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Výroční zpráva  
2006 / 2007 MVV Energie CZ s.r.o. 

je dynamicky se rozvíjející 
teplárenská společnost 
působící především na 
Moravě a v Severních Če-
chách. Spo lečnost MVV 
Energie CZ s. r. o. byla za-
ložena v říjnu 1993. Od 
roku 1999 je dceřinou 
společností německého 
energetického koncernu 
MVV Energie AG se sídlem 
v Mannheimu v SRN.  

Skupina MVV Energie CZ 
byla v letošním roce rozší-
řena již na jedenáct dceři-
ných společností a působí 
tak ve dvanácti městech 
České republiky. Celkově 
má 573 zaměstnanců.

Společnost se zaměřuje 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 s.r.o. má dlouholetou tradici 
v poskytování energetických služeb a energetických 
auditů Energy Performance Contracting. Zákazníky 
MVV Energie CZ s.r.o. jsou nejenom obyvatelé 
a terciární sféra, ale také průmyslové podniky. 
Ekologická nezávadnost, šetrnost k životnímu prostředí 
a zamezení plýtvání pomocí užívání nejmodernějších 
technologií naplňují firemní motto MVV Energie CZ 
s.r.o. Společnost dlouhodobě podporuje města a regi-
ony, ve kterých působí.

www.mvv.cz
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Společnost MVV Energie CZ s.r.o. vznikla dne 6. října 1993 pod původním názvem 
EPS ČR s.r.o. Hlavním předmětem jejího podnikání bylo poskytování energetických 
služeb. Původním většinovým majitelem společnosti byla americká Energy Perfor-
mance Services Inc. 

V roce 1999 odkoupila většinový podíl německá MVV Energie AG, pátá největší 
teplárenská společnost v Evropě. V následujících letech se podařilo v České republice 
vybudovat pod vedením společnosti MVV Energie CZ s.r.o. rozsáhlou skupinu čítající 
nyní jedenáct dceřiných společností. Skupina tak působí již ve dvanácti městech České 
republiky především na Moravě a v severních Čechách.  MVV Energie CZ s.r.o. je v sou-
časnosti 100% vlastněná německou MVV Energie AG.
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i Skupina MVV Energie CZ a podíly v jednotlivých společnostech

CTZ s.r.o.  50,96 %
Českolipské teplo a.s.  100,00 % 
ENERGIE Holding a.s.  100,00 %
GABO – CS, spol. s r.o.  80,00 %
Jablonecká teplárenská a realitní, a.s.  65,78 % 
Městské inženýrské sítě Studénka a.s.   99,92 % 
MVV enservis a.s.  100,00 % 
OPATHERM a.s.  100,00 % 
POWGEN a.s. 100,00 %
TERMO Děčín a.s.  96,91 % 
Zásobování teplem Vsetín a.s.  98,59 % 

Prostřednictvím Českolipské teplo a.s. společnost MVV Energie CZ s.r.o. vlastní mino-
ritní podíl ve společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. ve výši 35,00 %.

Prostřednictvím ENERGIE Holding a.s. společnost MVV Energie CZ s.r.o. vlastní majo-
ritní podíl ve společnosti Teplárna Liberec a.s. ve výši 70 %.
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Tyto společnosti působí především v oboru výroby a distribuce tepla. Vedlejším 
produktem některých společností jsou pak výroba elektřiny, dodávky pitné vody, 
odvádění odpadních vod a srážkové vody či poskytování telekomunikačních a dalších 
služeb. Zákazníky jsou domácnosti i velké či malé průmyslové podniky. Ročně skupina 
vyrobí 2,96 mil. GJ tepla. Obrat skupiny byl v roce 2006 / 2007 1,8 mld Kč a očekávaný 
obrat skupiny ve fiskálním roce 2007 / 2008 je 2,3 mld Kč.
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V čele MVV Energie CZ s.r.o. stojí v pozici jednatele od 1. 2. 2005 Ing. Václav 
Hrach, Ph.D. Jeho působení ve společnosti na pozici jednatele bylo v tomto 
fiskálním roce prodlouženo na další pětileté funkční období. 
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i Pětičlenná dozorčí rada, složená ze zástupců mateřské společnosti MVV Ener-
gie AG, kontroluje činnost jednatele. Ve fiskálním roce 2006/2007 měla dozorčí 
rada následující složení: 

Dr. Werner Dub předseda dozorčí rady do 25. července 2007
Dr. Matthias Brückmann předseda dozorčí rady od 15. srpna 2007
Karl-Heinz Trautmann místopředseda dozorčí rady do 20. října 2006
Hans Georg Hägele místopředseda dozorčí rady
Dr. Reiner Andreas Lübke člen dozorčí rady
Frank Zeeb člen dozorčí rady do 14. listopadu 2006
Dr. iur. Martin Auer člen dozorčí rady od 10. ledna 2007
Stefan Grützmacher člen dozorčí rady od 10. ledna 2007

Společnost MVV Energie CZ s.r.o. má nyní 23 zaměstnanců, kteří jsou organi-
začně rozděleni do tří úseků. V čele každého úseku (Finančního úseku, Obchodně-
-technického úseku a Úseku informačních systémů a technologií) stojí vždy manažer. 

Ing. Libor Žížala manažer Finančního úseku
Ing. Ivan Slavík manažer Obchodně - technického úseku
Ing. Petr Pokorný manažer Úseku informačních systémů  
 a technologií 
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Zleva na fotografii: Ing. Petr Pokorný, Ing. Libor Žížala, Ing. Václav Hrach, Ph.D., Ing. Ivan Slavík

Společnost se i nadále zaměřuje především na správu svých dceřiných účastí a dlou-
hodobou spolupráci s městy, ve kterých působí. Významnou činností s dlouholetou 
tradicí je také poskytování energetických služeb (Energy Performance Contracting). 

MVV Energie CZ klade důraz na ochranu životního prostředí. Hlavními zdroji výroby 
energie jsou zdroje ekologické a je tak největší skupinou v České republice vyrábějící 
teplo ze zemního plynu a geotermální energie. 
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Koncern MVV Energie CZ se v lednu 2007 rozrostl o další teplárny, prorůstová strate-
gie skupiny tak má další výsledky. Systematickou akviziční činností došlo k rozšíření kon-
cernu o teplárenské provozy v Ústeckém a Libereckém kraji. Před akvizicí byla skupina 
v pomyslném žebříčku teplárenských společností ČR na 9. místě. Díky této akvizici MVV 
Energie CZ výrazně posílila svou pozici na trhu a aktuálně se stala 4. největší tepláren-
skou skupinou v České republice.

Novými členy skupiny jsou konkrétně teplárenské provozy v Litoměřicích, Lounech 
a Mimoni. MVV Energie CZ s.r.o. se současně stala novým vlastníkem sedmdesátipro-
centního podílu ve společnosti Teplárna Liberec, a. s., včetně souvisejícího tepláren-
ského majetku.

Nové teplárny získala MVV Energie CZ s.r.o. prostřednictví své stoprocentně vlast-
něné dceřiné společnosti ENERGIE Holding a. s. od firmy United Energy právní nástupce, 
a.s., patřící do finanční skupiny J&T. 

Teplárna Liberec, a. s., jejíž akcie vlastní společnost Energie Holding a. s., jedná i na-
dále jako samostatná společnost. Změna proběhla ve složení orgánů společnosti – před-
stavenstvu a dozorčí radě – kde byli zástupci bývalého majoritního vlastníka nahrazeni 
zástupci skupiny MVV Energie CZ. Zástupci minoritního vlastníka, Města Liberec, se 
nezměnili.

Provozní jednotky v Litoměřicích, Lounech a Mimoni jsou pak sdruženy pod jednu 
společnost ENERGIE Holding a. s. 

Přípravy na odkup tepláren probíhaly více než rok. MVV Energie CZ s.r.o. musela 
během této doby absolvovat řadu jednání s obchodním partnerem, úspěšně vzdorovat 
konkurenci na trhu a v neposlední řadě dovést celou transakci do úspěšného konce tím, 
že splní všechny její podmínky. Mezi ty zásadní, které musely být pro platnost transakce 
splněny, patřilo mimo jiné schválení transakce Úřadem pro ochranu hospodářské sou-
těže a také udělení licencí na výrobu a distribuci tepla a elektrické energie Energetic-
kým regulačním úřadem pro společnost ENERGIE Holding a. s. 
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Skupina MVV Energie CZ se rozrostla

 konsolidovaný obrat skupiny: o 50 % 

 počet zaměstnanců: o 200

 instalovaný tepelný výkon: o 339 MW

 ročně vyrobené teplo: o 556 GWh

Bezprostředně po úspěšném dokončení obchodní transakce MVV Energie CZ s.r.o. 
zahájila proces přebírání všech nově získaných tepláren. Většinu fiskálního roku 
2006/2007 se MVV Energie CZ s.r.o. plně věnovala detailnímu poznávání získaných 
tepláren a zjištěné poznatky a skutečnosti zohlednila při tvorbě plánů rozvoje pro 
jednotlivé provozy v dalším období. Celý proces přebírání tepláren tak vyústil v jejich 
plné začlenění do skupiny MVV Energie CZ. 

MVV Energie CZ s.r.o. bude i nadále pokračovat v naplňování schválené prorůstové 
strategie. Hlavními oblastmi zájmu koncernu zůstávají i nadále akvizice v oblasti ener-
getiky, respektive teplárenství, skupina se však bude zajímat i o možnosti růstu v rámci 
celého segmentu utilit.
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Teplárna Liberec, a. s. 
Společnost Teplárna Liberec, a.s. vznikla v roce 1995. Tepelnou energií zásobuje město 
Liberec a jeho městskou část Vratislavice nad Nisou. Firma také vyrábí elektrickou ener-
gii za užití kogenerační technologie, zároveň je i dodavatelem zemního plynu. Teplárna 
Liberec, a.s. provozuje celou soustavu centrálního zásobování teplem (CZT). Ta je napá-
jena dvěma hlavními zdroji, a to tepelným zdrojem a spalovnou komunálního odpadu. 
Tepelný zdroj, jež zajišťuje zhruba sedmdesát procent objemu dodávaného tepla, dis-
ponuje tzv. dvoupalivovou technologií, která umožňuje výrobu tepla ze zemního plynu 
nebo z těžkého topného oleje. Zbývajících třicet procent tepelné energie je vyráběno 
v sousedící spalovně Termizo a.s. Provoz teplárny a spalovny je technologicky provázán. 
K CZT dále patří i dva špičkovací zdroje. 

Provozní jednotka Litoměřice 
Provozní jednotka Litoměřice zásobuje tepelnou energií oblast města Litoměřic. Sou-
stava centrálního zásobování teplem je napájena z jednoho hlavního zdroje, kterým je 
uhelná výtopna Kocanda. K provozní jednotce patří také rozvodné sítě. 

Provozní jednotka Louny
Provozní jednotka Louny zásobuje tepelnou energií oblast města Loun. Soustava cen-
trálního zásobování teplem je napájena z jednoho hlavního zdroje a čtyř doplňkových 
zdrojů. Hlavním zdrojem je mazutová kotelna, doplňkové jsou lokální plynové kotelny 
a výtopny. K provozní jednotce patří také rozvodné sítě. 

Provozní jednotka Mimoň
Provozní jednotka Mimoň zásobuje tepelnou energií oblast města Mimoň. Soustava 
centrálního zásobování teplem je napájena z jednoho hlavního zdroje, kterým je 
uhelná výtopna Hradčany. K provozní jednotce patří horkovodní napáječ a částečně 
i rozvodné sítě. Pr
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Jaké události považujete v uplynulém roce za nejdůležitější? 

 
Rok 2006/2007 se nesl v duchu naplnění dvou zásadních strategických cílů: konsoli-

dace skupiny MVV Energie CZ a další expanze skupiny MVV Energie CZ.

Jedním z nich bylo završení tříletého projektu MVV   PLUS, který byl iniciován v roce 
2005 za účelem konsolidace skupiny MVV Energie CZ. Hlavním cílem bylo zvýšení vý-
konnosti skupiny tak, aby alokovaný kapitál nesl přiměřený výnos a ten byl vyšší, než 
náklady na něj. Ve tříletém období jsme věnovali tomuto projektu značný prostor i ve 
výročních zprávách a lze považovat za úspěch, že nastolený trend a vytyčené cíle byly 
naplněny.  Naším cílem bylo sice zvýšit výkonnost, ale tak, abychom nemuseli zvyšovat 
zisky prostřednictvím zvyšování cen pro naše zákazníky. To se nám skutečně podařilo 
a zdrojem pro zvýšení výkonnosti se staly vnitřní úspory a redukce neproduktivního 
kapitálu.

Druhým cílem bylo dosáhnout pro období konsolidace dalšího růstu. To se podařilo 
prostřednictvím projektu „NORTHLAND“, jak nazýváme koupi provozních tepláren-
ských jednotek v Litoměřicích, Lounech, Mimoni a 70% podílu ve společnosti Teplárna 
Liberec, a. s. Zvýšili jsme obrat skupiny o 50 % na přibližně 2.3 mld Kč a velmi intenzivně 
se zabýváme začleněním tohoto projektu do standardních procesů skupiny MVV Ener-
gie CZ. Tato akvizice znamenala pro MVV Energie CZ posun z pomyslného devátého 
místa v oboru na místo čtvrtého největšího hráče v teplárenství v České republice. Nyní 
působíme ve dvanácti městech v České republice a zvýšili jsme hustotu sítě svých aktivit 
zejména v Severních Čechách.
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Jak se díváte na situaci v oboru teplárenství a v energetice vůbec?

Energetiku současnosti lze charakterizovat jako boj o zdroje, a to ve dvou smyslech. 
Na jedné straně, zejména v oblasti výroby elektrické energie, se nedostává výrobních 
zdrojů, a také důsledkem této situace je růst cen elektrické energie. Tato situace na-
štěstí prozatím postihuje jiné země, než je Česká republika, ale Česká republika musí 
myslet na možný budoucí nedostatek výrobních kapacit. Pro investory, kteří chtějí 
v tomto oboru působit je situace do jisté míry nepřehledná. Není aktualizována státní 
energetická politika, je zřejmé, že zásoby uhlí se blíží jejich vyčerpání a dostupné kapa-
city uhlí jsou v rukách soukromých podniků, které si čím dál tím více uvědomují jejich 
cenu. Ceny ropy jsou na historicky nejvyšších hodnotách (a zemní plyn tyto hodnoty 
nutně kopíruje), jaderná energetika nemá prozatím politickou podporu a trh s certifi-
káty emisí CO

2
 je naprosto nepřehledný. Tato situace vede k poměrně obtížnému inves-

tičnímu rozhodování a rapidnímu nárůstu cen.

Na druhé straně se jedná o zdroje palivové.  Kromě narůstající ceny paliv však začíná 
docházet i k nedostatku paliv, zejména uhlí. Zemní plyn je díky vazbě na světové ceny 
ropy dražší alternativou, stejně tak topné oleje.  Přesto využití zemního plynu a topných 
olejů nebude klesat a ceny energií vyrobených z uhlí se k těmto cenám budou přibližo-
vat. Centrální výroba energie (v centrálních zdrojích), zejména tepla, nebude méně vý-
hodná než příprava lokální jak z hledisek cenových, tak z hledisek environmentálních.

Díky blížící se vyčerpatelnosti lokálních palivových zdrojů budou energie dodávané 
v České republice stále dražší a stále více závislé na vývoji zahraničních trhů. Zákazníci 
a občané, kterým dodáváme tepelnou energii nemohou v plné výši disponovat podob-
nými informacemi. Proto je musíme patřičně informovat, aby neučinili v této době, kdy 
je vývoj cen značně nepředvídatelný, špatné rozhodnutí, jehož negativní důsledky by 
pociťovali mnoho let v budoucnu.
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Můžete stručně přiblížit strategii společnosti pro příští období?

MVV Energie CZ musí stále růst a co možná nejvíce diverzifikovat. Diverzifikace u nás 
znamená především zvyšování výroby a prodeje elektrické energie. Z tohoto důvodu 
jsme po fázi konsolidace skupiny MVV Energie CZ zahájili další projekt, který nazýváme 
„RE-POWERING“. Jedná se o hledání technických a investičních opatření, která by vedla 
u stávajícího výrobního zařízení k ekonomicky výhodnému navýšení výroby elektrické 
energie. Pracujeme také na dalších projektech, které se týkají elektrické energie.

V růstu chceme pokračovat a identifikujeme a rozvíjíme příležitosti, které přináší trh. 
Stále usilujeme o akvizici teplárenských provozů, zajímají nás zakázky v oblasti energe-
tických služeb, které jsou naším tradičním oborem a uvažujeme i o projektech, které by 
byly budovány tzv. na „zelené louce“.

Všechny nové výzvy a projekty vyžadují kvalifikovaný personál a velmi výkonné týmy 
odborníků. Proto neustále pracujeme na organizaci naší práce, snažíme se redukovat 
neproduktivní části organizace, rozumně posilovat naše personální zdroje o nové kva-
lifikace a zároveň mít naše náklady pod kontrolou.  Hybnou silou našich úspěchů jsou 
lidé, kteří pro nás pracují.

Za úspěch budeme považovat, pokud se nám podaří rozšířit naše portfolio o další 
majetkové účasti. Pokud se nám však podaří zvýšit podíl jiných produktů, než je tepelná 
energie (ta činí kolem 80% tržeb skupiny MVV Energie CZ) na našem podnikání, bu-
deme rovněž stanovené cíle považovat za splněné.
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CTZ s. r. o. 50,96 %

Českolipské 
teplo a. s. 100 %

ENERGIE Holding a. s. 100 %

GABO-CS, spol. s r. o. 80 %

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

Městské inženýrské
sítě Studénka a. s. 99,92 %

MVV enservis a. s. 100 %

OPATHERM a. s. 100 %

POWGEN a. s. 100 %

TERMO Děčín a. s. 96,91 %

Zásobování teplem
Vsetín a. s. 98,59 %

ČESKOLIPSKÁ
TEPLÁRENSKÁ a. s.   35 %

Teplárna 
Liberec, a. s.        70 %
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Společnost MVV Energie CZ s.r.o. se zaměřuje především na správu dceřiných účastí 
a poskytování energetických služeb. Každodenní činností tak zajišťuje podporu pro 
své dceřiné společnosti, a to jak v nadstavbových službách, v metodickém vedení či 
technickou podporou, tak i v oblastech energetického managementu a informačních 
technologií. 

Energetický management
Energetický management skupiny MVV Energie CZ je centralizován a zajišťován 

týmem odborníků, kteří dbají na maximální využití synergických efektů v rámci nákupu 
paliv pro celou skupinu. Zároveň zajišťují poradenství a metodické vedení i v dalších 
oblastech jako je např. obchodování s emisními povolenkami. 

V roce 2006/2007 bylo vyrobeno a koncovým zákazníkům dodáno celkem 2 962 979 GJ  
tj. 823 050 MWh tepelné energie (pozn.: údaj je včetně nové akvizice).

