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PRODEj tEPELNé ENERGIE 
A ELEKtRICKé ENERGIE VE SKUPINě 
MVV ENERGIE CZ (MWh)

ZÁKAZNíCI SKUPINY MVV ENERGIE CZ

VYbRANé KONSOLIDOVANé UKAZAtELE SKUPINY MVV ENERGIE CZ (V tIS. Kč)

2015–2016

2014–2015

2013–2014

 tepelná energie 

 elektrická energie

Vybrané ukazatele 2015–2016 2014–2015 2013–2014

Celková aktiva 4 498 676 4 667 282 4 818 422

Vlastní kapitál včetně menšinových podílů 2 652 078 2 566 784 2 421 183

Dluhy a závazky z finančního kapitálu 1 155 971 1 386 163 1 630 365

Výnosy* 2 119 297 2 323 308 2 467 812

Hospodářský výsledek před úroky a daněmi (EBIT) 378 954 469 394 526 394

Pozn.: Zpracováno podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).
* Výnosy očištěny o aktivaci zásob.

Dodávky tepelné energie

Domácnosti 72 390

Průmysloví odběratelé / průmyslové areály 54 / 4

Odběratelé z terciární sféry / areály 636 / 1

Dodávky elektrické energie*

Odběratelé 130

Dodávky vody a odvádění odpadních vod

Domácnosti 3 106

Průmysloví odběratelé 42

Odběratelé z terciární sféry 105

Služby elektronických komunikací

Odběratelé 93

* Mimo dodávek do distribuční sítě.
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  Do věrnostního programu  

se ZAPOjILO PřES 

90 % 
ZÁKAZNíKů.

  VýhODNější PODMíNKY 

DíKY DLOUhODObýM 

SMLOUVÁM.

  Stabilní finanční prostředí pro 

ZAChOVÁNí A ROZVOj 

SYStéMU CZt.

Teplárna Liberec nabídla v listopadu 2015 
svým zákazníkům nové dlouhodobé 
smlouvy, které nabízejí výhodné 
podmínky. Tato jistota v podobě víceletých 
odběrů umožňuje teplárně účinně 
rozvíjet síť centrálního zásobování teplem 
a vytvářet energetické úspory. Postupně 
se do věrnostního programu zapojilo přes 
90 % odběratelů. Velký zájem o nové 
smlouvy ukázal, že zachování a rozvoj 
centrálního zásobování podporuje 
naprostá většina stávajících odběratelů.

NOVé DLOuHODOBé SMLOuVy V LIBERCI 
OSLOVILy PřES 90 % ZákaZNíků
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 SOuTĚŽ O TEPLO ZDaRMa 
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  Vítězové soutěže ušetřili 

za teplo celkem 

70 000 Kč. 
  V roce 2015 vypustila 

ČESkOLIPSká TEPLáRENSká  

o 421 405 kg 
OxIDU DUSíKU MéNě 

než v roce 1999, což 

představuje snížení o 98 %.

  Zásobování teplem Vsetín a.s. 

uspořila od června 2015 

do května 2016 díky 

kogeneraci

4 479 866 kg 
UhLí 

oproti klasické výrobě 

elektřiny v uhelné elektrárně.

V průběhu května 2016 uspořádaly 
společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. 
a ČESkOLIPSká TEPLáRENSká a.s. pro 
své zákazníky z řad domácností soutěž 
o teplo za celý rok 2015 zdarma. Dalšími 
cenami byly 50% a 25% sleva na teplo. 
Pro zařazení do soutěže stačila zákazníkům 
jen registrace na webových stránkách 
společností a zodpovězení soutěžní otázky. 
Ta byla zaměřena na ekologický přínos 
tepláren pro region: snížení emisí oxidu 
dusíku v České Lípě a snížení emisí CO

2
 díky 

kogenerační výrobě (kombinované výrobě 
elektřiny a tepla) ve Vsetíně. Po zaslání 
odpovědi kontaktovalo soutěžící obchodní 
oddělení a prodiskutovalo s nimi jejich 
hodnocení a názory na poskytované služby, 
což přispělo k neustálému zlepšování péče 
o zákazníky.

ZákaZNíCI VE VSETíNĚ a ČESké LíPĚ 
VyHRáLI TEPLO ZDaRMa
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 POMáHáME PříRODĚ 
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  Na komíně teplárny TERMO  

Děčín vyvedl pár sokolů 

úspěšně třI MLÁďAtA.

  Rodinka bydlela v ptačí budce 

umístěné na třetím ochozu 

VE VýšCE 120 M.

  TERMO Děčín jako 

PRVNí tEPLÁRNA V ČESKé 

REPUbLICE ZAjIStILA PříMý 

PřENOS ZE SOKOLí bUDKY.

  Teplárny připravují 

budky na příští sezonu. 

Pravděpodobnost zahnízdění 

téhož páru sokolů v Děčíně 

je v příštím roce zhruba 

50 %.

komíny tepláren skupiny MVV Energie CZ 
pomáhají při záchraně ohroženého sokola 
stěhovavého. Do projektu se zapojily 
celkem tři společnosti skupiny. V roce 
2014 instalovala na komín dvě ptačí 
budky společnost TERMO Děčín, následně 
i Teplárna Liberec. V roce 2015 umístila 
další budku pro dravce CTZ v uherském 
Hradišti. V jedné z instalovaných budek 
v Děčíně se uhnízdil sokolí pár, který 
na konci června 2016 úspěšně vyvedl 
mláďata. Díky umístění kamery mohla 
veřejnost rodinku sledovat v unikátním 
přímém přenosu. Sokol stěhovavý 
je symbolem ochrany přírody Českého 
Švýcarska, které je stěžejním sídlem 
populace těchto dravců u nás. Díky přísné 
ochraně se v České republice podařilo 
populaci sokolů rozšířit na sedmdesát 
hnízdících párů.

POMáHáME PříRODĚ 
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Energetická skupina MVV Energie CZ 
patří k předním výrobcům 
a distributorům tepelné energie 
v České republice. Skupina se také zabývá 
vysokoúčinnou výrobou elektřiny, energetickým využitím 
odpadu, energetickým poradenstvím, vodohospodářstvím 
a poskytováním služeb elektronických komunikací.  
Svým 496 zaměstnancům nabízí v regionech zajímavé  
a stabilní zaměstnání.

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

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

Skupina MVV Energie CZ využívá klasické i obnovitelné 
zdroje. Prostřednictvím nejmodernějších technologií 
dosahuje ekologické nezávadnosti, šetrnosti k životnímu 
prostředí a hospodárnosti, a naplňuje tak své firemní 
motto Zodpovědná energie. Dlouhodobě 
podporuje města a regiony, ve kterých působí.

TEPLO Z TEPLáRNy jE kOMPLETNí SLuŽBa
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01 PROFIL  
SPOLEČNOSTI

historie společnosti

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

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

Aktivity společnosti

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

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

Výroba energií

Pro výrobu tepla využívá skupina MVV Energie CZ palivový 
mix, ve kterém je v největší míře zastoupen zemní plyn. 
Veškerou elektřinu vyrábí skupina pouze kogeneračně. 
V devatenácti lokalitách jedenácti měst slouží ke společné 
výrobě elektřiny a tepla kogenerační motory či turbíny 
o celkovém výkonu téměř 57,8 MWe.

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

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

Zákazníci skupiny MVV Energie CZ

Našimi zákazníky jsou v patnácti městech České 
republiky domácnosti, velké i malé průmyslové podniky, 
města a obce. V hospodářském roce 2015–2016 
skupina MVV Energie CZ prodala 712 tisíc MWh tepla, 
193 tisíc MWh elektřiny a její obrat v hospodářském roce 
činí 2,1 mld. kč.

Lidé ve společnosti

Statutárním orgánem MVV Energie CZ a.s. je dvoučlenné 
představenstvo. Od listopadu 2014 je v čele společnosti Ing. 
jiří koptík, který je předsedou představenstva s odpovědností 
za strategii, technický úsek a správu všech majetkových 
účastí. Druhým členem představenstva odpovědným 
za finance, informační technologie a energetické služby 
je Ing. Libor Žížala.

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

Organizační struktura společnosti**

jediný akcionář Dozorčí rada

Představenstvo

Předseda představenstva
Ing. jiří Koptík

Člen představenstva
Ing. Libor Žížala

kancelář představenstva
právní agenda
komunikace a marketing

Finanční úsek

Úsek správy
majetkových účastí
Ing. jan Vencour,
ředitel

Divize informačních 
systémů a technologií 
Ing. jan Regner, 
manažer

Úsek Strategie a rozvoj
Mgr. Ing. jana hrabětová, 
ředitelka

Divize energetických 
služeb
Ing. Libor bárta, 
manažer

technický úsek
Ing. Ivan Slavík, ředitel

* Evidenční stav zaměstnanců k 30. 9. 2016 (bez členů 
statutárních orgánů).

**k 30. 8. 2016.
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Vedení společnosti

Ing. jiří Koptík předseda představenstva

Ing. Libor Žížala  člen představenstva

Ing. jan Vencour
ředitel Úseku správy majetkových 
účastí (od 1. prosince 2015)

Mgr. Ing. jana 
hrabětová

ředitelka Úseku Strategie a rozvoj 
(od 19. října 2015)

Ing. Ivan Slavík  ředitel Technického úseku

Ing. jan Regner 
manažer Divize informačních 
systémů a technologií

Ing. Libor bárta
manažer Divize energetických 
služeb (do 31. srpna 2016)

Dozorčí rada

Udo bekker předseda dozorčí rady

Dr. hansjörg Roll člen dozorčí rady

Ralf Klöpfer člen dozorčí rady

Daniela Kirchner členka dozorčí rady

Dr. iur. Martin Auer  člen dozorčí rady (do 9. října 2015)

Ing. jan Vencour

Ing. jiří koptík, Ing. Libor Žížala

Činnost představenstva společnosti kontroluje dozorčí rada složená ze zástupců mateřské společnosti MVV Energie aG.  
Od 9. října 2015 má dozorčí rada čtyři členy.

Mgr. Ing. jana 
Hrabětová

Ing. Ivan Slavík Ing. jan Regner Ing. Libor Bárta**
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02 ORGaNIZaČNí STRukTuRa  
SkuPINy

MVV Energie AG MVV Energie CZ a.s.
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Pozn.:  Organizační struktura je platná k 30. 9. 2016. Součástí skupiny byla do 2. 5. 2016 společnost MVV enservis a.s., v likvidaci 
(100,00 %), která vstoupila do likvidace k 1. 10. 2013 a s účinností ke 2. květnu 2016 zanikla.

CtZ s.r.o.  50,96 % 

Českolipské teplo a.s.  100,00 % 

e.services s.r.o.  100,00 %

ENERGIE holding a.s.  100,00 %

G-LINDE s.r.o.  100,00 %

G-RONN s.r.o.  100,00 %

IROMEZ s.r.o.  100,00 %

OPAthERM a.s.  100,00 %

POWGEN a.s.  100,00 %

tERMIZO a.s.  100,00 %

tERMO Děčín a.s.  96,91 %

Zásobování teplem Vsetín a.s. 100,00 %

ČESKOLIPSKÁ
tEPLÁRENSKÁ a.s.

  94,99 %

teplárna
Liberec, a.s

  70,00 %
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03 ROZHOVOR S Ing. jIříM kOPTíkEM, 
PřEDSEDOu PřEDSTaVENSTVa 

jak hodnotíte všeobecné dění 
v energetickém sektoru?

Čím dál více se prosazuje trend postupného přechodu 
energetického sektoru k nízkouhlíkatým palivům 
a obnovitelným zdrojům. k průkopnickým státům,  
k nimž patří například Německo, se v poslední době 
přidávají i dříve zarytě tradicionalistické země, jako jsou 
Spojené státy nebo Čína. Výsledky pařížské Konference 
OSN o klimatické změně z konce minulého roku jsou 
toho dobrým příkladem. Prvotní spontánní nadšení 
a štědré dotace využívání obnovitelných zdrojů se však 
začínají promítat do cen energií. Regulovaná složka 
začíná dominovat, ceny paliv a energií samotných 
prudce klesají. Promítání fixních nákladů do cen energií 
je v oblastech s existující konkurencí stále obtížnější. 
Energetický sektor mnohem více závisí na různých 
druzích dotací.

ještě dramatičtější je průběh cen paliv na energetických 
trzích. Ceny komodit na počátku roku prudce spadly 
na úrovně před krizí 2008 a jen velmi neochotně se vracely 
zpět. Společnostem podnikajícím v teplárenském odvětví 
to spolu s teplými zimami přineslo další výrazný tlak 
na náklady.

Zmiňovaná vyšší závislost na podpoře ve formě 
dotací vyžaduje, aby byl celý systém transparentní 
a předvídatelný. již druhým rokem se však opakuje 
nepřehledná situace kolem podpory obnovitelných zdrojů, 
kdy Energetický regulační úřad odmítá vypsat většinu 
obvyklých podpor.

Energetika jako odvětví „náročné na aktiva“ proto řeší 
zásadní otázku stability prostředí, jež je předpokladem 
dlouhodobých investic. Elektroenergetiku v budoucnu 
čeká větší regionalizace, spojená s postupným  
prolínáním spotřeby energií – elektřiny a tepla. Stejným 
způsobem dále poroste zaměnitelnost zdrojových 
energetických komodit. V souladu s celosvětovými 
trendy se i v Česku budeme stále více přiklánět 
k „zeleným“ technologiím založeným na plynu, biomase 
a obnovitelných zdrojích.

V budoucím energetickém mixu se s nejvyšší 
pravděpodobností představí vyvážené řešení místního 
charakteru, využívající centrální elektroenergetiku 
k vyrovnání rozdílů mezi regiony. Systémy centrálního 
zásobování teplem spolu s energetickým využitím  
odpadů mají v budoucnu šanci hrát významnou 
regionální úlohu.
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jak je na tuto situaci připravena 
skupina MVV Energie CZ?

Příklonu k nízkouhlíkatým technologiím a obnovitelným 
zdrojům plně odpovídá celková strategie skupiny 
MVV Energie CZ. jsme dlouholetým a stabilním 
partnerem mnoha domácností a podniků. Zajišťujeme 
ucelenou nabídku služeb našim zákazníkům, 
a to od hlavního zaměření – výroby a distribuce tepla 
– přes ekologické energetické využití odpadů až po 
distribuci a dodávku elektrické energie.

Vlivy fluktuace cen paliv na energetických trzích jsme 
schopni výrazně minimalizovat využitím optimalizované 
nákupní strategie. Ta zajišťuje vysokou míru jistoty 
dobrého nákupu paliv a eliminaci rizik špatných 
rozhodnutí. Zajišťujeme tak stabilní bázi pro co nejlevnější 
cenu tepla pro naše zákazníky. V minulém roce jsme již 
plně využívali výhod elektronických aukcí.

Postupné změně trendů v energetickém odvětví 
přizpůsobujeme i naši technologickou základnu. 
V letošním fiskálním roce jsme se zaměřili převážně 
na opravy a obnovu naší zdrojové základny. u uhelných 
zdrojů jsme provedli jejich komplexní analýzu a stanovili 
strategii budoucího provozu, abychom plně vyhověli stále 
se zpřísňujícím ekologickým požadavkům.

Nastavená dlouhodobá strategie skupiny dobře zapadá 
do současných trendů vývoje energetického trhu. Společnosti 
MVV Energie CZ budou postupně hrát ještě významnější roli 
v zajištění energetické stability jednotlivých měst.

jaké konkrétní kroky skupina 
MVV Energie CZ podniká?

Hlavní důraz klademe na prozákaznickou orientaci 
– naše služby odrážejí očekávání zákazníků. Realizovaný 
rozsáhlý průzkum zákaznické spokojenosti ukázal, že zákazníci 
si velmi cení komplexnosti služeb našich společností, zejména 
celkového komfortu a bezpečnosti. Projekt Levnější teplo, 
realizovaný v několika městech, prokázal výraznou podporu 
systému centrálního zásobování teplem a ocenění změn 
v zákaznické oblasti. Nejvýznamnějšími realizovanými změnami 
byly sleva za věrnost při uzavření dlouhodobých partnerských 
smluv, zpřehlednění a zjednodušení komunikace a také 
soutěže pro zákazníky. 

