Výroční zpráva

2018–2019

Zákazníci skupiny
MVV Energie CZ

Prodej tepelné energie
a elektrické energie ve skupině
MVV Energie CZ (MWh)

Dodávky tepelné energie
Domácnosti
Průmysloví odběratelé / průmyslové areály
Odběratelé z terciární sféry / areály

69 400

2018–2019

44 / 3
644 / 1

Dodávky elektrické energie*
Odběratelé

195

Energetické služby
Zákazníci

2017–2018

14

Dodávky vody a odvádění odpadních vod
Domácnosti

3 124

Průmysloví odběratelé

38

Odběratelé z terciární sféry

113

2016–2017

Služby elektronických komunikací
Odběratelé

71

* Mimo dodávek do distribuční sítě.

tepelná energie

elektrická energie

Palivová základna skupiny MVV Energie CZ
energie fosilních paliv

71,2 %

plyn

53,1 %

uhlí

18,1 %

energie druhotných a obnovitelných zdrojů
komunální odpad

24,0 %
18,9 %

biomasa

3,9 %

geotermální a solární energie

1,2 %

energie nakupovaná

4,8 %

elektřina

4,4 %

teplo

0,4 %

Vybrané konsolidované ukazatele skupiny MVV Energie CZ (v tis. Kč)
Vybrané ukazatele

2018–2019

2017–2018

2016–2017

Celková aktiva

4 488 010

4 398 776

4 360 346

Vlastní kapitál včetně menšinových podílů

2 943 293

2 884 112

2 727 173

768 745

783 013

946 042

2 019 613

1 976 637

2 095 594

305 142

325 738

361 461

Dluhy a závazky z finančního kapitálu
Výnosy**
Hospodářský výsledek před úroky a daněmi (EBIT)
Pozn.: Zpracováno podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).
** Výnosy očištěny o změnu stavu zásob z vlastní činnosti.

Teplo z teplárny
je kompletní služba

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 šetrným
k životnímu prostředí, energetickým
poradenstvím, vodohospodářstvím
a poskytováním služeb elektronických
komunikací. Zároveň je jedním z největších
poskytovatelů energetických služeb v ČR.
Svým 471 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, zejména na Moravě,
v severních Čechách a na Vysočině. Mezi
odběratele patří také školy, kulturní zařízení
nebo velká sportoviště.
Mateřskou společností skupiny je
MVV Energie CZ a.s., která byla založena
v říjnu 1993. Od roku 1999 je dceřinou
společností německého energetického
koncernu MVV Energie AG se sídlem
v Mannheimu v Německu.
K výrobě a dodávce energií přistupujeme
zodpovědně. Využíváme ekologicky šetrná
paliva a obnovitelné zdroje. Díky moderním
technologiím, ve spojení s naší odborností
a mnohaletými zkušenostmi, přinášíme
inovativní řešení. A soustavně investujeme
do jejich zdokonalování. Zákazníkům
tak poskytujeme bezpečné a komfortní
dodávky energií. Motivujeme je celou řadou
benefitů. Vyjádřením naší péče a vstřícné
cenové politiky jsou dlouholeté partnerské
smluvní vztahy.

Umíme čistě přeměnit
odpad na energii
ZEVO je zkratka, která bude v souvislosti s MVV Energie CZ skloňována stále
častěji. Jde o zařízení na energetické využití odpadu. Nejekologičtější způsob,
jak se vypořádat s materiály, které již nelze recyklovat.
Velmi zjednodušeně řečeno, ZEVO
přeměňuje komunální odpad na teplo
a elektřinu. Zcela ekologicky, bez rušivého
provozu či nebezpečných emisí.
Další nespornou výhodou ZEVO je
kogenerace, kdy se teplo a elektřina
vyrábějí souběžně. Tím dochází k úspoře
primárního paliva a efektivní náhradě
fosilních zdrojů energie. Pokud jde
o odpad, vzniklá škvára má za nejvyšších
bezpečnostních opatření hned
několik stupňů využití. Od recyklace
feromagnetických kovů po výstavbu
a zabezpečení skládek, kam směs
popílku a strusky po dalších úpravách
putuje, a nahrazuje tak využití primárních
materiálů, jako štěrku a makadamu.

ZEVO nebo podobná zařízení se zcela
běžně instalují v centrech měst. V České
republice jsou zatím v provozu čtyři
podobná zařízení. Jedním z nich je naše
TERMIZO v Liberci, další projekty ZEVO
připravujeme ve vybraných lokalitách,
kde působíme.
Liberecké ZEVO TERMIZO promění ročně
na teplo a elektřinu téměř 100 000 tun
směsného komunálního odpadu; z něj
vyrobí 650 TJ tepla pro 13 000 bytů
a 13 GWh elektřiny pro 6000 domácností.
Ze škváry ročně vyseparuje 1000 tun
železného odpadu pro další recyklaci.

Zařízení pro malá a střední
města je projektováno
na 12 000 tun nerecyklovatelného
odpadu ročně. To znamená teplo
pro 3000 bytů a elektrickou energii
pro 500 domácností.

ZEVO MVV
v číslech
• Zpracovatelská kapacita

1,46 tun za hodinu
• Provoz

8 100 hodin ročně
• Výkon

4 MWt / 150 kWe
• Výhřevnost odpadu

8–15 MJ/kg
12 000 tun

• Ročně pro
komunálního odpadu,
který nelze dále recyklovat

• V České republice se každý rok
vyprodukuje přibližně 5 milionů tun
komunálního odpadu. Recyklací
podle Ministerstva životního
prostředí ČR projde 38 % tohoto
objemu. Skoro polovina, tedy
2,5 mil. tun odpadu, nyní putuje
na skládky.
• Počet ZEVO v Evropě stále
roste. V roce 2017 bylo v Evropě
v provozu více než 500 těchto
zařízení, která na energie přeměnila
96 milionů tun nerecyklovatelného
komunálního odpadu.

Máme chytrou vizi
pro developery a stavebníky
Chytře čistou elektrickou energii vyrobit. Efektivně ji dostat až k zákazníkovi.
Inovativně umožnit, aby měl klient kdykoliv jasnou informaci o spotřebě a nákladech
a mohl je řídit. Garantovat výhodnou cenu a být kdykoliv k dispozici. Tak vypadá Vize
Chytrý dům v praxi.
Vize Chytrý dům patří k nejnovějším
projektům skupiny MVV. Je primárně
určena developerům, bytovým družstvům,
společenstvím vlastníků bytových
jednotek, městům a obcím, které vlastní
bytové nemovitosti, nebo správcovským
společnostem.
Základem je instalace kogenerační
jednotky s napojením na vysoké napětí.
Ze zemního plynu vyrábíme vedle
tepla i elektřinu. A maximálně efektivní
distribuční soustavou obě energie
dodáváme do bytů nebo domů.