V období 2006/2007 nákup energetických komodit pokračoval osvědčeným cent-
rálním způsobem. Stejně jako v minulých letech, se odborníci energetického manage-
mentu starali o minimalizaci dopadů silného růstu cen ropy (a následně tedy i těžkého 
topného oleje – TTO) na cenu tepla pro koncové odběratele. Skupina MVV Energie CZ 
využila proto nástroje finančního zajištění části dodávek (tzv. hedging) a dosáhla tak 
zafixování ceny TTO pro Jabloneckou teplárenskou a realitní, a.s. na velmi příznivé 
úrovni. Stejně jako v předcházejícím roce pokračovala společnost v nákupu TTO částečně 
bez prostředníků přímo od rafinérií a za tímto účelem zajistila i kompletní logistiku na-
vážení zásob. I v tomto roce se počet dodavatelů TTO pro skupinu MVV Energie CZ opět 
zvýšil. 
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V důsledku mírné zimy řešila MVV Energie CZ složitou situaci nedostatku skladovací 
kapacity u svých dceřiných společností a byla nucena přistoupit k odprodeji části zásob 
TTO jiným společnostem mimo skupinu. Celkem bylo společností v období 2006/2007 
nakoupeno 31 646 tun těžkého topného oleje pro provozy Jablonecká teplárenská 
a realitní, a.s., Teplárna Liberec, a.s. a Energie Holding a.s. (konkrétně pro Provoz 
Louny).

Pro společnosti CTZ s.r.o., Zásobování teplem Vsetín a.s., OPATHERM a.s. a ENERGIE 
Holding a.s. bylo nakoupeno celkem 25 057 tun uhlí. Strategickou komoditou skupiny 
MVV Energie CZ, v oblasti nákupu paliv, zůstává i pro další období zemní plyn. Celkem 
bylo nakoupeno zhruba 603 284 MWh zemního plynu. V roce 2007 proběhlo výběrové 
řízení na dodávku zemního plynu pro následující rok  a byly podepsány smlouvy o ná-
kupu pro celou skupinu pouze s jedním dodavatelem za maximálního využití portfolio 
efektu.

I v nákupu elektřiny společnost uspořádala centrální výběrové řízení. Některé dce-
řiné společnosti tak využily výhodnějších nabídek a změnily své dodavatele. Elektřina 
vyrobená ve skupině MVV Energie CZ pochází z kombinované výroby elektřiny 
a tepla. Její prodej je rozdělen mezi koncové zákazníky a obchodníky s elektrickou 
energií. Celková  vyrobená elektrická energie v rámci skupiny se pohybuje kolem 
106 tisíc MWh, z čehož je přibližně 55 % dodáváno do výkupu obchodníkům s elek-
trickou energií.
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Alokace emisních povolenek měla v tomto období pro skupinu MVV Energie CZ dva 
aspekty. Jedním byla implementace systému pro správu povolenek zakončená úspěšnou 
verifikací vypuštěných emisí CO

2
 autorizovaným auditorem. Druhým bylo zobchodování 

přebytku emisních povolenek, které se v souladu s vytyčenou strategií uskutečnilo pro-
střednictvím mateřského koncernu MVV Energie AG. Díky zvolení vhodné strategie bylo 
při prodeji povolenek dosaženo výhodné ceny ještě před pádem ceny povolenek, jak je 
patrné z výše uvedeného grafu.

V současné době se skupina MVV Energie CZ již zaměřia na další alokační období 
2008 – 2012. Zde společnost připravuje strategii na obchodování v rámci schváleného 
Národního alokačního plánu II, ve kterém bylo celé skupině přiděleno o 22 % méně po-
volenek než v předchozím období.
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Informační technologie (IT)
Uplynulý finanční rok byl pro Úsek informačních systémů a technologií díky nové 

akvizici mimořádný. Na začátku nového kalendářního roku jsme podporovali proces 
fakturace tepla a teplé užitkové vody (TUV) v jednotlivých společnostech. Zejména v těch 
společnostech, kde šlo o tzv. roční vyúčtování.  Souběžně s tím byla započata integ-
race nové akvizice společnosti ENERGIE Holding a. s. do IT infrastruktury MVV Energie 
CZ. V jednotlivých provozních jednotkách v Lounech, Litoměřicích a Mimoni tak došlo 
k obměně informačních technologií na standard používaný ve skupině MVV Energie CZ. 
Projekt, při kterém byly nasazeny  informační systémy pro podporu evidence majetku, 
účetnictví, fakturace tepla a TUV byl díky dobré spolupráci jednotlivých lokalit ukončen 
k 30. březnu 2007. V tento den byly tyto lokality také předány do rutinního provozu, a to 
s plnou funkčností všech používaných informačních systémů.

Dalším neméně důležitým projektem byla realizace modifikace pro dvousložkovou 
cenu tepla a TUV v obchodně-fakturačním informačním systému TEPLO pro společnost 
Jablonecká teplárenská a realitní, a. s. (JTR). Díky odborným znalostem a výborné spo-
lupráci pracovníků JTR a MVV Energie CZ s.r.o. byl projekt realizován ve velmi krátkém 
čase. V průběhu 2,5 měsíců od zadání, souběžně s běžným provozem, byla realizována 
modifikace, která zahrnovala analýzu problému, přes popis funkčnosti modifikace, pro-
gramování a testování před spuštěním do rutinního provozu.
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Společenské události, charitativní a sponzorská činnost 
Dlouhodobou strategií MVV Energie CZ s.r.o. je podpora měst či regionů, ve kterých 

společnost podniká. Spolupráce s městy je tak na úrovni donátorské, sponzorské či 
charitativní činnosti. Ve sledovaném období 2006/2007 tak MVV Energie CZ s.r.o. opět 
sponzorsky podpořila tzv. sociální vůz pro Diakonii Beránek, který slouží k přepravě 
seniorů v Liberci, sportovní klub BK Děčín, který v sezóně 2006 / 2007 obsadil 4. místo 
v Národní basketbalové lize či fotbalový klub SFC Opava. MVV Energie CZ s.r.o. přes své 
dceřiné společnosti nadále podporuje řadu dalších neziskových organizací či charitativ-
ních akcí, kterým se věnují další kapitoly. Její činnost se tak nesoustředí jen na tradiční 
důraz ochrany životního prostředí, avšak nadále se věnuje podpoře sociální sféry.

Pozornost byla také znovu věnována rozvojovým aktivitám a nadstandardní péči 
o zaměstnance, které jsou součástí strategie MVV Energie CZ s.r.o. Společnost tak 
pokračovala v zajišťování kulturního, společenského i sportovního vyžití zaměstnanců 
a zároveň nadále podporovala jejich odborné i jazykové vzdělávání. 

MVV Energie CZ s.r.o. je členem Asociace pro podporu spolupráce veřejného a sou-
kromého sektoru, tedy Asociace Public Private Partnership. Tajemníkem Pracovní sku-
piny pro energetiku a energetické služby při Asociaci je i nadále člen týmu MVV Ener-
gie CZ s.r.o. 
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Technická podpora
Jednou z hlavních úloh Obchodně-technického úseku je poskytování technické pod-

pory dceřiným společnostem, v rámci které je zajištěno metodické řízení a poradenství 
spojené zejména s projekty zaměřenými na rozvoj a údržbu technologických zařízení. 
Významnými událostmi v uplynulém období byly především zahájení projektu RE-POWE-
RING a také výstavba nového posilového zdroje tepla v dceřiné společnosti CTZ s. r. o. 
v Uherském Hradišti. 

Projekt RE-POWERING je zaměřen na vybudování resp. intenzifikaci kogenerační 
výroby elektřiny v rámci celé skupiny MVV Energie CZ. Cílem projektu je maximální 
zefektivnění stávajících zdrojů energie v dceřiných společnostech, dojde zde tak k ob-
nově či rozšíření zdrojové báze. Dalším efektem je též v některých případech diverzi-
fikace palivové základny, přičemž se otevírá prostor pro možné využití obnovitelných 
zdrojů energie, především biomasy, a alternativně též komunálního odpadu. Projekt 
RE-POWERING je nyní ve své druhé fázi, kdy je před dokončením podrobná analýza 
všech dceřiných společností. V příštím roce pak dojde k přípravě a zahájení realizace 
závěrů z této analýzy. 

Projekt výstavby nového zdroje v Uherském Hradišti prioritně řeší rozšiřování spo-
třebitelské základny, ke které dojde na přelomu let 2008/2009. Současně s tím je však 
zdroj koncipován jako kogenerační s výrobou elektrické energie s instalovaným výko-
nem zhruba 1 MW

e
.
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Energetické služby
V oblasti energetických služeb se společnost MVV Energie CZ s.r.o. i nadále soustře-

ďuje zejména na projekty EPC (Energy Performance Contracting), ve kterých má dnes 
již dlouholetou tradici (pozn.: službám EPC je věnována sedmá kapitola výroční zprávy).

Od roku 1993  již společnost zrealizovala desítky projektů. Aktuálně jich probíhá 
dvacet s celkovou investiční angažovaností ve výši zhruba 110 000 000  Kč. V těchto pro-
jektech bylo dosaženo úspor energií v hodnotě již 165 000 000 Kč, přičemž sledované 
projekty jsou teprve ve 40 % své plánované životnosti. 

Největšími z právě probíhajících projektů EPC je jednak soubor opatření pro město 
Jablonec nad Nisou a dále pak průmyslové aplikace pro České dráhy, a. s. Hodnota 
těchto projektů je přes 60 000 000 Kč.  Současně také probíhají další typické projekty 
EPC, tedy úsporné aplikace ve školských a zdravotnických zařízeních.
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i  ORGÁNY SPOLEČNOSTI  

Jednatel  
Karel Mikulášek jednatel do 31. 7. 2007
Ing. Pavel Konečný jednatel od 1. 8. 2007
Petr Heincl jednatel od 1. 9. 2007
  
Dozorčí rada  
Mgr. Roman Mendrygal předseda dozorčí rady
Evžen Uher místopředseda DR
Ing. Václav Hrach, Ph. D. člen dozorčí rady
Ing. Libor Žížala člen dozorčí rady
Ing. Vladimír Moštěk člen dozorčí rady
Cyril Omelka  člen dozorčí rady do 6. 12. 2006
Ing. Drahomír Hlaváč  člen dozorčí rady od 6. 12. 2006
Ing. Petr Taťák člen dozorčí rady do 30. 3. 2007
Ing. Zdeněk Procházka člen dozorčí rady od 30. 3. 2007

AKCIONÁŘSKÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI  
MVV Energie CZ s.r.o. 50,96 %
Město Uherské Hradiště   49,04 %

Výsledek hospodaření za účetní období   3 852 tis. Kč
Celkové výnosy  78 973 tis. Kč

POČET ZAMĚSTNANCŮ k 30. 9. 2007: 
K datu 30. 9. 2007 bylo ve společnosti zaměstnáno celkem 42 pracovníků.

CTZ s.r.o.
Obchodní firma: CTZ s.r.o.
Sídlo: Sokolovská 572, 686 01 Uherské Hradiště
Identifikační číslo: 63472163
DIČ: CZ63472163
Datum vzniku společnosti: 1. března 1996
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ZÁKAZNÍCI  
Dodávky tepelné energie 
domácnosti 4 413
samostatné průmyslové areály 2
odběratelé z terciární sféry 39

Společnost dále zajišťuje dodávku tepla pro odběratele z 18 domovních plynových kotelen.  

Společnost CTZ s.r.o. (CTZ) byla založena Městem Uherské Hradiště, jako jediným zakladate-
lem, a k datu 1. 3. 1996 byla zapsána do Obchodního rejstříku. V roce 2000 se CTZ stala dceřinou 
společností MVV Energie CZ s.r.o., která odkoupila od Města Uherské Hradiště obchodní podíl ve 
výši 50,96 %.

Společnost CTZ vyrábí a dodává teplo na území města Uherské Hradiště, v částích Střed, Štěp-
nice a Východ. V roce 2006/07 dodala do všech odběrných míst celkem 182 165 GJ (tj. 50 601 MWh) 
tepelné energie. Velmi mírným zimním obdobím byl způsoben 22% pokles prodaného tepla proti 
loňskému roku.

CTZ dodává tepelnou energii pro obyvatelstvo, sekundární i terciální sféru na území Uherského 
Hradiště, přičemž konkurencí společnosti je výroba tepelné energie v jednotlivých objektech ze 
zemního plynu, případně z jiných zdrojů. Vzhledem k tomu, že je ve společnosti spalováno uhlí, ce-
nová relace dodávané tepelné energie je pod úrovní ceny tepla vyrobené z jiných zdrojů. I z tohoto 
důvodu je dodávka tepla ze společnosti v popředí ekonomického zájmu odběratelů.

V roce 2006/07 byly úspěšně připojeny další objekty na distribuční horkovodní síť společnosti, 
a to zejména objekty v oblasti bývalých kasáren. Jde o budovy menzy a speciálních škol, které byly 
uvedeny do provozu v říjnu 2006.

Společnost nezaznamenala žádné odpojení odběratelů z centrálního zdroje, byly pouze zrušeny 
dvě smlouvy o provozování domovní kotelny. V dalších letech očekáváme připojování odběratelů 
na rozšířené horkovodní síti.

CTZ v roce 2006/2007 investovala do nového projektu k rozšíření horkovodní sítě v průmyslové 
zóně Jaktáře a v září 2007 dokončila projekt prodloužení horkovodu v ulici Dlouhá. V tomto roce 
byla také vypracována studie pro projekt k posílení zdrojové části společnosti CTZ, jemuž se spo-
lečnost bude věnovat v příštích obdobích. 

Pan Karel Mikulášek se ke dni 31. 7. 2007 vzdal funkce jednatele společnosti v důsledku odchodu 
do důchodu. Valná hromada dne 12. 7. 2007 schválila Ing. Pavla Konečného do funkce jednatele 
společnosti. Ten začal funkci vykonávat k 1. 8. 2007. a od 1. 9. 2007 zastává pozici druhého jedna-
tele Petr Heincl.

Společnost CTZ poskytla v roce 2006/07 peněžitý dar Oblastní charitě se sídlem v Uherském Hradišti. 
Nepeněžním darem (magnetickým cyklotrenažerem) také podpořila veslařský klub VK MORÁVIA.
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Představenstvo  
Ing. Jitka Kafková jediný člen představenstva
 
Dozorčí rada 
Ing. Václav Hrach, Ph.D. předseda dozorčí rady
Ing. Libor Žížala místopředseda dozorčí rady
Mgr. Zuzana Picková člen dozorčí rady

AKCIONÁŘSKÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
MVV Energie CZ s.r.o. 100 %

Prostřednictvím dceřiné společnosti Českolipské teplo a.s. spravuje společnost MVV 
Energie CZ s.r.o. svůj 35% podíl ve společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Českolipské teplo a.s. 
Obchodní firma: Českolipské teplo a.s.
Sídlo: Pivovarská 2073, 470 01  Česká Lípa
Identifikační číslo: 63149907
DIČ: CZ63149907
Datum vzniku společnosti: 11. 9. 1995
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ENERGIE Holding a.s.
Obchodní firma: ENERGIE Holding a.s.
Sídlo: Chrudimská 2526/2a, 130 00 Praha 3
Identifikační číslo: 27594301
DIČ: CZ27594301
Datum vzniku společnosti: 27. září 2006

ORGÁNY SPOLEČNOSTI  
Představenstvo  
Ing. Pavel Herites předseda představenstva do 1. 8. 2007
Ing. Radomír Ondra místopředseda představenstva do 1. 8. 2007
Ing. Bohumír Fíla člen představenstva od 1. 6. 2007

Dozorčí rada  
Ing. Václav Hrach, Ph. D. předseda dozorčí rady
Ing. Libor Žížala místopředseda dozorčí rady
Jaroslav Procházka člen dozorčí rady

AKCIONÁŘSKÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI  
MVV Energie CZ s.r.o. 100 %

Výsledek hospodaření za období leden-září 2007 3 937 tis. Kč
Celkové výnosy v období leden-září 2007 177 374 tis. Kč

POČET ZAMĚSTNANCŮ k 30. 9. 2007: 
K datu 30. 9. 2007 bylo ve společnosti zaměstnáno celkem 81 pracovníků.
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ZÁKAZNÍCI  v období leden-září 2007
Dodávky tepelné energie  
domácnosti 11 976
průmysloví odběratelé 4
odběratelé z terciární sféry 91

ENERGIE Holding a.s. byla do Obchodního rejstříku zapsána 27. září 2006 přímo spo-
lečností MVV Energie CZ s.r.o.

V lednu 2007 došlo k převzetí odkoupeného majetku provozních jednotek v Mi-
moni, Lounech a Litoměřicích a zároveň odkoupila 70% akcionářský podíl v Teplárně 
Liberec, a.s. (akvizici se věnuje 2. kapitola). Společnost tak dodává tepelnou energii 
v lokalitách CZT Litoměřice, CZT Louny a CZT Mimoň s celkovým množstvím 309 715 GJ 
(pro období 1 - 9/2007).

V roce 2007 společnost pokračovala v trendu rekonstrukcí a obnovy tepelně technic-
kých zařízení se záměrem snížit ztráty a zvýšit energetickou účinnost provozovaných 
zařízení. Tyto práce byly v jednotlivých provozních jednotkách započaty v předchozím 
období bývalým vlastníkem. 

Vynaložené investiční prostředky byly v období leden - září 2007 zaměřeny zejména 
na zajištění konkurenceschopnosti soustav centralizovaného zásobování teplem (CZT). 
Byla zahájena a významnou částí rozpracována rekonstrukce horkovodního kotle K3 ve 
zdroji CZT Litoměřice, která řeší současně i legislativní požadavky vyplývající z obecných 
požadavků zajištění ochrany ovzduší. Realizována byla také druhá etapa rekonstrukce 
parovodu Hanychov na soustavě CZT Liberec. Celková výše vynaložených investic ve 
sledovaném období převyšovala 11 mil. Kč.
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Společnost se v uvedeném období nacházela v přechodné fázi zaměřené především 
na převzetí a zajištění činnosti teplárenských provozů ve městech Louny, Litoměřice 
a Mimoň. 
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Jablonecká teplárenská  
a realitní, a.s.
Obchodní firma: Jablonecká teplárenská a realitní, a.s.
Sídlo: Liberecká 104, 466 01  Jablonec nad Nisou
Identifikační číslo: 61539881
DIČ: CZ61539881
Datum vzniku společnosti: 7. 12. 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
Jaroslav Koušek Člen dozorčí rady

AKCIONÁŘSKÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI  
MVV Energie CZ s.r.o. 65,78 %
Město Jablonec nad Nisou  34,22 %

Výsledek hospodaření za účetní období 24 027 tis. Kč
Celkové výnosy  313 992 tis. Kč

POČET ZAMĚSTNANCŮ k 30.9.2007:  
K datu 30. 9. 2007 bylo ve společnosti zaměstnáno celkem 54 pracovníků.