V návaznosti na důvěru vyjádřenou zákazníky začala 
příprava významných modernizačních projektů v Liberci 
a Pelhřimově. Naddimenzované parovodní sítě budou 

postupně vyměněny za moderní horkovodní, umožňující 
do budoucna efektivní provozování s minimálními 
ztrátami. Veškerá rozhodnutí činíme tak, aby měla 
pozitivní dopad na výsledné ceny tepla a energií.

Na jakou oblast se skupina 
MVV Energie CZ zaměří do budoucna?

Pro spolehlivé dodávky energií zákazníkům je zásadní 
udržení stability našeho podnikání a odolnost vůči rizikům 
a vnějším vlivům. Strategie skupiny MVV Energie CZ proto 
dlouhodobě spočívá v diverzifikaci palivově-energetického 
mixu a využívání všech výhod, které tato kombinace 
nabízí. Dynamický rozvoj energetického sektoru otevírá 
prostor pro větší využití obnovitelných zdrojů a hledání 
cest, jak nové technologie zapojit do sítí centrálního 
zásobování teplem.

Naše základní produktové portfolio tvoří výroba 
a distribuce tepla a elektřiny a energetické využití odpadů. 
Společnosti ve skupině vyrábějí veškerou elektrickou 
energii kogeneračně. Právě kombinovaná výroba elektřiny 
a tepla je pro svůj šetrnější vliv na životní prostředí 
významným nástrojem politiky trvale udržitelného rozvoje.

V budoucnu se chceme orientovat na další zvyšování 
efektivity stávajících soustav. Za důležitý považuji také 
v naší skupině již tradiční rozvoj v oblasti energeticky 
úsporných projektů. jde zejména o metodu EPC (Energy 
Performance Contracting), kterou využíváme už od roku 
1993. Tímto způsobem jsme za dobu našeho působení 
pomohli zákazníkům ušetřit téměř miliardu korun.

k realizaci úsporných opatření a dosažení vysoké 
výkonnosti společností v rámci skupiny MVV přispělo úsilí 
našich zaměstnanců, kterým bych chtěl tímto za jejich 
práci poděkovat.
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04 VýZNaMNé uDáLOSTI 
HOSPODářSkéHO ROku 
2015–2016 

Nová zákaznická tvář MVV

Prioritou společností naší energetické skupiny je péče 
o zákazníky. Také v tomto roce jsme provedli rozsáhlý 
průzkum očekávání našich zákazníků, jenž nám umožňuje 
lépe naslouchat jejich potřebám, a neustále tak zvyšovat 
kvalitu služeb. Nový obchodní koncept přináší přehlednější 
elektronickou fakturaci a jednodušší smlouvy a vyúčtování. 
kromě šetrnosti k životnímu prostředí a bezpečnosti 
zákazníci na dálkovém vytápění oceňují právě komfort 
kompletního řešení dodávky tepla včetně doprovodných 
služeb. Součástí dodávky tepla jsou zákaznický servis, 
monitoring dodávek tepla na technickém dispečinku 
a pohotovost 24 hodin denně.

Personální změny a nový Úsek 
Strategie a rozvoj

Společnost MVV Energie CZ a.s. má od 1. října 2015 
novou organizační strukturu. k Úseku správy majetkových 
účastí, Technickému úseku a Finančnímu úseku nově přibyl 
Úsek Strategie a rozvoj. jeho ředitelkou je Mgr. Ing. jana 
Hrabětová, která má na starosti tvorbu a řízení strategie 
skupiny včetně zajištění akvizic. ředitelem Úseku správy 
majetkových účastí je od 1. prosince 2015 nově Ing. jan 
Vencour, který je odpovědný za řízení a optimalizaci správy 
portfolia majetkových účastí. V organizační struktuře 
jsou dále dvě divize, a to Divize informačních systémů 
a technologií a Divize energetických služeb.

šetříme životní prostředí

MVV Energie CZ průběžně investuje do ekologizace 
a modernizace zdrojů, distribučních soustav a ostatních 
výrobních zařízení. Za posledních pět let skupina 
MVV Energie CZ investovala zhruba 1,5 miliardy korun. 
Díky opatřením na snížení emisí tuhých znečišťujících 
látek plníme už dnes s velkou rezervou ty nejpřísnější 
limity na tuhé látky, které budou účinné až od roku 2018. 
V investicích do obnovy a ekologizace našich provozů 
budeme pokračovat i v následujících letech – v horizontu 
dvou roků jde o částku okolo půl miliardy korun.

Pořádáme odborné semináře  
a dny otevřených dveří

Společnosti skupiny MVV Energie CZ organizují pro 
zájemce z řad zákazníků i široké veřejnosti odborné 
semináře, konference, dny otevřených dveří a další akce, 
o nichž informují na webových stránkách společností 
a také na vývěskách v jednotlivých domech zákazníků. 
Dny otevřených dveří se letos konaly již sedmým rokem. 
Stovky návštěvníků si prohlédly, jak se vyrábí teplo v Opavě, 
Vsetíně a ve Studénce. 

Sponzorská podpora projektů 
ve městech skupiny pokračuje

Skupina MVV Energie CZ dlouhodobě podporuje města 
a regiony, ve kterých působí. Podpora sponzorská, 
donátorská či charitativní se v celé skupině soustředí 
na pomoc sociálním, sportovním a kulturním 
organizacím, projektům i jednotlivcům. Skupina byla 
rovněž v hospodářském roce 2015–2016 partnerem 
evropského poháru handicapovaných sportovců v Lounech 
a pokračovala ve spolupráci se Slezským fotbalovým 
clubem Opava a.s. Společnosti skupiny podpořily závody 
agility, oblastní charity v uherském Hradišti a Vsetíně, 
Nadační fond Pink Bubble (pomoc onkologicky nemocným 
pacientům) a řadu dalších neziskových organizací, 
charitativních akcí a jiných projektů.

Zaměstnanci skupiny opět soutěžili

Skupina MVV Energie CZ klade velký důraz na péči 
o své zaměstnance a věnuje pozornost jejich rozvojovým 
aktivitám (zejména odbornému a jazykovému vzdělávání) 
a kulturnímu a sportovnímu vyžití. Tentokrát již dvanácté 
tradiční sportovní hry pro zaměstnance skupiny pořádala 
v srpnu 2016 společnost CTZ s.r.o. v uherském Hradišti. 
Zaměstnanci také soutěžili o nejhezčí fotografii na téma 
Energie v přírodě. Dvanáct vítězných fotografií představuje 
nástěnný kalendář skupiny pro rok 2017.
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05 SkuPINa 
MVV ENERGIE CZ

 CTZ s.r.o.

 ČESkOLIPSká TEPLáRENSká a.s.

 Českolipské teplo a.s.

 e.services s.r.o.

 ENERGIE Holding a.s.

 G-LINDE s.r.o.

 G-RONN s.r.o.

 IROMEZ s.r.o.

 MVV Energie CZ a.s.

 OPaTHERM a.s.

 POWGEN a.s.

 Teplárna Liberec, a.s.

 TERMIZO a.s.

 TERMO Děčín a.s.

 Zásobování teplem Vsetín a.s.

Děčín Česká 
Lípa

Liberec

jílové
Mimoň

Litoměřice
Dubá

Louny Praha

Pelhřimov

Opava

Dolní 
Benešov

Studénka

Vsetín
uherské 
Hradiště
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Obchodní firma:  CTZ s.r.o.

Sídlo:  Sokolovská 572, 686 01 uherské Hradiště

IČO:  63472163

DIČ:  CZ63472163

Datum vzniku společnosti:  1. března 1996

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

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

Mezi největší investiční akce společnosti v hospodářském 
roce 2015–2016 patřila investice do přetrubkování 
tlakového celku kotle k1. V rámci významných oprav 
proběhla oprava sytiče v chemické úpravně vody uhelné 
kotelny, oprava přehříváku páry kotle k2 a oprava ohříváku 
vody kotle k2. Všechny tyto provedené akce povedou 
k modernizaci zařízení a ke zvýšení účinnosti výroby tepla. 

V oblasti tepelných sítí proběhla realizace nového připojení 
bytových domů B2, B3 na sídlišti Nové Štěpnice a bytových 
domů Sluneční terasy II na sídlišti Východ. Dodávky tepla 
plynoucí z těchto investičních akcí začaly na podzim 2016.

CTZ s.r.o. i v tomto roce podporovala sociální, sportovní 
a kulturní projekty v uherském Hradišti a pokračovala 
ve spolupráci s místními organizacemi: Oblastní charitou 
uherské Hradiště, fotbalovým klubem 1. FC SLOVáCkO 
a aquaparkem uherské Hradiště. Společnost rovněž 
podpořila knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana, 
Senior centrum uH a uherskohradišťské sportovní hry 
dětí mateřských škol, dále závody agility, skautský ples 
a plesy středních škol. Zúčastnila se mezinárodního 
ekologického festivalu Týká se to také Tebe a Dne Charity. 
V roce 2016 byla rovněž organizátorem 12. sportovních 
her MVV Energie CZ. Od roku 2016 se mohou obyvatelé 
a návštěvníci uherského Hradiště dozvědět základní 
informace o teplárně i na interaktivní tabuli v centru 
města.

ORGÁNY SPOLEČNOStI

jednatelé

Petr heincl  jednatel

Ing. Michal Chmela  jednatel

Dozorčí rada

Ing. jiří Koptík předseda dozorčí rady 

Mgr. Evžen Uher 
místopředseda 

dozorčí rady

Ing. Libor Žížala  člen dozorčí rady

Ing. Vladimír Moštěk  člen dozorčí rady

Ing. Drahomír hlaváč  člen dozorčí rady

Mgr. Radovan jančář člen dozorčí rady

Ing. jaromír Prokop, MbA člen dozorčí rady

O SPOLEČNOStI

Vlastnická struktura

MVV Energie CZ a.s.  50,96 %

Město Uherské hradiště  49,04 %

Výsledek hospodaření za účetní období  10 243 tis. kč

Celkové výnosy  102 538 tis. kč

Počet zaměstnanců*  32

Instalovaný tepelný/elektrický výkon  44,8 MW/1 MW

ZÁKAZNíCI

Dodávky tepelné energie

Domácnosti  5 001

Průmysloví odběratelé / průmyslové areály  6/1

Odběratelé z terciární sféry  38

Dodávky elektrické energie

Regionální distribuční soustava elektrické energie  1

*Evidenční stav zaměstnanců k 30. 9. 2016 (bez členů statutárních orgánů).
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ČESkOLIPSká TEPLáRENSká a.s. byla založena městem 
Česká Lípa jako jediným zakladatelem a zapsána 
do obchodního rejstříku dne 22. února 1996. Členem 
skupiny MVV Energie CZ je společnost od roku 2001. 
Od 15. ledna 2009 má MVV Energie CZ a.s. ve společnosti 
majoritní 94,99% podíl.

Společnost zásobuje dodávkami tepelné energie a teplé 
vody více než 9 000 domácností ve městech Česká 
Lípa a Dubá. Zajišťuje také dodávky školám, úřadům, 
obchodním centrům a dalším subjektům, přičemž 
celkově je dálkovým vytápěním zajištěno více než 50 % 
domácností v obou městech.

ČESkOLIPSká TEPLáRENSká a.s. v tomto hospodářském 
roce provedla rekonstrukci úpravny vody v hlavní kotelně 
LOOS. Zároveň pokračovala v rekonstrukci přípojek 
a objektových předávacích stanic na připojených sídlištích. 
Dvě centrální výměníkové stanice získaly přes léto novou 
elektrickou rozvodnu. V mimotopném období proběhla 
důsledná kontrola technologie včetně revizí a oprav. 
Modernizace přispěly ke zvýšení komfortu dodávek tepla 
a účinnosti soustavy. Na jaře 2016 uspořádala společnost 
pro své zákazníky z řad domácností soutěž o teplo 
na rok zdarma. Výherci soutěže tak za teplo ušetřili přes 
30 000 kč.

ČESkOLIPSká TEPLáRENSká dlouhodobě podporuje 
kulturní a sportovní aktivity ve městě. Výrazně se tak 
podepsala pod městské slavnosti a Ples v bílém. 
V průběhu roku podpořila sportovní činnost hokejového 
a florbalového klubu a dále finančně podpořila sociální 
služby v České Lípě.

Obchodní firma:  ČESkOLIPSká TEPLáRENSká a.s.

Sídlo:  Liberecká 132, 470 01 Česká Lípa

IČO:  64653200

DIČ:  CZ64653200

Datum vzniku společnosti:  22. února 1996

ORGÁNY SPOLEČNOStI

Představenstvo

Ing. jitka holčáková, MbA 
předsedkyně 

představenstva

Ing. jan Sulík
místopředseda 
představenstva

Dozorčí rada

Ing. jiří Koptík předseda dozorčí rady

Ing. Libor Žížala 
místopředseda  

dozorčí rady

MUDr. Karel tejnora člen dozorčí rady

O SPOLEČNOStI

Vlastnická struktura

Českolipské teplo a.s.  94,99 %

Město Česká Lípa  5,01 %

Výsledek hospodaření za účetní období  13 590 tis. kč

Celkové výnosy  165 960 tis. kč

Počet zaměstnanců*  25

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

ZÁKAZNíCI

Dodávky tepelné energie

Domácnosti  9 230

Odběratelé z terciární sféry  58

*Evidenční stav zaměstnanců k 30. 9. 2016 (bez členů statutárních orgánů).
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Prostřednictvím společnosti Českolipské teplo a.s. spravuje 
společnost MVV Energie CZ a.s. svůj 94,99% podíl 
ve společnosti ČESkOLIPSká TEPLáRENSká a.s. 

Obchodní firma:  Českolipské teplo a.s.

Sídlo:  kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5

IČO:  63149907

DIČ:  CZ63149907

Datum vzniku společnosti:  11. září 1995

ORGÁNY SPOLEČNOStI

Představenstvo

Ing. jitka holčáková, MbA 
předsedkyně 

představenstva

Ing. jan Sulík
místopředseda 
představenstva

Dozorčí rada

Ing. Libor Žížala  předseda dozorčí rady

Ing. jiří Koptík člen dozorčí rady

O SPOLEČNOStI

Vlastnická struktura

MVV Energie CZ a.s.  100 %

Výsledek hospodaření za účetní období  28 697 tis. kč

Celkové výnosy  48 634 tis. kč
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Společnost e.services s.r.o. vznikla v říjnu 2011 jako 
středisko sdílených služeb ve skupině MVV Energie CZ.

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

Služby byly poskytovány obchodním společnostem 
ve skupině MVV Energie CZ.

Obchodní firma:  e.services s.r.o.

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

IČO:  28748514

DIČ:  CZ28748514

Datum vzniku společnosti:  10. října 2011

ORGÁNY SPOLEČNOStI

jednatelé, od 21. července 2016 sbor jednatelů

Ing. Radomír Ondra 
jednatel, předseda 

sboru jednatelů 
od 21. července 2016

Ing. jana Pěničková  jednatelka

Dozorčí rada do 1. října 2015

Ing. Libor Žížala 
předseda dozorčí rady 

do 1. října 2015

Ing. jiří Koptík
člen dozorčí rady 
do 1. října 2015

Ing. jitka Kafková, MbA 
členka dozorčí rady 

do 1. října 2015

O SPOLEČNOStI

Vlastnická struktura

MVV Energie CZ a.s.  100 %

Výsledek hospodaření za účetní období  162 tis. kč

Celkové výnosy  10 694 tis. kč

Počet zaměstnanců*  9

*Evidenční stav zaměstnanců k 30. 9. 2016 (bez členů statutárních orgánů).

