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MVV Energie AG
má rekordní roční
obrat 4 mld. eur

Skupina MVV Energie CZ
potvrzuje hospodářskou
stabilitu

Litoměřičtí a ENERGIE
Holding a.s. podepsali
memorandum

Divize energetických
služeb očekává první
úspěchy

Informační
systém eSada
nahradil IS TEPLO

ZPRAVODAJ SKUPINY

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ SPOLEČNOSTI

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
na stránkách tohoto čísla MVV news najdete informace o nejnovějších aktivitách naší energetické skupiny a také její hospodářské výsledky za rok 2012/2013.
V tomto roce jsme pokračovali v konsolidaci a prošli jsme si řadou optimalizačních projektů a úsporných opatření. Tři základní
pilíře naší strategie, tedy výroba a distribuce tepelné energie,
kogenerační výroba elektřiny a energetické využití odpadů, jsou
stále platné. Více-pilířové rozkročení našeho podnikání zajišťuje
větší stabilitu a odolnost vůči riziku a postupem času měníme
priority mezi pilíři. V energetickém využívání odpadů spatřujeme poměrně značný potenciál, zatímco expanze v oblasti zásobování teplem je relativně omezená.
Vždy jsme naše portfolio budovali s vizí aplikace rozumných technologií, jako například investice
do kogenerační výroby elektrické energie, která životní prostředí zatěžuje méně. I přesto, že se
vnější podmínky nevyvíjejí zcela příznivě a naše další investice jsme nuceni posuzovat přísněji, jsme
přesvědčeni, že v dlouhodobém horizontu mají podobné technologie nejenom environmentální,
ale i ekonomický smysl.
Přeji vám příjemné čtení
Ing. Václav Hrach, Ph.D.
předseda představenstva MVV Energie CZ a.s.
Pozn.: Rozhovor s předsedou představenstva a další informace o skupině MVV Energie CZ najdete ve výroční
zprávě 2012/2013 na www.mvv.cz.

Nový rekord MVV Energie AG:
roční obrat 4 mld. eur a investice bezmála
400 miliónů eur; obnovitelné zdroje
a energetická účinnost zůstávají klíčovými
MVV Energie AG představila v prosinci 2013 na tiskové konferenci ve Frankfurtu nad Mohanem hospodářské výsledky za finanční rok 2012/2013: poprvé ve své historii dosáhla skupina u ročního obratu
na příčku 4 mld. eur. Oproti předchozímu roku to představuje zvýšení o více než 4 %. Podle slov předsedy představenstva, Dr. Georga Müllera, je to „důkazem toho, že naše strategické směřování je správné
a naše obchodní politika účinná“. Také zisk po zdanění, úrocích a odečtení menšinových podílů, vzrostl
o 6 % z 80 na 85 miliónů eur. Do roku 2020 má skupina v plánu investovat přibližně tři miliardy eur jak
do výstavby nových, tak do obnovy stávajících elektráren a sítí. Od spuštění programu v roce 2009 již
skupina investovala téměř 2 mld. eur. V uplynulém roce se jednalo o rekordních 392 miliónů. „Máme
před sebou pevný cíl a daří se nám investovat do naší budoucnosti,“ dodává Dr. Müller.
Základní ukazatele hospodářských výsledků 2012/2013 skupiny MVV Energie
(v období od 1. října 2012 do 30. září 2013)

Upravený EBIT1
Upravená celková aktiva (k 30. 9.)

2

Upravený vlastní kapitál (k 30. 9.)2,3
Investice

3

Počet zaměstnanců (k 30. 9.)