Vize Chytré Q.City (Uherské Hradiště)

Projekty jsou dimenzovány na celé bytové
domy, nebo dokonce rezidenční čtvrti.
Díky paralelní výrobě tepla a elektřiny
umíme koncovým odběratelům nabídnout
výhodnou cenu.
Řešení Vize Chytrý dům je rovněž snadné
kombinovat s dodatečnými energetickými
zdroji nebo atypickými spotřebiči. Máme
chytré řešení pro dokovací stanice pro
elektromobily a elektrokola, systém
souběžné výroby energie ze solárních
panelů a umožňujeme vyrobenou elektřinu
ukládat ve virtuální baterii.

Chytře = šetrně
k životnímu prostředí
Vize Chytré Q.City
(Uherské Hradiště)
Ekologické bydlení ve spojení s přírodou
a chytrou energií. To je Q.City. Lokální
síť dodává čistou energii do 4 bytových
domů v nové rezidenční čtvrti
v Uherském Hradišti – Mařaticích.

Výroba elektřiny ze zemního plynu
kogeneračním způsobem je šetrná
vůči životnímu prostředí a nemá žádné
negativní dopady na své bezprostřední
okolí. Díky takto kombinované výrobě
elektřiny a tepla se ušetří přes 20 %
paliva. Tím se významně snižují emise
znečišťujících látek v okolí, především
CO2 a SO2.

Vize Chytré Kylešovice (Opava)
První domy v Opavě – Kylešovicích
mohou využívat elektřinu přímo ze své
čtvrti. Projekt ve stávající zástavbě
bytových domů v Kylešovicích ukazuje,
že moderní technologické řešení není
jen pro novostavby a rodinné domy.

Vize Chytrá rezidence LiveWell
(Pelhřimov)
103 nových bytů bude krásných
na pohled a chytrých co do provozu
a nakládání s energiemi.

Vize Chytré Kylešovice (Opava)

Vize Chytré Jílové
Naši zákazníci získají možnost ušetřit
náklady za elektřinu díky kombinaci
technických řešení zahrnujících
i instalaci fotovoltaických panelů.

Vize Chytrá rezidence LiveWell (Pelhřimov)

www.vizechytrydum.cz

EPC: Uspořená miliarda během 25 let

Metoda EPC (Energy Performance Contracting) má jediný cíl – snižovat koncovým
spotřebitelům náklady na energie. Během 25 let, kdy tuto službu na českém trhu
úspěšně poskytujeme, jsme zákazníkům uspořili přes jednu miliardu korun.
MVV Energie CZ byla vůbec první
společností, která začala pomocí této
metody modernizovat energetické
hospodářství, a snižovat tak zákazníkům
spotřebu tepla nebo elektrické energie.
Původně jsme začínali v nemocnicích
a ve větších městech, kde byla v 90. letech
spotřeba s ohledem na rozsah a zastaralost
topných soustav největší.
Z krajských metropolí jsme nabídku
rozšířili na menší města a obce. A postupně
i na veřejné instituce a zařízení. V současné
době můžeme říci, že využití metody EPC
je vhodné u všech objektů starších deseti
let. Významný potenciál úspor existuje také
u veřejného osvětlení.

V posledním roce jsme uspěli ve třech
veřejných výběrových řízeních – pro město
Horní Slavkov, univerzitu v Ústí nad Labem
a objekty Pardubického kraje. Vedle našich
prokazatelných referencí a know-how to
dokládá, že využití této metody je opravdu
velmi široké a hodí se pro všechny oblasti
veřejné sféry, včetně krajských samospráv.
Největší výhody pro veřejnou sféru
představuje garance dosažených úspor,
a tedy minimalizace rizik na straně klientů.
A také možnost využití dlouhodobého
financování investic z dosahovaných úspor.

• K dnešnímu dni jsme zrealizovali
či aktuálně realizujeme celkem

52 projektů EPC o celkové
investici 572 milionů korun

• Za tu dobu jsme zákazníkům
pomohli ušetřit nebo ještě
garantujeme ušetřit více než

1,03 miliardy korun

• Mezi 25 až 30 % se pohybuje
průměrná úspora nákladů
na energie a provoz při metodě EPC

EPC v praxi
Jilemnice:
celková investice 18,7 milionů korun
na 6 objektech obsáhla kogenerační
jednotky, systém MaR, LED osvětlení,
energetický dispečink; s garantovanou
úsporou 22 milionů korun během 9 let.

Šluknov:
celková investice 16,1 milionů korun
na 7 objektech se týkala nových plynových
zdrojů, LED světel, topných zářičů;
s garantovanou úsporou 19 milionů korun
během 12 let.

Horní Slavkov:
celková investice 9,3 milionů korun
na 8 objektech, kde došlo k modernizaci
předávacích stanic tepla, MaR s možností
dálkového dohledu, LED světel;
energetický management; s garantovanou
úsporou 13,9 milionů korun během 12 let.

UJEP Ústí nad Labem:

Provozní náklady (mil. Kč)

Očekávaný vývoj nákladů klienta
bez využití metody EPC:
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Plánované snížení nákladů klienta
při využití metody EPC:

Pardubický kraj – VIII. etapa:
Úspory
pro klienta
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Splátky nákladů projektu

Náklady na energie a provoz
-1

0

1

2

3

4

5

6

celková investice 11 milionů korun
na objektech vysokoškolských kolejí,
kde je hlavním opatřením instalace
kogenerační jednotky, modernizován
systém MaR, využita moderní
regulovatelná LED svítidla; samozřejmostí
je energetický management;
s garantovanou úsporou 13,4 milionů
korun během 9 let.

7

8
9 10
Roky smlouvy

celková investice 25,6 milionů korun
na 10 objektech, kde jsou rekonstruovány
předávací stanice tepla, instalace IRC
systémů, modernizován systém MaR,
modernizace osvětlení LED svítidly,
úsporná sanitární technika a energetický
management; s garantovanou úsporou
36,6 milionů korun během 11 let.
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Profil společnosti

Historie společnosti
Společnost MVV Energie CZ a.s. vznikla 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 20 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
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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,
tj. kombinovanou výrobou elektřiny a tepla. Ve dvaceti
lokalitách jedenácti měst slouží ke společné výrobě elektřiny
a tepla kogenerační motory či turbíny o celkovém výkonu
téměř 59,02 MWe.

