933 100,00 96 883 105 933 0

MVV enservis a.s. 1 2 000 2 000 0 100,00 -6 087 -12 567 0

Jablonecká teplárenská 
a realitní, a.s.

198 198 000 255 000 230 521 65,78 34 907 350 439 18 658

opaTHErM a.s. 100 99 000 134 000 95 089 100,00 11 184 95 089 0

Dubská energetická 
společnost a.s.

1 000 1 000 12 000 12 000 100,00  -* -* 0

EnErGIE Holding a.s. 1 440 000 440 019 483 189 100,00 65 915 483 189 42 942

poWGEn a.s. 1 2 000 2 000 18 328 100,00 7 188 18 328 0

opravná položka  -12 000*

zůstatková hodnota 1 489 092 171 761

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

*pozn.:  Společnost efektivně nevykonává vlastnické a řídící právo na společnosti Dubská energetická společnost, a.s. z důvodu vlastnického sporu. Společnost nemá přístup 
k aktuálním výsledkům hospodaření společnosti, nepřeceňuje hodnotu této finanční investice metodou ekvivalence, ale vytváří 100% opravnou položku.
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6 zásOby

zásoby ve výši 19 131 tis. Kč (2009: 19 131 tis. Kč) jsou tvořeny nedokončenou výrobou vztahující se k projektu úspor energie společnosti 
české Dráhy, a.s. (ostrava). 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 technologický soubor bude představovat zajištění této pohledávky. Do té doby bu-
dou české dráhy, a.s. platit společnosti zálohy podle splátkového kalendáře.

7 POhledávky

běžné období Minulé období

pohledávky z obchodních vztahů - do splatnosti 15 111 38 089

- po splatnosti  7 087 14 132

22 198 52 221

Jiné pohledávky - do splatnosti 68 731 142 815

- po splatnosti  0  0

90 929 195 036

opravné položky na pochybné pohledávky  -78  -8 499

zůstatková hodnota krátkodobých pohledávek 90 851 186 537

Dlouhodobé pohledávky  19 893  19 793

odložená daňová pohledávka  10 369  8 429

zůstatková hodnota dlouhodobých pohledávek 30 262 28 222

zůstatková hodnota pohledávek celkem 121 113 214 759

nezaplacené pohledávky z obchodních vztahů nejsou zajištěny. Společnost má pohledávky z obchodních vztahů s dobou splatnosti delší než 
5 let ve výši 4 465 tis. Kč (30. září 2009: 6 902 tis. Kč).

změna opravné položky k pochybným pohledávkám:

Počáteční zůstatek k 1. říjnu 2008 / 2009 8 499 6 887

Tvorba opravné položky 0 1 612

zrušení opravné položky -8 421  0

konečný zůstatek k 30. září 2009 / 2010  78 8 499
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8 vlastní kaPitál

Schválené a vydané akcie

Počet
běžné období 

účetní hodnota Počet
Minulé období 

účetní hodnota

Kmenové akcie v hodnotě 20 000 000 Kč, plně splacené 36 720 000 36 720 000

Společnost je plně vlastněna společností MVV EnErGIE aG, zapsanou ve Spolkové republice německo a tato společnost je mateřská spo-
lečnost celé skupiny MVV Energie Cz.

zákonný rezervní fond je tvořen ze zisku Společnosti podle zákona a nelze jej rozdělit mezi akcionáře, ale lze jej použít výhradně k úhradě 
ztrát. 

Dne 11. prosince 2009 valná hromada schválila účetní závěrku Společnosti za rok končící 30. září 2009 a rozhodla o rozdělení zisku ve výši 
170 431 tis. Kč.