2012/13

2011/12

změna

210 mil. eur

223 mil. eur

-6 %

4 037 mil. eur

3 854 mil. eur

+5 %

1 383 mil. eur

1 390 mil. eur

-1 %

392 mil. eur

294 mil. eur

+38 %

5 459

5 541

-1 %

MVV Energie
AG staví
ve Velké Británii
elektrárnu
na biomasu
Zelená energie z obnovitelných zdrojů
Mateřská MVV Energie investuje zhruba
140 miliónů eur do výstavby nové elektrárny na spalování biomasy s čistým elektrickým výkonem přibližně 23 MW v průmyslovém přístavu Ridham Dock, třicet
kilometrů jihovýchodně od Londýna. „Budeme využívat naše bohaté technologické a provozní zkušenosti, které z nás činí
jednoho z největších hráčů na trhu v odvětví využití biomasy v Německu,“ uvedl
Dr. Georg Müller, předseda představenstva
skupiny MVV Energie. Provoz elektrárny,
jejíž výstavba byla zahájena v dubnu, by
měl být spuštěn na jaře roku 2015.
Elektrárna bude využívat přibližně 172 000
tun starého stavebního dříví z regionu
a bude vyrábět téměř 188 miliónů kWh
elektřiny za rok – dost na pokrytí spotřeby
elektřiny pro 60 tisíc domácností. A nejen
to. Využitím kombinované výroby elektřiny
a tepla by elektrárna měla zásobovat tepelnou energií také průmyslové podniky
v okolí.
„Jedná se o naši první investici do kombinované výroby energie na bázi biomasy v zahraničí,“ zdůraznil Dr. Müller. Jen v roce
2012 začala MVV Energie AG pracovat
na získávání energie ze spalovny v Plymouthu v jihozápadní Anglii a převzala kogenerační zdroj využívající odpad v Liberci
v České republice, kde je společnost již
jedním z největších teplárenských dodavatelů. „Pro nás je nejdůležitější skutečnost,
že realizujeme ekonomicky atraktivní projekty ve spolehlivém politickém
a právním rámci. Příkladem jsou
naše projekty jak ve Velké
Británii, tak v České republice.”

Pozn.: Zpracováno dle mezinárodních účetních standardů IFRS
1
Nezahrnuje přecenění derivátů dle IAS 39, nezahrnuje náklady na restrukturalizaci dle IAS 37
v předchozím období, zahrnuje úrokové výnosy z finančního leasingu.
2
Nezahrnuje přecenění derivátů dle IAS 39.
3
Údaje předchozího období upraveny.
Více informací z tiskové konference ve Frankfurtu najdete na webových stránkách www.mvv.de
v rubrice „Press“ v anglickém a „Journalisten“ v německém jazyce.
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HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY SKUPINY V ROCE 2012/2013

Skupina MVV Energie CZ je i nadále ve velmi dobré finanční
a ekonomické kondici – za hospodářský rok 2012/2013 dosáhl
obrat obdobně jako v loňském roce hodnoty téměř tří mld. Kč
Skupina MVV Energie CZ prodala celkem 1 016 tis. MWh tepla, 193 tis. MWh elektřiny
a její obrat činil 2,9 mld. Kč.

Zákazníci skupiny MVV Energie CZ
Dodávky tepelné energie
Domácnosti

79 341

Průmysloví odběratelé / průmyslové areály

39 / 11

Odběratelé z terciární sféry

614

Dodávky elektrické energie*
Odběratelé

123

Dodávky vody a odvádění odpadních vod
Domácnosti

3 077

Průmysloví odběratelé / průmyslové areály

28 / 1

Odběratelé z terciární sféry

145

Služby elektronických komunikací
Odběratelé

79

Palivová základna skupiny MVV Energie CZ

0,3 %

0,9 %

1,5 %

4,8 %
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geotermální energie
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Vybrané konsolidované ukazatele skupiny MVV Energie CZ (v tis. Kč)
Vybrané ukazatele

2012/2013***

2011/2012

2010/2011**

Celková aktiva

5 055 611

5 669 582

5 526 424

Vlastní kapitál včetně menšinových podílů

2 461 931

2 626 445

2 493 624

Dluhy a závazky z finančního kapitálu

1 805 421

2 044 367

2 279 630

Výnosy*

2 898 353

2 985 811

2 872 712

Investice

187 643

169 146

438 073

Hospodářský výsledek před úroky a daněmi (EBIT)