 

D
ce

ři
n

é 
sp

o
le

čn
o

st
i  



29

obecná část

ZÁKAZNÍCI  
Dodávky tepelné energie  
domácnosti  10 513
průmysloví odběratelé 11
odběratelé z terciární sféry  90

Společnost Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. (JTR) byla založena v roce 1994 
a postupně převzala výrobu a distribuci centrálně připravovaného tepla ve třech hlav-
ních výtopnách Brandl, Rýnovice a Paseky i primárních a sekundárních rozvodech v Jab-
lonci nad Nisou. Z důvodu snižování spotřeb tepla byla poté výtopna Paseky odstavena 
z provozu. JTR se stala součástí koncernu v roce 2001, kdy MVV Energie CZ s.r.o. koupila 
většinový podíl od původního akcionáře United Energy a.s. Druhým akcionářem společ-
nosti je Město Jablonec nad Nisou.

Hlavním předmětem činnosti je dodávka tepla v Jablonci nad Nisou. Od roku 2005 
převzala společnost výrobu a dodávku tepla v městě Jablonné v Podještědí. JTR zajiš-
ťuje dodávky tepla pro cca 11 tisíc bytových jednotek v Jablonci nad Nisou i pro průmysl 
a terciární sféru. Celkový objem dodávky se pohybuje okolo 600 TJ ročně. 

Z důvodu nárůstu cen paliv připravovala společnost v závěru kalendářního roku 2006 
navýšení cen tepla. Po více než 10 letech své činnosti změnila společnost svoji cenovou 
strategii a od 1. 5. 2007 začala uplatňovat dvousložkovou cenu tepla, která je v energe-
tických odvětvích standardní. Základní složka je mezi odběratele klíčována na základě 
sjednaných odběrových diagramů. V oblasti primárních dodávek tepla byly nastaveny 
tři separátní kategorie základní složky podle velikosti odběru tepla. Součástí změny 
bylo i vrácení cenového přeplatku za období leden-duben 2007.
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JTR vynaložila téměř 12,1 mil. Kč na modernizaci technologií výroby tepla, distribuce 
tepla a připojení nových objektů na soustavu centrálního zásobování teplem. Mezi 
hlavní investiční akce uplynulého roku se řadí stavby Připojení třetí etapy výstavby 
sídliště Proseč – Domovina, kde bude roční odběr tepelné energie přibližně 1700 GJ, 
dále Tepelný napáječ Žitná – Okružní – 1. etapa, tepelné čerpadlo pro sídliště Janovská 
a regulace hořáků na kotli K2 ve Výtopně Brandl, čímž dojde ke zlepšení spalovacího 
procesu. Pro příští rok se připravuje dokončení akce Tepelný napáječ Žitná – Okružní –  
2. etapa a bude tak dokončena modernizace distribuce tepla v další lokalitě Jablonce 
nad Nisou.

Ve fiskálním roce 2006/2007 došlo k výrazné optimalizaci pracovního kapitálu a tedy 
i navýšení výkonnosti společnosti. Na základě rozhodnutí valné hromady byl akcionářům 
vyplacen nerozdělený zisk minulých let a roku 2005/2006 v celkové výši 129 621 tis.Kč. 
Současně společnost zahájila financování svých oběžných aktiv (zejména zásob TTO) 
prostřednictvím cizího zdroje – bankovního kontokorentního úvěru.

Společnost JTR se podílela formou finančních darů ve prospěch Městského divadla na 
podpoře kulturního prostředí města. Dalšími příjemci darů byl Svaz tělesně postižených 
a Svaz ochránců přírody. JTR se stala i partnerem sportovců, a to například u místní TJ 
Bižuterie. Finančně také podpořila JUDO klub Jablonec n. N., kde spolufinancovala vy-
stoupení svého zaměstnance Jana Českého na mistrovství světa v judu v Brazílii. Ten zde 
obsadil 5. místo v kategorii veteránů.
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Městské inženýrské sítě  
Studénka a.s.

Obchodní firma: Městské inženýrské sítě Studénka a.s.
Sídlo: Poštovní 772, 742 13  Studénka
Identifikační číslo: 651 38 155
DIČ: CZ 651 38 155
Datum vzniku společnosti: 1. 3. 1996

ORGÁNY SPOLEČNOSTI  
Představenstvo  
Mgr. Roman Mendrygal předseda představenstva
Radim Žaloudek místopředseda představenstva
Ing. Tomáš Sluka, Ph.D. člen představenstva
 
Dozorčí rada  
Ing. Václav Hrach, Ph.D. předseda dozorčí rady
Ing. Libor Žížala místopředseda dozorčí rady
Ing. Pavel Herites člen dozorčí rady

AKCIONÁŘSKÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
MVV Energie CZ s.r.o. 99,92 %
Město Studénka 0,08 %

Výsledek hospodaření za účetní období – 1 780 tis. Kč
Celkové výnosy  60 384 tis. Kč

POČET ZAMĚSTNANCŮ k 30. 9. 2007:            

K datu 30. 9. 2007 bylo ve společnosti zaměstnáno celkem 25 pracovníků.
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ZÁKAZNÍCI
Dodávky tepelné energie 
domácnosti 1639
průmysloví odběratelé 1
terciární sféra 12
Dodávky vody a odvádění odpadních vod 
odběratelé 1365

Jediným zakladatelem společnosti Městské inženýrské sítě Studénka a.s. (MISS) bylo 
v roce 1995 Město Studénka. V listopadu 2000 se většinovým vlastníkem stala společ-
nost MVV EPS s.r.o. (předchůdce MVV Energie CZ s.r.o.), která odkoupila od Města 
Studénka většinový podíl akcií. Majoritní vlastník MVV Energie CZ s.r.o. poté odkupem 
dalších akcií od Města Studénka v březnu 2003 zvětšil svůj obchodní podíl na součas-
ných 99,92 %. 

Společnost je výhradním výrobcem i dodavatelem tepla na území města Studénky. 
Dodávka tepla je zajišťovaná z centrální výtopny, která bezpečně pokrývá potřeby sou-
stavy centrálního zásobování teplem (CZT), objem dodávek činil ve sledovaném období 
20 tis. MWh. Převážná část vyrobeného tepla (asi 70 %) je dodávána do domácností 
na území města Studénky. Jediným zástupcem odběratelů tepla z průmyslové sféry je 
společnost MSV Metal Studénka a.s., která odebírá asi 12 % z celkového objemu vyro-
beného tepla. Ostatní odběratelé jsou z terciární sféry. Záměrem společnosti je udržet 
současný stav a dále nabízet možnost napojení na CZT novým odběratelům.

Ve sledovaném období a především v průběhu roku 2007 po skončení otopné sezóny 
došlo k zateplení domů a bytů, jež jsou nejvýznamnějším odběratelem centrálního 
tepla. Tato skutečnost bude mít negativní vliv na celkový objem prodané tepelné ener-
gie. 

Prodej v oblasti distribuce a dodávky pitné vody a rovněž v oblasti odvádění odpad-
ních vod probíhal bez výraznějších provozních problémů. Ve sledovaném období bylo 
prodáno  455 571 m3  pitné vody, množství čištěných vod na čistírně odpadních vod bylo 
455 609 m3.  
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Na podzim roku 2006 byl ukončen výkon činností spojených se zajištěním zakázky 
„Zimní údržba a očista města Studénky“,  kterou společnost vykonávala pro město od 
roku 1998. Následně byl zrušen provoz Služby, který výkon těchto činností zajišťoval, 
a byla také prodána již dále neupotřebitelná technika.  

Největší investicí, v hodnotě 1,94 mil. Kč, která byla v hodnoceném období realizo-
vána, byla akce „Výměna biologického filtru na ČOV Studénka“. Původní již nevyhovu-
jící biofiltr tvořený vysokopecní struskou, byl nahrazen voštinovými bloky z tvrzeného 
PVC s velkou nárůstovou plochou pro mikroorganismy. Další významnou investicí bylo 
přetrubkování plynového horkovodního kotle Tubox z důvodu provozní nespolehli-
vosti. Oprava kotle, který byl do provozu uveden již v roce 1986 a je stále využíván, byla 
v hodnotě 873 tis. Kč.

V březnu 2007 valná hromada akcionářů rozhodla o dobrovolném snížení základního 
kapitálu společnosti formou proporcionálního snížení jmenovité hodnoty všech listin-
ných akcií společnosti. Po splnění všech zákonem stanovených povinností bylo snížení 
základního kapitálu na novou výši 68 826 330 Kč zapsáno do obchodního rejstříku. 

I v tomto období MISS finančně podpořila společnost Sportovní areály Studénka 
s.r.o., provozující nezisková sportovní zařízení města Studénky. Podpořila také další sub-
jekty vykonávající sportovní, kulturní, zdravotnickou nebo charitativní činnost v regionu 
a městě Studénka. Konkrétně se jednalo například o podporu speciální školy pro žáky 
s více vadami – Dětské centrum v Kopřivnici. Finančně také podpořila účastníka turnaje 
stolních tenistů tělesně postižených v Chorvatku, jehož cílem je kvalifikovat se na Para-
lympiádu v Pekingu.  
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MVV enservis a.s.
Obchodní firma: MVV enservis a.s.
Sídlo: Pivovarská 2073, 470 01 Česká Lípa
Identifikační číslo: 272 99 872
DIČ: CZ272 99 872
Datum vzniku společnosti: 1. srpna 2006

ORGÁNY SPOLEČNOSTI  
Představenstvo  
Ing. Luděk Jaroměřský  předseda představenstva 
Ing. Petr Koudelka  místopředseda představenstva
Ing. Zdeněk Tížek  člen představenstva od 1. 7. 2007
 
Dozorčí rada  
Ing. Václav Hrach, Ph.D. předseda dozorčí rady
Ing. Libor Žížala  místopředseda dozorčí rady
Mgr. Roman Mendrygal  člen dozorčí rady

AKCIONÁŘSKÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI  
MVV Energie CZ s.r.o. 100 %

Výsledek hospodaření za účetní období – 1 380 tis. Kč
Celkové výnosy  67 635 tis. Kč

POČET ZAMĚSTNANCŮ k 30. 9. 2007: 
K datu 30. 9. 2007 bylo ve společnosti zaměstnáno celkem 53 pracovníků.

MVV enservis a.s. je nástupnickou společností původní společnosti působící v minulých 
letech jako MVV enservis s.r.o., která byla v r. 2006 v rámci projektu rozdělení přejme-
nována na Českolipské teplo a.s. Společnost MVV enservis je vlastníkem 20% podílu ve 
společnosti GABO-CS, spol. s r.o. se sídlem v Praze.

Předmětem činnosti společnosti je provádění servisní činnosti se zaměřením na zaří-
zení pro výrobu a distribuci tepla a realizace dodávek a rekonstrukcí investičních celků 
v tomto odvětví. 
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V uplynulém období společnost zvětšila své interní kapacity jak v oblasti vlastní 
výroby, tak v oblasti projektového zajištění realizace zakázek. To umožnilo, aby MVV 
enservis a.s. rozšířil své působení a realizoval zakázky mimo lokality svého stálého pů-
sobení. Byly tak realizovány zakázky v Praze, Olomouci, Opavě, Teplicích, Chomutově. 

Ke dni 1. 7. 2007 došlo ke změně stanov společnosti. Hlavní změnou ve stanovách 
bylo rozšíření počtu členů představenstva z dosavadních dvou členů na tři členy. Od 
tohoto data se tedy představenstvo skládá z předsedy představenstva, místopředsedy 
představenstva a člena představenstva. Ke stejnému dni byl do funkce člena předsta-
venstva jmenován dozorčí radou Ing. Zdeněk Tížek a byl pověřen řízením divize Moravy 
a Slezska.
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OPATHERM a.s.
Obchodní firma: OPATHERM a.s.
Sídlo: Horní náměstí 283, 746 01  Opava
Identifikační číslo: 25385771
DIČ: CZ25385771
Datum vzniku společnosti: 21. 11. 1997

ORGÁNY SPOLEČNOSTI  
Představenstvo  
Ing. Miroslav Uvíra předseda představenstva
Ing. Libor Stuchlík místopředseda představenstva
 
Dozorčí rada  
Ing. Václav Hrach, PhD. předseda dozorčí rady
Mgr. Roman Mendrygal místopředseda dozorčí rady
Kamila Štěpanovská člen dozorčí rady

AKCIONÁŘSKÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI  
MVV Energie CZ s.r.o. 100 %

Výsledek hospodaření za účetní období 7 178 tis. Kč
Celkové výnosy  179 650 tis. Kč

POČET ZAMĚSTNANCŮ k 30. 9. 2007: 
K datu 30. 9. 2007 bylo ve společnosti zaměstnáno celkem 64 pracovníků.

ZÁKAZNÍCI  
Dodávky tepelné energie 
domácnosti  9 305
průmysloví odběratelé 0
odběratelé terciární sféra 55
Dodávky vody 
domácnosti  223
průmysloví odběratelé 0
odběratelé terciární sféra 15
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Společnost OPATHERM a.s. (OPATHERM) byla založena jako soukromá akciová společ-
nost v roce 1997. V lednu 1998, na základě nájemních smluv, převzala společnost po za-
niklém Městském podniku bytového hospodářství s.p. výrobu, rozvod a dodávku tepla 
ve městě Opavě. V červnu 2001 odkoupila společnost od města Opavy cca 86 % výrob-
ních prostředků na území města. Od července 2002 je 100% vlastníkem akcií společnost 
MVV Energie CZ s.r.o.

OPATHERM vyrábí a dodává teplo a teplou užitkovou vodu na území měst Opava 
a Dolní Benešov. V rozpočtovém období společnost dodala 378 972 GJ tepelné energie 
v celkové hodnotě 175 522 909 Kč. OPATHERM poskytoval také služby v oblasti pro-
nájmu nebytových prostor a zajišťoval dispečerskou pohotovost pro realitní společnosti 
a společenství vlastníků na území města Opavy. Společnost OPATHERM se dlouhodobě 
soustřeďuje na konečného spotřebitele. Především nabízením doplňkových služeb se 
snaží o jeho co největší spokojenost.

V uplynulém období se společnost OPATHERM potýkala s vlivem velmi teplé zimy, 
která zapřičinila pokles prodeje tepla a významně ovlivnila hospodaření společnosti. 

V průběhu tohoto rozpočtového období byla také navázána spolupráce se Slezskou 
nemocnicí Opava, která má za cíl snížit náklady na tepelnou energii, jež jí OPATHERM 
dodává. 

Společnost OPATHERM provedla v uplynulém roce dvě větší investiční akce. Došlo 
k výměně části primárního horkovodu z výtopny Hillova ve výši 2 184 423 Kč a realizo-
vána byla první etapa montáže patních měřidel teplé užitkové vody za 1 791 320 Kč.

Společnost OPATHERM navázala na spolupráci s Městem Opava a i v tomto období 
tak finančně podpořila Slezský fotbalový club Opava a.s. D
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Teplárna Liberec, a.s.
Obchodní firma: Teplárna Liberec, a.s.
Sídlo: tř. Dr. M. Horákové 641/34a, 460 01  Liberec 4
Identifikační číslo: 62241672
DIČ: CZ62241672
Datum vzniku společnosti: 13. 02. 1995

ORGÁNY SPOLEČNOSTI  
Představenstvo  
Ing. Zdeněk Stehlík předseda představenstva
Ing. Libor Žížala místopředseda představenstva
Mgr. Roman Mendrygal člen představenstva
Ing. Pavel Herites člen představenstva
MUDr. Jaroslav Krutský člen představenstva
Stanislav Cvrček člen představenstva
 
Dozorčí rada 
Ing. Václav Hrach, Ph.D. předseda dozorčí rady
Ing. Jiří Kittner člen dozorčí rady
Jaroslav Urban člen dozorčí rady

AKCIONÁŘSKÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI  
ENERGIE Holding a.s.  70 %
Město Liberec   30 %

Výsledek hospodaření za období leden-září 2007 – 40 686 tis. Kč
Celkové výnosy období leden-září 2007 399 183 tis. Kč

POČET ZAMĚSTNANCŮ k 30. 9. 2007:    
K datu 30. 9. 2007 bylo ve společnosti zaměstnáno celkem 122 pracovníků.
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ZÁKAZNÍCI v období leden-září 2007
Dodávky tepelné energie 
domácnosti  19 044
průmysloví odběratelé  19
odběratelé z terciární sféry  157
Dodávky elektrické energie 
průmysloví odběratelé 2

Vznik Teplárny Liberec, a.s. (TLIB) se datuje již do roku 1995. Jejími tehdejšími zakla-
dateli byly Severočeské teplárny, a.s. a Město Liberec. Dne 4. 1. 2007 došlo ke změně 
akcionářů, kdy 70 % akcií koupila od společnosti United Energy právní nástupce, a.s. 
společnost ENERGIE Holding a.s. Zbývajících 30 % akcií zůstává ve vlastnictví města 
Liberec.

Teplárna Liberec, a.s. pokračuje v dlouholeté tradici centralizovaného zásobování 
tepelnou energií pro statutární město Liberec a jeho jediný městský obvod (dříve 
samostatný městys) Vratislavice nad Nisou. TLIB také spolupracuje ve výkupu a prodeji 
tepla, elektrické energie a zemního plynu se závodem pro termické využití odpadů 
(spalovnou komunálních odpadů), který byl postaven v těsné blízkosti a technologicky 
navazuje na technologii Teplárny Liberec, a.s.

V loňském roce došlo vlivem klimatických podmínek k plnění prodeje tepla pouze 
na cca 80% plánu. S ohledem na tuto skutečnost a na změnu rozpočtového roku z pů-
vodního kalendářního není ve výsledcích hospodaření zahrnuta téměř žádná zimní 
sezona. 

TLIB investovala v uplynulém období převážně do výstavby nových připojení, re-
konstrukcí výměníkových stanic a rekonstrukcí zdrojů a rozvodných sítí. Významnými 
investičními akcemi, na kterých se Teplárna podílí je budování sítí pro nově vystavěná 
obchodní centra.

Teplárna Liberec, a.s. finančně podpořila charitativní akci „Primátorský den solida-
rity“, který proběhl pod záštitou primátora Liberce, a přispěla tak na nákup polohova-
cích lůžek pro Léčebnu dlouhodobě nemocných v Krajské nemocnici Liberec.
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TERMO Děčín a.s.
Obchodní firma: TERMO Děčín a.s.
Sídlo: Oblouková 25, 405 02 Děčín III
Identifikační číslo: 64050882
DIČ: CZ64050882
Datum vzniku společnosti: 29. 11. 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

AKCIONÁŘSKÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI  
MVV Energie CZ s.r.o. 96,91 %
Statutární město Děčín  3,09 %

Výsledek hospodaření za účetní období 36 256 tis. Kč
Celkové výnosy  297 479 tis. Kč

POČET ZAMĚSTNANCŮ: 
Ke dni 30. 9. 2007 bylo ve společnosti zaměstnáno celkem 40 pracovníků.