MVV_Energie_VZ_2015_V03.indd   25 09.12.16   15:34



MVV_Energie_VZ_2015_V03.indd   26 09.12.16   15:34



27

MVV Energie CZ Výroční zpráva 2015–2016

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

Nejvýznamnější investiční akcí v Litoměřicích byla 
v letošním fiskálním roce kompletní rekonstrukce ohříváku 
vzduchu kotle k4, která zvýšila spolehlivost systému 
centrálního zásobování. ENERGIE Holding pokračovala 
i letos v Lounech s výměnou měřičů tepla s možností 
rádiového odečtu. V Mimoni proběhla generální 
rekonstrukce komínu. uhlí v této teplárně bude od nové 
topné sezony sypat do kotle opravený dopravník.

ENERGIE Holding podpořila v letošním roce městské 
slavnosti v Lounech, Mimoni a Litoměřicích. Společnost 
se znovu stala partnerem evropského poháru 
handicapovaných sportovců v Lounech a podpořila řadu 
dalších aktivit obyvatel vytápěných měst.

Obchodní firma:  ENERGIE Holding a.s.

Sídlo:  kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5

IČO:  27594301

DIČ:  CZ27594301

Datum vzniku společnosti:  27. září 2006

ORGÁNY SPOLEČNOStI

Představenstvo

Ing. Pavel jonáš 
předseda představenstva 

od 4. dubna 2016, místopředseda 
představenstva do 4. dubna 2016

Ing. Petr šimoník 
předseda představenstva 

do 4. dubna 2016

Ing. Petr boukal
místopředseda představenstva 

od 1. srpna 2016

Ing. jan Petránek
člen představenstva  

od 4. dubna 2016 do 1. srpna 2016

Dozorčí rada

Ing. jiří Koptík předseda dozorčí rady

Ing. Martin Drinka člen dozorčí rady

O SPOLEČNOStI

Vlastnická struktura

MVV Energie CZ a.s.  100 %

Výsledek hospodaření za účetní období  61 583 tis. kč

Celkové výnosy  278 246 tis. kč

Počet zaměstnanců* 67

Instalovaný tepelný/elektrický výkon 
102,66 MW/ 

0,295 MW

ZÁKAZNíCI

Dodávky tepelné energie

Domácnosti  12 678

Průmysloví odběratelé  5

Odběratelé z terciární sféry 115

Dodávky elektrické energie

Odběratelé 1

Regionální distribuční soustava  
elektrické energie

1

*Evidenční stav zaměstnanců k 30. 9. 2016 (bez členů statutárních orgánů).
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Společnost G-LINDE s.r.o. vznikla dne 28. května 2010 
jako 100% dceřiná společnost MVV Energie CZ a.s. 
G-LINDE s.r.o. se podílela na realizaci projektu COGEN II 
v České Lípě.

V hospodářském roce 2015–2016 společnost pokračovala 
ve spolehlivém provozu instalované kogenerační jednotky 
v České Lípě.

Obchodní firma:  G-LINDE s.r.o.

Sídlo:  kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5

IČO:  24684538

DIČ:  CZ24684538

Datum vzniku společnosti:  28. května 2010

ORGÁNY SPOLEČNOStI

jednatelé

Ing. Libor Stuchlík  jednatel

Ing. Michal Chmela  jednatel

Dozorčí rada do 1. října 2015

Ing. Libor Žížala 
předseda dozorčí rady 

do 1. října 2015

Ing. jiří Koptík 
místopředseda dozorčí rady 

do 1. října 2015

O SPOLEČNOStI

Vlastnická struktura

MVV Energie CZ a.s.  100 %

Výsledek hospodaření za účetní období  1 793 tis. kč

Celkové výnosy  13 057 tis. kč

Instalovaný tepelný/elektrický výkon
1,1 MW/ 

0,971 MW
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Společnost G-RONN s.r.o. vznikla dne 28. května 2010 
jako 100% dceřiná společnost MVV Energie CZ a.s. 
Společnost se podílela na realizaci projektu COGEN II 
v České Lípě.

V hospodářském roce 2015–2016 zajistila společnost 
spolehlivý provoz instalovaných kogeneračních jednotek 
v České Lípě a prováděla servisní práce dle počtu 
provozních hodin.

Obchodní firma:  G-RONN s.r.o.

Sídlo:  kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5

IČO:  24679399

DIČ:  CZ24679399

Datum vzniku společnosti:  28. května 2010

ORGÁNY SPOLEČNOStI

jednatelé

Ing. Libor Stuchlík  jednatel

Ing. Michal Chmela  jednatel

Dozorčí rada do 1. října 2015

Ing. Libor Žížala 
předseda dozorčí rady 

do 1. října 2015

Ing. jiří Koptík
místopředseda dozorčí rady 

do 1. října 2015

O SPOLEČNOStI

Vlastnická struktura

MVV Energie CZ a.s.  100 %

Výsledek hospodaření za účetní období  10 687 tis. kč

Celkové výnosy  101 576 tis. kč

Instalovaný tepelný/elektrický výkon
11,552 MW/ 

8,06 MW
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IROMEZ s.r.o. vznikla v roce 2010 a zcela navázala 
na podnikání stejnojmenné společnosti, která vznikla 
v roce 1992, kdy od města Pelhřimov odkoupila tepelné 
hospodářství. již od roku 1995 se v Pelhřimově vyrábí 
elektrická energie kogeneračním způsobem spalování 
biomasy. Součástí skupiny MVV Energie CZ se původní 
společnost stala v listopadu 2009.

Společnost vyrábí a dodává především tepelnou 
a elektrickou energii. Ve městě Pelhřimov zásobuje teplem 
domácnosti, školy, školky a objekty města i podnikatelů. 
Výrobu zajišťuje z 96 % z biomasy. Doplňkovým palivem 
jsou topné oleje. jako záložní zdroj slouží kotle na zemní 
plyn. Elektrická energie se vyrábí ve dvou protitlakých 
turbínách v kombinaci s výrobou tepelné energie.

k nejvýznamnějším investičním akcím v období 2015–2016 
patřily investice do technologie kotelny k2 a osazení 
nových měřidel, a to včetně měřidel na dálkové odečty. 
Společnost dále investovala do výměníkových stanic, které 
osadila separátory, a také do techniky potřebné k výrobě 
vlastní štěpky. V závěru fiskálního roku pořídila novou 
portálovou mycí linku, jejíž služby nabízí nejen zákazníkům 
odebírajícím teplo, ale i široké veřejnosti. 

V tomto roce se společnost opět sponzorsky podílela 
na kulturních a sportovních akcích v Pelhřimově. Tradičně 
podpořila festival Poutník Fest, Den integrovaného 
záchranného systému a Den přírody 2016. Podporu získaly 
také oddíly místního hokejového a fotbalového klubu.

Obchodní firma:  IROMEZ s.r.o.

Sídlo:  Pod Náspem 2005, 393 01 Pelhřimov

IČO:  24707341

DIČ:  CZ24707341

Datum vzniku společnosti:  14. července 2010

ORGÁNY SPOLEČNOStI

jednatelé

Mgr. Ing. hana Zíková  jednatelka

Ing. jaromír Prokop, MbA 
jednatel od 12. ledna 2016 

do 30. září 2016

Ing. bořivoj Kůla, MbA
jednatel od 1. října 2015 

do 12. ledna 2016

O SPOLEČNOStI

Vlastnická struktura

MVV Energie CZ a.s.  100 %

Výsledek hospodaření za účetní období  11 303 tis. kč

Celkové výnosy  99 033 tis. kč

Počet zaměstnanců* 30

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

ZÁKAZNíCI

Dodávky tepelné energie

Domácnosti  3 111

Průmysloví odběratelé  2

Odběratelé z terciární sféry 34

Dodávky elektrické energie

Regionální distribuční soustava elektrické 
energie

1

*Evidenční stav zaměstnanců k 30. 9. 2016 (bez členů statutárních orgánů).
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Společnost OPaTHERM a.s. byla založena jako soukromá 
akciová společnost v roce 1997. V lednu 1998 převzala 
po zaniklém Městském podniku bytového hospodářství s. p.  
výrobu, rozvod a dodávku tepla ve městě Opava. 
Od června 2001 je OPaTHERM a.s. členem skupiny 
MVV Energie CZ.

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

V roce 2015–2016 proběhly ve společnosti OPaTHERM a.s. 
dvě investiční akce: zrušení blokové kotelny Holasická 
a napojení jejích odběrů na horkovod z výtopny Hillova 
a modernizace výtopny Olomoucká spočívající ve výměně 
kotlů a zavedení automatického bezobslužného provozu. 

V rámci dlouhodobé spolupráce podpořila společnost 
OPaTHERM a.s. i v tomto roce Slezský fotbalový club 
Opava a.s., společenskou akci v ZŠ Edvarda Beneše 
a Psychiatrickou nemocnici v Opavě.

Obchodní firma:  OPaTHERM a.s.

Sídlo:  Horní náměstí 283, 746 01 Opava

IČO:  25385771

DIČ:  CZ25385771

Datum vzniku společnosti:  21. listopadu 1997

ORGÁNY SPOLEČNOStI

Představenstvo

Ing. Libor Stuchlík 
předseda 

představenstva

Ing. Michal Chmela 
místopředseda 
představenstva

Dozorčí rada

Ing. jiří Koptík  předseda dozorčí rady

Ing. Libor Žížala  člen dozorčí rady

O SPOLEČNOStI

Vlastnická struktura

MVV Energie CZ a.s.  100 %

Výsledek hospodaření za účetní období  12 743 tis. kč

Celkové výnosy  167 575 tis. kč

Počet zaměstnanců* 52

Instalovaný tepelný/elektrický výkon
103,464 MW/ 

0 MW

ZÁKAZNíCI

Dodávky tepelné energie

Domácnosti  9 951

Odběratelé z terciární sféry / areály  48/1

*Evidenční stav zaměstnanců k 30. 9. 2016 (bez členů statutárních orgánů).
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Společnost POWGEN a.s. vznikla dne 31. července 2007 
jako 100% dceřiná společnost MVV Energie CZ a.s.

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

V hospodářském roce 2015–2016 došlo ve výtopně 
ve Studénce ke změně režimu obsluhy. Díky modernizaci, 
která proběhla v minulém roce, mohl být monitoring 
provozu převeden na dálkový dohled na opavský dispečink 
a výtopna ve Studénce přešla do režimu občasné obsluhy.

POWGEN a.s. v tomto roce opět finančně podpořila 
městský ples pořádaný příspěvkovou organizací 
Sak Studénka.

Obchodní firma:  POWGEN a.s.

Sídlo:  kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5

IČO:  27928411

DIČ:  CZ27928411

Datum vzniku společnosti:  31. července 2007

ORGÁNY SPOLEČNOStI

Představenstvo

Ing. Libor Stuchlík 
předseda 

představenstva

Ing. Michal Chmela 
místopředseda 
představenstva

Dozorčí rada

Ing. jiří Koptík  předseda dozorčí rady

Ing. Libor Žížala  člen dozorčí rady

O SPOLEČNOStI

Vlastnická struktura

MVV Energie CZ a.s.  100 %

Výsledek hospodaření za účetní období  23 892 tis. kč

Celkové výnosy  219 335 tis. kč

Počet zaměstnanců*  5

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

ZÁKAZNíCI

Dodávky tepelné energie

Domácnosti  671

Průmyslové areály  1

Odběratelé z terciární sféry 9

Dodávky elektrické energie

Odběratelé 2

*Evidenční stav zaměstnanců k 30. 9. 2016 (bez členů statutárních orgánů).
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Výstavba zařízení na energetické využití komunálního 
odpadu v Liberci byla zahájena v roce 1996. Stavbu 
zařízení na energetické využití odpadů financovala 
společnost TERMIZO a.s., která se 29. března 1996 sloučila 
se společností SMOZkO, zájmovým sdružením právnických 
osob podnikajícím v téže oblasti. Členem skupiny 
MVV Energie CZ je společnost TERMIZO a.s. od července 
2011.

Společnost se zabývá energetickým využitím komunálního 
odpadu a jeho využíváním pro výrobu tepla a elektřiny 
pro domácnosti i firmy v Liberci již od roku 1999. Zařízení 
společnosti TERMIZO a.s. jsou technologicky propojena 
s Teplárnou Liberec, a.s.

Mezi největší investiční akce společnosti v hospodářském 
roce 2015–2016 patřily výměna membránových stěn 
ve druhém tahu kotle, modernizace systému řízení redukční 
stanice a renovace druhé sekce elektrofiltru. Pro zvýšení 
výroby elektrické energie a stabilizaci výkonu kotle v letních 
měsících bylo navýšeno průtočné množství kondenzátoru 
páry.

TERMIZO a.s. v tomto roce znovu podpořila komunitní 
Zahradu Liberec, která se zabývá městským zahradničením, 
využíváním bioodpadu a osvětovou činností. Příspěvek 
získaly také projekty spojené s krajskými řekami – čištění 
meandrů Smědé pod hlavičkou jizersko-ještědského 
horského spolku a vodácký závod NISaMaRaTHON, 
který končí vystoupením z řeky na Trojzemí. Společnost 
přispěla také na pořádání sportovních a kulturních akcí 
pro mládež a seniory.

Obchodní firma:  TERMIZO a.s.

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

IČO:  64650251

DIČ:  CZ64650251

Datum vzniku společnosti:  19. února 1996

ORGÁNY SPOLEČNOStI

Představenstvo

Ing. Pavel bernát  předseda představenstva

Ing. Vladimír Pitín 
místopředseda představenstva 

do 18. července 2016

Ing. jan Vencour
člen představenstva  

od 18. července 2016  
do 30. září 2016

Dozorčí rada

Ing. jiří Koptík  předseda dozorčí rady

Ing. Libor Žížala  člen dozorčí rady

O SPOLEČNOStI

Vlastnická struktura

MVV Energie CZ a.s.  100 %

Výsledek hospodaření za účetní období  54 118 tis. kč

Celkové výnosy  286 689 tis. kč

Počet zaměstnanců* 39

Instalovaný tepelný/elektrický výkon
38,33 MW/ 

4,54 MW

ZÁKAZNíCI

Dodávky tepelné energie

Průmysloví odběratelé  1

Dodávky elektrické energie

Odběratelé 1

*Evidenční stav zaměstnanců k 30. 9. 2016 (bez členů statutárních orgánů).

MVV_Energie_VZ_2015_V03.indd   36 09.12.16   15:34



37

MVV Energie CZ Výroční zpráva 2015–2016

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

TERMO Děčín a.s. je hlavním dodavatelem tepla a teplé vody 
ve městech Děčín a jílové. jako zdroje jsou používány zemní 
plyn a geotermální voda. Systém geotermálního zdroje jako 
paliva pro centrální zásobování teplem je v České republice 
ojedinělý. V roce 2012 byl centrální zdroj tepla na Benešovské 
ulici využívající geotermální energii v anketě hlasování 
odborných novinářů organizované Teplárenským sdružením 
ČR vyhlášen Projektem desetiletí.

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

Společnost nabídla svým zákazníkům v Děčíně nové 
dlouhodobé smlouvy, které nabízejí výhodné podmínky. 
Věrní zákazníci si tak mohou užívat trvalý komfort kompletní 
služby za výhodnějších podmínek. Součástí dodávky tepla 
z teplárny je zákaznický servis a poradenství, nepřetržitá 
pohotovostní služba dispečinku, správa zařízení na distribuci 
tepla a elektronická fakturace.

TERMO Děčín a.s. provedla v hospodářském roce 2015–2016 
několik významných investičních akcí. Největší byly zaměřeny 
na obnovu výrobního zařízení. Na CZT Benešovská byla 
provedena generální oprava kogenerační jednotky a na 
CZT Želenice zahájena instalace nové kogenerační jednotky 
jako náhrady staré, s uplynulou dobou životnosti. V oblasti 
distribuce tepelné energie byla provedena rekonstrukce 
rozvodné soustavy a instalace dalších kompaktních 
předávacích stanic v sedmi odběrných objektech lokality 
VS 2 Želenice. Investice dotčeným odběratelům a konečným 
spotřebitelům umožní regulovat dodávky tepelné energie 
podle individuálních potřeb, a zvýšit tak spotřebitelský komfort 
dodávek ze soustav zásobování teplem.

Obchodní firma:  TERMO Děčín a.s.