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

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.

Jörg Lüdorf

Jaroslav Pantůček

MVV Energie CZ a.s. | Výroční zpráva 2018–2019

Skupina 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.

Vedení společnosti
Představenstvo
Jörg Lüdorf

předseda představenstva

Ing. Jaroslav Pantůček

člen představenstva

Management

Zákazníci skupiny MVV Energie CZ

Ing. Jan Vencour

ředitel úseku správy
majetkových účastí

Našimi zákazníky jsou v patnácti městech České republiky
domácnosti, velké i malé průmyslové podniky, města a obce.
V hospodářském roce 2018–2019 skupina MVV Energie CZ
prodala 665 tisíc MWh tepla, 148 tisíc MWh elektřiny a její
obrat v hospodářském roce činí 2 mld. Kč.

Ing. Branislav Posuch

ředitel úseku strategie a rozvoj
od 1. ledna 2019

Ing. Ivan Slavík

ředitel technického úseku

Ing. Jan Regner

manažer divize informačních
systémů a technologií

Bc. Martin Hvozda

manažer divize
energetických služeb

Lidé ve společnosti
Statutárním orgánem MVV Energie CZ a.s. je dvoučlenné
představenstvo. V čele společnosti je předseda
představenstva Jörg Lüdorf, s odpovědností za strategii,
obchod, techniku, energetické služby a správu všech
majetkových účastí. Druhým členem představenstva,
odpovědným za finance a informační technologie, je
Ing. Jaroslav Pantůček.
MVV Energie CZ a.s. má celkem 37 zaměstnanců.*
Společnost je organizačně rozdělena do čtyř úseků řízených
řediteli, dále má dvě samostatné divize a někteří zaměstnanci
jsou přímo podřízeni představenstvu společnosti.

Mgr. Ing. Tomáš Mičánek ředitel úseku strategie a rozvoj
do 31. prosince 2018

Činnost představenstva společnosti kontroluje čtyřčlenná
dozorčí rada složená ze zástupců mateřské společnosti
MVV Energie AG.

Dozorčí rada
Ralf Klöpfer

předseda dozorčí rady

Dr. Hansjörg Roll

člen dozorčí rady

Daniela Kirchner

členka dozorčí rady

Florian Pavel

člen dozorčí rady

* Evidenční stav zaměstnanců k 30. 9. 2019 (bez členů statutárních orgánů).

MVV Energie CZ a.s. | Výroční zpráva 2018–2019
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Patnáct společností
skupiny poskytuje své služby obyvatelům,
průmyslovým podnikům a municipální sféře
v patnácti městech České republiky, zejména
na Moravě, v severních Čechách a na Vysočině.
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Organizační struktura skupiny

MVV Energie AG

MVV Energie CZ a.s.

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.
Zásobování teplem Vsetín a.s.

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. 75,00 %

Teplárna Liberec, a.s.

76,04 %

96,91 %
100,00 %

Pozn.: Organizační struktura je platná k 30. 9. 2019.

MVV Energie CZ a.s. | Výroční zpráva 2018–2019
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Rozhovor s Jörgem Lüdorfem,
předsedou představenstva
Co nejlépe charakterizuje současný
energetický trh?

Čím to, že se skupině MVV Energie CZ tak
daří v projektech pro municipální sféru?

V angličtině se těm výrazům říká „buzzwords“. Čeština
to půvabně opisuje jako „nejčastěji skloňované výrazy“.
Každopádně pro rok 2019 jsou těmito slovními spojeními
„klimatická změna“ nebo „odklon od fosilních paliv“ či
„dekarbonizace“. Dalo by se říci, že éra hnědého a černého
uhlí, coby hlavního paliva pro výrobu elektřiny i tepla, je
pryč. A to vnímám jako zcela zásadní pro budoucnost celého
energetického odvětví, včetně trhu v České republice.

Je pravdou, že jsme v tomto ohledu úspěšní. A často
ve výběrových řízeních za sebou necháváme i nejsilnější
hráče na trhu. Myslím, že nám v tom pomáhá hned
několik faktorů. Předně, během 20 let máme celou řadu
prokazatelných referencí. Díky zkušenému a soudržnému
týmu a jeho řízení jsme kontinuální v komunikaci s manažery
i energetiky na úrovni měst a obcí. Osobní přístup plodí
řešení a inovace na míru. Jejich úspěšné implementace
jsou zdrojem důvěry a kompetence. Považte, že v řadě
měst působíme ke spokojenosti našich partnerů po celých
zmíněných 20 let.

Kdy, myslíte, se tento scénář začne naplňovat?
To závisí na rozhodnutí vlády České republiky, potažmo
poslanecké sněmovny. Dle všech indicií a vyjádření se zdejší
reprezentace ztotožňuje s cílem EU snížit emise CO2 o 40 %
do roku 2030 a o 80–95 % do roku 2050. Neměli bychom
proto ztrácet čas při přechodu od uhlí k ekologičtějším
zdrojům, jako jsou zemní plyn, biomasa nebo bioplyn. Proto
vlády v Česku i Německu zřídily takzvané uhelné komise.
A kupříkladu Německo se rozhodlo opustit uhlí do roku
2038 a uhelné elektrárny řízeně zavírat. V Česku konečné
rozhodnutí zatím nepadlo, nicméně lze očekávat, že půjde
podobným směrem. Pro náš obor je zde tudíž obří výzva:
elektřinu i teplo je a bude nutné zajistit z jiných zdrojů.