ZÁKAZNÍCI  
Dodávky tepelné energie 
domácnosti  11 001
průmysloví odběratelé 2
odběratelé terciární sféra 97
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TERMO Děčín a.s. (TERMO) byla založena jediným akcionářem Městem Děčín v roce 
1995. Strategickým partnerem se v květnu roku 2000 stala společnost MVV Energie CZ 
s.r.o., která odkoupila 66,66 % akcií společnosti. V srpnu 2005 se podíl společnosti MVV 
Energie CZ s.r.o. v TERMO zvýšil na 96,91 % a druhý akcionář Statutární město Děčín 
drží 3,09% akcií. 

Hlavní výrobní základnu TERMO tvoří pět centrálních zdrojů tepla (CZT) ve městech 
Děčín a Jílové. Palivem je zemní plyn a také geotermální voda jako obnovitelný zdroj 
energie. Centrální zásobování teplem je realizováno prostřednictvím více než 33 km 
teplovodů a horkovodů, 10 centrálních výměníkových stanic a 347 objektových předáva-
cích stanic. TERMO dodává teplo z 33 objektových domovních plynových kotelen vlast-
ních i provozovaných jinými vlastníky.

Situace na trhu je pro TERMO jako centrálního dodavatele tepla dlouhodobě stabili-
zovaná. Společnost pokračuje v rozšiřování svých obchodních aktivit v oblasti centrál-
ního zásobování teplem a mimo dosah CZT i při provozování lokálních plynových ko-
telen. V uplynulém hospodářském roce po výstavbě plynovodu zahájila dodávku tepla 
z nové centrální kotelny pro odběratele v Děčíně -  Loubí. Zvyšováním objemu dodávek 
tepla v cenové lokalitě dochází ke snížení stálých nákladů na 1 GJ a tím zvýšení konku-
renceschopnosti ceny centrálního zásobování teplem. 

V uplynulém hospodářském roce byly realizovány dodávky 411 TJ (tj. 114 158,65 MWh) 
tepla a současně výroba 29 tis. MWh elektrické energie k prodeji i pro vlastní spotřebu.

Hlavní investiční akce realizované v roce 2007 byly cíleně směřovány zejména do ob-
lasti neustálého zkvalitňování nabízených služeb a zlepšování životního prostředí města 
Děčína a jeho okolí. Díky modernímu způsobu rozvodu tepla je nyní možné prostřednic-
tvím dalších 25 ks tzv. kompaktních předávacích stanic, instalovaných v lokalitě Boletice, 
zahájit i v této části města individuální dodávky tepla mimo otopné období. Zároveň 
s touto instalací byla provedena i vizualizace jejich provozního stavu na centrální dispe-
čink TERMO, umožňující okamžitou reakci na vzniklé poruchové stavy tohoto zařízení. 
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Proběhla také náhrada cca 1/3 původních, dnes již provozně neekonomických, sekun-
dárních rozvodů za nové předizolované potrubí. 

Realizována byla i výstavba nové plynové kotelny v objektu Česko-saských přístavů 
s.r.o., jež nahradila původní neekologickou uhelnou kotelnu. Odstraněním tohoto zaří-
zení, které svými zplodinami značně zhoršovalo rozptylové podmínky v ovzduší, byl uči-
něn další příspěvek TERMO ke snížení emisí nejen ve městě Děčín samotném, ale i v celé 
CHKO Labské pískovce a v nedalekém Národním parku České Švýcarsko.

Další investice, která povede ke zvýšení ochrany majetku a je ve fázi dokončování, 
je instalace elektronického zabezpečovacího systému a napojení elektronické požární 
signalizace v teplárně Bynov na pult centrální ochrany hasičského záchranného sboru. 
Celková výše všech investic vynaložených v roce 2007 činí cca 13 mil. Kč.

V uplynulém hospodářském roce TERMO rozšířila předmět podnikání o vázanou živ-
nost – činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. Poskytuje 
tak outsourcing ekonomických  činností pro vybrané teplárenské společnosti ve skupině 
MVV Energie CZ.

TERMO se již pravidelně podílí, ať finančně či aktivní účastí, na společenském, kultur-
ním a sportovním životě Statutárního města Děčín a nejinak tomu bylo i v tomto roce. 
Nadále také pokračuje v dlouhodobé spolupráci s AVAZ – Asociací vozíčkářů a zdra-
votně i mentálně postižených – či občanským sdružením Slunečnice pomáhajícím lidem 
s mentálním a duševním postižením. TERMO také sponzorsky podporuje Basketbalový 
klub Děčín, který v uplynulém ročníku Mattoni NBL skončil na vynikajícím 4. místě.
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Zásobování teplem Vsetín a.s.
Obchodní firma: Zásobování teplem Vsetín a.s.
Sídlo: Jiráskova 1326, 755 01 Vsetín
Identifikační číslo: 451 92 588
DIČ: CZ 45192588
Datum vzniku společnosti: 6. 5. 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

AKCIONÁŘSKÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI  
MVV Energie CZ s.r.o. 98,59 %
ostatní akcionáři 1,41 %

Výsledek hospodaření za účetní období 38 667 tis. Kč
Celkové výnosy  347 607 tis. Kč

POČET ZAMĚSTNANCŮ k 30.9.2007:  
Ke dni 30. 9. 2007 bylo ve společnosti zaměstnáno celkem 69 pracovníků.
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ZÁKAZNÍCI  
Dodávky tepelné energie 
domácnosti 8 600
průmysloví odběratelé 20
terciární sféra 65
Dodávky elektrické energie 
odběratelé 112
Dodávky vody a odvádění odpadních vod 
průmysloví odběratelé 34
Telekomunikační služby 
odběratelé 56

Společnost Zásobování teplem Vsetín a.s. (ZTV) byla založena v roce 1992. V březnu 
2000 se většinovým akcionářem stala společnost MVV EPS s.r.o. (předchůdce MVV Ener-
gie CZ s.r.o.). Majoritní vlastník MVV Energie CZ s.r.o. odkupem dalších akcií od akcio-
nářů ZTV a.s. postupně zvětšil svůj obchodní podíl na  současných 98,59 %. 

ZTV dodává teplo do dvou nezávislých lokalit, a to městu Vsetín a průmyslovému 
areálu Jasenice. Hlavním zdrojem tepla v soustavě centrálního zdroje tepla (CZT) je Tep-
lárna Jiráskova. V zimním období a v přechodných obdobích roku je jako špičkový zdroj 
pro doplnění chybějícího výkonu provozována Výtopna Ohrada, která je napojena 
na soustavu CZT. K výrobě tepla pro město Vsetín dále slouží i tři lokální kotelny a to 
Hrbová, Rokytnice a Stavařov. Zdrojem tepla v Průmyslovém areálu Jasenice jsou uhelná 
kotelna a mobilní zdroj tepla (plynová kotelna). Všechny tepelné zdroje, rozvody a sta-
nice jsou provozovány, opravovány a postupně modernizovány tak, aby bylo dosaho-
váno minimálních tepelných ztrát při výrobě a distribuci tepla.

Elektřina se vyrábí v moderních kogeneračních jednotkách za současného využití od-
padního tepla. Vlastní vyrobená elektřina je dodávána do lokální distribuční soustavy 
Jiráskova, Jasenice a Ohrada a dále do rozvodné sítě. 

Mimo dodávky tepla a elektřiny do lokality průmyslového areálu Jasenice společnost 
dodává pitnou vodu, odvádí odpadní a srážkové vody a poskytuje telekomunikační 
služby.
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V uplynulém hospodářském  roce společnost dodala svým zákazníkům 374 454 GJ 
(tj. 104 015 MWh) tepla, 45 000 MWh elektřiny (z toho 33 tis. MWh z vlastní výroby). 
Prodej tepla vlivem nadprůměrných teplot a prováděných racionalizačních opatření ze 
strany odběratelů zaznamenal pokles a i do budoucna s ohledem na omezené možnosti 
nových připojení nelze očekávat nárůst. Proto společnost ZTV rozvíjí oblast výroby 
a prodeje elektřiny, která se v uplynulém roce významně podílela na hospodářském 
výsledku.   

V období 2006/2007 byly vynaloženy investice v celkové výši 13 mil. Kč.  Finanční pro-
středky směřovaly do rekonstrukce otopných systémů v lokalitě LUH IV, kde byly instalo-
vány 4 ks objektových předávacích stanic místo centrální výměníkové stanice, obdobně 
proběhla výměna v lokalitě VST Rybníky. Z dalších významnějších investičních akcí lze 
uvést připojení polyfunkčního objektu Kohůtek. V lokální distribuční soustavě Jase-
nice proběhla první etapa propojení TS4 – TS5 – TS M5. Dochází zde tak k zokruhování 
trafostanic, které zvýší spolehlivost dodávky elektřiny, výměně transformátorů v prů-
myslovém areálu v Jasenicích, k vybudování několika výměníkových stanic pára - voda 
v Jasenicích a posílení telekomunikačních rozvodů.

V březnu 2007 valná hromada akcionářů rozhodla o dobrovolném snížení základního 
kapitálu společnosti formou proporcionálního snížení jmenovité hodnoty všech listin-
ných akcií společnosti. Po splnění všech zákonem stanovených povinností bylo snížení 
základního kapitálu na novou výši 78 877 910 Kč zapsáno do obchodního rejstříku. 

Společnost ZTV poskytla i v tomto období finanční podporu subjektům vykonávají-
cím sportovní, kulturní nebo charitativní činnost ve městě Vsetín a jeho regionu. Napří-
klad podpořila nákup sociálního vozu pro Charitu Vsetín a darovala školní pomůcky pro 
několik základních škol. 
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Strategickým cílem MVV Energie CZ s.r.o. je komplexní služba pro klienta mimo jiné 
v oblasti spotřeby energie. Prostředkem k tomuto cíli jsou nabídky obchodně –technic-
kého úseku na identifikaci, realizaci a provoz energeticky úsporných opatření s využitím 
metody EPC (Energy Performance Contracting), tj. financování projektů z dosahovaných 
úspor garantovaných naší společností. 

EPC by se dala charakterizovat jako „energetické úspory na klíč“. V rámci projektů 
EPC zabezpečuje společnost MVV Energie CZ s.r.o. technické návrhy úsporných opat-
ření a jejich optimalizaci pomocí modelu ekonomického zhodnocení v dlouhodobém 
časovém horizontu. Dále zajišťuje vhodné financování, implementaci zvolených a vzá-
jemně odsouhlasených opatření, komplexní vyzkoušení, zaškolení personálu, údržbu 
a dlouhodobé vyhodnocování dosažených úspor spojené s převzetím zodpovědnosti za 
spolehlivý provoz energetických zařízení. Jedná se tedy o vhodnou kombinaci dodávky 
na klíč a zajištění financování se souvisejícími dlouhodobými energetickými službami. 
Cílem je dosáhnout maximálních úspor provozních nákladů při podmínce ekonomické 
návratnosti celého projektu. Po celou dobu smluvního vztahu společnost ručí za dosa-
žení úspor v předem dohodnuté výši, která postačuje k návratnosti investice nebo ke 
splacení použitého úvěru s předem stanoveným ekonomickým efektem. V případě ne-
dosažení předpokládaných úspor jde vzniklá finanční ztráta na vrub společnosti MVV 
Energie CZ s.r.o. A naopak v případě, že ekonomické výsledky projektu převyšují ga-
rantovanou úroveň, podílí se MVV Energie CZ s.r.o. na ušetřených provozních výdajích 
předem stanoveným podílem.

MVV Energie CZ s.r.o. dále nabízí služby s názvem Monitoring a Targeting. Jedná 
se o systém energetického managementu, kdy dodavatel zajišťuje detailní sledování, 
měření a vyhodnocování toků, respektive spotřeb, energií ve vazbě na stejně podrobně 
a strukturovaně sledované produkční toky v klientské společnosti. Po rozkrytí přímých 
i nepřímých vazeb mezi výrobními mechanismy a spotřebou energií stanovíme opatření 
k jejich optimalizaci, které nabízíme zrealizovat nejčastěji opět metodou EPC.  
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Další dodatkovou službou je Energy Contracting, jež spočívá v optimalizaci pořizo-
vání energie pro klienta z jeho aktuálně dostupných zdrojů. Na všechny typy energetic-
kých služeb navazuje nabídka dlouhodobého provozování energetického hospodářství.

Novou aktivitou MVV Energie CZ s.r.o. je účast na PPP projektech (Public Private 
Partnerships), což je obecný pojem pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru. 
PPP projekty vznikají za účelem využití zdrojů a schopností soukromého sektoru při 
zajištění veřejné infrastruktury nebo veřejných služeb. Jednotlivé varianty PPP, jsou-li 
odborně a úspěšně aplikovány, zvyšují kvalitu i efektivnost veřejných služeb včetně 
výkonu státní správy a urychlují realizaci významných infrastrukturních projektů s pozi-
tivním dopadem na rozvoj ekonomiky.

MVV Energie CZ s.r.o. je držitelem certifikátů systému managementu jakosti podle 
norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 na poskytování energetických služeb. Ty 
zajišťují dlouhodobě vysoký standard kvality služeb EPC poskytovaných v rámci ener-
geticky úsporných projektů MVV Energie CZ s.r.o., čímž společnost udržuje svou silnou 
pozici na trhu v oboru EPC.

Služby EPC mají v MVV Energie CZ s.r.o. dlouhou tradici a v konkurenčním prostředí 
energetických firem byly a jsou důležitým bonusem a zárukou profesionality pro naše 
klienty. EPC projekty realizujeme jak v oblastech působení našich dceřiných výtopen-
ských, teplárenských a distribučních společností, tak i mimo ně.
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Společnost MVV Energie CZ s.r.o. dosáhla v hospodářském roce 2006/2007 výsledku 
hospodaření ve výši více jak 122 mil. Kč. V meziročním srovnání jde o navýšení zhruba 
o 75 %. Hlavním důvodem takovéhoto navýšení byla výplata dividend od dceřiných spo-
lečností v celkové výši téměř 120 mil. Kč, které převážně vyplývaly z rozdělení výsledků 
jejich hospodaření za několik let zpětně. Významný vliv na velmi dobré výsledky spo-
lečnosti měla také divize energetických služeb (EPC), která dosáhla zisku ve výši 26 mil. 
Kč, což představuje meziroční nárůst ve výši více jak 2,5násobku. Tímto výsledkem MVV 
Energie CZ s.r.o. opět potvrdila své přední postavení mezi poskytovateli EPC služeb na 
českém trhu. Konečný výsledek hospodaření ovlivnily také vytvořené rezervy na vý-
sledky existujících a potenciálních soudních sporů ve výši 22 mil. Kč.

Tržby společnosti meziročně stouply téměř o 50 %. Nárůst je způsoben především 
vyšším objemem centrálně zajišťovaných paliv pro dceřiné účasti v důsledku nových 
akvizic. Nemalý vliv má i cenový nárůst nakupovaných paliv související především s růs-
tem světových cen ropy (ovlivňuje hlavně ceny plynu a těžkého topného oleje) a růstem 
cen elektřiny na českém trhu (má vliv především na ceny nakupovaného uhlí). Vý-
znamně se na vyšších tržbách podepsaly i vyšší výnosy za služby v oblasti energetických 
služeb (EPC), a to hlavně díky novým realizovaným projektům úspor.

Nárůst bilanční sumy je vedle vlivu pozitivního hospodářského výsledku způsoben 
především navýšením vlastního jmění formou příplatku mimo základní kapitál ve výši 
440 mil. Kč. Těmito finančními zdroji bylo navýšeno základní jmění v dceřiné společ-
nosti ENERGIE Holding a.s., která je dále použila na odkup 70% podílu ve společnosti 
Teplárna Liberec a nákup výtopenských soustav v Litoměřicích, Lounech a Mimoni.

Nárůst cizích zdrojů je částečně způsoben závazky vůči mateřské společnosti MVV 
Energie AG odpovídající schváleným a ke dni závěrky nevyplaceným dividendám. Na 
navýšení závazků se mimo jiné významně podílela i výše zmiňovaná tvorba rezerv.
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Společnost MVV Energie CZ s.r.o. v tomto hospodářském roce plnila řádně veškeré své 
oprávněné závazky vůči finančním i ostatním věřitelům. Společnost rovněž drobně navý-
šila svůj vlastnický podíl ve společnosti Zásobování teplem Vsetín na současných 98,6 %.

Vybrané ekonomické ukazatele (v tisících Kč)

Ukazatel
Hospodářský rok 

2006/2007*
Hospodářský rok 

2005/2006
Hospodářský rok 

2004/2005

Tržby 413 417 277 440 262 507

Hospodářský výsledek  
před zdaněním

121 888 68 850 345 261

Bilanční suma 1 842 296 1 255 109 1 335 948

Cizí zdroje 290 773 128 437 309 977

Zadluženost (cizí zdroje/pasiva) 15,8 % 10,2 % 23,2 %

Rentabilita celkových aktiv (zisk/A) 6,6 % 5,5 % 25,8 %

* v lednu 2007 byla skupina MVV rozšířena novou akvizicí
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Zpráva dozorčí rady  MVV Energie CZ s.r.o.
za finanční rok  2006/2007 (říjen 2006 – září 2007)

Složení dozorčí rady společnosti v období  2006/2007 (od 1. 10. 2006 do 30. 9. 2007):

Předseda: Matthias Brückmann (od 15. 8. 2007) 
Předseda: Dr. Werner Dub (od 2. 1. 2003 do 25. 7. 2007)
Místopředseda: Hans-Georg Hägele (od 8. 11. 2004) 
Místopředseda: Karl-Heinz Trautmann (od 13. 1. 2004 do 20. 10. 2006)
Člen:  Dr. Reiner Andreas Lübke (od 12. 1. 2006) 
Člen: Dr. iur. Martin Auer (od 10. 1. 2007)
Člen: Stefan Grützmacher (od 10. 1. 2007)
Člen: Frank Zeeb (od 28. 12. 2004 do 14. 11. 2006) 

Dozorčí rada společnosti MVV Energie CZ s.r.o. zaznamenala v tomto roce šest perso-
nálních změn. Dne 20. 10. 2006 rezignoval na své členství v dozorčí radě pan Karl-Heinz 
Trautmann. Dne 14. 11. 2006 rezignoval na své členství také pan Frank Zeeb. Tento bod 
byl projednán a následně schválen na zasedání dozorčí rady ze dne 12. 12. 2006 a roz-
hodnutím jediného společníka ze dne 10.1.2007 byli jmenováni noví členové dozorčí 
rady – pan Stefan Grützmacher a Dr. iur. Martin Auer.

Dne 25. 7. 2007 rezignoval Dr. Werner Dub na své členství v dozorčí radě a toto bylo 
projednáno a následně schváleno na zasedání dozorčí rady ze dne 15. 8. 2007. Rozhod-
nutím jediného společníka ze dne 15. 8. 2007 byl jmenován nový člen dozorčí rady pan 
Matthias Brückmann. V průběhu zasedání dozorčí rady dne 15. 8. 2007 byl pan Brück-
mann zvolen předsedou dozorčí rady a pan Hägele byl zvolen místopředsedou dozorčí 
rady.
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tečný příplatek mimo vlastní kapitál a dozorčí rada vzala tuto informaci na vědomí.
Zasedání dozorčí rady se v tomto fiskálním roce konalo čtyřikrát. Dozorčí rada dále 

přijala jedno rozhodnutí „per rollam“. 
V průběhu zasedání dozorčích rad vzala dozorčí rada na vědomí a schválila Zprávu 

dozorčí rady společnosti MVV Energie CZ s.r.o. za finanční rok 2005 / 2006, jejími členy 
byla přezkoumána  účetní závěrka a hospodářské výsledky po zdanění za fiskální rok 
2005 / 2006 a členové dozorčí rady vzali na vědomí způsob vyplacení nerozděleného 
zisku ve formě dividend. Dále byla dozorčí radě předložena i Zpráva o propojených oso-
bách za fiskální rok 2005 / 2006. 