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

IČO:  64050882

DIČ:  CZ64050882

Datum vzniku společnosti:  29. listopadu 1995

ORGÁNY SPOLEČNOStI

Představenstvo

Ing. Pavel jonáš 
předseda představenstva 

od 5. dubna 2016, místopředseda 
představenstva do 5. dubna 2016

Ing. Petr šimoník 
předseda představenstva 

do 4. dubna 2016

Ing. jan Sulík
místopředseda představenstva 

od 5. dubna 2016

Dozorčí rada

Ing. Libor Žížala  předseda dozorčí rady

Ing. jiří Koptík  místopředseda dozorčí rady

hynek Plachý člen dozorčí rady

O SPOLEČNOStI

Vlastnická struktura

MVV Energie CZ a.s.  96,91 %

Statutární město Děčín 3,09 %

Výsledek hospodaření za účetní období  24 630 tis. kč

Celkové výnosy  245 973 tis. kč

Počet zaměstnanců*  36

Instalovaný tepelný/elektrický výkon 
100,692 MW/ 

12,215 MW

ZÁKAZNíCI

Dodávky tepelné energie

Domácnosti  9 309

Průmyslové areály  1

Odběratelé z terciární sféry 139

Dodávky elektrické energie

Regionální distribuční soustava  
elektrické energie 

1

*Evidenční stav zaměstnanců k 30. 9. 2016 (bez členů statutárních orgánů).
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akciová společnost Zásobování teplem Vsetín byla založena 
v květnu 1992 Fondem národního majetku ČR. Od března 
2000 je společnost členem skupiny MVV Energie CZ. 
Od 18. srpna 2012 je MVV Energie CZ a.s. vlastníkem 100 % 
akcií.

Zásobování teplem Vsetín a.s. zajišťuje dodávku tepelné energie 
pro město Vsetín a průmyslový areál jasenice ve Vsetíně. 
Hlavním zdrojem v soustavě centrálního zásobování teplem 
je teplárna jiráskova, kde je také kogeneračně vyráběna 
elektrická energie. Elektrická energie je odtud dále dodávána 
do několika lokálních distribučních soustav, část směřuje 
do distribuční sítě. Výroba tepla je výkonově doplňována také 
z výtopny Ohrada a společnost využívá i dvě lokální kotelny. 
Do oblasti průmyslového areálu jasenice dodává společnost 
také pitnou vodu, odvádí odpadní a srážkové vody a poskytuje 
zde služby elektronických komunikací. Od 1. dubna 2011 
je společnost rovněž dodavatelem pitné vody Studénce, kde 
zajišťuje i odvod a čištění odpadních vod.

V hospodářském roce 2015–2016 realizovala společnost 
několik investičních akcí, a to zejména do oblasti tepelných 
sítí. Byly zrekonstruovány otopné soustavy v lokalitě Trávníky 
II a Luh V, kde byly instalovány objektové předávací stanice. 
Ty umožňují individuální regulaci a nastavení vytápění pro 
každý objekt, což zvyšuje komfort konečným spotřebitelům. 
V úseku výroby a prodeje elektřiny proběhla investice 
do rozšíření trafostanice v jablůnce, což v budoucnu 
umožní další navýšení distribuce elektřiny v této lokalitě. 
V lokalitě jasenice dále došlo k přeložkám sítí pro rozšiřující 
se společnost Trimill, která tuto investici hradila.

Společnost Zásobování teplem Vsetín pořádala v květnu 2016 
den otevřených dveří. V průběhu dne navštívilo areál teplárny 
jiráskova bezmála 200 velkých i malých návštěvníků. V průběhu 
května a června 2016 proběhla pro odběratele tepla z řad 
domácností soutěž o teplo zdarma.

Zásobování teplem Vsetín a. s. i v tomto roce podpořila 
sportovní, kulturní a sociální projekty příspěvkem pro Charitu 
Vsetín, Dům kultury Vsetín (při příležitosti Mezinárodního 
folklorního festivalu Vsetínský krpec 2016), Prohelp, Sak 
Studénka, Sbor dobrovolných hasičů města Vsetína, Valašský 
hokejový klub Vsetín a další.

Obchodní firma:  Zásobování teplem Vsetín a.s.

Sídlo:  jiráskova 1326, 755 01 Vsetín

IČO:  45192588

DIČ:  CZ45192588

Datum vzniku společnosti:  6. května 1992

ORGÁNY SPOLEČNOStI

Představenstvo

Ing. Michal Chmela  předseda představenstva

Petr heincl  místopředseda představenstva

Dozorčí rada

Ing. Libor Žížala  předseda dozorčí rady

Ing. jiří Koptík  člen dozorčí rady

O SPOLEČNOStI

Vlastnická struktura

MVV Energie CZ a.s.  100 %

Výsledek hospodaření za účetní období  36 294 tis. kč

Celkové výnosy  390 614 tis. kč

Počet zaměstnanců* 84

Instalovaný tepelný/elektrický výkon
140,077 MW/ 

4,685 MW

ZÁKAZNíCI

Dodávky tepelné energie

Domácnosti 8 289

Průmysloví odběratelé 29

Odběratelé z terciární sféry 67

Dodávky elektrické energie

Odběratelé 125

Dodávky vody a odvádění odpadních vod

Domácnosti 3 106

Průmysloví odběratelé 42

Odběratelé z terciární sféry 105

Služby elektronických komunikací

Odběratelé 93

*Evidenční stav zaměstnanců k 30. 9. 2016 (bez členů statutárních orgánů).
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06 COMPLIaNCE

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

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

Systém Compliance managementu 
Společnosti zahrnuje především tyto 
oblasti činnosti:

 hospodářskou soutěž, 

 finanční a daňové záležitosti,

  zaměstnanecké vztahy (včetně zajištění rovnosti 
příležitostí),

  ochranu údajů a dat,

  bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

  ochranu životního prostředí,

  potírání korupce.

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

jakýkoli zaměstnanec společnosti MVV Energie CZ a.s. 
či jakákoli jiná osoba jsou oprávněni oznámit všechna 
případná porušení povinností a předpisů obsažených 
v CMS, ba i pouhá případná podezření na jejich porušení 
na centrální hotlinku, která byla jako součást CMS zřízena 
v rámci skupiny MVV Energie CZ, a to ve formě e-mailové 
adresy compliance@mvv.cz. Za provoz této hotlinky, resp. 

za zajištění důvěrného způsobu komunikace a zpracování 
každého oznámení obdrženého na tuto linku zodpovídá 
Manažer Compliance.

Společnost MVV Energie CZ a.s. může zároveň využít 
existence pozic Manažera rovného zacházení a Manažera 
ochrany údajů, které byly jakožto součást CMS v rámci 
skupiny MVV Energie CZ rovněž zřízeny. Manažer rovného 
zacházení zajišťuje především dohled nad dodržováním 
základních principů a pravidel rovného zacházení 
a ochrany před diskriminací ve všech společnostech 
skupiny, tedy včetně společnosti MVV Energie CZ a.s., 
a řešení obdržených sdělení, týkajících se případného 
porušení principů rovného zacházení a ochrany před 
diskriminací. k hlavním činnostem Manažera ochrany 
údajů patří dohled nad dodržováním vnitřního systému 
ochrany a zabezpečení osobních údajů a dat při jejich 
zpracovávání ve skupině MVV Energie CZ, dohled nad 
dodržováním nastavených vnitřních systémů, pravidel 
a předpisů a řešení obdržených sdělení týkajících 
se případného porušení ochrany osobních údajů či ochrany 
dat při jejich zpracovávání či neoprávněného nakládání 
s těmito údaji.
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Společnost MVV Energie CZ a.s. dosáhla v hospodářském roce 2015–2016 výsledku hospodaření před zdaněním ve výši 
přes 108 mil. kč. Ve srovnání s rokem 2014–2015 byl výsledek hospodaření nižší o 140 mil. kč. Hlavním důvodem byl nižší 
příjem z podílů v ovládaných a řízených osobách. Byl způsoben mnoha faktory: Např. opakující se teplotně nadprůměrnou 
zimou, snížením prodejních cen na trhu s elektrickou energií a u některých společností rovněž přípravou na nadcházející 
investice do ekologizace a modernizace výrobního a distribučního zařízení. Navíc v roce 2014–2015 došlo u některých 
společností k distribuci zisku kumulovaného za více období, což taktéž přispělo k vyššímu rozdílu mezi oběma roky.

Provozní hospodářský výsledek společnosti dosáhl mírného zisku ve výši 3 mil. kč. Ve srovnání s rokem 2014–2015 byl tento 
ukazatel naopak vyšší, a to především v důsledku rozpuštění rezerv v minulosti vytvořených v souvislosti s ukončovanou 
činností dceřiné společnosti MVV enservis a.s., v likvidaci. Existence této společnosti byla v průběhu finančního roku 
2015–2016 řádně ukončena formou dobrovolné likvidace. O tomto kroku bylo rozhodnuto již v roce 2013 v souvislosti 
s provozní optimalizací uspořádání vnitroskupinové údržby a realizace drobných investic. Veškeré činnosti původní 
společnosti MVV enservis (dále jen Enservis) byly v té době převedeny na ostatní majetkové účasti, kde jsou nadále 
plnohodnotně realizovány.

V oblasti energetických služeb sice nadprůměrný výsledek z loňského roku zopakován nebyl, ale plánovaný předpoklad 
byl naplněn. Významným způsobem k tomu přispěla především doplněná optimalizační opatření zrealizovaná na běžících 
projektech a dodatečné služby nabízené našim zákazníkům. 

Mezi další pozitivní vlivy patřily mimořádné příjmy a výnosy, jež přispěly ve výši více jak 2 mil. kč. Oproti tomu došlo 
k meziročnímu poklesu objemu prodeje centrálně zajišťovaných paliv pro majetkové účasti, což je mimo jiné i důsledek 
nadprůměrně teplého počasí uplynulé zimy.

Finanční výsledek hospodaření bez vlivu příjmů z majetkových účastí a nákladů spojených s dobrovolným ukončením 
činnosti dceřiné společnosti Enservis je o zhruba 2 mil. nižší, a to především v důsledku dalšího poklesu úrokových sazeb 
oproti loňskému roku. 

Celková bilanční suma se meziročně zvýšila o 56 mil. kč na téměř 2,5 mld. kč. Mezi podstatné důvody patří vedle 
pozitivního výsledku hospodaření též zvýšení hodnoty vlastněných podílů v majetkových účastech vykazovaných ve vlastním 
kapitálu společnosti.

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

Ukazatel (v tis. Kč)
hospodářský rok

2015–2016 2014–2015 2013–2014*

Tržby 117 452 169 965 163 924

Hospodářský výsledek před zdaněním 108 250 249 941 389 692

Bilanční suma 2 486 315 2 429 835 2 303 223

Cizí zdroje  36 691 46 931 57 900

Zadluženost (cizí zdroje / pasiva) 1,48 % 1,93 % 2,51 %

*V období 2013–2014 byl vykázán dodatečný výnos z prodeje obchodního podílu ve společnosti jablonecká teplárenská a realitní, a.s.

02 ZPRáVa O HOSPODařENí
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Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti MVV Energie CZ a.s., identifikační číslo 49685490, se sídlem 
kutvirtova 339/5, Praha 5 (dále „Společnost“), tj. rozvahy k 30. září 2016, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách 
vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 30. září 2016 a přílohy, včetně popisu podstatných účetních 
pravidel a dalších vysvětlujících informací (dále „účetní závěrka“).

Odpovědnost statutárního orgánu Společnosti za účetní závěrku

Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými 
účetními předpisy a za takové vnitřní kontroly, které považuje za nezbytné pro sestavení účetní závěrky tak, aby 
neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Úloha auditora

Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. audit jsme provedli v souladu se zákonem 
o auditorech platným v České republice, mezinárodními standardy auditu a souvisejícími aplikačními doložkami komory 
auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést 
audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. 

audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a informacích 
uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizika významné 
nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor 
zohledňuje vnitřní kontroly Společnosti relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem 
tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol Společnosti. 
audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních pravidel, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením 
i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti k 30. září 2016, jejího 
hospodaření a peněžních toků za rok končící 30. září 2016 v souladu s českými účetními předpisy.

04 ZPRáVa NEZáVISLéHO auDITORa
akcionáři společnosti MVV Energie CZ a.s.
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05 ÚČETNí ZáVĚRka

ROZVaHa
k datu 30. září 2016 v celých tisících kč
běžné období od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016,  
minulé období od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015

Označení AKtIVA
běžné období

Minulé 
období

brutto Korekce Netto Netto

AKtIVA CELKEM 2 545 848 -59 533 2 486 315 2 429 835

b. Dlouhodobý majetek 2 098 944 -58 923 2 040 021 1 892 418

b. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 41 214 -33 999 7 215 9 073

B. I. 1. Software 39 892 -33 858 6 034 7 491

2. Ocenitelná práva 141 -141 0 0

3.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 1 181 0 1 181 1 582

b. II. Dlouhodobý hmotný majetek 17 698 -12 924 4 774 3 513

B. II. 1.
Samostatné hmotné movité věci 
a soubory hmotných movitých věcí 17 484 -12 924 4 560 2 507

2.
Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 214 0 214 1 006

b. III. Dlouhodobý finanční majetek 2 040 032 -12 000 2 028 032 1 879 832

B. III. 1. Podíly – ovládaná osoba 2 040 032 -12 000 2 028 032 1 879 832

C. Oběžná aktiva 446 108 -610 445 498 536 418

C. I. Zásoby 27 191 0 27 191 27 227

C. I. 1. Zboží 27 191 0 27 191 27 227

C. II. Dlouhodobé pohledávky 11 822 0 11 822 18 253

C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 7 326 0 7 326 13 749

2. Odložená daňová pohledávka 4 496 0 4 496 4 504

C. III. Krátkodobé pohledávky 28 652 -610 28 042 36 465

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 7 008 -610 6 398 12 182

2. Stát – daňové pohledávky 1 030 0 1 030 2 925

3. Krátkodobé poskytnuté zálohy 3 947 0 3 947 3 670

4. Dohadné účty aktivní 16 667 0 16 667 17 583

5. Jiné pohledávky 0 0 0 105

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 378 443 0 378 443 454 473

C. IV. 1. Peníze 131 0 131 237

2. Účty v bankách 378 312 0 378 312 454 236

D. I. Časové rozlišení 796 0 796 999

D. I. 1. Náklady příštích období 796 0 796 999
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Označení PASIVA
běžné 
období

Minulé 
období

PASIVA CELKEM 2 486 315 2 429 835

A. Vlastní kapitál 2 449 041 2 382 598

A. I. Základní kapitál 720 000 720 000

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

A. II. Kapitálové fondy 1 299 195 1 150 995

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

2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 728 194 579 994

A. III. Fondy ze zisku 0 85 354

a. III. 1. Rezervní fond 0 85 354

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 321 604 173 692

a. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 321 604 173 692

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 108 242 252 557

b. Cizí zdroje 36 691 46 931

b. I. Rezervy 9 256 18 371

B. I. 1. Ostatní rezervy 9 256 18 371

b. III. Krátkodobé závazky 27 435 28 560

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 4 986 7 672

2. Krátkodobé přijaté zálohy 1 084 910

3. Dohadné účty pasivní 21 365 19 978

C. I. Časové rozlišení 583 306

C. I. 1. Výdaje příštích období 571 294

2. Výnosy příštích období 12 12
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Označení tExt
běžné 
období

Minulé 
období

I. Tržby za prodej zboží 57 884 69 787

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 53 056 63 637

+ Obchodní marže 4 828 6 150

II. Výkony 59 097 85 784

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 59 097 100 178

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 0 -14 394

B. Výkonová spotřeba  35 590 52 241

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 2 819 1 876

2. Služby 32 771 50 365

+ Přidaná hodnota 28 335 39 693

C. Osobní náklady 39 386 37 259

C. 1. Mzdové náklady 20 860 21 005

2. Odměny členům orgánů obchodní korporace 9 225 7 205

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 8 596 8 345

4. Sociální náklady 705 704

D. Daně a poplatky 66 56

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 5 876 6 970

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu  471 0

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 471 0

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 117 0

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 117 0

G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů -20 259 6 737

IV. Ostatní provozní výnosy 2 455 64 640

H. Ostatní provozní náklady 3 035 60 958

* Provozní výsledek hospodaření 3 040 -7 647

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 116 173 255 087

VII. 1.
Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v jednotkách pod 
podstatným vlivem 116 173 255 087

X. Výnosové úroky 1 529 3 051

XI. Ostatní finanční výnosy 3 58

O. Ostatní finanční náklady 12 495 608

* Finanční výsledek hospodaření 105 210 257 588

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 8 -2 616

1. – odložená 8 -2 616

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 108 242 252 557

*** Výsledek hospodaření za účetní období 108 242 252 557

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 108 250 249 941

VýkaZ ZISku a ZTRáTy
za hospodářský rok končící 30. září 2016 v celých tisících kč
běžné období od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016,  
minulé období od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015
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běžné 
období