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

9 rezervy

soudní spory rezerva na penále daň z příjmů

závazky vůči 
zaměstnancům 

(odměny) Celkem

Počáteční zůstatek k 1. říjnu 2008 23 498 1 371 0 5 474 30 343

Tvorba rezerv 18 026 0 623 3 715 22 364

použití rezerv -1 670 -1 371  0 -5 474 -8 515

konečný zůstatek k 30. září 2009 39 854 0 623 3 715 44 192

Tvorba rezerv 13 180 0 0 4 344 17 524

zrušení rezerv 0 0 0 -406  -406

použití rezerv -3 504  0 -623 -3 309 -7 436

konečný zůstatek k 30. září 2010  49 530  0  0  4 344 53 874

Výpočet daně z příjmů a odložené daně je uveden v poznámce 12 Daň z příjmů.
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10 závazky

běžné období Minulé období 

závazky z obchodních vztahů - do splatnosti 14 046 10 401

- po splatnosti  3 417 1 724

17 463 12 125

Jiné závazky - do splatnosti 39 678 54 188

krátkodobé závazky celkem 57 141 66 313

Jiné dlouhodobé závazky 6 448 0

dlouhodobé závazky celkem  6 448  0

krátkodobé a dlouhodobé závazky celkem 63 589 66 313

Výše uvedené závazky nebyly zajištěny žádným majetkem Společnosti a nemají splatnost delší než 5 let.

Společnost nemá žádné závazky po splatnosti ze sociálního nebo zdravotního pojištění ani žádné jiné závazky po splatnosti k finančním úřa-
dům či jiným státním institucím. 

11 úvěry a Ostatní Půjčky 

běžné období Minulé období

Jiné bankovní úvěry splatné do jednoho roku (včetně části dlouhodobých úvěrů splatné do 1 roku) 3 364 6 755

Dlouhodobé bankovní úvěry se splatností 1–5 let 6 000  9 364

Bankovní úvěry a kontokorenty celkem 9 364 16 119

Úvěry a ostatní půjčky lze rozčlenit na krátkodobé a dlouhodobé položky takto:

běžné období Minulé období

Úvěry splatné do 1 roku 1 364 611

částky dlouhodobých úvěrů splatné do 1 roku 2 000 6 144

Celkové krátkodobé úvěry a půjčky 3 364 6 755

Dlouhodobé úvěry se splatností 1–5 let 6 000 9 364

Úvěry a půjčky celkem se splatností 1–5 let 6 000 9 364

Společnost nemá dlouhodobé úvěry a jiné půjčky se splatností více než 5 let.
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Bankovní úvěry lze rozčlenit takto:

záruka úroková sazba Měna zůstatek k 30. září 2010

čSoB, a.s. zástavní právo k pohledávkám+ blankosměnka 1M prIBor + 2,5 % p.a. Kč 469

čSoB, a.s. zástavní právo k pohledávkám+ blankosměnka 3M prIBor + 2,3 % p.a. Kč 895

čSoB, a.s. zástavní právo k pohledávkám+ blankosměnka 3M prIBor + 1,1 % p.a. Kč 8 000

Celkem 9 364

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

čSoB zástava listinných cenných papírů dceřiné společnosti českolipské teplo a.s. za její úvěr
čSoB  UniCredit Bank - Smlouva o ručení vztahující se k úvěru dceřiné společnosti opaTHErM a.s.
UCB   ručitelské prohlášení za úvěr dceřiné společnosti TErMo Dečín a.s. a zástava listinných cenných papírů dceřiné společnosti 

TErMo Děčín a.s.
čS  zástava listinných cenných papírů dceřiné společnosti EnErGIE Holding a.s. za její úvěr
UCB  ručitelské prohlášení za úvěr dceřiné společnosti poWGEn a.s. 

12 daň z PříjMů

Daňový náklad zahrnuje:

běžné období Minulé období

Splatnou daň 4 186 5 510

odloženou daň -1 940 -1 934

Úpravu daňového nákladu předchozího období podle skutečně podaného daňového přiznání  -122  865

Celkem daňový náklad  2 124  4 441



F
in

a
n

č
n

í 
v

ý
k

a
z

y

75

Výroční zpráVa 2009/2010  MVV Energie Cz a .s .