Jaké konkrétní projekty v této souvislosti
skupina MVV Energie CZ plánuje?
V souladu s principy trvalé udržitelnosti skupiny jsme
začali nahrazovat uhelné zdroje těmi na zemní plyn
nebo kogeneračními jednotkami už před několika lety.
To určitě slouží ke cti celé MVV. I díky našemu, v Česku
dosud stále unikátnímu, geotermálnímu zařízení v Děčíně
a zařízení na energetické využití odpadů TERMIZO
v Liberci máme před ostatními hráči na trhu určitý náskok.
V technologických zkušenostech, provozním know-how,
legislativě… To nyní úročíme namátkou v Uherském Hradišti,
pro které analyzujeme energetické řešení pro případ,
že by město zcela odstoupilo od uhlí. Nabízí se náhrada
v podobě dále nerecyklovatelného komunálního odpadu
či kalu z regionálních vodárenských společností. Obdobně
v Litoměřicích jsme součástí většího projektu, jehož cílem je
definice maximálně ekologického energetického mixu.
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Narazil jste na 20. výročí MVV Energie CZ.
Co se od té doby změnilo?
Chtělo by se říci všechno, ale nebylo by to přesné. Protože
i když se dramaticky mění celé energetické odvětví, naše
principy zůstávají neměnné. Stále zůstáváme společností,
která si zakládá na úzké spolupráci s veřejnou sférou.
Ostatně, naše mateřská společnost MVV Energie AG je
vlastněna městem Mannheim. A v České republice máme
s městy a obcemi hned několik společných podniků. To je
pro nás dokladem, že jsme vnímáni jako spolehlivý a seriózní
partner. Oceňují i náš důraz na inovace a odbornost. Uznání
se nám dostává rovněž od nové, nastupující generace
městských nebo krajských politiků. Mnozí z nich mají
s energetikou zkušenosti ze zahraničí, mají velký rozhled
a vize. A to mě těší dvojnásob.

Chcete na tomto základu stavět strategii
i pro další období?
Zcela jistě. Máme ve svých řadách špičkové odborníky,
nesmírně zkušené techniky, kteří se v této oblasti pohybují
30 i více let, ale také mladé a progresivní absolventyspecialisty. Chceme dále rozvíjet naše úspěšné projekty jako
Vize Chytrý dům, EPC či GreenNet. A ještě rozšířit nabídku
o zařízení ZEVO, projekty kogenerace, či fotovoltaiku
s virtuální baterií… Každému městu můžeme nabídnout to
nejlepší, unikátní řešení, komplexně pokrývající energetické
nároky. Toho bychom nedosáhli bez důvěry stávajících
obchodních partnerů a zákazníků, stejně jako nasazení
zaměstnanců celé naší skupiny. Všem tímto srdečně děkuji.

I když se dramaticky
mění celé energetické
odvětví, naše principy
zůstávají neměnné. Stále
zůstáváme společností, která
si zakládá na úzké spolupráci
s veřejnou sférou.
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Významné události roku 2018–2019

20 let jsme součástí skupiny MVV

GreenNet v Pelhřimově pomáhá zákazníkům
i přírodě
27. prosince 2018 završila v Pelhřimově naše dceřiná
společnost IROMEZ s.r.o. úspěšně hlavní etapu projektu
GreenNet, který spočívá v odstranění zastaralých
parovodních rozvodů a osazení předizolovaným potrubím.
Díky novým teplovodům jsme schopni nabídnout zákazníkům
dlouhodobě stabilní a cenově dostupné dodávky tepelné
energie vyrobené z lesní biomasy. A to až při 35% snížení
tepelných ztrát celé soustavy. Od léta 2018 je v přípravě
projekt vybudování lokální distribuční soustavy elektrické
energie, s jehož realizací se počítá v následujících 15
měsících. Zároveň byla dokončena ekologizace teplárny
a klíčové investice do vlastní výroby lesní štěpky.

Dvacet let letos uplynulo od zásadního milníku v historii
naší společnosti. V roce 1999 totiž do tehdejší společnosti
EPS ČR vstoupil strategický partner – německý koncern
MVV Energie. S potřebným kapitálem a zkušenostmi přišly
také nové obchodní příležitosti, ale i standardy v provozu
nebo péči o zaměstnance. Do názvu naší firmy se nová
vlastnická struktura promítla v roce 2002. Od té doby na trhu
působíme jako MVV Energie CZ. Kulaté výročí si k nám
přijeli připomenout čtyři členové dozorčí rady, jmenovitě Ralf
Klöpfer, Daniela Kirchner, Florian Pavel a Dr. Hansjörg Roll.

V Liberci budou mít díky GreenNetu novou
(cyklo)stezku
Díky spolupráci Teplárny Liberec s městem na projektu
GreenNet může v centru Liberce vzniknout nová stezka
kolem řeky Nisy a další plochy pro sport, volný čas, zeleň
nebo dětské aktivity. Nevzhledné parovody totiž i zde
teplárna nahrazuje subtilnějším potrubím vedeným zpravidla
pod zemí. Modernizace první ze tří větví, kterou společnost
dokončila na konci léta 2019, přinese čtvrtinové úspory
ztrát. Podobně jako v Pelhřimově mohl být investičně
velmi náročný projekt uskutečněn díky důvěře koncových
zákazníků, kterých se do věrnostního programu zapojilo
přes 90 %.
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ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ získala
Křišťálový komín za příkladnou péči
o zákazníky
Prestižní ocenění Projekt roku v kategorii Zlepšování služeb
a péče o zákazníky získala ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ
z naší skupiny MVV. Cena je nejvyšším oborovým oceněním,
které vyhlašuje Teplárenské sdružení ČR. Úspěšný projekt
věrnostního programu nabídla naše dceřiná společnost
svým odběratelům v roce 2018. Roční sleva činila 4 %
při podpisu smlouvy na 5 let, k tomu byl jednorázový
bonus 2 %. Do programu se zapojilo přes 84 % zákazníků.
Vedle domácností to byly také školy, školky, zdravotnická
zařízení, veřejné budovy i podnikatelské subjekty. Cena
byla zástupcům ČESKOLIPSKÉ TEPLÁRENSKÉ předána
na slavnostním večeru Dnů teplárenství a energetiky
24. dubna 2019 v Hradci Králové.

Teplárny otevřely své dveře veřejnosti

V Děčíně pečujeme o sokoly stěhovavé

Skupina MVV Energie CZ aktivně spolupracuje se zákazníky.
S tím souzní i dny otevřených dveří, komentované prohlídky
a další akce, které pořádáme v našich teplárnách a dalších
objektech. V uplynulém období se takto konal návštěvnicky
velice úspěšný program v řadě měst, kde působíme.
Například ve Vsetíně si teplárnu v Jiráskově ulici prohlédlo
přes 500 zájemců. S procesy, jak se teplo vyrábí a dostává
do domácností, se mohli seznámit také návštěvníci v Opavě
a Uherském Hradišti.

Na komíně geotermální teplárny TERMO v Děčíně, ve výšce
120 metrů, se pátým rokem nachází speciální budka
vhodná pro zahnízdění sokola stěhovavého. Tato budka
se již stala tradičním hnízdištěm tohoto krásného dravce.
Dle pracovníků CHKO Labské pískovce, se kterou TERMO
Děčín na tomto projektu spolupracuje, vyvedla rodinka
na jaře 2019 dvě mláďata. Na rok 2020 připravujeme
instalaci kamery, abychom hnízdění i mláďata mohli sledovat
v přímém přenosu.