Minulé 
období

Peněžní toky z provozní činnosti
Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním 108 250 249 941

A.1 Úpravy o nepeněžní operace:

A.1.1 Odpisy stálých aktiv 5 876 6 970

A.1.2 Změna stavu opravných položek a rezerv -20 259 6 737

A.1.3 Zisk z prodeje stálých aktiv -354 0

A.1.4 Výnosy z podílů na zisku a dividend -116 173 -255 087

A.1.5 Vyúčtované výnosové úroky -1 529 -3 051

A.1.6 Úpravy o ostatní nepeněžní operace 11 150 1 854

A*
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami 
pracovního kapitálu 

-13 039 7 364

A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu:

A.2.1 Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv 15 029 36 625

A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv 363 -14 733

A.2.3 Změna stavu zásob 36 17 048

A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 2 389 46 304

A.4 Úroky přijaté 1 497 3 119

A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost 55 2 185

A.7 Přijaté podíly na zisku a dividendy 116 173 255 087

A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 120 114 306 695

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -6 615 -9 115

B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 471 0

b*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti -6 144 -9 115

Peněžní toky z finanční činnosti
C.2 Změna stavu vlastního kapitálu:

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

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

Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů -76 030 107 580

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku 454 473 346 893

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

PřEHLED O PENĚŽNíCH TOCíCH
za hospodářský rok končící 30. září 2016 v celých tisících kč
běžné období od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016,  
minulé období od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015
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Základní 
kapitál

Rezervní 
fond

Ostatní 
kapitálové 

fondy

Oceňovací 
rozdíly 

z přecenění

Nerozdě-
lený zisk

Celkem

Zůstatek k 1. říjnu 2014 720 000 66 220 571 001 504 189 382 826 2 244 236

Oceňovací rozdíly z přecenění 
na reálnou hodnotu – podíly 
v ovládaných osobách, v osobách 
pod podstatným vlivem 0 0 0 75 805 0 75 805

Příděl do rezervního fondu 0 19 134 0 0 -19 134 0

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

Zisk za účetní období 0 0 0 0 252 557 252 557

Zůstatek k 30. září 2015 720 000 85 354 571 001 579 994 426 249 2 382 598

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

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

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

Zisk za účetní období 0 0 0 0 108 242 108 242

Zaokrouhlení 0 0 0 0 1 1

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

PřEHLED O ZMĚNáCH VLaSTNíHO kaPITáLu
za hospodářský rok končící 30. září 2016 v celých tisících kč
běžné období od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016,  
minulé období od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015
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 1. Všeobecné informace

1.1. ZákLaDNí INFORMaCE O SPOLEČNOSTI

MVV Energie CZ a.s. (dále „Společnost“) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 6. října 1993 a její sídlo 
je kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5. Společnost je zapsána do obchodního rejstříku pod spisovou značkou oddíl B, vložka 
14 942, vedeného u Městského soudu v Praze. Identifikační číslo Společnosti je 49685490. Hlavním předmětem podnikání 
holdingové Společnosti je realizace technického a ekonomického poradenství a realizace projektů úspor energie.

Složení představenstva k 30. září 2016 a 2015 bylo následující:

jméno Funkce

Ing. Jiří Koptík předseda

Ing. Libor Žížala člen

Složení dozorčí rady k 30. září 2016 bylo následující:

jméno Funkce

Udo Bekker předseda

Ralf Klöpfer člen

Dr. Hansjörg Roll člen

Daniela Kirchner člen

Dne 9. října 2015 zaniklo členství Dr. iur. Martinu auerovi v dozorčí radě. Tato změna byla zapsána do obchodního rejstříku 
dne 15. října 2015.

Složení dozorčí rady k 30. září 2015 bylo následující:

jméno Funkce

Udo Bekker předseda

Dr. iur. Martin Auer člen

Dr. Hansjörg Roll člen

Ralf Klöpfer člen

Daniela Kirchner člen

Společnost je tvořena čtyřmi úseky, dvěma divizemi a sedmi samostatnými pozicemi.

Úseky společnosti jsou:
 Finanční úsek,
 Technický úsek,
 Úsek správy majetkových účastí,
 Strategie a rozvoj.

PříLOHa ÚČETNí ZáVĚRky
za hospodářský rok končící 30. září 2016 v celých tisících kč
běžné období od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016,  
minulé období od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015
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Divizemi společnosti jsou:
 Divize IS/IT,
 Divize energetických služeb.

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

 2. Účetní postupy

2.1. ZákLaDNí ZáSaDy ZPRaCOVáNí ÚČETNí ZáVĚRky

Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a je sestavena v historických cenách 
(kromě níže uvedených případů).

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

2.2. DLOuHODOBý NEHMOTNý MajETEk

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

Nakoupený nehmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho 
pořízením související. Veškeré výdaje na výzkum jsou účtovány do nákladů. Výdaje na vývoj, jehož výsledky jsou určeny 
k obchodování, jsou aktivovány jako nehmotný majetek a vykázány v pořizovací ceně či v hodnotě budoucích ekonomických 
užitků, je-li nižší. 

Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě předpokládané doby jeho 
životnosti následujícím způsobem: 

Dlouhodobý nehmotný majetek Předpokládaná doba životnosti

Software 3–6 let

Ocenitelná práva 6 let

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 3 roky

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

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

2.3. DLOuHODOBý HMOTNý MajETEk

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

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

Dlouhodobý hmotný majetek s výjimkou pozemků, které se neodepisují, je odpisován metodou rovnoměrných odpisů 
na základě předpokládané doby jeho životnosti následujícím způsobem: 
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Dlouhodobý hmotný majetek Předpokládaná doba životnosti

Zhodnocení budovy v nájmu 5 let

Stroje a zařízení 4–6 let

Inventář 3–6 let

Motorová vozidla 3–4 roky

Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého hmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby 
životnosti. 

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

Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení 
dlouhodobého hmotného majetku je aktivováno.

2.4.  PODíLy V OVLáDaNýCH OSOBáCH a PODíLy V ÚČETNíCH jEDNOTkáCH 
POD PODSTaTNýM VLIVEM

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

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

2.5. OSTaTNí CENNé PaPíRy a PODíLy

Společnost rozděluje cenné papíry a podíly, které nejsou podílem v dceřiné nebo přidružené společnosti, do následujících 
kategorií: cenné papíry k obchodování, cenné papíry držené do splatnosti a realizovatelné cenné papíry.

2.6. ZáSOBy

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

2.7. POHLEDáVky

Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám. Opravná položka 
k pochybným pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek a individuálního posouzení bonity 
dlužníků. Společnost nevytváří opravné položky k pohledávkám za spřízněnými stranami.

2.8. PENíZE a PENĚŽNí EkVIVaLENTy

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

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

Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody.
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2.9. PřEPOČET CIZíCH MĚN

Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kurzem platným v den transakce. V případě 
nákupu nebo prodeje cizí měny za českou je použit k okamžiku ocenění kurz, za který byly tyto hodnoty nakoupeny nebo 
prodány.

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

2.10. TRŽBy

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

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

2.11.  REZERVy

Společnost tvoří rezervy na krytí svých závazků nebo výdajů, u nichž je pravděpodobné, že nastanou, je znám jejich účel, 
avšak není přesně známa jejich výše, příp. časový rozvrh úhrady. Rezervy však nejsou tvořeny na běžné provozní výdaje 
nebo na výdaje přímo související s budoucími příjmy.

2.12.  ZaMĚSTNaNECké POŽITky

Na nevybranou dovolenou Společnost nevytváří rezervu z důvodu nevýznamnosti.

Na odměny a bonusy zaměstnancům Společnost vytváří rezervu. 

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

2.13.  ÚROkOVé NákLaDy 

Veškeré úrokové náklady jsou účtovány do nákladů. 

2.14.  ODLOŽENá Daň 

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

2.15.  SPříZNĚNé STRaNy

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

rozhodující nebo podstatný vliv.
   Strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný vliv u Společnosti.
   Členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů Společnosti, nebo její mateřské společnosti a osoby blízké těmto 

osobám, a to včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv.
  Dceřiné a přidružené společnosti a společné podniky.

Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami jsou uvedeny v poznámkách 14 a 15.
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2.16.  ROZDíLy ZE ZMĚN ÚČETNíCH METOD a OPRaVy CHyB LET MINuLýCH

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

2.17.  NáSLEDNé uDáLOSTI

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

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

 3. DlouhoDobý nehmotný majetek

1. října 2015
Přírůstky/

přeúčtování
Vyřazení 30. září 2016

Pořizovací cena

Software 37 804 2 332 -244 39 892

Ocenitelná práva 141 0 0 141

Nedokončený majetek 1 582 1 934 -2 335 1 181

Celkem 39 527 4 266 -2 579 41 214

Oprávky

Software 30 313 3 789 -244 33 858

Ocenitelná práva 141 0 0 141

Celkem 30 454 3 789 -244 33 999

Zůstatková hodnota 9 073 7 215

1. října 2014
Přírůstky/

přeúčtování
Vyřazení 30. září 2015

Pořizovací cena

Software 37 596 208 0 37 804

Ocenitelná práva 141 0 0 141

Nedokončený majetek 0 1 790 -208 1 582

Celkem 37 737 1 998 -208 39 527

Oprávky

Software 26 685 3 628 0 30 313

Ocenitelná práva 133 8 0 141

Celkem 26 818 3 636 0 30 454

Zůstatková hodnota 10 919 9 073

MVV_Energie_VZ_2015_V03.indd   55 09.12.16   15:34



56

MVV Energie CZ Výroční zpráva 2015–2016

 4. DlouhoDobý hmotný majetek

1. října 2015
Přírůstky/

přeúčtování
Vyřazení 30. září 2016

Pořizovací cena

Samostatné hmotné movité věci 
a jejich soubory 14 812 4 258 -1 586 17 484

Nedokončený majetek 1 006 3 695 -4 487 214

Celkem 15 818 7 953 -6 073 17 698

Oprávky

Samostatné hmotné movité věci 
a jejich soubory 12 305 2 205 -1 586 12 924

Celkem 12 305 2 205 -1 586 12 924

Zůstatková hodnota 3 513 4 774

1. října 2014
Přírůstky/

přeúčtování
Vyřazení 30. září 2015

Pořizovací cena

Samostatné hmotné movité věci 
a jejich soubory 14 885 580 -653 14 812

Nedokončený majetek 492 1 094 -580 1 006

Celkem 15 377 1 674 -1 233 15 818

Oprávky

Samostatné hmotné movité věci 
a jejich soubory 9 624 3 334 -653 12 305

Celkem 9 624 3 334 -653 12 305

Zůstatková hodnota 5 753 3 513

Společnost nevyužívala k 30. září 2016 ani k 30. září 2015 majetek pronajatý formou finančního leasingu.
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  5.  poDíly V oVláDaných osobách a poDíly V Účetních 
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tuzemské 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Celkem 2 040 032 116 173

Opravná položka -12 000*

Zůstatková hodnota 2 028 032
 
*Pozn.:  Opravnou položku tvoří 100 % opravné položky ve výši 12 000 tis. kč k Dubské energetické společnosti a.s., ve které 

Společnost efektivně nevykonává vlastnické a řídící právo z důvodu vlastnického sporu. Společnost nemá přístup 
k aktuálním výsledkům hospodaření společnosti. 
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tuzemské 

Zásobování teplem Vsetín a.s.
Jiráskova 1326, Vsetín 2 762 78 878 183 872 192 683 100 41 298 192 683 30 000

CTZ s.r.o.
Sokolovská 572, Uherské 
Hradiště - - 31 800 56 956 50,96 14 944 111 766 10 702

TERMO Děčín a.s.
Oblouková 958/25, Děčín 502 895 46 769 49 086 215 239 96,91 44 202 222 102 29 072

Českolipské teplo a.s.
Kutvirtova 339/5, Praha 5 1 2 000 47 795 135 126 100 29 193 135 126 22 000

MVV enservis a.s., v likvidaci
tř. Dr. Milady Horákové 634, 
Liberec 1 2 000 11 143 11 143 100 1 008 122 0

OPATHERM a.s.
Horní náměstí 283/58, Opava 100 9 900 134 000 56 790 100 9 563 56 790 15 000

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

ENERGIE Holding a.s.
Kutvirtova 339/5, Praha 5 1 99 635 299 654 377 766 100 72 911 377 766 53 715

POWGEN a.s.
Kutvirtova 339/5, Praha 5 1 2 000 3 249 156 916 100 28 474 156 916 10 000

G-RONN s.r.o.
Kutvirtova 339/5, Praha 5 - - 23 218 90 927 100 20 393 90 927 0

G-LINDE s.r.o.
Kutvirtova 339/5, Praha 5 - - 6 219 12 048 100 2 114 12 048 2 000

IROMEZ s.r.o.
Pod Náspem 2005, Pelhřimov - - 33 126 69 918 100 12 059 69 918 0

TERMIZO a.s.
Dr. Milady Horákové 571, 
Liberec 1 389 13 890 487 607 515 010 100 63 604 515 010 82 599

e.services s.r.o.
Oblouková 958/25, Děčín - - 211 453 100 207 453 0

Celkem 1 902 975 255 087

Opravná položka -23 143*

Zůstatková hodnota 1 879 832

*Pozn.:  Opravnou položku tvoří 100 % opravné položky ve výši 12 000 tis. kč k Dubské energetické společnosti a.s., ve které 
Společnost efektivně nevykonává vlastnické a řídící právo z důvodu vlastnického sporu. Společnost nemá přístup 
k aktuálním výsledkům hospodaření společnosti. Dále pak 100 % opravné položky k MVV enservis a.s., v likvidaci, ve výši 
11 143 tis. kč. Tato společnost je v likvidaci.
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u žádné z uvedených dceřiných a přidružených společností není rozdíl mezi procentem podílu na vlastnictví a procentem 
podílu na hlasovacích právech.

Společnost neeviduje k 30. září 2016 ani k 30. září 2015 žádné neuhrazené přijaté dividendy.

Společnost MVV enservis a.s., v likvidaci, byla vymazána z obchodního rejstříku dne 2. května 2016 a zůstatková hodnota 
je vykázána ve výši 11 150 tis. kč v ostatních finančních nákladech. Zároveň byla rozpuštěna v minulosti vytvořená opravná 
položka k této finanční investici ve výši 11 143 tis. kč.

  6. Zásoby

Zásoby ve výši 27 191 tis. kč (k 30. září 2015: 27 227 tis. kč) jsou tvořeny zásobou těžkého topného oleje. Těžký topný olej 
je určen k zásobování dceřiné společnosti Teplárna Liberec, a.s.

Společnost nevytvořila opravnou položku k zásobám k 30. září 2016 ani k 30. září 2015.

  7. pohleDáVky

běžné období Minulé období

Pohledávky z obchodních vztahů – do splatnosti 6 930 11 598

  – po splatnosti 78 1 194

Pohledávky z obchodních vztahů celkem 7 008 12 792

Ostatní pohledávky – do splatnosti 4 977 6 700

Dohadné účty aktivní – do splatnosti 16 667 17 583

Krátkodobé pohledávky celkem 28 652 37 075

Opravná položka k pochybným pohledávkám -610 -610

Zůstatková hodnota krátkodobých pohledávek 28 042 36 465

Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů 7 326 13 749

Odložená daňová pohledávka 4 496 4 504

Zůstatková hodnota dlouhodobých pohledávek 11 822 18 253

Zůstatková hodnota pohledávek celkem 39 864 54 718

Pohledávky po splatnosti ve výši 78 tis. kč k 30. září 2016 představují především pohledávky za dceřinými společnostmi 
(k 30. září 2015: 1 194 tis. kč).