Splatná daň byla vypočítána následovně:

běžné období Minulé období

zisk před zdaněním 181 207 174 872

položky snižující základ daně -206 130 -213 827

položky zvyšující základ daně 45 855 65 234

Dary  0  -40

Daňový základ  20 932  26 239

Daň z příjmů právnických osob ve výši 20 % (2009: 21 %) 4 186 5 510

placené zálohy na daň z příjmů  4 509  4 887

Pohledávka (+) / závazek daně z příjmů (-)  323  -623

odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 % (daňová sazba pro roky 2010 a následující). 

odloženou daňovou pohledávku lze analyzovat následovně:

běžné období Minulé období

odložená daňová pohledávka z titulu:

rezervy a opravné položky 53 874 43 569

rozdíl daňové a účetní zůstatkové ceny dlouhodobého majetku 137 795

nezaplacené pojistné z odhadu na odměny  564  0

54 575 44 364

čistá odložená daňová pohledávka 10 369  8 429
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13 členění výnOsů POdle Odvětví

Výnosy z provozní činnosti:

běžné období Minulé období

realizace projektů úspor - tuzemsko 29 948 25 510

Služby poskytované v rámci skupiny MVV Energie Cz a přefakturované náklady - tuzemsko 55 455 61 344

pronájem nádrží na těžký topný olej - tuzemsko 10 310 10 322

ostatní - tuzemsko  52  369

Celkem prodej vlastních výrobků a služeb 95 765 97 545

prodej zboží 

Těžký topný olej - tuzemsko 241 624 465 404

Uhlí - tuzemsko 69 486 71 039

ostatní - tuzemsko  222  116

Celkem prodej zboží 311 332 536 559

Jiné výnosy

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 378 765

ostatní provozní výnosy  18  0

Celkem jiné výnosy 396 765

změna stavu nedokončené výroby  0  -343

Celkem 407 493 634 526
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14 zaMěstnanCi

běžné období Minulé období

Počet zaměstnanců

počet členů statutárních orgánů 2 2

průměrný přepočtený počet ostatních členů vedení 4 4

počet členů dozorčí rady, kteří jsou zaměstnanci 0 6

průměrný přepočtený počet ostatních zaměstnanců 25 25

Celkem 31 37

Vedení Společnosti zahrnuje výkonné členy představenstva, manažery úseků a vedoucí zaměstnance, kteří jsou jim přímo podřízeni. 

V roce končícím 30. září 2009 Společnost uvedla v počtech zaměstnanců i 6 členů dozorčí rady.

vedení Ostatní Celkem

běžné období

Mzdové náklady a odměny 10 801 14 198 24 999

náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 1 713 4 542 6 255

ostatní sociální náklady  217  421  638

Celkem 12 731 19 161 31 892

Minulé období

Mzdové náklady a odměny 10 267 12 326 22 593

náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  1 293 4 226 5 519

ostatní sociální náklady  188  363  551

Celkem 11 748 16 915 28 663

ostatní transakce s vedením Společnosti jsou popsány v poznámce 15 Transakce se spřízněnými stranami.
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15 transakCe se sPřízněnýMi stranaMi

V této poznámce jsou uvedeny všechny významné transakce se spřízněnými stranami. U transakcí, které nebyly uzavřeny za běžných tržních 
podmínek a jejichž pochopení je nutné k porozumění celkové finanční situace Společnosti, jsou uvedeny doplňující informace o podmínkách 
uskutečnění těchto transakcí.