472 902

521 124

378 238

Pozn.: Zpracováno podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví
*
Výnosy jsou očištěny o aktivaci zásob.
Hodnoty hospodářského roku 2010/2011 jsou uvedeny bez vlivu tehdy čerstvě pořízené společnosti TERMIZO a.s.
**
a v průběhu roku dokončovaného projektu COGEN II.
***
V hospodářském roce 2012/2013 byl prodán obchodní podíl ve společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s.
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Konsolidované výsledky hospodaření
obsahují výsledky všech dceřiných společností a mateřské společnosti za celou
skupinu MVV Energie CZ. Nejvýznamnější událostí v rámci finančního roku
2012/2013 byl prodej společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. (JTR).
Celkový ekonomický dopad výsledků
spojených se společností JTR do konsolidovaného zisku před zdaněním a úroky
uplynulého finančního roku je přesto
relativně malý – okolo půl miliónu Kč.
Další podstatnou událostí, která však
ovlivnila konsolidované výkazy jen nevýznamně, byla revize systému centrálně
prováděné údržby teplárenských provozů. Po provedení mnoha analýz došlo
k rozhodnutí zajišťovat údržbu provozů
jednotlivých společností opět formou
insourcingu. Společnost MVV enservis
a.s., zajišťující v několika minulých letech
tuto údržbu formou outsourcingu, tak
vstoupila, po převedení svých pracovníků
na sesterské společnosti, dne 1. 10. 2013
do dobrovolné likvidace.
Tržby z prodeje tepla (ošetřené o vliv prodeje JTR) meziročně nepatrně vzrostly.
Hlavním důvodem tohoto navýšení je vyšší prodej tepelné energie o zhruba 3 %.
Vyšší nárůst tržeb byl pak uskutečněn
i u výnosů z výroby a prodeje elektrické
energie. Zde se projevila pozitivně především dodatečná optimalizace provozního režimu v minulosti pořízených kogeneračních zařízení.
Konsolidovaná bilanční suma na konci
roku 2012/2013 dosahovala hodnot přes
5 mld. Kč. Meziroční pokles je způsoben především zmiňovaným prodejem
společnosti JTR. Rovněž došlo k poměrně významnému snížení cizího kapitálu
v důsledku řádného splácení závazků
za finančními institucemi.
Ing. Libor Žížala,
ředitel Finančního úseku
MVV Energie CZ a.s.
Pozn.: Kompletní zprávu o konsolidovaných
výsledcích skupiny MVV Energie CZ, události
roku 2012/2013 a další informace o skupině
MVV Energie CZ v hospodářském roce
2012/2013 najdete ve výroční zprávě
na www.mvv.cz.

3

Zprávy ze skupiny

Litoměřičtí
a ENERGIE Holding
a.s. podepsali
memorandum
o spolupráci
Memorandum, jehož podstatou je formálně
ukotvit dlouhodobou komunikaci a spolupráci
mezi městem Litoměřice a společností Energie
Holding, a.s., která je součástí skupiny MVV
Energie CZ, slavnostně podepsali v pondělí
9. prosince 2013 v konferenčním sále hradu
zástupci obou stran. Za město Litoměřice tak
učinil starosta Ladislav Chlupáč, za společnost
Energie Holding předseda představenstva Petr
Šimoník a místopředseda představenstva Tomáš Balcar. Stalo se tak za přítomnosti Václava
Hracha, předsedy představenstva společnosti
MVV Energie CZ a.s.
Příprava geotermálního projektu začala již v roce
2008 s cílem vyrábět teplo a doplňkově elektřinu
z obnovitelného zdroje. Jeho základem jsou dva

hluboké geotermální vrty do cca 5 km a jejich vzájemné propojení v tvrdé hornině. Zde se očekává teplota minimálně 150 °C, která by mohla ohřívat město
Litoměřice. Aby mohlo být teplo dodáváno do domácností a byl zajištěný bezproblémový přechod

na nový bezemisní zdroj, je důležitá vzájemná informovanost a spolupráce mezi městem a vlastníkem
– provozovatelem sítě a výtopny. Pokud se podaří
získat dotaci z Operačního programu Věda, výzkum,
vzdělávání, mohl by projekt odstartovat v roce 2015.

MVV Energie CZ si bude levněji zajišťovat údržbu provozů
Údržbu provozů pro několik společností skupiny
MVV Energie CZ a realizaci investičních projektů zajišťovala od roku 2006 společnost MVV
enservis a.s. Důkladné analýzy však prokázaly,
že vlivem změn okolního prostředí přestala být
společnost pro skupinu přínosná. Nejvýhodněj-

ším řešením této situace byl vyhodnocen převod
údržby zpět na společnosti skupiny a zrušení
společnosti MVV enservis a.s. s likvidací. Jediný
akcionář tento krok oficiálně učinil dne 9. července 2013, kdy rozhodl o zrušení společnosti, jejím
vstupu do likvidace ke dni 1. října 2013 a o převo-

Město Jablonec odkoupilo
většinový podíl v teplárně

du údržby zpět na ty společnosti, pro které doposud MVV enservis a.s. údržbu zajišťovala. Společně se zpětným převodem údržby byl na dotčené
společnosti skupiny uskutečněn i převod majoritní
části zaměstnanců společnosti MVV enservis a.s.,
čímž se zachovala většina pracovních míst.