Na zasedání dozorčí rady byli její členové v průběhu celého roku informováni jedna-
telem společnosti MVV Energie CZ s.r.o. o finanční situaci této společnosti i o společnos-
tech skupiny MVV Energie CZ. Dále byla dozorčí rada pravidelně informována o nových 
projektech společnosti MVV Energie CZ s.r.o. a také o realizaci projektu  MVV  PLUS, 
který stanovuje restrukturalizaci a posílení výkonnosti skupiny MVV Energie CZ v České 
republice. Dozorčí rada byla dále postupně informována o projektu akvizice jednotek 
na dodávání tepla v Litoměřicích, Lounech, Mimoni a 70% podílu v Teplárně Liberec. 
Poté, co byla tato akvizice 4. ledna 2007 ukončena, byla dozorčí rada informována 
o procesech integrace těchto nových členů do skupiny MVV Energie CZ. 

V Mannheimu dne 12. listopadu 2007

       Mr. Mathias Brückmann
        předseda dozorčí rady
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Zpráva nezávislého auditora  

o ověření výroční zprávy
za ověřované období od 1. 10. 2006 do 30. 9. 2007

Firma: MVV Energie CZ s.r.o.
IČ: 49 68 54 90 
Sídlo: Chrudimská 2526/2a, 130 00 Praha 3

Předmět a rozsah auditu
Na základě provedeného auditu jsme dne 5. 10. 2007 vydali k účetní závěrce, která je součástí této vý-

roční zprávy, zprávu následujícího znění:
„Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního ka-

pitálu, přehled o peněžních tocích a přílohu k účetní závěrce, včetně obecných účetních zásad k datu 30. 9. 
2007 společnosti MW Energie CZ s.r.o.

Za sestavení a za věrné zobrazení skutečností v této účetní závěrce v souladu s účetními předpisy platnými 
v České republice odpovídá vedení společnosti MW Energie CZ s.r.o. Toto vedeni je mimo jiné povinno na-
vrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením skutečnosti v této účetní 
závěrce tak, aby zde nebyly obsaženy významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, a zvolit 
a uplatňovat účetní odhady, které jsou s ohledem na danou situaci přiměřené.

Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli 
v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními do-
ložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor dodržoval etické normy 
a plánoval a prováděl audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné ne-
správnosti.

Audit zahrnuje provedeni auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a sku-
tečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na posouzení auditora, mimo jiné 
na tom, jak auditor vyhodnotí riziko významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené 
podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontroly, které jsou rele-
vantní pro sestavení a věrné zobrazení skutečností v účetní závěrce, aby mohl navrhnout auditorské postupy, 
které budou v dané situaci vhodné. Cílem tohoto posouzení však není, aby se auditor vyjádřit k účinnosti 
vnitřních kontrol účetní jednotky. Audit zahrnuje též posouzení vhodnosti použitých účetních zásad, přiměře-
nosti účetních odhadů provedených vedením a dále posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domníváme se, že důkazní informace, které Jsme získali, jsou dostatečné a vhodné, aby poskytovaly při-
měřený základ pro vyjádření výroku auditora.

Zpráva je určena společníkům účetní jednotky.

Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz finanční 
pozice společnosti MW Energie CZ s.r.o. k datu 30. 9. 2007 a výsledků jejího hospodaření za období od 1. 10. 
2006 do 30. 9. 2007 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.“

Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami 
společnosti MVV Energie CZ s.r.o. k datu 30. 9. 2007. Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný 
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statutární orgán společnosti MW Energie CZ s.r.o. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky 
stanovisko k této zprávě o vztazích.

Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy vztahujícími se k prověrce 
a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom 
plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné 
nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy 
a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupen 
jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích Jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.

Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě 
o vztazích mezi propojenými osobami společnosti MW Energie CZ s.r.o. k datu 30. 9. 2007.

Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zod-
povědné vedeni společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu 
výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními do-
ložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ově-
řeni tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, 
jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s přísluš-
nou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření 
výroku auditora.“

Výrok auditora o ověření výroční zprávy společnosti MW Energie CZ s.r.o.:
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti MW Energie CZ s.r.o. 

k datu 30. 9. 2007 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

V Praze dne 14. 12. 2007

 Auditor: TPA Horwath Notia Audit s.r.o.  
 Ing. Rostislav Kuneš Mánesova 917/28, Praha 2-Vinohrady
 číslo osvědčení 1307 KAČR číslo osvědčení 080 KAČR
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Řádek
Běžné období

Minulé  
období

Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 1 882 576 -40 280 1 842 296 1 255 109

B. Dlouhodob˘ majetek 1 404 526 -34 343 1 370 183 1 084 480

I. Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 18 585 -17 546 1 039 1 981

2 Nehmotné v˘sledky  
v˘zkumu a v˘voje

75 -75 0 0

3 Software 18 229 -17 386 843 1 981

6 Jin˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 95 -85 10 0

7 Nedokonãen˘ dlouhodob˘ 
nehmotn˘ majetek

186 186 0

II. Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 9 127 -4 797 4 330 1 098

3 Samostatné movité vûci  
a soubory movit˘ch vûcí

6 312 -4 797 1 515 873

7 Nedokonãen˘ dlouhodob˘ 
hmotn˘ majetek

339 339 225

8 Poskytnuté zálohy na  
dlouhodob˘ hmotn˘ majetek

2 476 2 476 0

III. Dlouhodob˘ finanãní majetek 1 376 814 -12 000 1 364 814 1 081 401

1 Podíly v ovládan˘ch a fiízen˘ch 
osobách 

1 366 015 -12 000 1 354 015 1 064 642

R O Z V A H A
k 30. 9. 2007 v celých tisících CZK



finanční část

57

finanční část

Řádek
Běžné období

Minulé  
období

Brutto Korekce Netto Netto

4 PÛjãky a úvûry – ovládající a fiídící 
osoba, podstatn˘ vliv

10 799 10 799 16 165

6 Pofiizovan˘ dlouhodob˘ finanãní 
majetek

0 0 594

C. ObûÏná aktiva 476 395 -5 937 470 458 169 313

I. Zásoby 35 175 0 35 175 19 826

2 Nedokonãená v˘roby a polotovary 19 131 19 131 19 826

5 ZboÏí 16 044 16 044 0

II. Dlouhodobé pohledávky 23 771 0 23 771 12 469

1 Pohledávky z obchodních vztahÛ 23 771 23 771 12 469

III. Krátkodobé pohledávky 106 688 -5 937 100 751 58 764

1 Pohledávky z obchodních vztahÛ 67 240 -5 937 61 303 37 695

2 Pohledávky – ovládající  
a fiídící osoba

24 621 24 621 11 366

6 Stát – daÀové pohledávky 4 602 4 602 2 838

7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 765 1 765 1 877

8 Dohadné úãty aktivní 4 065 4 065 4 683

9 Jiné pohledávky 4 395 4 395 305

IV. Krátkodob˘ finanãní majetek 310 761 0 310 761 78 254

1 Peníze 170 170 156

2 Úãty v bankách 310 591 310 591 78 098

D. âasové rozli‰ení 1 655 0 1 655 1 316

I. 1 Náklady pfií‰tích období 1 655 1 655 1 316
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Řádek Běžné období Minulé období

PASIVA CELKEM 1 842 296 1 255 109

A. Vlastní kapitál 1 551 523 1 126 672

I. Základní kapitál 720 000 720 000

1 Základní kapitál 720 000 720 000

II. Kapitálové fondy 502 543 69 740

2 Ostatní kapitálové fondy 440 001 1

3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku  
a závazků

62 542 69 739

III. Rezervní fondy, nedělitelný fond  
a ostatní fondy ze zisku

3 462 0

1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 3 462 0

IV. Výsledek hospodaření minulých let 203 470 267 684

1 Nerozdělený zisk minulých let 203 470 267 684

V. Výsledek hospodaření  
běžného účetního období

122 048 69 248

B. Cizí zdroje 290 773 128 437

I. Rezervy 30 942 3 667

3 Rezerva na daň z příjmů 5 118 0

4 Ostatní rezervy 25 824 3 667

II. Dlouhodobé závazky 13 420 30 971

9 Jiné závazky 0 10 000

Odložený daňový závazek 13 420 20 971
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Řádek Běžné období Minulé období

III. Krátkodobé závazky 211 172 62 819

1 Závazky z obchodních vztahůí 54 119 39 250

4 Závazky ke společníkům, členům družstva  
a k účastníkům sdružení

131 400 1 400

5 Závazky k zaměstnancům 967 1 050

6 Závazky ze sociálního zabezpečení  
a zdravotního pojištění

711 798

7 Stát – daňové závazky  
a dotace

330 390

8 Krátkodobé přijaté zálohy 9 229 6 314

Dohadné účty pasivní 3 716 2 917

Jiné závazky 10 700 10 700

IV. Bankovní úvěry a výpomoci 35 239 30 980

1 Bankovní úvěry dlouhodobé 25 075 21 239

2 Krátkodobé bankovní úvěry 10 164 9 741

Datum sestavení:  Sestavil: Statutární orgán:
5. fiíjna 2007

 Ing. Vûra KfiíÏová Ing. Václav Hrach, Ph.D.
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V Ý K A Z   Z I S K U   A   Z T R Á T Y
za období od 1. 10. 2006 do 30. 9. 2007 v celých tisících CZK

Řádek Běžné období Minulé období

I. Tržby za prodej zboží 324 353 231 127

A. Náklady vynaložené na prodané zboží -308 129 -209 380

+ Obchodní marže 16 224 21 747

II. Výkony 88 368 47 296

1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 89 064 46 313

2 Změna stavu zásob vlastní činnosti -696 983

B. Výkonová spotřeba -58 872 -44 447

1 Spotřeba materiálu a energie -2 654 -2 898

2 Služby -56 218 -41 549

+ Přidaná hodnota 45 720 24 596

C. Osobní náklady -20 617 -16 704

1 Mzdové náklady -14 989 -12 083

3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění -5 187 -4 213

4 Sociální náklady -441 -408

D. Daně a poplatky -523 -4

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku -1 876 -3 544

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 7 15

1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 7 15

G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní  
oblasti a komplexních nákladů příštích období

-24 466 -1 522
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IV. Ostatní provozní výnosy 2 339 713

H. Ostatní provozní náklady -578 -1 290

* Provozní výsledek hospodaření 6 2 260

J. Prodané cenné papíry a podíly -2 0

VII.
Výnosy z dlouhodobého  
finančního majetku

119 965 71 534

1
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách 
a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

119 965 71 534

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 2 487 5

X. Výnosové úroky 11 140 3 380

N. Nákladové úroky -9 810 -13 728

XI. Ostatní finanční výnosy 2 084 6 874

O. Ostatní finanční náklady -3 982 -1 475

* Finanční výsledek hospodaření 121 882 66 590

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 160 398

1 Daň z příjmů za běžnou činnost (splatná) -5 118 0

2 Daň z příjmů za běžnou činnost (odložená) 5 278 398

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 122 048 69 248

*** Výsledek hospodaření za účetní období 122 048 69 248

Výsledek hospodaření před zdaněním 121 888 68 850
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Datum sestavení:  Sestavil: Statutární orgán:
5. fiíjna 2007

 Ing. Vûra KfiíÏová Ing. Václav Hrach, Ph.D.
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O   P E N Ě Ž N Í C H   T O C Í C H
za období od 1. 10. 2006 do 30. 9. 2007 v celých tisících CZK

Řádek Běžné období Minulé období

P.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů  
na začátku účetního období

78 254  20 993  

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 121 888  68 850  

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 116 669  -56 246  

A.1.1. Odpisy stálých aktiv 1 876  3 544  

A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv 24 382  1 416  

A.1.2.1. Změna stavu opravných položek 2 225  -1 451  

A.1.2.2. Změna stavu rezerv 22 157  2 867  

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -7  -15  

A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku -122 452  -71 539  

A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky a vyúčtované výnosové úroky -1 330  10 348  

A.1.5.1. Vyúčtované nákladové úroky 9 810  13 728  

A.1.5.2. Vyúčtované výnosové úroky -11 140  -3 380  

A.1.6. Úpravy o ostatní nepeněžní operace 214 200  0  

A.*
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,  
změnami provozního kapitálu a mimořádnými položkami

238 557  12 604  

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu -261 598  -175 243  

A.2.1.
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti  
a časového rozlišení aktivního

-265 025  -60  
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Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti  
a časového rozlišení pasivního

18 776  -174 200  

A.2.3. Změna stavu zásob -15 349  -983  

A.**
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním  
a mimořádnými položkami

-23 041  -162 639  

A.3. Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků -9 810  -13 728  

A.4. Přijaté úroky 10 509  3 344  

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 122 452  71 539  

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 100 110  -101 484  

B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -445 060  -40 122  

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 138 255  213 242  

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

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -301 439  178 486  

C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků -6 164  -19 741  

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky 440 000  0  

C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 440 000  0  

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 433 836  -19 741  

F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 232 507  57 261  

D. Rozdíl D=P+F-R 0  0  

R.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů  
na konci období

310 761  78 254  

Datum sestavení:  Sestavil: Statutární orgán:
5. fiíjna 2007

 Ing. Vûra KfiíÏová Ing. Václav Hrach, Ph.D.
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Datum sestavení:  Sestavil: Statutární orgán:
5. fiíjna 2007

 Ing. Vûra KfiíÏová Ing. Václav Hrach, Ph.D.

P Ř E H L E D   O   Z M Ě N Á C H   
V L A S T N Í H O   K A P I T Á L U

za období od 1. 10. 2006 do 30. 9. 2007 v celých tisících CZK

Základní 
kapitál  

a vlastní akcie

Emisní  
áÏio

Fondy  
z pfiecenûní  
a pfiepoãtÛ

Ostatní 
kapitálové 

fondy

Rezervní  
fond

Ostatní fondy  
ze zisku

Nerozdûlené 
v˘sledky 

hospodafiení
Celkem

Stav k 30. 9. 2005 720 000 0 38 286 1 0 0 267 684 1 025 971

Transakce s vlastníky celkem 0 0 0 0 0 0 69 248 69 248

V˘sledek hospodafiení  
za bûÏné období

69 248 69 248

âisté nerealizované zisky (ztráty) 
celkem

0 0 31 453 0 0 0 0 31 453

Pfiecenûní cenn˘ch papírÛ a úãastí 41 386 41 386

OdloÏená daÀ z pfiecenûní 
cenn˘ch papírÛ a úãastí

-9 933 -9 933

Stav k 30. 9. 2006 720 000 0 69 739 1 0 0 336 932 1 126 672

Transakce s vlastníky celkem 0 0 0 440 000 3 462 0 -11 414 432 048

Dividendy / podíly na zisku -130 000 -130 000

Pfiíplatek mimo základní kapitál 440 000 440 000

Pfieklasifikace a pfiesuny 3 462 -3 462 0

V˘sledek hospodafiení  
za bûÏné období

122 048 122 048

âisté nerealizované zisky (ztráty) 
celkem

0 0 -7 197 0 0 0 0 -7 197

Pfiecenûní cenn˘ch papírÛ a úãastí -13 860 -13 860

Pfiecenûní derivátÛ 3 336 3 336

OdloÏená daÀ z pfiecenûní  
cenn˘ch papírÛ a úãastí

3 327 3 327

Stav k 30. 9. 2007 720 000 0 62 542 440 001 3 462 0 325 518 1 551 523
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Příloha k účetní závěrce
společnosti MVV Energie CZ s.r.o. 

za účetní období od 1. 10. 2006 do 30. 9. 2007

1 Popis účetní jednotky     
 

Firma: MVV Energie CZ s.r.o.

IČ: 49 68 54 90

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

Sídlo: Praha 3, Chrudimská 2526/2a

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Spisová značka: Oddíl C., vložka 23493 obchodního rejstříku  
vedeného Městským soudem v Praze

Hospodářský rok: 1. října až 30. září

Předmět podnikání: – společnost holdingového typu 
– realizace projektů úspor energie

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

1.1 Osoby podílející se více jak 20 % na základním kapitálu účetní jednotky
 Jméno / Firma       Podíl v %  
       Běžné období   Minulé období 
 MVV Energie AG (Německo)          100,0            100,0 
      

1.2 Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku
 V uplynulém účetním období došlo ke změnám v dozorčích orgánech společnosti – viz 1.6.    
   

1.3 Popis organizační struktury podniku
Organizační struktura společnosti je ke dni 30. září 2007 tvořena 3 úseky a šesti samostatnými pozicemi.  Schva-
luje ji jednatel společnosti s ohledem na účelnost a efektivnost řízení. Úseky společnosti jsou následující: Finanční 
úsek, Obchodně-technický úsek a Úsek IS/IT.       

      

1.4 Statutární orgány v průběhu účetního období     
 Jméno     Funkce   Od (datum) Do (datum) 
 Ing. Václav Hrach, Ph.D.  jednatel  1. 10. 2006 30. 9. 2007 



66

výroční zpráva 2006 / 2007

1.5 Způsob jednání za společnost     
Jednatel je oprávněn samostatně společnost zastupovat a samostatně za ni podepisovat, a to tak, že k obchodní 
firmě společnosti připojí svůj podpis.      

      

1.6 Dozorčí orgány v průběhu účetního období
 Jméno Funkce Od (datum) Do (datum) 
 Dr. Werner Dub předseda     1. 10. 2006      15. 8. 2007 
 Karl-Heinz Trautmann místopředseda 1. 10. 2006    12. 12. 2006 
 Hans Georg Hägele člen 1. 10. 2006      15. 8. 2007 
 Hans Georg Hägele místopředseda     15. 8. 2007 30. 9 2007 
 Frank Zeeb člen 1. 10. 2006 12. 12. 2006 
 Dr. Reiner Andreas Lübke člen 1. 10. 2006 30. 9 2007 
 Stefan Grützmacher člen 10. 1. 2007 30. 9 2007 
 Dr. iur. Martin Auer člen 10. 1. 2007 30. 9 2007 
 Mr. Matthias Brückmann předseda 15. 8. 2007 30. 9 2007 

Odstoupení předsedy dozorčí rady, jmenování nového předsedy a místopředsedy nebylo dosud zapsáno do ob-
chodního rejstříku. Změny byly projednány na zasedání dozorčí rady dne 15. srpna 2007.

1.7 Poskytnuté půjčky, záruky či jiná plnění     
Taková plnění společníkům, členům statutárních, dozorčích nebo řídících orgánů poskytnuta nebyla. 