Podporujeme komunity – na prvním místě
s dětmi

Sportovní turnaje opět přinesly obdivuhodné
výkony

V holdingu MVV Energie CZ si dlouhodobě zakládáme
na podpoře rozličných dětských aktivit. Také v uplynulém
roce jsme se proto zapojili do dětských soutěží, organizací
nebo setkání. Kupříkladu v Opavě se do dětské výtvarné
soutěže Cesta tepla k vám domů s OPATHERM zapojily
stovky žáků a žaček z místních škol. Skvělý ohlas měl rovněž
červnový Den dětí. Neuvěřitelných 8000 návštěvníků
z Pelhřimova a okolí zavítalo v polovině května na tradiční
Den přírody v Počátkách. Akce se odehrála ve zdejší
Vlachovské aleji a naše dceřiná společnost IROMEZ patřila
k hlavním partnerům akce. Zhruba o měsíc později se konal
jubilejní 25. ročník Sportovních her dětí MŠ v Uherském
Hradišti. Na ploše i v hledišti se jej zúčastnilo několik set dětí.
Všichni malí sportovci byli nadšeni ze skákací atrakce, kterou
zapůjčila naše teplárna CTZ.

Sportovní hry MVV se již staly tradicí. Aby ne, když se v roce
2019 uskutečnily už po patnácté. Organizačně je zaštítil
kolektiv ČESKOLIPSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s., který vybral
Máchovo jezero. Akce se zúčastnili zástupci dceřiných firem
i centrály. Na všechny zúčastněné čekaly technicky extrémně
náročné disciplíny jako minigolf, pétanque nebo stolní tenis.
Obratnost a týmového ducha museli prokázat v plážovém
volejbale, tenise, nohejbale nebo badmintonu. A schopnost
bryskního úsudku prověřil rafinovaně naplánovaný orientační
běh. Nejúspěšnějšími byly týmy ENERGIE Holding, MVV
Energie CZ a Zásobování teplem Vsetín. Mezinárodního
týmového ducha pak podpořil fotbalový turnaj MVV Cup,
který pořádala mateřská společnost v Mannheimu. Český
fotbalový výběr se v drtivé převaze 11 německých týmů
neztratil a vybojoval fantastické 5. místo.

Jsme hrdými partnery sportu a pomáháme
potřebným
V rámci dlouholetých projektů společenské odpovědnosti
(CSR) pomáháme potřebným v regionech. Kupříkladu
v Uherském Hradišti jsme letitým sponzorem místní Základní
školy a Mateřské školy speciální. Snažíme se pomáhat jak
přímými finančními částkami, tak spoluorganizací pravidelné
Olympiády speciálních škol Zlínského kraje, kterou
uherskohradišťská škola každoročně pořádá. V Uherském
Hradišti rovněž spolupracujeme s mobilním hospicem
PAHOP, jenž poskytuje paliativní péči dospělým i dětským
pacientům. TERMIZO v Liberci pak 12. rokem spolupracuje
s cyklistickým seriálem Dětský MTB Cup Libereckého
kraje. Tento cyklistický seriál pro děti od 2 do 14 let si
vydobyl na české bikové scéně své pevné místo. Během naší
spolupráce v něm závodilo okolo 13 000 mladých cyklistů.
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Skupina MVV Energie CZ

Jílové

Děčín

Česká Lípa

Litoměřice

Liberec
Mimoň

Dubá

Louny

Praha
Opava
Studénka

Pelhřimov

Dolní
Benešov

Vsetín

Uherské Hradiště

•

CTZ s.r.o.

•

MVV Energie CZ a.s.

•

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

•

OPATHERM a.s.

•

Českolipské teplo a.s.

•

POWGEN a.s.

•

e.services s.r.o.

•

Teplárna Liberec, a.s.

•

ENERGIE Holding a.s.

•

TERMIZO a.s.

•

G-LINDE s.r.o.

•

TERMO Děčín a.s.

•

G-RONN s.r.o.

•

Zásobování teplem Vsetín a.s.

•

IROMEZ s.r.o.
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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

Orgány společnosti
Jednatelé
Ing. Michal Chmela

jednatel

Ing. Kamil Ondra

jednatel

Dozorčí rada
Jörg Lüdorf

předseda dozorčí rady

Mgr. Radovan Jančář

místopředseda dozorčí rady

Ing. Vladimír Moštěk

člen dozorčí rady

Ing. Drahomír Hlaváč

člen dozorčí rady

Mgr. Zuzana Vandame

člen dozorčí rady

Ing. Jaromír Prokop, MBA

člen dozorčí rady

Ing. Jaroslav Pantůček

člen dozorčí rady

O společnosti*
Vlastnická struktura
MVV Energie CZ a.s.

50,96 %

Město Uherské Hradiště

49,04 %

Výsledek hospodaření za účetní období
Celkové výnosy

4 213 tis. Kč
105 783 tis. Kč

Počet zaměstnanců
Instalovaný tepelný/elektrický výkon

35
28,5 MW / 1,2 MW

Zákazníci
Dodávky tepelné energie
Domácnosti

5 141

Průmysloví odběratelé / průmyslové areály

6/1

Odběratelé z terciární sféry

40

Dodávky elektrické energie
Odběratelé

Údaje platné k 30. 9. 2019; evidenční stav zaměstnanců uveden
bez členů statutárních orgánů.