Nezaplacené pohledávky z obchodních vztahů nejsou zajištěny. Společnost má k 30. září 2016 pohledávky z obchodních 
vztahů s dobou splatnosti delší než 5 let ve výši 200 tis. kč (k 30. září 2015: 662 tis. kč).

Změna opravné položky k pochybným pohledávkám:

běžné období Minulé období

Počáteční zůstatek k 1. říjnu 610 6 618

Tvorba opravné položky k pohledávkám 0 267

Zrušení opravné položky k pohledávkám 0 -6 275

Konečný zůstatek k 30. září 610 610

MVV_Energie_VZ_2015_V03.indd   59 09.12.16   15:34



60

MVV Energie CZ Výroční zpráva 2015–2016

  8. Vlastní kapitál

Schválené a vydané akcie:

běžné období Minulé období

Počet
Účetní 

hodnota
Počet

Účetní 
hodnota

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

 Společnost je plně vlastněna společností MVV Energie aG, zapsanou ve Spolkové republice Německo. Tato společnost 
je mateřská společnost celé skupiny MVV Energie CZ.

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

O zrušení rezervního fondu Společnosti a převedení veškerého zůstatku na účet nerozděleného zisku minulých let rozhodl 
jediný akcionář Společnosti dne 7. prosince 2015.

Dne 7. prosince 2015 valná hromada schválila účetní závěrku Společnosti za rok končící 30. září 2015 a rozhodla o rozdělení 
zisku za rok končící 30. září 2015 ve výši 252 557 tis. kč.

  9. reZerVy

Soudní 
spory

Rezerva 
na projekty

Závazky vůči 
zaměstnancům 

(odměny)
Celkem

Počáteční zůstatek k 1. říjnu 2014 1 208 10 384 5 178 16 770

Tvorba rezerv 100 0 6 679 6 779

Zrušení rezerv 0 0 -521 -521

Použití rezerv 0 0 -4 657 -4 657

Konečný zůstatek k 30. září 2015 1 308 10 384 6 679 18 371

Tvorba rezerv 0 0 6 817 6 817

Zrušení rezerv 0 -8 384 -1 117 -9 501

Použití rezerv 0 -869 -5 562 -6 431

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

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

  10. ZáVaZky a buDoucí ZáVaZky

běžné období Minulé období

Závazky z obchodních vztahů:  – do splatnosti 4 318 5 880

  – po splatnosti 668 1 792

Závazky z obchodních vztahů celkem 4 986 7 672

Ostatní závazky:  – do splatnosti 22 449 20 888

Ostatní závazky celkem 22 449 20 888

Krátkodobé závazky celkem 27 435 28 560
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Výše uvedené závazky nebyly zajištěny žádným majetkem Společnosti a nemají splatnost delší než 5 let.

Společnost nemá žádné závazky po splatnosti ze sociálního nebo zdravotního pojištění ani žádné ostatní závazky 
po splatnosti k finančním úřadům či jiným státním institucím. 

ke dni 30. září 2016 měla Společnost vystaveny bankovní záruky pro provozní účely ve výši 1 127 tis. kč (k 30. září 2015: 
1 077 tis. kč). 

  11. ÚVěry a ostatní Zápůjčky 

Společnost nečerpá žádné bankovní úvěry.

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

ČSOB  – zástava listinných cenných papírů dceřiné společnosti Českolipské teplo a.s. za její úvěr
uniCredit Bank  – zástavní právo k obchodnímu podílu společnosti OPaTHERM a.s.
ČS  – zástava listinných cenných papírů dceřiné společnosti ENERGIE Holding a.s. za její úvěr
uniCredit Bank – ručitelské prohlášení za úvěr dceřiné společnosti POWGEN a.s.
komerční banka – zástava listinných cenných papírů společnosti TERMIZO a.s. za její úvěr
Raiffeisenbank – zástavní právo k obchodnímu podílu společnosti IROMEZ s.r.o. za její úvěr
uniCredit Bank – ručitelské prohlášení za úvěr společnosti G-RONN s.r.o.
uniCredit Bank – ručitelské prohlášení za úvěr společnosti G-LINDE s.r.o.

  12. Daň Z příjmů

Daňový náklad zahrnuje:

běžné období Minulé období

Odložená daň 8 -2 616

Daňový náklad celkem 8 -2 616

Splatná daň byla vypočítána následovně:

běžné období Minulé období

Zisk před zdaněním 108 250 249 941

Položky snižující základ daně – zejména dividendy -142 057 -264 789

Položky zvyšující základ daně 22 831 24 291

Daňový základ -10 976 9 443

Odečet daňové ztráty 0 -9 443

Daň z příjmů právnických osob ve výši 19 % 0 0

Placené zálohy na daň z příjmů 0 55

Pohledávka z daně z příjmů 0 55

Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 % (daňová sazba pro roky 2015 a následující). 

MVV_Energie_VZ_2015_V03.indd   61 09.12.16   15:34



62

MVV Energie CZ Výroční zpráva 2015–2016

Odloženou daňovou pohledávku lze analyzovat následovně:

běžné období Minulé období

Odložený daňový závazek z titulu: 

Rozdílu účetní a daňové zůstatkové hodnoty majetku -505 -998

Odložený daňový závazek celkem -505 -998

Odložená daňová pohledávka z titulu:

Rezerv a opravných položek  1 874 3 606

Daňové ztráty minulých let 3 127 1 896

Odložená daňová pohledávka celkem 5 001 5 502

Čistá odložená daňová pohledávka 4 496 4 504

  13. tržby

Tržby generované v tuzemsku lze členit následovně:

běžné období Minulé období

Prodej služeb

Realizace projektů úspor 7 303 47 640

Služby poskytované v rámci skupiny MVV Energie CZ 51 794 52 538

tržby z prodeje služeb celkem 59 097 100 178

Prodej zboží

Paliva 57 884 69 787

tržby z prodeje zboží celkem 57 884 69 787

jiné výnosy

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 471 0

Výnosy z postoupených pohledávek 0 64 616

Ostatní provozní výnosy 2 455 24

jiné výnosy celkem 2 926 64 640

Změna stavu nedokončené výroby 0 -14 394

Celkem 2 926 50 246

  14. Zaměstnanci

běžné období Minulé období

Počet členů statutárních orgánů, kteří jsou zaměstnanci 2 2

Průměrný přepočtený počet ostatních členů vedení 6 4

Průměrný přepočtený počet ostatních zaměstnanců 24 25

Počet zaměstnanců celkem 32 31

Vedení Společnosti zahrnuje výkonné členy představenstva, ředitele úseků a manažery divizí, ostatní ředitele a vedoucí 
zaměstnance, kteří jsou jim přímo podřízeni.
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Vedení Ostatní Celkem

běžné období

Mzdové náklady a odměny 15 744 14 341 30 085

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 3 845 4 751 8 596

Ostatní sociální náklady 279 426 705

Osobní náklady celkem 19 868 19 518 39 386

Minulé období

Mzdové náklady a odměny 11 238 16 972 28 210

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2 778 5 567 8 345

Ostatní sociální náklady 152 552 704

Osobní náklady celkem 14 168 23 091 37 259

Ostatní transakce s vedením Společnosti jsou popsány v poznámce 15 Transakce se spřízněnými stranami.

  15. transakce se spříZněnými stranami

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

běžné období Minulé období

Výnosy

Služby poskytované v rámci skupiny 51 794 52 538

Prodej zboží – prodej paliv 57 884 69 787

Přijaté dividendy 116 173 255 087

Úrokové výnosy 0 231

Výnosy celkem 225 851 377 643

Náklady

Pronájem věcí movitých a nemovitých 7 341 7 590

Ostatní služby 121 271

Náklady celkem 7 462 7 861

Ve výnosech a nákladech od spřízněných stran nejsou uvedeny přefakturace z obchodů s emisními povolenkami. 
Společnost ve fiskálním roce končícím 30. září 2016 nakoupila emisní povolenky od dceřiné společnosti POWGEN a.s. 
ve výši 1 241 tis. kč a prodala tyto povolenky sesterské společnosti MVV Trading GmbH ve stejné výši. k 30. září 2016 nebyl 
vypořádán závazek vůči dceřiné společnosti POWGEN a.s.
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06 ZPRáVa O VZTaZíCH
za účetní období od 1. října 2015 do 30. září 2016

Obchodní firma:  MVV Energie CZ a.s.

Sídlo:  kutvirtova 339/5, Praha 5, PSČ: 150 00

IČO:  49685490

DIČ:  CZ49685490

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

Představenstvo Společnosti:

  1) konstatuje, že:

   Existuje koncern s jednotným řízením – s řídící a řízenou osobou.
   řídící osoba dle § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních 
korporacích“), a většinový společník jsou vždy ovládajícími osobami, ledaže by bylo uvedeno jinak dle § 75 zákona 
o obchodních korporacích; řízená osoba je vždy ovládanou osobou.

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

 2)  schValuje tuto ZpráVu o VZtaZích Za obDobí 
říjen 2015 – Září 2016

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

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

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

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

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

Vztahy mezi společností MVV Energie CZ a.s. a jí ovládanými osobami jsou popsány ve zprávách vypracovaných těmito 
osobami. V této zprávě jsou uvedeny pouze vztahy vůči mateřské společnosti a dceřiným společnostem náležejícím 
ke koncernu MVV Energie sídlícím v České republice. Ostatní společnosti náležející ke koncernu MVV Energie sídlící 
v zahraničí nejsou zmiňovány, protože s nimi Společnost není v žádném vztahu. (S výjimkou společnosti MVV Trading 
GmbH se sídlem ve Spolkové republice Německo, Mannheim D 68159, Luisenring 49, identifikační číslo HRB 7897, 
a společnosti MVV umwelt GmbH se sídlem Otto-Hahn-Straße 1, 68169 Mannheim, Německo, identifikační číslo HRB 8877, 
MVV umwelt O&M GmbH, Otto-Hahn-Straße 1, 68169 Mannheim, identifikační číslo HRB 9355, jež jsou dceřinými 
společnostmi společnosti MVV Energie aG.)
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1. OSOBy OVLáDaNé NEPříMO OVLáDajíCí OSOBOu (Tj. NEPříMO říZENé):

  CTZ s.r.o. se sídlem uherské Hradiště, Sokolovská 572, PSČ: 686 01; IČO: 63472163;
  ČESkOLIPSká TEPLáRENSká a.s. se sídlem Stará Lípa, Česká Lípa, Liberecká 132, PSČ: 470 01; IČO: 64653200;
  Českolipské teplo a.s. se sídlem Praha 5-Radlice, kutvirtova 339/5, PSČ: 150 00; IČO: 63149907;
  e.services s.r.o. se sídlem Děčín – Děčín I-Děčín, Oblouková 958/25, PSČ: 405 02; IČO: 28748514;
  ENERGIE Holding a.s. se sídlem Praha 5-Radlice, kutvirtova 339/5, PSČ: 150 00; IČO: 27594301;
  G-LINDE s.r.o. se sídlem Praha 5, kutvirtova 339/5, PSČ: 150 00; IČO: 24684538;
  G-RONN s.r.o. se sídlem Praha 5, kutvirtova 339/5, PSČ: 150 00; IČO: 24679399;
  IROMEZ s.r.o. se sídlem Pelhřimov, Pod Náspem 2005, PSČ: 393 01; IČO: 24707341;
  MVV enservis a.s., v likvidaci, se sídlem Liberec 4-Perštýn, tř. Dr. Milady Horákové 634, PSČ: 460 01; IČO: 27299872 
do 2. května 2016;

  OPaTHERM a.s. se sídlem Opava – část Opava-město, Horní náměstí 283/58, PSČ: 746 01; IČO: 25385771;
  POWGEN a.s. se sídlem Praha 5, kutvirtova 339/5, PSČ 150 00; IČO 27928411;
  Teplárna Liberec, a.s., se sídlem Liberec IV-Perštýn, Dr. Milady Horákové 641/34a, PSČ: 460 01 Liberec; IČO: 62241672;
  TERMIZO a.s. se sídlem Liberec, Dr. Milady Horákové 571, PSČ: 460 06; IČO: 64650251;
  TERMO Děčín a.s. se sídlem Děčín, Oblouková 928/25, Děčín I-Děčín, PSČ: 405 02; IČO: 64050882;
  Zásobování teplem Vsetín a.s. se sídlem Vsetín, jiráskova 1326, PSČ: 755 01; IČO: 45192588.

Úloha ovládané osoby v koncernu MVV Energie 

Přímý provozovatel podnikatelské činnosti v České republice.

Způsob a prostředky ovládání

Prostřednictvím akciového podílu v rámci rozhodování valné hromady Společnosti.

Přehled jednání učiněných v účetním období říjen 2015 – září 2016, která byla 
učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, 
pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního 
kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

S výjimkou uzavření anebo plnění níže popsaných smluv neproběhla v účetním období říjen 2015 – září 2016 na popud ani 
v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob žádná jednání, která by se týkala majetku, který přesahuje 10 % vlastního 
kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

Společnostmi Českolipské teplo a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., G-LINDE s.r.o. byly vyplaceny dividendy, respektive 
podíly na zisku, které přesahují 10 % vlastního kapitálu uvedených společností, a to Společnosti. Z těchto plnění žádná újma 
Společnosti nevznikla.

SMLOuVy MEZI SPOLEČNOSTí a OSOBOu OVLáDaNOu (říZENOu) ČI OVLáDajíCí 
(říDíCí) a NaVZájEM MEZI OVLáDaNýMI Za OBDOBí říjEN 2015 – Září 2016

Smlouvy se společností MVV Energie AG

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

Smlouvy mezi ovládanou osobou a dalšími ovládanými osobami

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

Smlouva o vedení mzdové a personální agendy mezi společnostmi CTZ s.r.o., Zásobování teplem Vsetín a.s. a společností 
MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 29. prosince 2004. Tato smlouva o vedení mzdové a personální agendy byla ukončena 
dohodou o ukončení ze dne 21. prosince 2015 ke dni 31. 12. 2015. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

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

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

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

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

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

Příkazní smlouva uzavřená dne 23. října 2015 mezi společnostmi ČESkOLIPSká TEPLáRENSká a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPaTHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., 
CTZ s.r.o., MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky zemního plynu společností LaMa 
energy a.s. pro rok 2017 uzavřená do 31. 12. 2017. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 

Příkazní smlouva uzavřená dne 29. dubna 2016 mezi společnostmi ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., OPaTHERM a.s., 
CTZ s.r.o., MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky elektřiny se společností Virtuse 
energy, s.r.o., pro roky 2017 a 2018 uzavřená do 31. 12. 2018. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 

Příkazní smlouva uzavřená dne 15. června 2016 mezi společnostmi ČESkOLIPSká TEPLáRENSká a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPaTHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., 
CTZ s.r.o., MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky plynu se společností LaMa 
energy a.s. pro rok 2018 do 31. 12. 2018. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 

kupní smlouva o prodeji uhlí v letech 2009–2012 mezi společností CTZ s.r.o. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená 
dne 31. prosince 2008, ve znění pozdějších dodatků. Tato kupní smlouva o prodeji uhlí v letech 2009–2012 byla ukončena 
k 31. prosinci 2015. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 

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

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

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

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

Příkazní smlouva mezi společnostmi ČESkOLIPSká TEPLáRENSká a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., OPaTHERM a.s., 
POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. 
uzavřená dne 15. dubna 2015 pro rok 2016, a to do 31. 12. 2016. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla

Příkazní smlouva mezi společnostmi ČESkOLIPSká TEPLáRENSká a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., 
OPaTHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. a společností 
MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 16. června 2014. uvedená příkazní smlouva byla ukončena 31. prosince 2015. Z této 
smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

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

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

Příkazní smlouva uzavřená dne 23. října 2015 mezi společnostmi ČESkOLIPSká TEPLáRENSká a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPaTHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., 
CTZ s.r.o., MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky zemního plynu společností LaMa 
energy a.s. pro rok 2017 uzavřená do 31. 12. 2017. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 

Příkazní smlouva uzavřená dne 15. června 2016 mezi společnostmi ČESkOLIPSká TEPLáRENSká a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPaTHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., 
CTZ s.r.o., MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky plynu se společností LaMa 
energy a.s. pro rok 2018 uzavřená do 31. 12. 2018. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 

Smlouvy uzavřené mezi společností Českolipské teplo a.s. a Společností

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

Mandátní smlouva – výkon činností mandatáře a zastupování mandanta ve věcech zadávání veřejných zakázek, uzavírání 
pojistných smluv s vybraným uchazečem, zastupování ve vztahu vyplývajícím z pojistné smlouvy vůči vybranému uchazeči, 
správy společného majetku mandantů souvisejícího se sdružením, vedení účetnictví, sdružení a vypracování ročního 
vyúčtování mezi společností Českolipské teplo a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 7. ledna 2009, ve znění 
pozdějších dodatků. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. Plná moc pro zastupování společnosti Českolipské 
teplo a.s. společností MVV Energie CZ a.s. Z této plné moci žádná újma Společnosti nevznikla. 
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Smlouva o sdružení – dodatek č. 7 ke smlouvě o sdružení pro každoroční vybírání nejvhodnějšího uchazeče pro uzavření 
společné pojistné smlouvy a společné uzavření pojistné smlouvy o pojištění rizik jednotlivých účastníků na společný účet 
mezi společností Českolipské teplo a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřený dne 10. srpna 2006, ve znění pozdějších 
dodatků. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Oznámení o vzniku zástavního práva č. 0404/16/02075 ze dne 22. 4. 2016 mezi společnostmi Českolipské teplo a.s., 
Generali Pojišťovna a.s. a Společností, vztahující se k zástavní smlouvě k nemovitostem č. 1503/09/02075 uzavřené dne 
31. 7. 2009. Z této smlouvy (oznámení) žádná újma Společnosti nevznikla. 