2 Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách  
 a způsobech oceňování     
      

2.1 Použité účetní metody mající významný vliv pro posouzení situace podniku a jejich změny
Společnost sestavila účetní závěrku v souladu s obecnými účetními zásadami a s principy stanovenými zákonem 
563/1991 Sb., o účetnictví a souvisejících podzákonných právních předpisů upravujících způsob vedení účetnictví 
pro podnikatele.      

 Pokud není uvedeno jinak, jsou částky v příloze k účetní závěrce uvedeny v celých tisících CZK.
 Společnost ve svém výkazu zisku a ztráty zobrazuje výnosy jako kladné hodnoty a náklady jako záporné hodnoty.

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

Cenné papíry a majetkové účasti se při nákupu oceňují pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny cenného papíru 
a podílu jsou přímé náklady související s pořízením, např. poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám. 
K datu účetní závěrky jsou majetkové účasti oceněny ekvivalencí s výjimkou majetkové účasti v Dubské energe-
tické společnosti a.s., jež je oceněna pořizovací hodnotou upravenou o opravnou položku k této finanční investici 
z důvodu nemožnosti jejího ocenění ekvivalenční metodou. 
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Půjčky podnikům ve skupině jsou oceněny jmenovitou hodnotou půjček.      
Změny reálné hodnoty včetně změn v ocenění podílu ekvivalencí podle jednotlivých druhů finančního majetku 
jsou uvedeny dále v příloze k účetní závěrce.

2.2.2 Způsob stanovení opravných položek 

 Druh majetku       Opravná položka   Způsob stanovení / Zdroj informací
     Běžné období  Minulé období    
 Podíly ve společnostech        12 000         12 000  100 % pořizovací ceny investice
 Pohledávky            5 937           3 712  podle věkové struktury po splatnosti 
 Celkem           17 937         15 712

2.2.3 Způsob stanovení odpisových plánů a použité metody pro účetní odpisy   

Dlouhodobý majetek je odepisován lineární metodou s dobou odepisování uvedenou níže. Každému dlouhodo-
bému majetku je individuálně stanovena doba odepisování dle odhadované doby životnosti.

 Skupina dlouhodobého majetku    Průměrná doba odepisování
        Běžné období  Minulé období  
 Software          2 – 4 roky      2 – 4 roky  
 Stroje a zařízení         4 – 6 let      4 – 6 let  

2.2.4 Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách     

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České národní banky ke dni usku-
tečnění účetního případu. 
Pohledávky a závazky v cizí měně jsou k datu účetní závěrky přepočteny dle platného kurzu vyhlášeného Českou 
národní bankou k tomuto datu a zjištěné kurzové rozdíly jsou proúčtovány na účet kurzových zisků nebo ztrát. 

2.2.5 Způsob ocenění nedokončené výroby     

Nedokončená výroba, vztahující se k rozpracovaným projektům, je oceňována na úrovni jejich přímých nákladů 
a podílu na nákladech režijních. 
Společnost tvoří opravné položky k nedokončené výrobě na základě individuálního posouzení stavu jednotlivých 
projektů. V případě pochybností o realizovatelnosti nedokončené výroby se na daný projekt tvoří opravná po-
ložka ve výši 100 %. V běžném účetním období společnost netvořila opravné položky.

      

3 Významné události mezi datem účetní závěrky a datem,  
 ke kterému jsou výkazy schváleny k předání mimo účetní jednotku
 V tomto období nedošlo k žádným významným událostem, které by měly dopad na finanční pozici společnosti. 
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Aktiva      
B. Dlouhodobý majetek     
 Pohyby dlouhodobého majetku jsou zobrazeny v tabulce Rozbor majetku na konci této části přílohy. 
      

B.I Dlouhodobý nehmotný majetek     
 Zůstatek Stav k 30. 9. 2007 1 039
  Stav k 30. 9. 2006 1 981

 Položka rozvahy  Netto hodnota k 30. 9. 2007
 Software  843
 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek  10
 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 186
 Celkem  1 039

 Rozbor přírůstků
 Přírůstky celkem v pořizovacích cenách 489
    z toho: SW Exact 207
  Emisní povolenky 95
  Licence Exact – nedokončený dlouhodobý majetek 88
  Systém monitorování serveru - nedokončený dlouhodobý majetek 99

 Přeúčtování, ostatní
 Přeúčtování celkem 1 431
    z toho: Odpisy 1 346
  Změna stavu opravných položek 85
 Společnost tvořila k emisním povolenkám opravnou položku podle tržní ceny povolenek k rozvažnému dni.  
    
      

B.II Dlouhodobý hmotný majetek
 Zůstatek Stav k 30. 9. 2007 4 330
  Stav k 30. 9. 2006 1 098

 Položka rozvahy  Netto hodnota k 30. 9. 2007
    Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 515
    Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 339
    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 2 476 
 Celkem  4 330 

 Dlouhodobým hmotným majetkem společnosti je především technické vybavení  
a stavební úpravy kancelářských prostor.
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 Rozbor přírůstků
 Přírůstky celkem v pořizovacích cenách  3 987
 z toho: Záloha na nákup serverů 2 476
  Zhodnocení budovy v nájmu 469
  Klimatizační zařízení TOSHIBA 343
  Tiskový multifunkční systém 298
 Ostatní  401

 Rozbor úbytků
 Úbytky celkem v zůstatkových cenách  1 047
 z toho: Likvidace 1 047

 Přeúčtování, ostatní
 Přeúčtování celkem  530
 z toho: Odpisy 530

B.III Dlouhodobý finanční majetek

1. - 3. Účasti ve společnostech  
 Zůstatek Stav k 30. 9. 2007 1 354 015
  Stav k 30. 9. 2006 1 064 642

 Položka rozvahy  Netto hodnota k 30. 9. 2007
 Podíly v ovládaných a řízených osobách  1 354 015
 Celkem  1 354 015

 Podíly v ovládaných a řízených osobách 
 Stav k 30. 9. 2007   

Společnost Výše podílu v % Pořizovací cena Přecenění Vlastní kapitál
Výsledek  

hospodaření

Zásobování teplem Vsetín a.s. 98,59% 178 152 4 363 185 125 38 667

CTZ s.r.o. 50,96% 31 800 11 131 84 242 3 852

TERMO Děčín a.s. 96,91% 165 255 96 078 269 675 36 256

Městské inženýrské sítě Studénka a.s. 99,92% 17 834 60 928 78 823 -1 780

MVV enservis a.s./ČLT 100,00% 51 000 2 644 53 644 -1 543

Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. 65,78% 255 000 -33 554 336 643 24 027

OPATHERM a.s. 100,00% 134 000 -67 735 66 265 7 178
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Dubská energetická společnost a.s. 100,00% 12 000 -12 000 - -

GABO-CS, spol. s r.o. 80,00% 1 052 0 1 315 -

Energie Holding a.s. 100,00% 440 019 4 048 444 067 3 937

POWGEN a.s. 100,00% 2 000 0 2 000 -

Celkem - 1 288 112 65 903 1 521 799 110 594

Stav k 30. 9. 2006

Společnost Výše podílu v % Pořizovací cena Přecenění Vlastní kapitál
Výsledek  

hospodaření

Zásobování teplem Vsetín a.s. 97,95% 279 491 -33 222 251 425 25 002

CTZ s.r.o. 50,96% 31 800 9 713 80 562 6 565

TERMO Děčín a.s. 96,91% 165 255 96 247 269 594 37 800

Městské inženýrské sítě Studénka a.s. 99,92% 53 000 62 942 116 031 12 136

MVV enservis a.s./ČLT 100,00% 51 000 -5 471 45 529 -2 548

Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. 65,78% 255 000 36 467 443 089 29 132

OPATHERM a.s. 100,00% 134 000 -74 912 59 088 11 756

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

GABO-CS, spol. s r.o. 100,00% 1 315 17 1 332 -124

Energie Holding a.s. 100,00% 2 019 -19 2 000 0

Celkem - 984 880 79 762 1 268 650 119 719

Společnost přeceňuje své účasti pomocí metody ekvivalence. Výjimkou je Dubská energetická společnost a.s., 
u níž je veden soudní spor o stanovení vlastnictví k akciím. K této majetkové účasti je vytvořena opravná položka

 Rozbor přírůstků      
 Přírůstky celkem v pořizovacích cenách 441 744
    z toho: Zásobování teplem Vsetín a.s. 1 744
  Energie Holding a.s. 438 000
  POWGEN a.s. 2 000 

Ve společnosti Energie Holding a.s. došlo na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 18. 12. 2006 k navý-
šení základního kapitálu. V letošním roce byla rovněž založena nová společnost POWGEN a.s.

 Rozbor úbytků
 Úbytky celkem v zůstatkových cenách 138 511
    z toho: Prodeje 2
  Zásobování teplem Vsetín a.s. 103 081
  Městské inženýrské sítě Studénka a.s. 35 165
  GABO-CS, spol. s r.o. 263
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Ve společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. došlo na základě usnesení valné hromady ze dne 29. 3. 2007 ke 
snížení základního kapitálu o 104 559 tis. Kč z původní výše 183 437 tis. Kč. Stávající jmenovitá hodnota akcií se 
snížila o 57 %. V první etapě výměny akcií došlo ke sloučení akcií ve vlastnictví MVV Energie CZ s.r.o., druhá etapa 
výměny za nové akcie s nižší nominální hodnotou zatím neproběhla. 
Ve společnosti Městské inženýrské sítě Studénka a.s. došlo na základě usnesení valné hromady ze dne 29. 3. 2007 
rovněž ke snížení základního kapitálu o 61 035 tis. Kč, z čehož 25 842 tis. Kč představovalo úhradu ztráty z minu-
lých let. Původní výše základního kapitálu 129 861 tis. Kč se tak snížila na hodnotu 68 826 tis. Kč. Stávající jmeno-
vitá hodnota akcií se snížila z 1000 Kč na novou hodnotu 530 Kč.      

      

 Změny reálné hodnoty      
Cenný papír Způsob účtování Změna reálné hodnoty 

Zásobování teplem Vsetín a.s. VK 37 585 
CTZ s.r.o. VK 1 418 
TERMO Děčín a.s. VK -169 
Městské inženýrské sítě Studénka a.s. VK -2 014 
MVV enservis a.s./ČLT VK 8 115 
Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. VK -70 021 
OPATHERM a.s. VK 7 177 
Dubská energetická společnost a.s. VK 0 
GABO-CS, spol. s r.o. VK -17 
Energie Holding a.s. VK 4 067 
POWGEN a.s. VK 0 
Vlastní kapitál Celkem -13 859 

      

4. - 7. Další finanční investice
 Zůstatek Stav k 30. 9. 2007 10 799
  Stav k 30. 9. 2006 16 759

 Položka rozvahy  Netto hodnota k 30. 9. 2007
 Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 10 799
 Celkem  10 799
 

 Souhrnný přehled dlouhodobých půjček propojeným osobám
 
 Dlužník, úrok Pohyb Částka
 Měna, splatnost  (CZK)
 MVV enservis a.s., 6 % p.a. Počáteční stav 400
 CZK, 31.3.2007      z toho krátkodobá část 400
  Splácení - 400
  Konečný stav 0
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 OPATHERM a.s., PRIBOR 3M+marže 1,9% Počáteční stav 6 250
 CZK, 30. 12. 2012      z toho krátkodobá část 1 000
  Splácení -750
  Konečný stav 5 500
  Krátkodobá část 1 250
 OPATHERM a.s.,  5,75 % p.a. Počáteční stav 15 281
 CZK, 25. 2. 2010      z toho krátkodobá část 4 366
  Splácení -3 275
  Konečný stav 12 006
  Krátkodobá část 5 457
 CTZ s.r.o., 6M PRIBOR + 2,5 % p.a. Počáteční stav 5 500
 CZK, 30. 9. 2007      z toho krátkodobá část 5 500
  Konečný stav 5 500
  Krátkodobá část 5 500
 Celkem brutto  23 006
      Krátkodobá část  12 207
 Celkem netto  10 799

C. Oběžná aktiva

C.I. Zásoby

 Zůstatek Stav k 30. 9. 2007 35 175
  Stav k 30. 9. 2006 19 826
    
 Položka rozvahy  Netto hodnota k 30. 9. 2007
 Nedokončená výroby a polotovary  19 131
 Zboží  16 044
 Celkem  35 175

 Detailní přehledy
 Nedokončená výroby a polotovary  19 131
      z toho: DKVO Ostrava provoz Bohumín 19 131

Společnost pro třetí strany realizuje projekty úspor energií. K rozvahovému dni zůstává v nedokončené výrobě 
jeden projekt. S Českými dráhami, a.s. se stále jedná o uzavření zástavní smlouvy na technologický soubor. Po 
uzavření této smlouvy dojde k vystavení konečné faktury a výše zmíněný technologický soubor bude předsta-
vovat zajištění této pohledávky. Do té doby budou České dráhy, a.s. platit společnosti zálohy podle splátkového 
kalendáře. V současné době představuje 22 přijatých záloh částku ve výši 6 017 tis. Kč. 

 Zboží  16 044
      z toho: TTO 16 044
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Společnost nemá vlastní sklady. Zboží na cestě ve výši 16 mil. Kč představuje dodávku těžkých topných olejů dce-
řiné společnosti. Faktura odběrateli bude vystavena až v následujícím účetním období. Podle rámcové smlouvy se 
za okamžik dodání považuje okamžik stočení vlakové soupravy do skladovacích kapacit v sídle kupujícího. Oka-
mžikem dodání ve sjednaném místě rovněž dochází k přechodu vlastnictví. 

C.II. Dlouhodobé pohledávky
 Zůstatek Stav k 30. 9. 2007 23 771
  Stav k 30. 9. 2006 12 469

 Položka rozvahy  Netto hodnota k 30. 9. 2007
 Pohledávky z obchodních vztahů  23 771
 Celkem  23 771

V rámci dlouhodobých pohledávek jsou vykázány dlouhodobé části splátkových kalendářů – pohledávek za spo-
lečnostmi, pro které byly uskutečněny projekty úspor energie.

 Zajištění pohledávek
 Pohledávka Částka Způsob zajištění
 Pohledávky z obchodních vztahů 23 771 zástavní právo k technologii úspory
    

 Rozbor dlouhodobých pohledávek dle data splatnosti

Skupina
Stav k 30. 9. 2007 Stav k 30. 9. 2006

Celková brutto  
hodnota

Opravná  
položka

Celková brutto  
hodnota

Opravná  
položka

Od 1 do 5 let do splatnosti 17 773 0 12 059 0

Nad 5 let do splatnosti 5 998 0 410 0

Celkem 23 771 0 12 469 0
      

C.III. Krátkodobé pohledávky
 Zůstatek Stav k 30. 9. 2007 100 751
  Stav k 30. 9. 2006 58 764

 Položka rozvahy  Netto hodnota k 30. 9. 2007
 Pohledávky z obchodních vztahů  61 303
 Pohledávky – ovládající a řídící osoba  24 621
 Stát – daňové pohledávky  4 602
 Krátkodobé poskytnuté zálohy  1 765
 Dohadné účty aktivní  4 065
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 Jiné pohledávky  4 395
 Celkem  100 751

 Přehled krátkodobých půjček
 Dlužník, úrok Pohyb Částka
 Měna, splatnost  (CZK)
 Energie Holding a.s., 4,8 % p.a. Počáteční stav 0
 CZK Čerpání 712 700
  Splácení -712 700
  Konečný stav 0
 Českolipské Teplo a.s., 3,8 % p.a Počáteční stav 100
 CZK Splácení -100
  Konečný stav 0
 Českolipské Teplo a.s., 4,8 % p.a. Počáteční stav 0
 CZK, 30. 9. 2008 Čerpání 150
  Konečný stav 150
 CTZ s.r.o., 4,5 % p.a. Počáteční stav 0
 CZK, 31. 3. 2007 Čerpání 5 000
  Splácení -5 000
  Konečný stav 0
 CTZ s.r.o., 4, 8% p.a. Počáteční stav 0
 CZK, 28. 2. 2008 Čerpání 8 000
  Konečný stav 8 000
 MVV enservis a.s., 4,28 % p.a. Počáteční stav 0
 CZK, 31. 1. 2008 Čerpání 4 000
  Konečný stav 4 000

 Celkem brutto  12 150
      Krátkodobá část (B.III, C.II.) 12 207
 Celkem netto  24 357
    

 Krátkodobé pohledávky – propojené osoby
 Dlužník, splatnost, popis Měna Zůstatek v měně Zůstatek v CZK
 Krátkodobé části půjček ve skupině CZK  24 357
 CTZ s.r.o. CZK  6 712
 Českolipské Teplo a.s. CZK  60
 Energie Holding a.s. CZK  6 483
 Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. CZK  3 140
 Městské inženýrské sítě Studénka a.s. CZK  465
 MVV Energie AG EUR 51 1 398
 MVV enservis a.s. CZK  1 120
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 OPATHERM a.s. CZK  3 462
 Teplárna Liberec, a.s. CZK  11 231
 TERMO Děčín a.s. CZK  977
 Zásobování teplem Vsetín a.s. CZK  1 218
 GABO-CS, spol. s r.o. CZK  373
 MVV holding CZ s.r.o. CZK  44
 POWGEN a.s. CZK  26
 Celkem  – – 61 066

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

      

 Rozbor krátkodobých pohledávek dle data splatnosti

Skupina
Stav k 30. 9. 2007 Stav k 30. 9. 2006

Celková brutto 
hodnota

Opravná 
položka

Celková brutto
hodnota

Opravná 
položka

Pohledávky před datem splatnosti 84 940 0 55 557 0

Po splatnosti do 3 měsíců 12 825 0 2 026 0

Po splatnosti od 3 do 6 měsíců 1 993 -399 833 -167

Po splatnosti od 6 do 12 měsíců 2 279 -1 140 778 -389

Po splatnosti od 12 do 18 měsíců 1 262 -1 009 631 -505

Po splatnosti nad 18 měsíců 3 389 -3 389 2 437 -2 437

Pohledávky za dlužníky v konkursu 0 0 214 -214

Celkem 106 688 -5 937 62 476 -3 712
    

C.IV. Krátkodobý finanční majetek
 Zůstatek Stav k 30. 9. 2007 310 761
  Stav k 30. 9. 2006 78 254

 Položka rozvahy  Netto hodnota k 30. 9. 2007
 Peníze  170
 Účty v bankách  310 591
 Celkem  310 761

Společnost má vedeny běžné bankovní účty převážně v CZK u HVB a ČSOB. Částka 269 650 tis. Kč představuje 
depozitní směnky vedené u ČSOB, z čehož víc jak polovina je v EUR. 
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D. Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv

D.I. Časové rozlišení
 Zůstatek Stav k 30. 9. 2007 1 655
  Stav k 30. 9. 2006 1 316

 Položka rozvahy  Netto hodnota k 30. 9. 2007
 Náklady příštích období  1 655
 Celkem  1 655
 