20

MVV Energie CZ a.s. | Výroční zpráva 2018–2019

66

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 tepelnou energii podnikatelským subjektům
a domácnostem. Od roku 2009 je rovněž výrobcem
elektrické energie, kterou vyrábí kogeneračně v turbíně.
Vyrobenou elektřinu využívá zčásti pro svou vlastní potřebu
a také ji dodává do distribuční sítě.
Hlavní investiční akcí společnosti v hospodářském roce
2018–2019 byl projekt Vize Chytré Q.City, jenž je součástí
širší technologické Vize Chytrý dům v rámci skupiny MVV.
Chytrá energie přináší elektřinu přímo z dané čtvrti, s garancí
výhodné ceny a přehledem aktuální spotřeby. Projekt
v Uherském Hradišti zahrnoval instalaci kogenerační jednotky
v blokové kotelně a její napojení na nově vytvořenou lokální
distribuční soustavu na sídlišti Východ a současně připojení
čtyř bytových domů, kde bude společnost dodávat nejen
teplo, ale i elektrickou energii. Mezi další investice patřilo
přetrubkování kotle K2 na technologii membránové stěny;
technické úpravy na kotelně Mařatice pro efektivnější
provoz a připojení bytového domu v lokalitě Východ –
Sadská, blok C.
CTZ s.r.o. dlouhodobě spolupracuje s místními organizacemi
na sociálních, sportovních a kulturních projektech:
Oblastní charitou Uherské Hradiště, fotbalovým klubem
1. FC SLOVÁCKO a Aquaparkem. Dále pokračovala
ve spolupráci se Slováckým divadlem, Knihovnou Bedřicha
Beneše Buchlovana, Senior centrem a Zdravotním ústavem
paliativní a hospicové péče PAHOP. Organizovala besedy
v mateřských školách pod názvem „S maskotem Uhlíkem
topíme ekologicky“ a pro své zákazníky připravila Den
otevřených dveří.

Obchodní firma: ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.
Sídlo: Liberecká 132, Stará Lípa,
470 01 Česká Lípa
IČO: 64653200
DIČ: CZ64653200
Datum vzniku společnosti: 22. února 1996

Orgány společnosti
Představenstvo
Ing. Radomír Ondra
Ing. Jan Sulík

předseda představenstva
místopředseda představenstva

Dozorčí rada
Jörg Lüdorf
Ing. Jaroslav Pantůček

předseda dozorčí rady
místopředseda dozorčí rady

Ing. Jan Vencour

člen dozorčí rady

Ing. Petr Mertin

člen dozorčí rady

Ing. Petr Šimoník

člen dozorčí rady

O společnosti*
Vlastnická struktura
Českolipské teplo a.s.

75 %

Okresní stavební bytové družstvo
Česká Lípa

19,99 %

Město Česká Lípa
Výsledek hospodaření za účetní období
Celkové výnosy

5,01 %
11 354 tis. Kč
149 193 tis. Kč

Počet zaměstnanců
Instalovaný tepelný/elektrický výkon

26
78,725 MW / 0 MW

Zákazníci
Dodávky tepelné energie
Domácnosti
Odběratelé z terciární sféry

9 166
58

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. byla založena
Městem Česká Lípa jako jediným zakladatelem a zapsána
do obchodního rejstříku dne 22. února 1996. Členem skupiny
MVV je společnost od roku 2001. Od 27. listopadu 2008 měla
MVV Energie CZ a.s. prostřednictvím Českolipské teplo a.s.
ve společnosti majoritní 94,99% podíl.
Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa, největší
odběratel tepla od ČLT, se rozhodlo podpořit zachování
a rozvoj této moderní a ekologické soustavy zásobování
teplem a dne 27. září 2018 se stalo jejím dalším akcionářem
s podílem 19,99 %. MVV Energie CZ nadále vlastní v ČLT
prostřednictvím společnosti Českolipské teplo a.s. 75 % akcií
a Městu Česká Lípa zůstává jeho 5,01% podíl.
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. je dodavatelem
tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody pro více
než 9 tisíc domácností ve městech Česká Lípa a Dubá,
přičemž celkově je dálkově vytápěno přes 50 % českolipských
domácností. Společnost dodává teplo také školám, úřadům,
obchodním centrům a dalším subjektům.
Společnost klade důraz na zlepšování životního prostředí
snižováním úrovně znečišťování, a tím přispívá každý rok
ke zvyšování čistoty ovzduší ve městě Česká Lípa a jeho
okolí. Tímto způsobem českolipská teplárna plní své
ekologické cíle, a podílí se tak na zdravějším životě obyvatel
města na řece Ploučnici.
Dne 24. dubna 2019 získala ČESKOLIPSKÁ
TEPLÁRENSKÁ a.s. prestižní ocenění „Projekt roku“
v kategorii „Zlepšování služeb a péče o zákazníky“. Křišťálový
komín obdržela za úspěšný projekt věrnostního programu pro
odběratele tepla, který realizovala v září 2018. Do věrnostního
programu se zapojilo přes 84 % zákazníků. Cena je
nejvyšším oborovým oceněním, které vyhlašuje Teplárenské
sdružení ČR.

Údaje platné k 30. 9. 2019; evidenční stav zaměstnanců uveden
bez členů statutárních orgánů.
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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. Radomír Ondra
Ing. Jan Sulík

předseda představenstva
místopředseda představenstva

Dozorčí rada
Jörg Lüdorf
Ing. Jaroslav Pantůček

předseda dozorčí rady
člen dozorčí rady

O společnosti*
Vlastnická struktura
MVV Energie CZ a.s.
Výsledek hospodaření za účetní období

24 330 tis. Kč

Celkové výnosy

40 869 tis. Kč

Údaje platné k 30. 9. 2019.

22

100 %

MVV Energie CZ a.s. | Výroční zpráva 2018–2019

Českolipské teplo a.s., po prodeji 19,99% podílu novému
akcionáři OSBD Česká Lípa dne 27. září 2018, vlastní
a spravuje 75 % akcií ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.
Společnost převážně zajišťuje investiční rozvoj soustavy
zásobování tepelnou energií v České Lípě.

Obchodní firma: e.services s.r.o.
Sídlo: Oblouková 958/25, 405 02 Děčín I
IČO: 28748514
DIČ: CZ28748514
Datum vzniku společnosti: 10. října 2011

Orgány společnosti

Společnost e.services s.r.o. vznikla v říjnu 2011 jako středisko
sdílených služeb ve skupině MVV Energie CZ.

Sbor jednatelů
Ing. Radomír Ondra

předseda sboru jednatelů

Bc. Jan Černý

člen sboru jednatelů

O společnosti*

Společnost poskytovala ve sledovaném období služby vedení
účetnictví, ekonomických činností, reportingu a controllingu
a bezhotovostní úhrady plateb pomocí přímého
elektronického bankovnictví obchodním společnostem
ve skupině MVV Energie CZ.

Vlastnická struktura
MVV Energie CZ a.s.

100 %

Výsledek hospodaření za účetní období
Celkové výnosy

246 tis. Kč
11 073 tis. Kč

Počet zaměstnanců

7

Údaje platné k 30. 9. 2019; evidenční stav zaměstnanců uveden
bez členů statutárních orgánů.
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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. Libor Štěpán

předseda představenstva

Bc. Libor Hrnčiřík

místopředseda představenstva

Dozorčí rada
Jörg Lüdorf
Ing. Jaroslav Pantůček

předseda dozorčí rady
člen dozorčí rady

O společnosti*
Vlastnická struktura
MVV Energie CZ a.s.