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

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

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

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

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

Smlouvy uzavřené mezi společností ENERGIE holding a.s. a Společností

Smlouva o vedení mzdové a personální agendy mezi společností ENERGIE Holding a.s., společností TERMO Děčín a.s. 
a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 2. ledna 2007. uvedená smlouva o vedení mzdové a personální agendy 
byla ukončena dohodou o ukončení ze dne 8. prosince 2015 ke dni 31. 12. 2015. Z této smlouvy žádná újma Společnosti 
nevznikla. 

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

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

Smlouva o zastavení pohledávek z pojistné smlouvy č. ZP-P3/410/07LCD mezi společností ENERGIE Holding a.s. 
a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 14. března 2013. Tato smlouva byla zrušena smlouvou o zastavení 
pohledávek z pojistné smlouvy č. ZP-P4/410/07/LCD ke 4. lednu 2016. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 

Smlouva o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P4/410/07/LCD mezi společností ENERGIE Holding a.s., Česká 
spořitelna, a.s., a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 4. ledna 2016 do 31. prosince 2026. Z této smlouvy žádná 
újma Společnosti nevznikla.

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

Smlouva o zpracování osobních údajů mezi společností ENERGIE Holding a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená 
dne 31. prosince 2013. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 
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Nájemní smlouva č. SMLV_12_080 mezi společností MVV Energie CZ a.s. a společností ENERGIE Holding a.s. uzavřená dne 
19. prosince 2012, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

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

kupní smlouva na prodej a koupi hnědého uhlí na roky 2009–2012 z produkce Severočeských dolů mezi společností 
MVV Energie CZ a.s. a společností ENERGIE Holding a.s. uzavřená dne 2. září 2008. Z této smlouvy žádná újma Společnosti 
nevznikla.

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

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

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

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

Smlouva o nájmu dopravního prostředku značky ŠkODa SPZ: 4aE 4320 uzavřená mezi společností ENERGIE Holding a.s. 
a společností MVV Energie CZ a.s. dne 1. srpna 2016, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 30. září 2016, na jehož základě byla 
smlouva o nájmu dopravního prostředku prodloužena do 30. listopadu 2016. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Příkazní smlouva uzavřená dne 23. října 2015 mezi společnostmi ČESkOLIPSká TEPLáRENSká a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPaTHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., 
CTZ s.r.o., MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky zemního plynu společností LaMa 
energy a.s. pro rok 2017 uzavřená do 31. 12. 2017. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 

Příkazní smlouva uzavřená dne 15. dubna 2015 mezi společnostmi ČESkOLIPSká TEPLáRENSká a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPaTHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., 
MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky zemního plynu společností LaMa energy a.s. 
pro rok 2016 uzavřená do 31. 12. 2016. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Příkazní smlouva uzavřená dne 29. dubna 2016 mezi společnostmi ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., OPaTHERM a.s., 
CTZ s.r.o., MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky elektřiny se společností Virtuse 
Energy, s.r.o., pro roky 2017 a 2018 uzavřená do 31. 12. 2018. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 

Příkazní smlouva uzavřená dne 15. června 2016 mezi společnostmi ČESkOLIPSká TEPLáRENSká a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPaTHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., 
CTZ s.r.o., MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky plynu se společností LaMa 
energy a.s. pro rok 2018, a to do 31. 12. 2018. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 

Příkazní smlouva uzavřená dne 16. června 2014 mezi společnostmi ČESkOLIPSká TEPLáRENSká a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPaTHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., 
MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky plynu se společností LaMa energy a.s. pro rok 
2015. Tato smlouva byla ukončena k 31. 12. 2015. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
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Oznámení o vzniku zástavního práva k pohledávkám z pojistných smluv mezi společností ENERGIE Holding a.s., Generali 
Pojišťovna a.s., kooperativa pojišťovna, a.s., Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., allianz pojišťovna, a.s., ze dne 
26. ledna 2016. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dohoda o vinkulaci pojistného plnění z pojistné události mezi společností uniCredit Bank Czech Republic, a.s., 
G-RONN s.r.o. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 13. února 2013. Z této smlouvy žádná újma Společnosti 
nevznikla. 

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

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

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

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

Příkazní smlouva uzavřená dne 23. října 2015 mezi společnostmi ČESkOLIPSká TEPLáRENSká a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPaTHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., 
CTZ s.r.o. a MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky zemního plynu společností LaMa 
energy a.s. pro rok 2017 uzavřená do 31. 12. 2017. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 

Příkazní smlouva uzavřená dne 15. dubna 2015 mezi společnostmi ČESkOLIPSká TEPLáRENSká a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPaTHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. 
a MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky zemního plynu společností LaMa energy a.s. 
pro rok 2016 uzavřená do 31. 12. 2016. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Příkazní smlouva uzavřená dne 29. dubna 2016 mezi společnostmi ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., OPaTHERM a.s., 
CTZ s.r.o., MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky elektřiny se společností Virtuse 
Energy, s.r.o., pro roky 2017 a 2018 uzavřená do 31. 12. 2018. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 

Příkazní smlouva uzavřená dne 15. června 2016 mezi společnostmi ČESkOLIPSká TEPLáRENSká a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPaTHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., 
CTZ s.r.o. a MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky plynu se společností LaMa 
energy a.s. pro rok 2018 do 31. 12. 2018. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 

Příkazní smlouva uzavřená dne 16. června 2014 mezi společnostmi ČESkOLIPSká TEPLáRENSká a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPaTHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., 
MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky plynu se společností LaMa energy a.s. pro rok 
2015. Tato smlouva byla ukončena k 31. 12. 2015. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

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

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

Žádost o vinkulaci pojistného plnění z pojistné smlouvy ze dne 4. 6. 2015, a to po dobu trvání úvěrové smlouvy 
č. 115688/01/2010, jež byla platná a účinná do 31. 3. 2016.

Žádost o vinkulaci pojistného plnění z pojistné smlouvy ze dne 1. 12. 2015, a to po dobu trvání úvěrové smlouvy 
č. 115688/01/2010, jež byla platná a účinná do 31. 3. 2016.

Žádost o vinkulaci pojistného plnění z pojistné události a oznámení o zástavním právu k předmětu plnění, a to k úvěrovým 
smlouvám č. 115688/01/2010, č. 115688/03/2010 ze dne 6. 4. 2016, platným do 31. 1. 2019.
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Smlouvy uzavřené mezi společností MVV enservis a.s., v likvidaci, a Společností

Rámcová smlouva č. IT – 2005 – 02 mezi společností MVV Energie CZ a.s. a MVV enservis a.s., v likvidaci, uzavřená dne 
7. února 2005, ve znění pozdějších dodatků. Tato rámcová smlouva skončila zánikem společnosti MVV enservis a.s., 
v likvidaci, ke 2. květnu 2016. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 

Smlouva o poskytování poradenství mezi společností MVV Energie CZ a.s. a MVV enservis a.s., v likvidaci, uzavřená 
dne 1. října 2006, ve znění pozdějších dodatků. Tato smlouva o poskytování poradenství skončila zánikem společnosti 
MVV enservis a.s., v likvidaci, ke dni 2. května 2016. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 

Smlouvy uzavřené mezi společností MVV trading Gmbh a Společností

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

Smlouvy uzavřené mezi společností MVV Umwelt Gmbh a Společností

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

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

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

Smlouvy uzavřené mezi společností OPAthERM a.s. a Společností

Smlouva o vedení mzdové a personální agendy mezi společností OPaTHERM a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. 
uzavřená dne 19. prosince 2003. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. Tato smlouva o vedení mzdové 
a personální agendy mezi společností OPaTHERM a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. byla ukončena dohodou 
o ukončení ze dne 10. prosince 2015 s účinností k 31. prosinci 2015.

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

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

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

Příkazní smlouva uzavřená dne 23. října 2015 mezi společnostmi ČESkOLIPSká TEPLáRENSká a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPaTHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., 
CTZ s.r.o., MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky zemního plynu společností LaMa 
energy a.s. pro rok 2017 uzavřená do 31. 12. 2017. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 

Příkazní smlouva uzavřená dne 15. dubna 2015 mezi společnostmi ČESkOLIPSká TEPLáRENSká a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPaTHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., 
MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky zemního plynu společností LaMa energy a.s. 
pro rok 2016 uzavřená do 31. 12. 2016. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Příkazní smlouva uzavřená dne 29. dubna 2016 mezi společnostmi ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., OPaTHERM a.s., 
CTZ s.r.o., MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky elektřiny se společností Virtuse 
Energy, s.r.o., pro roky 2017 a 2018 uzavřená do 31. 12. 2018. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 
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Příkazní smlouva uzavřená dne 15. června 2016 mezi společnostmi ČESkOLIPSká TEPLáRENSká a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPaTHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., 
CTZ s.r.o., MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky plynu se společností LaMa 
energy a.s. pro rok 2018, a to do 31. 12. 2018. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 

Příkazní smlouva uzavřená dne 16. června 2014 mezi společnostmi ČESkOLIPSká TEPLáRENSká a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPaTHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., 
MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky plynu se společností LaMa energy a.s. pro rok 
2015. Tato smlouva byla ukončena k 31. 12. 2015. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

kupní smlouva na prodej a koupi hnědého uhlí na roky 2016–2019/2020 z produkce Severočeských dolů a.s. mezi 
společností MVV Energie CZ a.s. a společností OPaTHERM a.s. uzavřená dne 1. července 2015. Z této smlouvy žádná újma 
Společnosti nevznikla. 

kupní smlouva o prodeji uhlí v letech 2009–2012, ve znění pozdějších dodatků, mezi společností MVV Energie CZ a.s. 
a společností OPaTHERM a.s. uzavřená dne 22. prosince 2008 do 31. prosince 2015. Z této smlouvy žádná újma Společnosti 
nevznikla.

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

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

Smlouva o zastavení listinných cenných papírů č. 1149/13-1059/13-120 společnosti OPaTHERM a.s. ze dne 17. prosince 2013. 
Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Smlouvy uzavřené mezi společností POWGEN a.s. a Společností

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

Smlouva o poskytování poradenství mezi společností POWGEN a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 
27. května 2011. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 

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

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

Příkazní smlouva mezi společnostmi ČESkOLIPSká TEPLáRENSká a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., OPaTHERM a.s., 
POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. 
uzavřená dne 15. dubna 2015 pro rok 2016, a to do 31. 12. 2016. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Příkazní smlouva mezi společnostmi ČESkOLIPSká TEPLáRENSká a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., 
OPaTHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. a společností 
MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 16. června 2014. uvedená příkazní smlouva byla ukončena 31. prosince 2015. Z této 
smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
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Mandátní smlouva o výkonu činností mandatáře a zastupování mandanta ve věcech zadávání veřejných zakázek, uzavírání 
pojistných smluv s vybraným uchazečem, zastupování ve vztahu vyplývajícím z pojistné smlouvy vůči vybranému uchazeči, 
správy společného majetku mandantů souvisejícího se sdružením, vedení účetnictví, sdružení a vypracování ročního 
vyúčtování mezi společností POWGEN a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 7. ledna 2009, ve znění 
pozdějších dodatků. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. Plná moc pro zastupování společnosti Zásobování 
teplem Vsetín a.s. společností MVV Energie CZ a.s. Z této plné moci žádná újma Společnosti nevznikla.

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

Příkazní smlouva uzavřená dne 23. října 2015 mezi společnostmi ČESkOLIPSká TEPLáRENSká a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPaTHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., 
CTZ s.r.o., MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky zemního plynu společností LaMa 
energy a.s. pro rok 2017 uzavřená do 31. 12. 2017. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 

Příkazní smlouva uzavřená dne 15. června 2016 mezi společnostmi ČESkOLIPSká TEPLáRENSká a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPaTHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., 
CTZ s.r.o., MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky plynu se společností LaMa 
energy a.s. pro rok 2018 uzavřená do 31. 12. 2018. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 

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

kupní smlouva o prodeji povolenek mezi společností POWGEN a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 
20. května 2016. Smlouva byla ukončena dne 30. září 2016. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

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

Smlouvy uzavřené mezi společností teplárna Liberec, a.s., a Společností

Příkazní smlouva mezi společnostmi ČESkOLIPSká TEPLáRENSká a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., 
OPaTHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. a společností 
MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 16. června 2014. uvedená příkazní smlouva byla ukončena 31. prosince 2015. Z této 
smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

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

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

kupní smlouva o dodávkách TOT č. sml.-TO-12-033-D00 mezi společností MVV Energie CZ a.s. a společností Teplárna 
Liberec, a.s., uzavřená dne 19. prosince 2012, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy žádná újma Společnosti 
nevznikla.

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

Smlouva o poskytování služeb č. sml.-TO-12-032-D00 mezi společností MVV Energie CZ a.s. a společností Teplárna 
Liberec, a.s., uzavřená dne 19. prosince 2012, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
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Rámcová smlouva č. sml.-TO-12-034-D00 mezi společností MVV Energie CZ a.s. a společností Teplárna Liberec, a.s., 
uzavřená dne 19. prosince 2012, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Příkazní smlouva mezi společnostmi ČESkOLIPSká TEPLáRENSká a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., OPaTHERM a.s., 
POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. 
uzavřená dne 15. dubna 2015 pro rok 2016, a to do 31. 12. 2016. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

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

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

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

Příkazní smlouva mezi společnostmi ČESkOLIPSká TEPLáRENSká a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., 
OPaTHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., CTZ s.r.o. 
a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 15. června 2016 pro rok 2018, a to do 31. 12. 2018. Z této smlouvy žádná 
újma Společnosti nevznikla.