 Finanční leasing – minulé období 

Předmět leasingu
Součet 
splátek

Uhrazené 
splátky

Budoucí platby 
do 1 roku

Budoucí platby 
od 1 do 5 roků

Budoucí platby
nad 5 roků

Výpočetní technika 6 707 6 707 0 0 0

Celkem 6 707 6 707 0 0 0
      

Pasiva
A. Vlastní kapitál
 Zůstatek Stav k 30. 9. 2007 1 551 523
  Stav k 30. 9. 2006 1 126 672
   
 Položka rozvahy  Stav k 30. 9. 2007
 Základní kapitál  720 000
 Ostatní kapitálové fondy  440 001
 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 62 542
 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 3 462
 Nerozdělený zisk minulých let  203 470
 Výsledek hospodaření běžného účetního období 122 048
 Celkem  1 551 523

A.I. Základní kapitál

 Společník Výše podílu v % Nominální hodnota Nesplaceno Datum splatnosti
 MVV Energie AG 100,00% 720 000 0 – 
 Celkem 100,00% 720 000 0 – 

 Pohyby ve vlastním kapitálu
 Pohyby vlastního kapitálu jsou zobrazeny ve Výkazu o změnách ve vlastním kapitálu.
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 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
 Položka rozvahy Běžné období Minulé období
 Přecenění cenných papírů a účastí 77 902 91 762
 Odložená daň z přecenění -18 696 -22 023
 Přecenění derivátů 3 336 0
 Celkem 62 542 69 739

 Rozdělení hospodářského výsledku
 Druh pohybu Běžné období Minulé období
 Úhrada ztráty minulých let 0 34 412
 Příděl ze zisku do rezervního fondu 3 462 0
 Převod na nerozdělené zisky minulých let 65 786 309 703
 Celkem rozdělený hospodářský výsledek* 69 248 344 115

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

 Cizí zdroje
 Rezervy
 Rezerva na daň z příjmů
 Zůstatek Stav k 30. 9. 2007 5 118
  Stav k 30. 9. 2006 0

 Ostatní rezervy
 Zůstatek Stav k 30. 9. 2007 25 824
  Stav k 30. 9. 2006 3 667

 Popis rezervy Stav k 30. 9. 2006 Tvorba Čerpání Stav k 30.9.2007
 Manažerské odměny 3 667 3 583 3 667 3 583
 Rezerva na soudní spory 0 20 870 0 20 870
 Rezerva na penále od dodavatele TTO 0 1 371 0 1 371
 Celkem 3 667 25 824 3 667 25 824
    

 Dlouhodobé závazky
 Zůstatek Stav k 30. 9. 2007 13 420
  Stav k 30. 9. 2006 30 971

 Položka rozvahy  Stav k 30. 9. 2007
 Odložený daňový závazek  13 420
 Celkem  13 420

 Rozbor odloženého daňového závazku je uveden na konci této části přílohy k účetní závěrce.
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 Rozbor dlouhodobých závazků dle data splatnosti
 Skupina Stav k 30. 9. 2007 Stav k 30. 9. 2006
 Od 1 do 5 let do splatnosti 0 10 000
 Nad 5 let do splatnosti 13 420 20 971
 Celkem 13 420 30 971
   

B.III. Krátkodobé závazky 
 Zůstatek Stav k 30. 9. 2007 211 172
  Stav k 30. 9. 2006 62 819

 Položka rozvahy  Stav k 30. 9. 2007
 Závazky z obchodních vztahů  54 119
 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 131 400
 Závazky k zaměstnancům  967
 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 711
 Stát – daňové závazky a dotace  330
 Krátkodobé přijaté zálohy  9 229
 Dohadné účty pasivní  3 716
 Jiné závazky  10 700
 Celkem  211 172

Závazek vůči společníkům ve výši 130 mil. Kč představuje dividendy, které budou vyplaceny v následujícím 
účetním období.
   

 Přehled krátkodobých půjček mimo bankovní úvěry
 Věřitel, úrok Pohyb Částka
 Měna, splatnost  (CZK)
 MVV Energie AG, 4,5 % p.a Počáteční stav 0
 CZK, 30. 3. 2007 Čerpání 700 000
  Splácení -700 000
  Konečný stav 0
 MISS a.s., PRIBOR 12M + marže 1,5% p.a. Počáteční stav 0
 CZK, 31. 3. 2007 Čerpání 20 000
  Splácení -20 000
  Konečný stav 0
 ZTV a.s., PRIBOR 12M + marže 1,5 % p.a. Počáteční stav 0
 CZK, 20. 3. 2007 Čerpání 19 000
  Splácení -19 000
  Konečný stav 0
 TERMO Děčín a.s., 4,35 % p. a. Počáteční stav 0
 CZK, 2. 3. 2007 Čerpání 5 000



79

finanční část

  Splácení -5 000
  Konečný stav 0

 Celkem  0
 Celkem  0

 Krátkodobé závazky – propojené osoby
 Firma, druh závazku Měna Zůstatek v měně Zůstatek v CZK
 MVV Energie AG – dividenda  CZK  130 000
 POWGEN a.s. – nesplacený vklad  CZK  1 400
 Jablonecká teplárenská a realitní, a.s.  
    – závazek z obchodního vztahu  CZK  144
 MVV enservis a.s.  
    – závazek z obchodního vztahu  CZK  97
 Celkem    –                – 131 641
    

 Rozbor krátkodobých závazků dle data splatnosti
 Skupina Stav k 30. 9. 2007 Stav k 30. 9. 2006
 Závazky před datem splatnosti 211 099 62 765
 Po splatnosti do 6 měsíců 39 54
 Po splatnosti od 6 do 12 měsíců 34 0
 Celkem 211 172 62 819 
    

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci
 Bankovní úvěry dlouhodobé
 Zůstatek Stav k 30. 9. 2007 25 075
  Stav k 30. 9. 2006 21 239

 Věřitel, úrok Pohyb Částka
 Měna, splatnost  (CZK)

 ČSOB, Prime Rate/2 + 2 % p.a. Počáteční stav 487
 CZK, 31. prosince 2006     z toho krátkodobá část 487
  Splácení -487
  Konečný stav 0
 ČSOB, Prime Rate/2 + 2 % p.a. Počáteční stav 1 090
 CZK, 31. března 2007     z toho krátkodobá část 1 090
  Splácení -1 090
  Konečný stav 0
 ČSOB, 1M PRIBOR + 2,5 % p.a. Počáteční stav 5 448
 CZK, 30. dubna 2009      z toho krátkodobá část 2 136
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  Splácení -2 136
  Konečný stav 3 312
  Krátkodobá část 2 136
 ČSOB, 1M PRIBOR + 2,5 % p.a. Počáteční stav 1 195
 CZK, 30. června 2009      z toho krátkodobá část 435
  Splácení -435
  Konečný stav 760
  Krátkodobá část 435
 ČSOB, 1M PRIBOR + 2,5 % p.a. Počáteční stav 1 037
 CZK, 30. června 2009      z toho krátkodobá část 377
  Splácení -377
  Konečný stav 660
  Krátkodobá část 377
 ČSOB, 1M PRIBOR + 2,5 % p.a. Počáteční stav 703
 CZK, 31. července 2009      z toho krátkodobá část 249
  Splácení -249
  Konečný stav 454
  Krátkodobá část 249
 ČSOB, 1M PRIBOR + 2,5 % p.a. Počáteční stav 1 471
 CZK, 30. dubna 2010           z toho krátkodobá část 412
  Splácení -412
  Konečný stav 1 059
  Krátkodobá část 412
 ČSOB, 1M PRIBOR + 2,5 % p.a. Počáteční stav 2 721
 CZK, 31. července 2011      z toho krátkodobá část 563
  Splácení -563
  Konečný stav 2 158
  Krátkodobá část 563
 ČSOB, 1M PRIBOR + 2,5 % p.a. Počáteční stav 1 611
 CZK, 31. srpna 2010      z toho krátkodobá část 411
  Splácení -411
  Konečný stav 1 200
  Krátkodobá část 411
 ČSOB, 3M PRIBOR + 2,3 % p.a. Počáteční stav 15 217
 CZK, 30. listopadu 2010      z toho krátkodobá část 3 581
  Splácení -3 581
  Konečný stav 11 636
  Krátkodobá část 3 581
 ČSOB, 3M PRIBOR + 1,1 % p.a. Počáteční stav 0
 CZK, 30. září 2014 Čerpání 15 000
  Splácení -1 000
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  Konečný stav 14 000
  Krátkodobá část 2 000
 Celkem  35 239
 Krátkodobá část  10 164
 Celkem  25 075
    
 Závazek Částka Způsob zajištění
 Úvěry ČSOB 35 239 Zástavní právo k pohledávkám
   Blankosměnka    

 Skupina Stav k 30. 9. 2007 Stav k 30. 9. 2006
 Od 1 do 5 let do splatnosti 21 075 21 239
 Nad 5 let do splatnosti 4 000 0
 Celkem 25 075 21 239

 Společnost používá úvěrů ke krytí realizovaných projektů úspor energie.   
 

 Krátkodobé bankovní úvěry
 Zůstatek Stav k 30. 9. 2007 10 164
  Stav k 30. 9. 2006 9 741
 Krátkodobá část (B.IV) 10 164
 

Mimobilanční údaje
D. Závazky neuvedené v rozvaze
 Popis závazku  Hodnota
 ČSOB – ručitelské prohlášení za úvěr dceřiné společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. 1 550
 ČSOB – ručitelské prohlášení za úvěr dceřiné společnosti Městské inženýrské sítě Studénka a.s. 5 020
 ČSOB a HVB – ručitelské prohlášení za úvěr dceřiné společnosti OPATHERM a.s. 94 020
 HVB – ručitelské prohlášení a zástava obchodního podílu  
            v dceřiné společnosti CTZ s.r.o. za její úvěr 21 440
 HVB – ručitelské prohlášení za úvěry dceřiné společnosti TERMO Děčín a.s. (viz dále) 
 HVB – zástava listinných cenných papírů dceřiné společnosti TERMO Děčín a.s.  
            za její úvěr – tranže A  129 372
 HVB – zástava listinných cenných papírů dceřiné společnosti TERMO Děčín a.s.  
            za její úvěr – tranže B  35 000
 HVB – zástava listinných cenných papírů dceřiné společnosti TERMO Děčín a.s.  
            za její úvěr – provozní úvěr  53 000
 ČS – zástava listinných cenných papírů dceřiné společnosti Energie Holding a.s. za její úvěr 723 333 
 Stav k 30. 9. 2007  1 062 735 

Ve prospěch společnosti byly dále vydány bankovní záruky pronajimateli AGORA a Vendys & V s.r.o. jako zajištění 
závazků z prodlení vůči těmto obchodním partnerům. Žádný z těchto závazků se v prodlení nenachází.
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Výkaz zisku a ztráty
 

I./A. Tržby a náklady ze zboží
 Výnosy Stav k 30. 9. 2007 324 353
  Stav k 30. 9. 2006 231 127

 Náklady Stav k 30. 9. 2007 308 129
  Stav k 30. 9. 2006 209 380
    
 Běžné období
 Skupina Výnosy Náklady Rozdíl
 Těžký topný olej 283 668 272 292 11 376
 Uhlí 40 486 35 667 4 819
 Ostatní 199 170 29
 Celkem 324 353 308 129 16 224
    
 Minulé období
 Skupina Výnosy Náklady Rozdíl
 Těžký topný olej 197 793 180 342 17 451
 Uhlí 33 214 28 934 4 280
 Ostatní 120 104 16
 Celkem 231 127 209 380 21 747

 Společnost nakupuje centrálně pro své dceřiné společnosti topná média. Využívá tím množstevních slev.

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

 Zůstatek Stav k 30. 9. 2007 89 064
  Stav k 30. 9. 2006 46 313

 Skupina Stav k 30. 9. 2007 Stav k 30. 9. 2006
 Realizace projektů úspor 46 666 15 892
 Služby poskytované v rámci skupiny MVV 39 132 29 950
 Ostatní 3 266 471
 Celkem 89 064 46 313

 Společnost pro ostatní členy skupiny MVV Energie CZ zajišťuje koordinaci činností, poradenství, IT apod.
      

II.2. Změna stavu zásob vlastní činností

 Zůstatek Stav k 30. 9. 2007 -696
  Stav k 30. 9. 2006 983
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 Skupina Stav k 30. 9. 2007 Stav k 30. 9. 2006
 Změna stavu nedokončené výroby -696 983
 Celkem -696 983

 Nedokončená výroba je spojena s realizací projektů úspor energie pro třetí strany.

B.1. Spotřeba materiálu a energie

 Zůstatek Stav k 30. 9. 2007 2 654
  Stav k 30. 9. 2006 2 898

 Druh nákladu Stav k 30. 9. 2007 Stav k 30. 9. 2006
 Provoz kanceláře 2 119 2 306
 Provoz automobilů 535 592
 Celkem 2 654 2 898

B.2. Služby

 Zůstatek Stav k 30. 9. 2007 56 218
  Stav k 30. 9. 2006 41 549

 Druh nákladu Stav k 30. 9. 2007 Stav k 30. 9. 2006
 Náklady na projekty 21 881 7 733
 Poradenství 20 294 21 227
 Nájemné a provoz kanceláře 9 862 10 587
 Ostatní 4 181 2 002
 Celkem 56 218 41 549
      

C. Osobní náklady     

 Zůstatek Stav k 30. 9. 2007 20 617
  Stav k 30. 9. 2006 16 704

Druh nákladu
Počet 

v běžném období
Počet 

v minulém období
Stav k 

30. 9. 2007
Stav k 

30. 9. 2006

Zaměstnanci – mzdové náklady 25 18 14 989 12 083

   z toho řídící pracovníci – mzdové náklady 4 4 6 829 5 006

Statutární orgány,  
jednatelé – odměny

1 1 0 0

Dozorčí orgány – odměny 5 5 0 0
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Náklady na sociální zabezpečení  
   a zdravotní pojištění

5 187 4 213

Sociální náklady 441 408

Celkem 31 24 20 617 16 704

D. Daně a poplatky

 Zůstatek Stav k 30. 9. 2007 523
  Stav k 30. 9. 2006 4

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

 Zůstatek Stav k 30. 9. 2007 1 876
  Stav k 30. 9. 2006 3 544

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

 Výnosy Stav k 30. 9. 2007 7
  Stav k 30. 9. 2006 15
    
 Náklady Stav k 30. 9. 2007 0
  Stav k 30. 9. 2006 0

Majetek Výnosy Náklady Rozdíl 
Odprodej drobného kancelářského vybavení 7 0 7 
Celkem 7 0 7 

      

IV.-V. Ostatní provozní výnosy

 Zůstatek Stav k 30. 9. 2007 2 339
  Stav k 30. 9. 2006 713

 Druh výnosu  Stav k 30. 9. 2007
 Ostatní provozní výnosy  2 339
 Celkem  2 339

 Z ostatních provozních výnosů je 1 531 tis. smluvní pokuta.

G.-I. Ostatní provozní náklady

 Zůstatek Stav k 30. 9. 2007 25 044
  Stav k 30. 9. 2006 2 812
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 Druh nákladu  Stav k 30. 9. 2007
 Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti  
 a komplexních nákladů příštích období  24 466
 Ostatní provozní náklady  578
 Celkem  25 044

VI./J. Prodej cenných papírů a vkladů

 Výnosy Stav k 30. 9. 2007 0
  Stav k 30. 9. 2006 0

 Náklady Stav k 30. 9. 2007 2
  Stav k 30. 9. 2006 0
   
 Běžné období
 Cenný papír Výnosy Náklady Rozdíl
 Zásobování teplem Vsetín a.s. 0 2 -2
 Celkem 0 2 -2

 Prodej jedné akcie městu Vsetín z důvodu zajištění lepší spolupráce a informovanosti města.

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

 Zůstatek Stav k 30. 9. 2007 119 965
  Stav k 30. 9. 2006 71 534

 Druh výnosu Stav k 30. 9. 2007 Stav k 30. 9. 2006
 Dividendy 119 965 71 534
 Celkem 119 965 71 534

V letošním roce inkasovala společnost dividendy od dceřiných společností Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. 
a TERMO Děčín a.s.

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 

 Zůstatek Stav k 30. 9. 2007 2 487
  Stav k 30. 9. 2006 5

 Druh výnosu Stav k 30. 9. 2007 Stav k 30. 9. 2006
  Směnečný úrok 2 487 5
 Celkem 2 487 5

 Společnost přechodně ukládá volné finanční prostředky do depozitních směnek.
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IX.-XII. Ostatní finanční výnosy

 Zůstatek Stav k 30. 9. 2007 13 224
  Stav k 30. 9. 2006 10 254

 Druh výnosu  Stav k 30. 9. 2007
 Výnosové úroky  11 140
 Ostatní finanční výnosy  2 084
 Celkem  13 224

 Výnosové úroky pochází částečně z půjček společnostem ve skupině a částečně z projektů úspor energie.

L.-P. Ostatní finanční náklady

 Zůstatek Stav k 30. 9. 2007 13 792
  Stav k 30. 9. 2006 15 203

 Druh nákladu  Stav k 30. 9. 2007
 Nákladové úroky  9 810
 Ostatní finanční náklady  3 982
 Celkem  13 792

 Nákladové úroky vyplývají především z půjček ve skupině.