100 %

Výsledek hospodaření za účetní období
Celkové výnosy

29 796 tis. Kč
239 880 tis. Kč

Počet zaměstnanců
Instalovaný tepelný/elektrický výkon

Společnost ENERGIE Holding a.s. dodává teplo převážně
domácnostem a terciární sféře ve městech Litoměřice, Louny
a Mimoň. Společnost je také výrobcem elektrické energie
v Mimoni.
V loňském roce společnost v lokalitě CZT Litoměřice
dokončila kompletní rekonstrukce mechanických odlučovačů
popílku na kotli K3, čímž došlo ke zvýšení účinnosti
odlučování popílku. V souladu s dlouhodobým plánem
údržby rozvodného tepelného zařízení v ulici U Stadionu
Litoměřice provedla rekonstrukce stávajícího úseku rozvodů
tepla. Jedná se o vybudování trasy potrubí v bezkanálovém
provedení v celkové délce cca 283 m.
Významnou investiční akcí v lokalitě Louny bylo zahájení
modernizace výrobní základny zdroje Louny – Západ,
v rozsahu náhrady stávajícího kotle HK1 za nový moderní
horkovodní kotel Viessmann Vitomax, osazený nízkoemisním
hořákem Riello, čímž bude zvýšena spolehlivost dodávky
tepla ke konečnému zákazníkovi.

55
86,64 MW /
0,295 MW

Zákazníci
Dodávky tepelné energie
Domácnosti
Průmysloví odběratelé
Odběratelé z terciární sféry

12 103
5
115

Dodávky elektrické energie
Odběratelé

2

Regionální distribuční soustava
elektrické energie

1

Pravidelnou odstávku zdroje CZT Mimoň společnost využila
k výměně filtračních hadic systému odlučovacího zařízení
popílku ve spalinách, a zajistila tak bezproblémový provoz
filtračního zařízení i v dalších letech.
Ve všech třech lokalitách dále ENERGIE Holding pokračovala
s výměnou měřičů tepla s možností dálkového radiového
odečtu, díky kterému už nebude nutné vstupovat
do vytápěných objektů za účelem měření.
ENERGIE Holding se podílela na organizaci městských
slavností v Mimoni a Lounech, dále také na projektu KNIHA.
Výtěžek z prodeje této knihy bude použit na zakoupení
speciálního terapeutického křesla a lůžka pro zdravotně
handicapované uživatele sociální služby denní stacionář.
Svým jednáním podpořila oddíl ledního hokeje v Litoměřicích
a veslařský klub Ohře v Lounech. Ve městech, kde ENERGIE
Holding působí, podpořila zeleň a darovala zavlažovací vaky
pro zálivku nově vysazených stromů.
Pro odběratele z řad domácnosti společnost připravila
praktického rádce, jak hospodařit s teplem a teplou vodou.

Údaje platné k 30. 9. 2019; evidenční stav zaměstnanců uveden
bez členů statutárních orgánů.
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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

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

Jednatelé
Ing. Libor Stuchlík

jednatel

Ing. Michal Chmela

jednatel

V hospodářském roce 2018–2019 společnost pokračovala
ve spolehlivém provozu instalované kogenerační jednotky
v České Lípě.

O společnosti*
Vlastnická struktura
MVV Energie CZ a.s.
Výsledek hospodaření za účetní období
Celkové výnosy
Instalovaný tepelný/elektrický výkon

100 %
107 tis. Kč
10 254 tis. Kč
1,1 MW / 0,971 MW

Zákazníci
Dodávky tepelné energie
Odběratelé z terciární sféry

1

Dodávky elektrické energie
Odběratelé

1

Údaje platné k 30. 9. 2019.
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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

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

Jednatelé
Ing. Libor Stuchlík

jednatel

Ing. Michal Chmela

jednatel

O společnosti*
Vlastnická struktura
MVV Energie CZ a.s.

100 %

Výsledek hospodaření za účetní období

14 676 tis. Kč

Celkové výnosy

81 585 tis. Kč

Instalovaný tepelný/elektrický výkon

11,552 MW /
8,06 MW

Zákazníci
Dodávky tepelné energie
Odběratelé z terciární sféry

1

Dodávky elektrické energie
Odběratelé

Údaje platné k 30. 9. 2019.
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1

V hospodářském roce 2018–2019 zajistila společnost
spolehlivý provoz instalovaných kogeneračních jednotek
v České Lípě a prováděla servisní práce dle počtu provozních
hodin. Teplo vyrobené v kogeneračních jednotkách bylo
dodáno do centrálního zásobování města Česká Lípa.

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, MBA

jednatelka

Ing. Jaromír Prokop, MBA

jednatel

O společnosti*
Vlastnická struktura
MVV Energie CZ a.s.
Výsledek hospodaření za účetní období
Celkové výnosy

100 %
6 829 tis. Kč
87 055 tis. Kč

Počet zaměstnanců
Instalovaný tepelný/elektrický výkon

30
34,9 MW / 1,21 MW

Zákazníci
Dodávky tepelné energie
Domácnosti
Průmyslové areály
Odběratelé z terciární sféry