Většinový akcionář, kterým byla MVV Energie CZ a.s.,
prosazoval dlouho připravovaný projekt Revitalizace. Vybudování kogeneračních kotelen ve dvou lokalitách mělo
zajistit maximální efektivitu výroby tepla a zkrácení par-

V roce 2013 MVV Energie CZ a.s. ukončila dlouhodobý proces

ních rozvodů, které by umožnilo snížení ztrát a dosažení

prodeje společnosti Jablonecká Teplárenská a realitní, a.s. (JTR).

konkurenceschopné ceny tepla. K dohodě nad více než

Hlavním důvodem prodeje byl nesoulad mezi akcionáři v názorech

třísetmiliónovou investicí nakonec nedošlo. MVV Energie

na budoucnost CENTRÁLNÍHO ZDROJE TEPLA (CZT) v Jablonci nad Nisou.

CZ a.s. tak nabídla svůj podíl v JTR k prodeji menšinovému akcionáři, kterým bylo Statutární město Jablonec
nad Nisou.
V říjnu roku 2012 započal proces, který byl završen
v červnu 2013 podepsáním smlouvy o převodu akcií JTR
na Statutární město Jablonec nad Nisou. Nový vlastník
teplárny zaplatí za svůj podíl 219 miliónů korun, zároveň
získá podíl vzniklý snížením základního kapitálu JTR.
Dlouhodobé výhrady k modelu rozhodování mezi akcionáři tak vyvrcholily odchodem skupiny MVV Energie CZ
z Jablonce nad Nisou. „S výsledkem jednání jsme přesto
spokojeni a rozhodnutí o prodeji považujeme za správné
a zodpovědné vůči našemu akcionáři i vůči zákazníkům
JTR,“ uvedl k prodeji předseda představenstva MVV
Energie CZ a.s. Václav Hrach.
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NAŠE PROJEKTY

Divize energetických služeb očekává
první úspěchy
V březnovém čísle MVV News jsme vás informovali
o tom, že MVV Energie CZ a.s. má nově pět
manažerských pozic. Od ledna 2013 je organizačně
rozdělena do tří úseků a dvou samostatných divizí.
Činnost divize energetických služeb vám představí
její manažer, Ing. Libor Bárta, kterého jsme požádali
o zhodnocení práce nového týmu za uplynulý rok.
Proč divize energetických služeb
vlastně vznikla, co dělá a jaký má její
činnost smysl?

V určité míře se věnujeme i tzv. EC projektům, tj.
činnosti spojené s provozováním některých zdrojů tepla.

Popsat důvody vzniku je možná otázkou pro jiné,
nicméně pár slov úvodem. Tento útvar vznikl
a organizačně se v naší společnosti nově vyčlenil
jako samostatný 1. ledna 2013, avšak jeho činnost určitě nová ve společnosti není. Energetické
služby poskytuje firma již 20 let. Je tedy nač navázat a samostatnost útvaru je jistě velkou motivací.
Členy týmu jsou: manažer divize Ing. Libor Bárta,
obchodní zástupce Bc. Martin Hvozda a technické
jádro týmu tvoří Ing. Michaela Pospíchalová a od
září 2013 i Ing. Jan Hokeš.

Co je vaším cílem?
Jako cíl vnímám především propojení slov „Historie
– spokojenost – respekt“. Snažíme se především
navázat na historii této činnosti ve společnosti
(první úspěšně realizovaný projekt byl již v roce
1993). Za zmínku jistě stojí pár čísel: firma realizovala 40 projektů s celkovou investicí 381 mil. Kč
s kumulovanou úsporou 830 mil. Kč.

Divize ES již zaznamenala první úspěchy,
prozradíte nám jaké?
Ano a rád. Myslím, že je čím se pochlubit.
Objektivně musím říci, že cesta k úspěchu na poli
EPC projektů není jednoduchá, ale už i náš mladý
tým zaznamenal první nemalé úspěchy.
Mezi první patří EPC projekt pro statutární město
Opava. Tento projekt bude díky své výši (investice
cca 32 mil. Kč) největším realizovaným EPC projektem naší společnosti za posledních 15 let. Projekt
přinese efekty pro celou skupinu MVV včetně místního dodavatele tepla. V současné době zahajujeme realizační činnost, která i kvůli velikosti projektu
bude probíhat až do konce roku 2014.
Druhým velkým úspěchem je EPC projekt pro město Holice v Čechách. I zde jsou již zahájeny první
realizační kroky a očekávaný efekt při ceně investi-

To je myslím dobrý základ, na který lze navázat
a svým zodpovědným přístupem z něj na trhu,
především v ČR, vytěžit maximum.