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost

 Zůstatek Stav k 30. 9. 2007 -160
  Stav k 30. 9. 2006 -398
 

 Rozbor daně z příjmů

  Základ daně Daňový efekt
 Zisk před zdaněním 121 888 –
 Daňová sazba aplikovatelná na tuzemské zisky 24% 29 253
 Dopad uplatnění daňové ztráty a odčitatelných položek -4 025 -966
 Daňové dopady z ostatních nezdaňovaných příjmů a odpočtů -154 822 -37 157
 Daňové dopady z ostatních nedaňových nákladů 58 283 13 988
 Celkem 21 324 5 118

 K datu sestavení závěrky měla společnost k dispozici kvalifikovaný odhad daně sestavený daňovým poradcem. 
 Nezdaňovanými příjmy jsou především přijaté dividendy od dceřiných společností. 
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 Rozbor odložené daně

 Zdroje dočasných rozdílů Rozdíl Nezohledněná částka Zohledněná částka
 Rozdíl daňové a účetní zůstatkové  
      ceny dlouhodobého majetku 550  550
 Účetní rezervy 25 824  25 824
 Přecenění finančních investic -77 902  -77 902
 Přecenění derivátů -4 390  -4 390
 Celkem rozdíly -55 918 0  -55 918
 Sazba daně pro následující období   24%
 Odložená pohledávka (+) / závazek (-) vztahující se k dočasným rozdílům  -13 420
 Počáteční stav odložené daně (+ pohledávka; - závazek)  -20 971
 Běžný náklad (+) / výnos (-) z odložené daně   -5 278
 Odložená daň účtovaná do vlastního kapitálu (+ snížení; - zvýšení fondů)  -2 273
 Výsledná odložená daňová pohledávka (+) / závazek (-) -13 420

 Sestavil: Statutární orgán:

 Ing. Vûra KfiíÏová Ing. Václav Hrach, Ph.D.
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R O Z B O R   M A J E T K U
za období od 1. 10. 2006 do 30. 9. 2007 v celých tisících CZK

Položka

Vývoj v pořizovacích cenách Vývoj oprávek a opravných položek Netto

Stav Přírůstky Převody Úbytky Stav Stav Přírůstky Převody Úbytky Stav Stav Stav 

B.I.2. 75 75 75 75 0 0

B.I.3. 18 021 208 18 229 16 040 1 346 17 386 843 1 981

B.I.6. 0 95 95 0 85 85 10 0

B.I.7. 0 186 186 0 0 186 0

B.I.   18 096 489 0 0 18 585 16 115 1 431 0 0 17 546 1 039 1 981

B.II.3. 6 187 947 225 1 047 6 312 5 314 530 1 047 4 797 1 515 873

B.II.7. 225 339 -225 339 0 0 339 225

B.II.8. 0 2 476 2 476 0 0 2 476 0

B.II.   6 412 3 762 0 1 047 9 127 5 314 530 0 1 047 4 797 4 330 1 098

B.III.1. 1 076 642 441 744 152 371 1 366 015 12 000 12 000 1 354 015 1 064 642

B.III.4. 16 165 5 366 10 799 0 0 10 799 16 165

B.III.6. 594 594 0 0 0 0 594

B.III.   1 093 401 441 744 0 158 331 1 376 814 12 000 0 0 0 12 000 1 364 814 1 081 401

Celkem 1 117 909 445 995 0 159 378 1 404 526 33 429 1 961 0 1 047 34 343 1 370 183 1 084 480
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Položka:
B.I. – Dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.2. – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
B.I.3. – Software
B.I.6. – Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.7. – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
B.II. – Dlouhodobý hmotný majetek
B.II.3. – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
B.II.7. – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
B.II.8. – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
B.III. – Dlouhodobý finanční majetek
B.III.1. – Podíly v ovládaných a řízených osobách
B.III.4. – Půjčky a úvěry – ovládajícía řídící osoba, podstatný vliv
B.III.6. – Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
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Obchodní jméno společnosti: MVV Energie CZ s.r.o.

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

IČ: 496 85 490

Zapsaná v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Praze; sp. značka C.23493 (déle jen „společnost“)

Jednatel společnosti Ing. Václav Hrach, Ph.D.

1) konstatoval, že
• Neexistuje ovládací smlouva
• Neexistuje smlouva o převodu zisku
• Neexistuje kvalifikovaný koncern
• Existuje faktický koncern
• A proto je jednatel povinen vypracovat v souladu s ustanovením § 66 odst. 9 obchodního 

zákoníku zprávu o vztazích (dále jen zpráva), přičemž
• Jako statutární orgán ovládané osoby je si vědom, že by mu ve smyslu § 66a odst.15 

obchodního zákoníku vznikl ručitelský závazek, pokud by  ve zprávě nebyly uvedeny 
společnosti vzniklé újmy, nebyly-li tyto újmy uhrazeny nebo nebyly-li uzavřeny smlouvy 
o jejich náhradě

2) schválil tuto zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za období říjen 2006 – září 2007

Propojené osoby společnosti
Společnost náleží ke koncernu MVV Energie (struktura jeho části nacházející se na území České 
republiky je uvedena v příloze č. 1 této zprávy)

Ovládající osoby společnosti

Obchodní firma nebo  
název ovládající osoby

IČO Sídlo

MVV Energie AG DE 811244542
Luisenring 48, D-68159  Mannheim,  
Spolková republika Německo

Ostatní osoby ovládané ovládající osobou:
Vztahy mezi společností MVV Energie CZ s.r.o. a jí ovládanými osobami jsou popsány ve zprávách 
vypracovávaných těmito osobami; v této zprávě jsou uvedeny pouze vztahy vůči mateřské 
a sesterské společnosti. 
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Ovládající osoba Osoby jí  
ovládané pfiímo

Osoby jí  
neovládané pfiímo IâO Sídlo

MVV Energie AG DE 811244542
Luisenring 48 
D-68159  Mannheim 
Germany

MVV holding CZ s.r.o. 258 31 526 Chrudimská 2526/2a, 
Praha 3, 130 00

MVV Energie CZ s.r.o. 496 85 490 Chrudimská 2526/2a, 
Praha 3, 130 00

CTZ s.r.o. 634 72 163 Sokolovská 572 
Uherské Hradi‰tû, 686 01

âeskolipské teplo, a.s. 631 49 907 Pivovarská 2073, 
âeská Lípa, 470 01

ENERGIE Holding a.s. 275 94 301 Chrudimská 2526/2a, 
Praha 3, 130 00

GABO – CS, s.r.o. 413 24 943 Chrudimská 2526/2a, 
Praha 3, 130 00

Jablonecká teplárenská  
a realitní, a.s. 615 39 881 Liberecká 104 

Jablonec nad Nisou, 466 01

Mûstské inÏen˘rské sítû  
Studénka a.s. 651 38 155 Po‰tovní 772,  

Studénka, 742 13

MVV enservis s.r.o. 272 99 872 Pivovarská 2073,  
âeská Lípa, 470 01

OPATHERM a.s. 253 85 771 Horní nám. 58,  
Opava, 746 01

POWGEN a.s. 279 28 411 Chrudimská 2526/2a 
Praha 3, 130 00

TERMO Dûãín a.s. 640 50 882 Oblouková 25,  
Dûãín III., 405 01

Zásobování teplem  
Vsetín a.s. 451 92 588 Jiráskova 1326, 

Vsetín, 755 01
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Smlouvy mezi společností a propojenými osobami

Druh právního úkonu Vůči komu Plnění společnosti Protiplnění Újma Úhrada újmy
Rámcová smlouva  MVV Energie AG Prodej   Kupní cena  Ne
 na prodej  emisních dle aktuální
emisních povolenek  povolenek výše na trhu

Ostatní opatření v zájmu nebo na popud propojených osob    

Typ opatření Vůči komu Protiplnění Újma Úhrada 
újmy

Splacení půjčky ve výši 700 000 000 Kč včetně 
úroků 4,5 %  poskytnuté na základě Smlouvy 
o půjčce ze dne 4. 1. 2007

MVV Energie 
AG

Poskytnutí  
půjčky Ne

Poskytnutí půjčky ve výši 5 000 Kč na základě 
Smlouvy o půjčce ze dne 28. 2. 2007

MVV holding 
CZ s.r.o.

Splacení  
půjčky Ne

Ostatní plnění a protiplnění ve vztahu k propojeným osobám:

Důvod plnění Protistrana Plnění 
společnosti Protiplnění Újma Úhrada 

újmy
Smlouva o pronájmu 
nebytových prostor

MVV holding  
CZ s.r.o.

Nájemné 
v obvyklé výši

Pronájem 
nebytových prostor Ne

Mandátní smlouva MVV holding  
CZ s.r.o.

Odměna 
v obvyklé výši Vedení účetnictví Ne

Ostatní újmy způsobené společnosti

Žádné další újmy nebyly společnosti způsobeny. 

Závěr

Jednatel společnosti MVV Energie CZ s.r.o. konstatuje, že za období říjen 2006 – září 2007 nevznikla 
ze strany společnosti ovládající žádná újma společnosti ovládané.

V Praze dne 30. září 2007

      Ing. Václav Hrach, Ph.D.

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

Českolipské 
teplo a. s. 100 %

ENERGIE Holding a. s. 100 %

GABO-CS, spol. s r. o. 80 %

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

Městské inženýrské
sítě Studénka a. s. 99,92 %

MVV enservis a. s. 100 %

OPATHERM a. s. 100 %

POWGEN a. s. 100 %

TERMO Děčín a. s. 96,91 %

Zásobování teplem
Vsetín a. s. 98,59 %

ČESKOLIPSKÁ
TEPLÁRENSKÁ a. s.   35 %

Teplárna 
Liberec, a. s.        70 %
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Příloha ke zprávě o vztazích  
mezi propojenými osobami

Koncernová struktura společnosti MVV Energie CZ ke dni 30. 9. 2007
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Konsolidované výsledky hospodaření obsahují výsledky všech dceřiných a mateřské 
společnosti za celou skupinu MVV Energie CZ. Konsolidované výsledky byly sestaveny 
jako podklad pro konsolidaci mezinárodního koncernu MVV Energie AG se sídlem v ně-
meckém Mannheimu, a to podle platných Mezinárodních standardů účetního výkaznic-
tví (IAS/IFRS) a účetních politik koncernu.

Konsolidované výnosy za rok 2006 / 2007 meziročně stouply celkem o 387 mil. Kč 
a činily téměř 1 830 mil. Kč. Hlavním důvodem nárůstu bylo zahrnutí 9 měsíců držby 
a z ní vyplývajících výnosů nově pořízeného 70% podílu ve společnosti teplárna Liberec 
a.s. a tržeb za stejně dlouhé období provozních jednotek Litoměřice, Louny a Mimoň 
pořízených 100% dceřinnou společností ENERGIE Holding a.s. Po vyloučení vlivu nových 
společností došlo naopak meziročně k propadu tržeb o více jak 110 mil. Kč. Ten byl způ-
soben především nižším prodejem tepla o více jak 160 mil. Kč v důsledku mimořádně 
teplé zimy na přelomu let 2006-07. Pokles tržeb za teplo byl částečně kompenzován 
vyššími tržbami za prodej elektrické energie (o téměř 40 mil. více jak minulý rok) a vyš-
šími výnosy z energetických služeb – EPC (meziročně o více jak 25 mil. Kč). 

Konsolidované provozní náklady včetně odpisů za rok 2006/2007 meziročně stouply 
o více jak 410 mil. Kč. Hlavním důvodem nárůstu bylo opět zahrnutí hodnot za výše 
zmíněná nově pořízená aktiva. Po vyloučení vlivu těchto nových společností došlo 
naopak meziročně k poklesu nákladů o téměř 95 mil. Kč. Hlavním vlivem byl pak jedno-
značně pokles nákladů na palivo ve výši přes 105 mil. Kč vlivem nižší výroby tepla. 

Celkový nárůst nákladů za celou skupinu tak nebyl plně promítnut do celkových 
tržeb a došlo tak k meziročnímu propadu na hospodářském výsledku před zdaněním 
a úroky (EBIT) po vyloučení vlivu nových akvizic o 18 mil. Kč. Konečný hospodářský vý-
sledek (EBIT) včetně vlivu nových akvizic pak činil 142 mil. Kč, což představuje meziroční 
pokles o 26 mil. Kč. Negativní výsledek nově konsolidovaných společností byl způsoben 
jednoznačně tím, že do konsolidace byly zahrnuty jejich výsledky pouze za 9 měsíců (od 
doby jejich nabytí k 1. 1. 2007), které neobsahovalo 3 výnosově silné měsíce podzimu 
a počátku zimy.
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Z uvedeného grafu je možné vyčíst, že konsolidovaná průměrná návratnost zaměst-
naného kapitálu (ROCE) vycházející z výsledků upravených o jednorázové efekty a vliv 
nově pořízených společností činila za hospodářský rok 2005 / 2006 téměř 8 %. V grafu 
uvedený plán výsledků skupiny pro rok 2007/2008 ukazuje na udržení stabilního trendu 
ziskovosti (ROCE) skupiny v důsledku zajištění odpovídající výkonnosti (EBIT) celé sku-
piny včetně nově nabytých společností. 

Graf vývoje konsolidovaného EBIT* a ROCE**.

* EBIT (Earnings Before 
Interests and Taxes) 
vyjadřuje zisk před 
zdaněním a úroky a je 
očištěný o jednorázové 
pozitivní efekty z odpisu 
negativního goodwillu, 
akvizičních nákladů 
a výnosů z prodeje emisních 
povolenek. 

**ROCE (Return On Capital 
Employed) vyjadřuje 
výkonnost zaměstnaného 
kapitálu vypočtenou jako 
očištěný EBIT / (vlastní 
kapitál + cizí zdroje).

pozn.: Hodnoty výsledků let 
2005/2006 a 2006/2007 jsou 
uvedeny bez vlivu výsledků 
ENERGIE Holding a.s. 
a Teplárny Liberec, a. s.;  
rok 2007 / 08 je uveden 
včetně vlivu obou zmíněných 
společností.

Konsolidovaná bilanční suma v roce 2006/2007 dosáhla hodnot téměř 4 200 mil. Kč. 
To představuje meziroční navýšení přes 1 600 mil. Kč. Mezi hlavní vlivy patří zahrnutí 
bilančních sum nově získaných společností Teplárna Liberec, a.s., a provozních jedno-
tek ENERGIE Holding a.s., pozitivní konsolidovaný hospodářský výsledek a vykázání 
závazku za mateřskou společností MVV Energie AG odpovídající ke dni účetní závěrky 
nesplaceným schváleným dividendám.

Celkové výsledky skupiny tak podtrhují  posílení pozice skupiny MVV Energie CZ na 
českém teplárenském trhu. 
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Konsolidované výsledky hospodaření  
skupiny MVV Energie CZ (dle IFRS)

 
10/2006 - 9/2007

tis. Kã*
10/2005 - 9/2006

tis. Kã
10/2004 - 9/2005

tis. Kã
V˘nosy 1 827 523 1 440 706 1 447 763
   TrÏby za vlastní v˘kony a zboÏí 1 741 388 1 354 524 1 255 709
   Ostatní provozní v˘nosy 74 029 70 787 176 720
   Zmûna stavu zásob vlastní ãinností -581 -1 344 -6 136
   Aktivace 12 687 16 739 21 470
Provozní náklady 1 491 088 1 139 837 1 083 238
   Náklady na materiál/ nakupované sluÏby 1 176 247 919 191 839 210
   Osobní náklady 189 900 131 775 159 090
   Ostatní provozní náklady 124 941 88 871 84 938
Ostatní ãist˘ pfiíjem z dcefiin˘ch spoleãností -0 0 -66 095
HV pfied úroky, daní a odpisy (EBITDA) 336 435 300 869 298 430
   Odpisy 194 900 133 384 58 136
HV pfied úroky a daní (EBIT) 141 535 167 485 240 294
   âisté úrokové náklady 38 455 18 198 44 727
      Úrokové náklady 46 234 24 356 52 013
      Úrokové v˘nosy 7 779 6 158 7 286
   Odpisy finanãních aktiv 0 0 0
HV pfied daní (EBT) 103 079 149 287 195 567
   DaÀ z pfiíjmÛ 23 221 18 037 9 378
   OdloÏená daÀová pohledávka 18 098 1 674 1501
   OdloÏen˘ daÀov˘ závazek 20 435 24 382 23 726
HV po zdanûní 77 521 108 542 163 963
   Podíl na HV v ekvivalenci 0 -998 -1 177
Celkov˘ HV po zdanûní 77 521 109 540 165 140
Men‰inov˘ HV 7 089 14 101 24 046
Celkov˘ HV po zdanûní po odeãtení men‰inov˘ch podílÛ 70 432 95 439 141 094
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* údaje včetně vlivu výsledků ENERGIE Holding a. s. a Teplárny Liberec, a. s.
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finanční část

       10/2006 - 9/2007
      tis. Kã*

10/2005 - 9/2006
tis. Kã

10/2004 - 9/2005
tis. KãAktiva

Zfiizovací v˘daje 0 0 0
Pohledávky za upsan˘ vlastní kapitál 0 0 0
Dlouhodob˘ majetek 2 957 067 1 811 449 1 903 694
   Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 141 620 133 144 135 642
      SW 3 873 3 051 5 043
      Goodwill 137 201 130 047 130 047
      Poskytnuté zálohy na dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 546 46 551
   Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 2 763 525 1 633 271 1 725 241
      Pozemky, pozemková práva, stavby 1 819 024 1 066 038 1 098 735
      Samostatné movité vûci a soubory movit˘ch vûcí 879 103 538 909 589 111
      Ostatní dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 10 823 3 472 5 792
      Poskytnuté zálohy na dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 54 574 24 852 31 603
   Dlouhodob˘ finanãní majetek 51 922 45 034 42 811
      Podíly a podílové CP v konsolidovan˘ch podnicích 0 0 884
      Podíly a podílové CP v nekonsolidovan˘ch podnicích 1 315 1 515 0
      Podíly a podílové CP v podnicích 
          konsolidovan˘ch   ekvivalencí 50 607 42 925 41 927
      Minoritní podíly 0 0 0
      PÛjãky 0 594 0
ObûÏná aktiva 1 077 717 568 788 735 708
   Zásoby 320 080 60 744 11 278
      Materiál 300 678 57 839 8 655
      Nedokonãená v˘roba 687 720 498
      ZboÏí 16 045 0 0
      Zálohy na pofiízení zásob 2 670 2 185 2 125
   Pohledávky z obchodního styku 253 508 138 146 142 426
   Ostatní aktiva 50 113 20 516 173 441
   Finanãní majetek 454 016 349 383 408 562
      Krátkodob˘ finanãní majetek 0 0 103 000
      Úãty v bankách 454 016 349 383 305 562
Dohadné úãty aktivní 141 380 164 487 107 826
OdloÏená daÀová pohledávka 5 298 1 469 1 756
Aktiva celkem 4 181 461 2 546 194 2 748 984
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* údaje včetně vlivu výsledků ENERGIE Holding a. s. a Teplárny Liberec, a. s.
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       10/2006 - 9/2007
  tis. Kã*

 10/2005 - 9/2006
  tis. Kã

10/2004 - 9/2005
tis. KãPasiva

Vlastní kapitál 1 647 426 1 257 773 1 164 860
   Základní kapitál 720 000 720 000 720 000
   Kapitálové fondy 462 834 10 741 7 489
   Fondy ze zisku 3 510 3 510 37 431
   Nerozdûlen˘ zisk/ neuhrazená ztráta minul˘ch let 390 649 428 082 258 847
   V˘sledek hospodafiení 70 432 95 439 141 094
Men‰inové podíly ve vlastním kapitálu 283 921 200 606 246 436
Rezervy 61 840 22 410 93 049
   Rezerva na daÀ z pfiíjmÛ 7 707 0 1 410
   Ostatní rezervy 54 133 22 410 91 639
Cizí zdroje 1 965 255 843 081 1 019 417
   Dlouhodobé závazky 1 284 838 490 632 718 314
      Bankovní úvûry 1 282 116 487 406 504 283
      Závazky z finanãního leasingu 2 393 2 897 4 456
      Ostatní dlouhodobé závazky 329 329 0
      Závazky vÛãi MVV GmbH/ MVV Verkehr AG 0 0 209 575
   Závazky z obchodního styku 157 524 74 106 70 226
      Závazky vÛãi dodavatelÛm 157 524 74 106 70 226
      Závazky z obchodního styku vÛãi  
      MVV GmbH/ MVV Verkehr AG 0 0 0
   Pfiijaté zálohy 295 583 217 296 164 405
   Ostatní pasiva 227 310 61 047 66 472
Dohadné úãty pasivní 91 961 117 731 143 056
OdloÏen˘ daÀov˘ závazek 131 058 104 592 82 165
Pasiva celkem 4 181 461 2 546 194 2 748 984
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* údaje včetně vlivu výsledků ENERGIE Holding a. s. a Teplárny Liberec, a. s.