Příkazní smlouva mezi společnostmi POWGEN a.s., G-RONN s.r.o., G-LINDE s.r.o., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., 
Zásobování teplem Vsetín a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 29. dubna 2016 pro roky 2017 a 2018, 
a to do 31. 12. 2018. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Příkazní smlouva uzavřená dne 23. října 2015 mezi společnostmi ČESkOLIPSká TEPLáRENSká a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPaTHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., 
CTZ s.r.o., MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky zemního plynu společností LaMa 
energy a.s. pro rok 2017 uzavřená do 31. 12. 2017. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 

Smlouvy uzavřené mezi společností tERMIZO a.s. a Společností

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

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

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

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

Mandátní smlouva – dodatek č. 2 k mandátní smlouvě, na základě kterého přistoupila společnost TERMIZO a.s. k mandátní 
smlouvě o výkonu činností mandatáře a zastupování mandanta ve věcech zadávání veřejných zakázek, při uzavírání 
pojistných smluv s vybraným uchazečem, zastupování ve vztahu vyplývajícím z pojistné smlouvy vůči vybranému uchazeči, 
správě společného majetku mandantů souvisejícího se sdružením, vedení účetnictví, sdružení a vypracování ročního 
vyúčtování mezi společností TERMIZO a.s. a společností MVV Energie CZ a.s., uzavřený dne 2. ledna 2012, ve znění 
pozdějších dodatků. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. Plná moc pro zastupování společnosti TERMIZO a.s. 
společností MVV Energie CZ a.s. Z této plné moci žádná újma Společnosti nevznikla. 
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Smlouva o sdružení – dodatek č. 13 ke smlouvě o sdružení pro každoroční vybírání nejvhodnějšího uchazeče pro uzavření 
společné pojistné smlouvy a společné uzavření pojistné smlouvy o pojištění rizik jednotlivých účastníků na společný účet 
mezi společností MVV Energie CZ a.s. a společností TERMIZO a.s. uzavřený dne 2. ledna 2012, ve znění pozdějších dodatků. 
Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Smlouva o vinkulaci pojistného plnění mezi společností TERMIZO a.s., komerční bankou, a.s., a Společností uzavřená dne 
21. prosince 2015, a to do 28. března 2021 spolu s vinkulací pojistného plnění ze dne 21. prosince 2015. Z této smlouvy 
žádná újma Společnosti nevznikla.

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

Smlouva o vedení mzdové a personální agendy mezi společností ENERGIE Holding a.s., společností TERMO Děčín a.s. 
a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 2. ledna 2007. uvedená smlouva o vedení mzdové a personální agendy 
byla ukončena dohodou o ukončení ze dne 8. prosince 2015 s účinností k 31. 12. 2015. Z této smlouvy žádná újma 
Společnosti nevznikla. 

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

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

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

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

Příkazní smlouva mezi společnostmi ČESkOLIPSká TEPLáRENSká a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., 
OPaTHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. a společností 
MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 16. června 2014. uvedená příkazní smlouva byla ukončena 31. prosince 2015. Z této 
smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Příkazní smlouva mezi společnostmi ČESkOLIPSká TEPLáRENSká a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., OPaTHERM a.s., 
POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. 
uzavřená dne 15. dubna 2015 pro rok 2016, a to do 31. 12. 2016. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Příkazní smlouva mezi společnostmi ČESkOLIPSká TEPLáRENSká a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., 
OPaTHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., CTZ s.r.o. 
a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 15. června 2016 pro rok 2018, a to do 31. 12. 2018. Z této smlouvy žádná 
újma Společnosti nevznikla.

Příkazní smlouva mezi společnostmi POWGEN a.s., G-RONN s.r.o., G-LINDE s.r.o., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., 
Zásobování teplem Vsetín a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 29. dubna 2016 pro roky 2017 a 2018, 
a to do 31. 12. 2018. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Příkazní smlouva uzavřená dne 23. října 2015 mezi společnostmi ČESkOLIPSká TEPLáRENSká a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPaTHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., 
CTZ s.r.o., MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky zemního plynu společností LaMa 
energy a.s. pro rok 2017 uzavřená do 31. 12. 2017. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 
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Dohoda o vinkulaci pojistného plnění z pojistné události uzavřená dne 28. března 2011 mezi společností uniCredit 
Bank Czech Republic, a.s., TERMO Děčín a.s. a Společností s účinností do 31. března 2016. Z této smlouvy žádná újma 
Společnosti nevznikla. 

Smlouva o zastavení listinných cenných papírů č. 2238/11-1205/11-120 uzavřená dne 28. března 2011 s účinností 
do 31. března 2016. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

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

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

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

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

Příkazní smlouva mezi společnostmi ČESkOLIPSká TEPLáRENSká a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., 
OPaTHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. a společností 
MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 16. června 2014. uvedená příkazní smlouva byla ukončena 31. prosince 2015. Z této 
smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Příkazní smlouva mezi společnostmi ČESkOLIPSká TEPLáRENSká a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., OPaTHERM a.s., 
POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. 
uzavřená dne 15. dubna 2015 pro rok 2016, a to do 31. 12. 2016. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Příkazní smlouva mezi společnostmi ČESkOLIPSká TEPLáRENSká a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., 
OPaTHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., CTZ s.r.o. 
a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 15. června 2016 pro rok 2018, a to do 31. 12. 2018. Z této smlouvy žádná 
újma Společnosti nevznikla.

Příkazní smlouva mezi společnostmi POWGEN a.s., G-RONN s.r.o., G-LINDE s.r.o., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., 
Zásobování teplem Vsetín a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 29. dubna 2016 pro roky 2017 a 2018, 
a to do 31. 12. 2018. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Příkazní smlouva uzavřená dne 23. října 2015 mezi společnostmi ČESkOLIPSká TEPLáRENSká a.s., ENERGIE Holding a.s., 
IROMEZ s.r.o., OPaTHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., 
CTZ s.r.o., MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky zemního plynu společností LaMa 
energy a.s. pro rok 2017 uzavřená do 31. 12. 2017. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 

kupní smlouva na prodej a koupi hnědého uhlí na roky 2016–2019/2020 z produkce Severočeských dolů a.s. mezi Energie CZ a.s. 
a společností Zásobování teplem Vsetín a.s. uzavřená dne 9. července 2015. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

kupní smlouva o prodeji uhlí v letech 2009–2012 mezi společností Zásobování teplem Vsetín a.s. a společností 
MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 31. prosince 2008, ve znění pozdějších dodatků, do 31. prosince 2015. Z této smlouvy 
žádná újma Společnosti nevznikla.

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

Smlouva o sdružení – pro každoroční vybírání nejvhodnějšího uchazeče pro uzavření společné pojistné smlouvy a společné 
uzavření pojistné smlouvy o pojištění rizik jednotlivých účastníků na společný účet mezi společností Zásobování teplem 
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PříLOHa Č. 1 kE ZPRáVĚ O VZTaZíCH
koncernová struktura skupiny MVV Energie ke dni 30. září 2016

MVV Energie AG

MVV Energie CZ a.s.

CtZ s.r.o. 
 MVV Energie CZ a.s.  50,96 %
 Město uherské Hradiště  49,04 %

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tERMO Děčín a.s.
 MVV Energie CZ a.s.  96,91 %
 Statutární město Děčín  3,09 %

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

ČESKOLIPSKÁ tEPLÁRENSKÁ a.s. 
 Českolipské teplo a.s.  94,99 %
 Město Česká Lípa  5,01 %

teplárna Liberec, a.s. 
 ENERGIE Holding a.s.  70,00 %
 Statutární město Liberec  30,00 %

Pozn.:  Organizační struktura je platná k 30. 9. 2016. Součástí 
skupiny byla do 2. 5. 2016 společnost MVV enservis a.s., 
v likvidaci (100,00 %), která vstoupila do likvidace 
k 1. 10. 2013 a s účinností ke 2. květnu 2016 zanikla. 
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07 kONSOLIDOVaNé VýSLEDky 
SkuPINy

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

Celkové konsolidované výnosy za rok 2015–2016 přesáhly hodnotu 2,1 mld. kč. Meziroční pokles byl zaznamenán 
především v oblasti tržeb z prodeje tepla. Hlavními vlivy byly jak úsporná opatření na straně zákazníků, tak vliv aplikace 
nového obchodního konceptu, jenž spočívá především v zavedení nabídky dlouhodobých kontraktů. Z neméně podstatné 
části se do výše tržeb promítlo i počasí, kdy byla na území celé České republiky opět významně teplotně nadprůměrná zima. 

V důsledku pokračujícího snižování cen silové elektřiny na světových trzích došlo také k významnému poklesu tržeb 
z prodeje elektrické energie. Na prodej elektrické energie měla rovněž vliv mírná zima, jež se projevila nižším objemem 
vyrobené elektrické energie. Což je dáno tím, že se elektrická energie v rámci skupiny vyrábí v naprosté většině formou 
vysoce účinné kogenerace, a její výroba je proto závislá též na výrobě a prodeji tepla. Výroba elektrické energie 
kogeneračním způsobem je moderní, ekologická a její význam se díky počínajícímu trendu částečné decentralizace výroby 
elektrické energie bude v budoucnu nadále zvyšovat. Samozřejmě toto platí jen za předpokladu, že budou ze strany státu 
zajištěny odpovídající podmínky, jako je např. transparentní a předvídatelný vývoj v oblasti podpory obnovitelných zdrojů. 

Menší objem výroby elektrické energie a tepla způsobil nižší spotřebu paliv, čímž klesly i náklady na jejich pořízení. Pozitivně 
se v nákladech projevil též centrální nákup paliv, jenž umožnil jejich pořízení za lepší ceny oproti nákupu individuálnímu. 

Provozní výsledek hospodaření byl dosažen ve výši téměř 380 mil kč. Nižší objem tržeb se dařilo do značné míry 
kompenzovat též snížením na straně ostatních provozních nákladů. Byla zrealizována řada opatření směřujících k provozním 
úsporám: Např. zvýšená automatizace několika provozů vedoucí k úspoře personálních nákladů či realizace investičních 
projektů přinášejících zvýšenou efektivitu distribuce tepelné energie. kromě toho bylo opětovně dosaženo i vyššího využití 
obnovitelných zdrojů, a to především díky zařízení na energetické využití komunálního odpadu společnosti TERMIZO a.s. 
Toto zařízení je stále jediné tohoto typu na území České republiky, které je provozováno ryze komerčně, tj. bez jakýchkoli 
dotací ze strany města či kraje. 

konsolidovaná bilanční suma na konci roku 2015–2016 dosahovala hodnoty 4,5 mld. kč. k jejímu mírnému meziročnímu 
poklesu došlo především v důsledku řádného splácení investičních úvěrů čerpaných v minulosti od finančních institucí. 
V oblasti vlastního kapitálu naopak došlo k mírnému zvýšení hodnoty. Vývoj ostatních položek rozvahy nevykazoval 
meziročně významné rozdíly.

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

10/2015–09/2016 10/2014–09/2015 10/2013–09/2014

Výnosy 2 119 297 2 323 308 2 467 812

  Tržby za vlastní výkony a zboží 2 064 061 2 239 663 2 346 350

  Ostatní provozní výnosy 54 457 82 930 120 666

  Aktivace 779 715 796

Provozní náklady 1 480 826 1 584 021 1 655 021

  Náklady na materiál / nakupované služby 1 044 666 1 134 584 1 188 153

  Osobní náklady 287 879 286 054 259 229

  Ostatní provozní náklady 148 281 163 383 207 639

Ztráta z prodeje dceřiné společnosti 0 1 194 0

hV před úroky, daní a odpisy (EbItDA) 638 471 738 092 812 791

  Odpisy 259 517 268 698 286 397

hV před úroky a daní (EbIt) 378 954 469 394 526 394

  Čisté úrokové náklady 44 686 50 718 59 985

    Úrokové náklady 45 717 53 158 62 124

    Úrokové výnosy 1 032 2 441 2 139

hV před daní (Ebt) 334 268 418 676 466 409

  Daň z příjmů 61 880 55 383 54 146

  Odložená daň 2 524 20 785 29 336

hV po zdanění 269 864 342 509 382 927

Menšinový hV 3 135 10 154 15 346

Celkový hV po zdanění po odečtení 
menšinových podílů 266 729 332 355 367 581

Pozn.:  Zpracováno podle postupů koncernu MVV aG vycházejících z platných Mezinárodních standardů účetního 
výkaznictví (IFRS). 
Od roku 2014–2015 došlo k přesunu vykazování nákladů na statutární orgány z provozních do osobních nákladů.
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Aktiva 10/2015–09/2016 10/2014–09/2015 10/2013–09/2014

Dlouhodobý majetek 3 466 544 3 617 199 3 788 203

  Dlouhodobý nehmotný majetek 170 268 172 666 176 696

    SW 8 782 10 729 13 813

    Goodwill 160 280 160 280 161 353

     Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek 1 193 1 641 1 530

    Emisní povolenky 13 16 0

  Dlouhodobý hmotný majetek 3 288 746 3 429 483 3 589 178

    Pozemky, pozemková práva, stavby 1 834 160 1 898 436 1 969 950

     Samostatné movité věci a soubory movitých 
věcí 1 388 060 1 470 944 1 579 116

    Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 6 286 5 367 4 985

     Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek 60 239 54 737 35 128

  Dlouhodobý finanční majetek 0 0 7

    Půjčky 0 0 7

  Pohledávky a ostatní aktiva 7 530 15 049 22 322

Oběžná aktiva 1 032 132 1 050 083 1 030 219

  Zásoby 92 219 103 690 110 854

    Materiál 91 775 103 581 110 383

    Zboží 444 109 471

  Pohledávky z obchodního styku 94 908 127 042 143 970

  Ostatní aktiva 23 766 17 951 24 155

  Finanční majetek 765 265 744 811 685 143

    Krátkodobý finanční majetek 21 635 21 635 21 618

    Účty v bankách 743 630 723 177 663 525

  Dohadné účty aktivní 9 403 8 099 11 575

  Odložená daňová pohledávka 46 571 48 489 54 522

Aktiva celkem 4 498 676 4 667 282 4 818 422

Pozn.: Zpracováno podle postupů koncernu MVV aG vycházejících z platných Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).
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Pasiva 10/2015–09/2016 10/2014–09/2015 10/2013–09/2014

Vlastní kapitál 2 504 750 2 412 899 2 260 178

  Základní kapitál 720 000 720 000 720 000

  Kapitálové fondy 556 077 666 527 634 268

   Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta 
minulých let 961 945 694 018 538 329

  Výsledek hospodaření 266 729 332 355 367 581

Menšinové podíly ve vlastním kapitálu 147 328 153 884 161 006

Dlouhodobé závazky 1 231 762 1 452 757 1 679 714

   Bankovní úvěry 871 008 1 073 939 1 296 556

   Závazky z finančního leasingu 0 40 1 292

   Rezervy 9 817 11 087 18 716

   Ostatní pasiva 33 596 53 611 66 319

   Odložený daňový závazek 317 341 314 080 296 831

Krátkodobé závazky 614 835 647 741 717 524

   Bankovní úvěry 282 932 308 117 327 101

   Závazky z finančního leasingu 53 1 264 1 857

   Rezervy 27 802 44 062 21 760

   Závazky z obchodního styku 104 504 122 682 142 262

   Přijaté zálohy 95 183 82 963 112 414

   Ostatní pasiva 100 295 85 147 108 495

   Odložený daňový závazek 689 0 66

   Dohadné účty pasivní 3 377 3 507 3 569

Pasiva celkem 4 498 676 4 667 282 4 818 422

Pozn.: Zpracováno podle postupů koncernu MVV aG vycházejících z platných Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).
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08 NáSLEDNé uDáLOSTI

ke dni 30. září 2016 odstoupil z funkce předsedy dozorčí rady pan udo Bekker a novým předsedou dozorčí rady byl zvolen 
dne 14. října 2016 pan Ralf klöpfer.

ke dni 15. listopadu 2016 byl zvolen novým členem dozorčí rady pan Florian Pavel.

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným jiným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 30. září 2016 
nebo výroční zprávu za fiskální rok 2015–2016.
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MVV Energie CZ a.s. 
kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5
tel.: +420 272 113 113
e-mail: mvv@mvv.cz
IČO: 49685490
DIČ: CZ49685490
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14942
www.mvv.cz

Grafický návrh, výroba a produkce: ENTRE s.r.o., 2016
Ilustrace: Eva Roverová
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