běžné období Minulé období 

výnosy

prodej zboží – těžký topný olej 241 624 465 404

prodej zboží – uhlí 69 486 71 039

prodej zboží – ostatní 222 116

Služby poskytované v rámci skupiny a přefakturované náklady 55 455 61 344

pronájem nádrží na těžký topný olej 10 310 10 322

Úrokové výnosy  2 507  7 840

Celkem 379 604 616 065

náklady

pronájem nádrží 10 310 10 322

nakupované služby k projektům úspor 250 449

ostatní služby  332  275

Celkem  10 892  11 046

Ve výnosech a nákladech od spřízněných stran nejsou uvedeny přefakturace z obchodů s emisními povolenkami. Společnost ve fiskální roce 
končícím 30. září 2010 nakoupila emisní povolenky od dceřiných společností ve výši 37 242 tis Kč a prodala tyto povolenky mateřské společ-
nosti ve stejné výši. Transakce byly vypořádány v průběhu fiskálního roku končícího 30. září 2010.
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Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami:

běžné období Minulé období

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů 14 282 41 154

Dlouhodobé poskytnuté půjčky 1 250 2 500

Krátkodobé poskytnuté půjčky 27 000 124 866

Pohledávky celkem 42 532 168 520

závazky z obchodních vztahů  1 097  1 616

závazky celkem  1 097  1 616

půjčky poskytnuté a přijaté jsou úročeny tržními úrokovými sazbami. Jiné závazky vůči spřízněným stranám nevznikly.

odměna členům představenstva Společnosti činila 6 366 tis. Kč (2009: 2 719 tis. Kč). Tyto odměny jsou součástí osobních nákladů. Společ-
nost neposkytovala odměny členům dozorčí rady.

16 OdMěna auditOrské sPOlečnOsti 

Informace o odměně auditorské společnosti pricewaterhouseCoopers audit, s.r.o. bude uvedena v příloze konsolidované účetní závěrky 
mateřské společnosti MVV EnErGIE aG.

17 sMluvní závazky

K 30. září 2010 smluvní závazky Společnosti činily 10 364 tis. Kč (k 30. září 2009: 0 tis. Kč) z titulu nové nájemní smlouvy sídla společnosti.
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18 POtenCiální závazky

Vedení Společnosti si není vědomo žádných potenciálních závazků Společnosti k 30. září 2010.

19 Přehled O PeněžníCh tOCíCh

peníze a peněžní ekvivalenty uvedené v přehledu o peněžních tocích zahrnují:

běžné období Minulé období

pokladní hotovost a peníze na cestě 183 213

Účty v bankách 108 237 12 788

Depozitní směnky  0 180 000

Peníze a peněžní ekvivalenty 108 420 193 001

20 následné událOsti

po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 30. září 2010.

Datum sestavení: 27. října 2010

Ing. Václav Hrach, ph.D. Ing. Libor Žížala  Ing. Miroslav Kovářík
předseda představenstva manažer finančního úseku člen představenstva
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izPráva O vztazíCh Mezi PrOPOjenýMi OsObaMi

obchodní firma společnosti: MVV Energie Cz a.s.
Sídlo společnosti: Kutvirtova 339/5, 150 00  praha 5
Ič: 49685490

zapsaná v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v praze; oddíl B, vložka 14942 (déle jen „společnost“)

představenstvo společnosti 

1) konstatovalo, že
  neexistuje ovládací smlouva;
  neexistuje smlouva o převodu zisku;
  neexistuje kvalifikovaný koncern;
  existuje faktický koncern;
  a proto je představenstvo povinno vypracovat v souladu s ustanovením § 66a odst. 9 obchodního zákoníku zprávu o vztazích mezi propoje-
nými osobami (dále jen „zpráva“), přičemž

  členové představenstva jako členové statutárního orgánu ovládané osoby si jsou vědomi, že by jim ve smyslu § 66a odst.15 obchodního 
zákoníku vznikl ručitelský závazek, pokud by ve zprávě nebyly uvedeny společnosti vzniklé újmy v případě, že by tyto újmy nebyly uhrazeny 
nebo nebyly uzavřeny smlouvy o jejich náhradě;

2) schválilo tuto zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za období říjen 2009–září 2010:

Propojené osoby společnosti
Společnost náleží ke koncernu MVV Energie; struktura jeho částí nacházejících 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 49 a identi-
fikačním číslem HrB1780.