Hlavním smyslem a náplní činnosti týmu je hledat
klientům úspory energií. Myslím, že úspory jsou
a budou trendem v každé době a je na místě se
nad tím zamýšlet komplexně i u nás.
Klientům tedy nabízíme možnost spořit především formou realizace tzv. EPC projektů
(energeticky úsporných projektů se zaručeným
výsledkem). Ptáte se: „Co je to?“ Podstatou metody EPC je závazek smluvního snížení nákladů
na dohodnutou úroveň a zajištění trvalé finanční úspory klienta. Garantem úspor je dodavatel.
Počáteční investice klienta jsou nulové. Veškerá
rizika nese dodavatel/garant opatření.

Kdo jsou vaši zákazníci?
Našimi zákazníky jsou hlavně zástupci veřejné
správy (kraje, města, obce, příspěvkové organizace), ačkoliv i soukromá sféra někdy přináší zajímavé obchodní příležitosti, kterým se snažíme jít
naproti.
V určité míře se pohybujeme též v místech podnikatelské činnosti našich dceřiných teplárenských
společností, kde se snažíme společným úsilím dosáhnout jednak úspor energií pro klienty, ale i navýšení dodávek tepla příslušného dodavatele tepla,
tím, že se tito klienti připojí do soustavy CZT.

EPC Holice – technologie tohoto
objektu získá zcela nový „háv“

ce cca 16 mil. Kč je rovněž v souladu se standardy
efektivnosti projektů v naší společnosti.
Nechceme usnout na vavřínech a tak se i dál snažíme na tyto úspěchy navázat a připravit si tak potenciál dalších úspěchů, který je samozřejmě vždy
jakýmsi vnitřním motorem každého z nás.
To zní jako skvělá motivace.
Co byste vzkázal svým spolupracovníkům?
Rád bych především poděkoval všem zúčastněným za dosavadní spolupráci. V první řadě členům
našeho skromného týmu za kvalitně odvedenou
práci. Zároveň samozřejmě i těm, kteří s námi
na projektech spolupracovali a spolupracují, ať už
jde o zástupce centrály společnosti v Praze, tak
i kolegy z dceřiných společností.
I díky Vám se nám daří být na poli EPC projektů respektovanou konkurencí a připomínat tak všem, že
na trhu energetických služeb je s námi nutné počítat.

EPC Opava – kotelna v objektu Městských lázní dozná velkých změn včetně přepojení na
zdroj dodavatele CZT (kotelna Ratibořská)
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Věřím, že tyto první úspěchy budou inspirací pro
další činnost naší divize a třeba také impulsem pro
činnost napříč skupinou MVV s vědomím, že tato
práce a spolupráce s námi na společných projektech má smysl.
Děkujeme za rozhovor.
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Zprávy ze skupiny

Informační systém eSada
nahradil IS TEPLO
S počátkem roku 2013 byla zahájena další významná etapa v inovaci informačních systémů,
využívaných v koncernu MVV Energie CZ. S činností Divize informačních systémů a technologií
v rámci těchto projektů vás blíže seznámí její manažer Ing. Jan Regner: „Po úspěšné implementaci
systému SAP byl dokončen navazující projekt –
zavedení nového systému pro fakturaci utilitních
komodit a to systému eSADA a jeho nasazení
do produktivního provozu. Tento informační systém je úzce integrován se SAP a klade si za cíl
především nahradit morálně zastaralý systém IS
TEPLO, který byl ve skupině MVV Energie CZ využíván od roku 2005, a více zefektivnit celý proces
zákaznické fakturace.“
Systém eSADA má rozhodně velký potenciál pro
další rozvoj a do budoucna se tak v rámci skupiny MVV připravuje jeho kontinuální rozšiřování
do dalších oblastí, jako např. bilancování spotřeb
v sítích či v oblasti automatického sběru dat z měřidel a podpoře mobilních zařízení.
Významně rozšířena byla také centrální serverová
infrastruktura, na které jsou provozovány všechny informační systémy a terminálové prostředí
pro uživatele. Posíleny byly zejména aplikační
servery a rozšířena velikost centrálního datového úložiště, které využívá více než 260 uživatelů
z celé skupiny MVV Energie CZ.