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.



82

Výroční zpráVa 2009/2010  MVV Energie Cz a .s .

z
P

r
á

v
a

 O
 v

z
ta

z
íC

h
 M

e
z

i 
P

r
O

P
O

je
n

ý
M

i 
O

s
O

b
a

M
i

1. Osoby ovládané přímo ovládající osobou
Mvv energie Cz a.s. se sídlem praha 5, 150 00, Kutvirtova 339/5; Ič 49685490
Mvv holding Cz s.r.o. se sídlem praha 3, 130 00, Chrudimská 2526/2a; Ič 25831526 (do 16. 11. 2009)

2. Osoby neovládané přímo ovládající osobou
Ctz s.r.o se sídlem Uherské Hradiště, 686 01, Sokolovská 572; Ič 63472163
českOliPská tePlárenská a.s. se sídlem česká Lípa, 470 01, pivovarská 2073; Ič 64653200
českolipské teplo a.s. se sídlem praha 5, 150 00, Kutvirtova 339/5; Ič 63149907
energie holding a.s. se sídlem praha 5, 150 00, Kutvirtova 339/5; Ič 27594301
g-linde s.r.o. se sídlem praha 5, 150 00, Kutvirtova 339/5; Ič 24684538
g-rOnn s.r.o. se sídlem praha 5, 150 00, Kutvirtova 339/5; Ič 24679399
irOMez s.r.o. se sídlem pelhřimov, 393 01, pod náspem 2005, Ič 45022488
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, Tovární 866; Ič 65138155
(zanikla 1. 9. 2010 v důsledku fúze sloučením se společností Vodovody a kanalizace Studénka s.r.o. a jmění zanikající společnosti přešlo na 
nástupnickou společnost)
Mvv enservis a.s. se sídlem česká Lípa, 470 01, pivovarská 2073; Ič 27299872
Mvv holding Cz s.r.o. se sídlem praha 3, 130 00, Chrudimská 2526/2a; Ič 25831526 (od 17. 11. 2009 - Smlouva o převodu obchodního 
podílu ze dne 16. 11. 2009, následně 25. 3. 2010 došlo ke změně názvu na Vodovody a kanalizace Studénka s.r.o. viz. níže)
OPatherM a.s. se sídlem opava, 746 01, Horní náměstí 58, Ič 25385771
Pelhřimovské teplo a.s. se sídlem praha 5, 150 00, Kutvirtova 339/5; Ič 24707341
POWgen a.s. se sídlem praha 5, 150 00, Kutvirtova 339/5; 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
vodovody a kanalizace studénka s.r.o. se sídlem Studénka, 742 13, Tovární 866; Ič 25831526 (od 25. 3. 2010 změnou názvu společ-
nosti MVV Holding Cz s.r.o.)
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, jejímž 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 užitím 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 pří-

platku 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.

d)  Smlouva o převodu obchodního podílu ze dne 16. 11. 2009, jejímž předmětem je převod 100% obchodního podílu ve společnosti  
MVV Holding Cz s.r.o. z této smlouvy žádná újma společnosti nevznikla.
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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 účetnictví 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 jednorázová 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 jednorázová 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 jednorázová půjčka na provozní výdaje společnosti MVV holding Cz s.r.o. z této 

smlouvy žádná újma společnosti nevznikla.
e)  Smlouva o půjčce ze dne 23. 3. 2010, jejímž předmětem je jednorázová 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 a 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 2009–září 2010 nevznikla ze strany společnosti ovládající 
žádná újma společnosti ovládané.

V praze dne 30. 9. 2010

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. 2010.

Mvv energie ag MVV Energie Cz a.s.

 CTz s.r.o. 50,96 %

 českolipské teplo a.s. 100,00 %   čESKoLIpSKá TEpLárEnSKá a.s. 94,99 %

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

 G-LInDE s.r.o. 100,00%

 G-ronn s.r.o. 100,00%

 IroMEz s.r.o. 100,00%

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

 MVV enservis a.s. 100,00 %

 opaTHErM a.s. 100,00 %

 pelhřimovské teplo s.r.o. 100,00 %

 poWGEn a.s. 100,00 %

 TErMo Děčín a.s. 96,91 %

 Vodovody a kanalizace Studénka s.r.o. 100,00 %

 zásobování teplem Vsetín a.s. 98,82 %

Pozn.: Organizační struktura je platná k 30. 9. 2010. V období 1. 10. 2009 až 1. 9. 2010  
byla součástí skupiny společnost Městské inženýrské sítě Studénka a.s. 

Více informací ke změnám ve skupině a optimalizaci činností ve Studénce v kapitole  
Události roku 2009/2010.
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ykOnsOlidOvané výsledky skuPiny 

Konsolidované výsledky hospodaření obsahují výsledky všech dceřiných společností a mateřské společnosti za celou skupinu MVV Energie Cz. 
Konsolidované výsledky byly sestaveny jako podklad pro konsolidaci mezinárodního koncernu MVV Energie aG se sídlem v německém Mannhei-
mu, která je sestavována podle účetních politik koncernu vycházejících z platných Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IaS/IFrS).

Konsolidované výnosy za rok 2009/2010 dosáhly hodnoty téměř 2,9 mld. Kč a meziročně se tak pohybovaly na srovnatelných hodnotách 
jako v předchozím roce. Celkové výnosy skupiny byly ve skutečnosti navýšeny v důsledku nové akvizice společnosti IroMEz s.r.o. o více jak 
107 mil. Kč. o podobnou hodnotu byly poníženy ostatní kategorie výnosů, z nichž mezi nejvýznamnější patří tržby za prodej tepelné energie. 

obdobně jako výnosy klesaly meziročně i palivové náklady v důsledku poklesu světových cen a náklady na nakupovanou elektrickou energii, 
k čemuž přispěla i instalace souboru několika nových plynových kogeneračních jednotek v rámci projektu CoGEn – konkrétně v lokalitách 
opava, Studénka, Louny, Děčín a Jílové v celkovém instalovaném elektrickém výkonu přes 13 MWe. Celkové konsolidované provozní náklady 
tak dosáhly hodnoty téměř 2,3 mld. Kč a meziročně poklesly o necelá 3 %. 

Stejně jako v předchozím fiskálním roce představovaly i v tomto roce výnosy související s realizovanými prodeji přebytků emisních povolenek 
významný pozitivní dopad na celkový konsolidovaný hospodářský výsledek. Celkově tak tyto účetní výnosy, včetně vlivu přecenění v minulosti 
uzavřených forwardových obchodů, činily téměř 24 mil. Kč.

Konsolidovaná bilanční suma na konci roku 2009/2010 činila přes 4,2 mld. Kč. Meziročně tak poklesla o necelých 10 %. Hlavním důvodem 
tohoto poklesu bilanční sumy byla změna postupu vykazování pohledávek a záloh vůči zákazníkům, které se na rozdíl od loňského roku letos 
vzájemně eliminují a vykazuje se pouze rozdílová hodnota. Byla vyplacena dividenda mateřské společnosti MVV Energie aG ve výši 160 mil. Kč 
a vlastní kapitál skupiny meziročně vzrostl o necelých 40 mil. Kč. nevyplacené prostředky byly většinou použity na úhradu stávajících úvěrových 
závazků a na financování nových akvizic a projektů, jako byly pořízení společnosti IroMEz s.r.o. a realizace projektů CoGEn a CoGEn II (oba 
projekty spočívají v instalaci kogeneračních jednotek v různých lokalitách v rámci skupiny MVV Energie Cz - více informací v kapitole Události 
roku 2009/2010). Vlastní akvizice společnosti IroMEz s.r.o. se na celkové bilanční sumě téměř neprojevila, protože byla realizována z vlast-
ních zdrojů. předpokládáme, že v průběhu následujícího fiskálního roku bude provedeno částečné refinancování této akvizice cizími zdroji. 
projekt CoGEn, který realizovala společnost poWGEn a.s., byl zprovozněn v průběhu fiskálního roku a celkovou bilanční sumu ovlivnil mimo 
jiné i navýšením dlouhodobých bankovních úvěrů o více jak 200 mil. Kč. projekt CoGEn II je teprve ve výstavbě a očekáváme jeho zprovoz-
nění v průběhu následujícího fiskálního období. rovněž u tohoto projektu do budoucna očekáváme zajištění spolufinancování dlouhodobými 
externími zdroji.
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y Uvedený graf ukazuje vývoj dosaženého zisku před zdaněním a úroky (EBIT*) a návratnosti zaměstnaného kapitálu (roCE**) upravených o ně-
které jednorázové efekty během posledních tří let. Meziročním porovnáním hodnot EBIT* i roCE** skupina MVV Energie Cz nadále potvrzuje 
svou silnou finanční a hospodářskou stabilitu a připravenost na další rozvoj v rámci existujících tržních příležitostí.