ING. JAN HOKEŠ
Od září 2013 posílil divizi
energetických služeb MVV
Energie CZ a.s. na pozici
technické podpory Ing. Jan
Hokeš.

Vnitrofiremní
portál NEWS

Jan Hokeš absolvoval obor Energetické stroje
a zařízení na Fakultě strojní na ČVUT v Praze
v roce 2012. Pracovní zkušenosti získával již
při studiu. Nejprve pracoval tři roky v developerské společnosti STRABAG PFS, a.s.
jako asistent hlavního technika. Poté pracoval jako projektant v ČKD KOMPRESORY
a.s., kde pokračoval i po ukončení studia.
Honza hovoří anglicky a částečně španělsky.
Je nadšeným fanouškem Sparty a ze sportu
má nejraději lyžování, běh a plavání. Hodně
a rád cestuje a nejdál byl na Novém Zélandu.

Důležité informace, nejen k používaným informačním systémům, jsou pro
uživatele ze skupiny MVV Energie CZ
pravidelně zveřejňovány na vnitrofiremním portálu News (http://news/).
Najdete na něm návody a postupy
k jednotlivým aplikacím, oznámení
o plánovaném servisu, informace
k mobilním telefonům a dalším zařízením informační techniky a užitečné
informace k různým tématům, namátkou jmenujme například zavedení
Compliance managementu ve skupině MVV nebo populární seriál „Každý
čtvrtek 3 minuty“, který nabízí krátká
školení oddechovou formou, pokrývající problematiku hardware, software (Outlook, Word, Excel, zajímavé
tipy) i počítačové bezpečnosti.

Liberecká teplárna pomáhá
Teplárna Liberec, a.s. pravidelně podporuje projekty, které rozvíjejí kulturní, sociální
a sportovní život ve městě. Hlavní část sponzorských příspěvků putuje na aktivity pro
mládež a sociálně znevýhodněné občany.
Teplárna je nedílnou součástí města a svojí
podporou vybraných projektů vyjadřuje svůj
vztah k jeho obyvatelům.

Mikulášský Den otevřených
dveří v CTZ s.r.o.
Dne 6. prosince 2013 uspořádala v Uherském
Hradišti společnost CTZ s.r.o. mikulášský Den otevřených dveří a pozvala všechny zájemce na prohlídku teplárny. Návštěvníci se tak mohli podívat
do prostorů kotelny a dozvědět se, jak se teplo
vyrábí a dostává až k nim domů.
Dopoledne se uskutečnila exkurze pro dvě třídy
Střední školy MESIT, o.p.s., odpoledne od 14:30
do 17:00 hodin probíhaly pravidelné prohlídky
provozu pro veřejnost. V úvodu všechny přítomné
seznámil jednatel společnosti Petr Heincl ve své
prezentaci s historií teplárny i aktuálními daty,
poté je provedli provozem odpovědní THP pracovníci. V průběhu dne navštívilo teplárnu 80 osob
a každý návštěvník obdržel malý mikulášský dárek.
Dny otevřených dveří pořádala skupina MVV
Energie CZ již pátým rokem. Zákazníci jsou o akcích informováni zejména na webových stránkách
společností a také na vývěskách v jednotlivých

Dlouhodobě pomáháme Potravinové bance,
která zajišťuje jídlo pro nízkopříjmové skupiny obyvatel. Obecně prospěšná společnost
Maják nabízí programy primární prevence
ve školách a provozuje nízkoprahové kluby.
Podporou sdružení Svítání jsme přispěli na hiporehabilitaci dětí s těžkými postiženími.
Hlavním partnerem v kulturní oblasti je Divadlo F.X. Šaldy, které naše společnost zároveň zásobuje teplem. Z dalších projektů
jsme podpořili Kino Liberec, jenž se snaží
vrátit život do centra města pořádáním filmového festivalu přímo v ulicích.
Dlouhodobě podporujeme mládežnickou akademii volejbalové Dukly Liberec a vodní skauty.
Každoročně přispíváme Jizersko-ještědskému
horskému spolku, který aktivně chrání přírodu, realizuje praktická opatření a udržuje návštěvnickou infrastrukturu v okolí Liberce.

domech zákazníků. Těšíme se opět na viděnou!
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LIDÉ VE SKUPINĚ MVV ENERGIE CZ
SOUTĚŽ DĚTSKÝCH KRESEB „TEPLO
DOMOVA“ MÁ VÍTĚZE

Danuše Studená se loučí
Danuše Studená po téměř 37 letech práce pro
Teplárnu Liberec odchází na zasloužený odpočinek. Téměř celý svůj pracovní život strávila jako
úpravářka vody a podílela se tak na bezproblémových dodávkách tepla. Patřila mezi služebně
nejstarší pracovníky a přejeme jí příjemné užívání seniorského věku.