* EBIT (Earnings Before Interests and Taxes) vyjadřuje zisk před zdaněním a úroky a je očištěný o jednorázové efekty z mimořádně tvořených rezerv, opravných položek, odpisu 
goodwillu, vynaložených akvizičních nákladů a výnosů či nákladů z transakcí s emisními povolenkami a jejich přeceňování dle IaS 39.
** roCE (return on Capital Employed) vyjadřuje výkonnost zaměstnaného kapitálu vypočtenou jako očištěný EBIT/(vlastní kapitál + cizí zdroje).

pozn.: Hodnoty hospodářských let 2007/2008 a 2008/2009 jsou uvedeny bez vlivu výsledků společností českolipské teplo a.s. a čESKoLIpSKá TEpLárEnSKá a.s. (obojí 
čLT). rok 2009/2010 je uveden včetně vlivu čLT (společnost již byla držena celý fiskální rok), ale bez vlivu nově pořízené společnosti IroMEz s.r.o. (Iro) a efektů plynoucích 
z rozpracovaného projektu CoGEn II.
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ykOnsOlidOvané výsledky hOsPOdaření skuPiny Mvv energie Cz (dle iFrs)

10/2009–9/2010** 10/2008–9/2009* 10/2007–9/2008

tis. kč tis. kč tis. kč

výnosy 2 891 227 2 893 144 2 575 260

Tržby za vlastní výkony a zboží 2 646 173 2 624 135 2 327 464

ostatní provozní výnosy 141 370 246 701 205 172

změna stavu zásob vlastní činností -91 -283 634

aktivace 103 776 22 592 41 990

Provozní náklady 2 250 195 2 315 548 2 013 470

náklady na materiál/ nakupované služby 1 718 301 1 797 701 1 647 537

osobní náklady 256 921 232 860 220 541

ostatní provozní náklady 274 972 284 986 145 391

Ostatní čistý příjem z dceřiných společností 0 0 0

hv před úroky, daní a odpisy (ebitda) 641 032 577 597 561 790

odpisy 314 956 219 184 205 860

hv před úroky a daní (ebit) 326 076 358 413 355 930

čisté úrokové náklady 51 646 43 830 43 262

      Úrokové náklady 55 939 52 635 52 133

      Úrokové výnosy 4 293 8 805 8 871

odpisy finančních aktiv 0 0 0

hv před daní (ebt) 274 431 314 583 312 668

Daň z příjmů 62 011 54 110 40 715

odložená daňová pohledávka 12 084 9 197 18 219

odložený daňový závazek 14 452 25 774 18 071

hv po zdanění 210 052 243 897 272 100

podíl na HV v ekvivalenci 0 0 0

Celkový hv po zdanění 210 052 243 897 272 100

Menšinový hv 8 219 14 928 22 140

Celkový hv po zdanění po odečtení menšinových podílů 201 833 228 969 249 961
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aktiva tis. kč tis. kč tis. kč