V průběhu roku pořádala skupina MVV
Energie CZ výtvarnou soutěž pro děti,
vnoučata či pravnoučata svých zaměstnanců. Tématem soutěže bylo „TEPLO
DOMOVA“ a celkem se soutěže zúčastnilo
41 dětí ve věku do 12 let. Porota, složená
z manažerů společností skupiny, vyhodnotila z 52 kreseb 12 vítězných, které
představuje nástěnný kalendář skupiny
MVV Energie CZ. O celkovém vítězi pak
hlasovali zaměstnanci: na třetím místě
se umístil Matěj Kořistka ze společnosti OPATHERM a.s., na druhém Marek
Chmela ze Zásobování teplem Vsetín
a.s. (ZTV) a vítězství patřilo Terezii Koňaříkové opět ze ZTV. Děkujeme všem
účastníkům soutěže a blahopřejeme
vítězům.

BLAHOPŘEJEME
JUBILEUM 60 let:

JUBILEUM 50 LET:

Vladimír Doležal
V červenci 2013 oslavil významné životní jubileum 60 let zkušený a velmi spolehlivý zaměstnanec, pan Vladimír Doležal.
Ve společnosti CTZ s.r.o. pracuje
již od roku 1982 jako pracovník údržby. Je ženatý
a mezi jeho záliby patří chalupaření.

Jaroslav Šurmánek
Jaroslav Šurmánek, který ve společnosti CTZ
s.r.o. pracuje od roku
2005 jako topič, oslavil
v říjnu 2013 kulatých 50
let. Jaroslav je vysoce
kvalifikovaný pracovník
s výbornou znalostí provozu a údržby kotlů a mezi
kolegy je velmi oblíbený. Je ženatý, má dvě děti
a dva vnuky. Dříve hrál aktivně na kytaru v rockové
kapele a také dnes je hudba jeho největší zálibou.

Josef Matoška
Své životní 60. jubileum také oslavil v srpnu 2013
Josef Matoška, člen dozorčí rady a vedoucí úseku
distribuce elektřiny a telekomunikací. Ve společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. (ZTV) pracuje již
38 let.
Zdeněk Veselý oslavil v září 2013 jubileum 60 let.
Ve společnosti ZTV pracuje neuvěřitelných 45 let.

V září a říjnu 2013 oslavili 50. narozeniny také pan
Jaroslav Šimara a Miroslav Moudrý ze ZTV.
Jaroslav pracuje ve společnosti již 15 let, Miroslav
dokonce 27 let.

20 4

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a mnoho úspěchů v pracovním i soukromém životě.
Víte, že ze spalin zařízení na energetické využití odpadů se (dokončení v tajence)?
Této problematice jsme se věnovali v článku v MVV news 3/2013 na stranách 4 a 5.
POMŮCKY:
API, ATT,
KOGENERACE, ZEVO

DRUH
LITERÁRNÍHO
DÍLA

KOMBINOV.
VÝROBA
ELEKTŘINY
A TEPLA

PŘEDLOŽKA

BOXERSKÁ
PORÁŽKA

PLATIDLO
JAR

KŘIVDA
(ZAST.)

ČIRÁ
KAPALINA

ZAVRHOVAT

KONZERVOVAT TĚLNÍ
ORGÁNY

INICIÁLY
HEREČKY
JOLIE

DRACI

KDO
UPLATŇUJE
METODICKÝ
POSTUP

PŘÍMOČAROST

BULHARSKÉ
POHOŘÍ

CHEM. ZN.
POLONIA

POTÁČ

SYMBOL
LÁSKY

ÚMLUVA

SLEZSKÁ
ŘEKA

CESTOVATI

VELIKÁNI

NA TOM
MÍSTĚ

ZÁKLADNÍ
ČÍSLOVKA

OBCHODNÍ
ZÁSTUPCE

PRAOTEC
IZRAELE

NAŠE
HEREČKA
(VĚRA)

NERVOVÉ
ZÁŠKUBY

LAOSKÉ
PLATIDLO

ITALSKY
„MÉNĚ“

BUNĚČNÁ
TKÁŇ

HRDINA

SYSTÉM

TOMÁŠ
DOMÁCKY

RÁZNOST

TAJENKA

CHEM. ZN.
HELIA

BLAHOŘEČIT
(KNIŽNĚ)
VONNÁ
BYLINA

ZASTARALÉ
ZÁJMENO

POZNÁMKA

AZUR

TLAK

DRUH PALMY

ČERVENOHNĚDÉ BARVIVO

PŘINEJMENŠÍM

ELEKTROENCEFALOGRAFIE

JMÉNO ZP.
ROLINS

SLOVENSKY
„MÍR“

HŘBET

BYTOST

EVROPSKÁ
UNIE (ZKR.)

NÁDOBA
U STUDNY

UKAZOVACÍ
ZÁJMENO

POTŘEŠTĚNĚ

FOUKAT

ŠPANĚLSKY
„BÝK“

BIČ

POCHOUTKA

SPZ TEPLIC

NEPÁLSKÁ
HORA

ZKRATKA NAŠÍ
POJIŠŤOVNY

ŽEMLOVKA

OBDIV
(KNIŽNĚ)

CHEM. ZN.
THALIA

OZ. LETADEL
SALVADORU

PRIMÁT
NÁZEV
ŘÍMSKÉ 50

OHON

VEJCORODÝ
SAVEC

ZAŘÍZENÍ
NA ENERG.
VYUŽITÍ
ODPADŮ

ZÁCHRANA
(ZAST.)

NĚKDEJŠÍ
INTERNET.
VYHLEDÁVAČ

ROVINA
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SPORTOVNÍ HRY

JUBILEJNÍ X.
SPORTOVNÍ HRY
MVV ENERGIE CZ

Všechny přítomné přivítali společně jednatel pořádající společnosti IROMEZ s.r.o. Zdeněk Hippmann
a prokuristé MVV Energie CZ a.s. Libor Žížala a Jitka Kafková. Poté k soutěžícím promluvili starosta a místostarosta města Pelhřimov. Starosta Leopold Bambula seznámil účastníky s historií města Pelhřimov
a Horní Cerekve, místostarosta Tomáš Dufek hovořil o spolupráci společnosti IROMEZ s.r.o. s městem
Pelhřimov.

Sportovní týmy, tvořené zástupci

Bezmála 108 sportovců se utkalo v šesti kolektivních a dvou individuálních disciplínách. Nejatraktivnější
z nich byl bezesporu paintball, který překvapivě vyhrál tým žen z e.services s.r.o. Tým ze společnosti
TERMIZO si odvezl hned dvě zlaté medaile, a to z volejbalu a nohejbalu.

jednotlivých společností skupiny
MVV Energie CZ, se 5. Září 2013 setkaly
na jubilejních desátých sportovních
hrách v areálu hotelu Rustikal
v Horní Cerekvi.

Počasí nám přálo, a tak se bez obtíží všechna klání (vyjma stolního tenisu a šipek) konala pod širým
nebem. Jako poslední disciplínu připravili organizátoři akce opravdovou lahůdku – týmovou soutěž, kdy
jednotlivá družstva měla co nejdříve sníst obří koláč. Se sportovními hrami jsme se rozloučili tancem
na společenském večeru za doprovodu country skupiny „Páťáci“.

Výsledky X. sportovních her MVV Energie CZ
1. místo

2. místo

3. místo

Paintball

e.services

OPATHERM

TERMIZO

Volejbal

TERMIZO

Zásobování teplem Vsetín

MVV Energie CZ

Nohejbal

TERMIZO

ENERGIE HOLDING

MVV Energie CZ

1. místo

2. místo

3. místo

Minigolf
Stolní tenis
Petanque
Střelba
Šipky

Teplárna Liberec

MVV Energie CZ

Iromez

Zásobování teplem Vsetín

MVV Energie CZ

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ

TERMO Děčín

TERMIZO

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ

1. místo

2. místo

3. místo

Jaroslav Veselý (ČLT)

Bedřich Vyčítal (EH)

Karel Stránský (ČLT)

Hyková Marie (e.services)

Petr Gratza (OPATHERM)

Roman Patočka (Teplárna Liberec)
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