zřizovací výdaje 0 0 0

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 0

dlouhodobý majetek 3 266 970 3 111 245 2 849 897

Dlouhodobý nehmotný majetek 171 196 140 468 140 606

      SW     3 885 2 134 3 384

      Goodwill 167 191 137 201 137 201

      poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 121 1 134 22

Dlouhodobý hmotný majetek 3 095 773 2 970 777 2 658 684

      pozemky, pozemková práva, stavby 1 873 907 1 861 263 1 751 672

      Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 122 685 880 051 813 037

      ostatní dlouhodobý hmotný majetek 6 882 9 493 12 892

      poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 92 299 219 971 81 083

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 50 607

      podíly a podílové Cp v konsolidovaných podnicích 0 0 0

      podíly a podílové Cp v nekonsolidovaných podnicích 0 0 0

      podíly a podílové Cp v podnicích konsolidovaných ekvivalencí 0 0 50 607

      Minoritní podíly 0 0 0

      půjčky 0 0 0

Oběžná aktiva 996 479 1 631 077 1 161 881

zásoby 100 627 40 696 36 598

      Materiál 99 621 40 635 33 297

      nedokončená výroba 126 61 343

      zboží 880 0 0

      zálohy na pořízení zásob 0 0 2 958

pohledávky z obchodního styku 220 842 721 913 508 725

ostatní aktiva 78 131 117 781 132 516

Finanční majetek 596 880 750 687 484 041

      Krátkodobý finanční majetek 0 180 000 0

      Účty v bankách 596 880 570 687 484 041

dohadné účty aktivní 6 463 7 050 165 846

Odložená daňová pohledávka 14 245 9 064 7 640

aktiva celkem 4 284 157 4 758 437 4 185 265



89

Výroční zpráVa 2009/2010  MVV Energie Cz a .s .

k
O

n
s

O
li

d
O

v
a

n
é

 v
ý

s
le

d
k

y
 s

k
u

P
in

y10/2009–9/2010** 10/2008–9/2009* 10/2007–9/2008

Pasiva tis. kč tis. kč tis. kč

vlastní kapitál 2 014 762 1 977 798 1 728 322

základní kapitál 720 000 720 000 720 000

Kapitálové fondy 658 207 670 665 469 032

Fondy ze zisku 0 0 0

nerozdělený zisk/ neuhrazená ztráta minulých let 434 722 358 164 289 329

Výsledek hospodaření 201 833 228 969 249 961

Menšinové podíly ve vlastním kapitálu 264 731 303 785 297 152

rezervy 110 080 158 337 166 754

rezerva na daň z příjmů 12 800 28 300 14 689

ostatní rezervy 97 280 130 037 152 064

Cizí zdroje 1 730 809 2 138 547 1 717 036

Dlouhodobé závazky 1 216 204 1 114 135 982 289

       Bankovní úvěry 1 198 531 1 085 153 980 018

       závazky z finančního leasingu 3 466 3 695 1 872

       ostatní finanční závazky 14 207 25 287 398

       závazky vůči MVV GmbH/ MVV Verkehr aG 0 0 0

závazky z obchodního styku 243 314 262 104 266 217

přijaté zálohy 119 825 639 992 419 179

ostatní pasiva 151 465 122 316 49 352

dohadné účty pasivní 4 142 28 819 143 838

Odložený daňový závazek 159 634 151 151 132 163

Pasiva celkem 4 284 157 4 758 437 4 185 265

* od ledna 2009 má na výkazy také vliv nákup majoritního podílu MVV Energie Cz ve společnosti čESKoLIpSKá TEpLárEnSKá a.s.
** od listopadu 2009 je součástí skupiny i společnost IroMEz s.r.o., v průběhu finančního roku byl dokončen a zprovozněn projekt CoGEn a započata výstavba související 
s projektem CoGEn II.
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