2 873
1
44

Dodávky elektrické energie
Regionální distribuční soustava
elektrické energie

1

Společnost IROMEZ s.r.o. je provozovatelem soustavy
centrálního zásobování teplem v Pelhřimově. Byla založena
v roce 1992, kdy od města Pelhřimov odkoupila tepelné
hospodářství. Součástí skupiny MVV se stala v listopadu
2009.
Tepelná a elektrická energie se zde vyrábí kogeneračním
způsobem, a to spalováním biomasy. Palivovou základnu
z více než 97 % tvoří lesní štěpka zpracovávaná vlastní
technikou. Jako záložní zdroje slouží kotle na zemní plyn.
IROMEZ ve městě Pelhřimov zásobuje teplem domácnosti,
školy, školky a objekty města i podnikatelské sféry.
Nejvýznamnější investiční akcí v období 2018–2019 bylo
dokončení projektu GreenNet, spočívající v kompletní
rekonstrukci primární části sítě a přechodu z parovodů
na teplovod. V prosinci 2018 byla celá rekonstrukce úspěšně
zkolaudována a předána ke konečnému užívání. Tento projekt
byl také podpořen z dotačního titulu „Operační program
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“. Na jaře 2019
získal GreenNet čestné uznání, které každoročně uděluje
úspěšným a novátorským projektům Teplárenské sdružení ČR
při konání Dnů teplárenství a energetiky v Hradci Králové.
Společnost se také věnuje doplňkovým službám určeným
jak zákazníkům, tak široké pelhřimovské veřejnosti. Jedná se
zejména o prodej briket, provozování vlastní čerpací stanice
pohonných hmot a myčky osobních automobilů.
I v tomto roce se společnost IROMEZ podílela
na sportovních, kulturních a rozvojových akcích města
Pelhřimov a v regionu Vysočina. Uspořádala tradiční
„Čertovské plavání s IROMEZEM“, které sklidilo velký
úspěch u všech věkových kategorií. Dále se stala partnerem
„Oslavy 100 let od založení společné Československé
republiky“ v Pelhřimově. Akce „Den přírody“ v Počátkách,
kde společnost již tradičně předváděla štěpkování, se
v květnu 2019 zúčastnilo přibližně 8 tisíc návštěvníků.
Sponzorské dary směřovaly v letošním roce na podporu
sportování žáků základních škol a dorostu v hokejovém
a basketbalovém oddílu.

Údaje platné k 30. 9. 2019; evidenční stav zaměstnanců uveden
bez členů statutárních orgánů.
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Obchodní firma: OPATHERM a.s.
Sídlo: Horní náměstí 283/58, 746 01 Opava
IČO: 25385771
DIČ: CZ25385771
Datum vzniku společnosti: 21. listopadu 1997

Orgány společnosti
Představenstvo
Ing. Libor Stuchlík
Ing. Michal Chmela

předseda představenstva
místopředseda představenstva

Dozorčí rada
Jörg Lüdorf
Ing. Jaroslav Pantůček

předseda dozorčí rady
člen dozorčí rady

O společnosti*
Vlastnická struktura
MVV Energie CZ a.s.

100 %

Výsledek hospodaření za účetní období

13 399 tis. Kč

Celkové výnosy

151 567 tis. Kč

Počet zaměstnanců
Instalovaný tepelný/elektrický výkon

35
88,657 MW /
0,199 MW

Zákazníci
Dodávky tepelné energie
Domácnosti

9 917

Odběratelé z terciární sféry / areály

50 / 1

Dodávky elektrické energie
Odběratelé

Údaje platné k 30. 9. 2019; evidenční stav zaměstnanců uveden
bez členů statutárních orgánů.
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5

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 v Opavě. Od června 2001 je
OPATHERM a.s. členem skupiny MVV.
OPATHERM 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 Opava.
V hospodářském roce 2018–2019 společnost modernizovala
centrální výměníkové stanice, pokračovala ve výměně
rozvodů tepla a investovala do nízkoemisních hořáků
na výtopně Hillova.
Společnost OPATHERM i v tomto hospodářském roce
spolupracovala na mnoha sportovních, kulturních
a sociálních projektech, například se Statutárním městem
Opava, Kánoe klubem Opava, z.s., ZŠ Edvarda Beneše,
Mateřskými školami v Opavě, Městským útulkem pro psy
a Psychiatrickou nemocnicí.
V roce 2019 zorganizovala společnost soutěž mateřských škol
„Cesta tepla k vám domů“, v červnu se pak podílela na Dni
dětí, který pořádalo Město Opava pro širokou veřejnost.
V září otevřela teplárna své dveře návštěvníkům, kteří se tak
mohli seznámit s procesy, jak se teplo vyrábí a jak se dostává
do jejich domácností.

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

Společnost POWGEN a.s. vznikla dne 31. července 2007 jako
100% dceřiná společnost MVV Energie CZ a.s.

Představenstvo
Ing. Libor Stuchlík
Ing. Michal Chmela

předseda představenstva
místopředseda představenstva

Dozorčí rada
Jörg Lüdorf
Ing. Jaroslav Pantůček

předseda dozorčí rady
člen dozorčí rady

O společnosti*
Vlastnická struktura
MVV Energie CZ a.s.

100 %

Výsledek hospodaření za účetní období

12 896 tis. Kč

Celkové výnosy

171 451 tis. Kč

Počet zaměstnanců
Instalovaný tepelný/elektrický výkon

POWGEN a.s. zajišťuje kogenerační výrobu elektřiny
na bázi plynových motorů v šesti městech skupiny MVV
Energie CZ. Od 1. dubna 2010 je společnost také výrobcem
a dodavatelem tepla ve Studénce.
V hospodářském roce 2018–2019 pokračovala společnost
v modernizaci soustavy tepla ve Studénce. Tato modernizace
povede k dalšímu snížení ztrát v rozvodech a k vyššímu
uživatelskému komfortu odběratelů tepla.
Společnost POWGEN spolupracovala opět s příspěvkovou
organizací SAK Studénka a podílela se na pořádání
městského plesu a na akci u příležitosti 60. výročí
založení města Studénka, včetně výstavy o kardinálu
Františku Tomáškovi.

5
27,108 MW /
18,268 MW

Zákazníci
Dodávky tepelné energie
Domácnosti

640

Průmysloví odběratelé

1

Odběratelé z terciární sféry

9

Dodávky elektrické energie
Odběratelé

2

Údaje platné k 30. 9. 2019; evidenční stav zaměstnanců uveden
bez členů statutárních orgánů.
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Obchodní firma: Teplárna Liberec, a.s.
Sídlo: Dr. Milady Horákové 641/34a,
Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec
IČO: 62241672
DIČ: CZ62241672
Datum vzniku společnosti: 13. února 1995

Orgány společnosti
Představenstvo
Ing. Martin Pěnčík
Petr Heincl

předseda představenstva
místopředseda představenstva

Dozorčí rada
Jörg Lüdorf

předseda dozorčí rady

Ing. Jaroslav Pantůček

člen dozorčí rady

Ing. Martin Drinka

člen dozorčí rady

Ing. Jaromír Prokop, MBA

člen dozorčí rady

Ing. Jiří Lenkvík

člen dozorčí rady

Vítězslav Kvapil

člen dozorčí rady

O společnosti*
Vlastnická struktura
ENERGIE Holding a.s.

76,04 %

Statutární město Liberec

23,96 %

Výsledek hospodaření za účetní období
Celkové výnosy

1 317 tis. Kč
398 659 tis. Kč

Počet zaměstnanců
Instalovaný tepelný/elektrický výkon

78
181,48 MW /
6,56 MW

Zákazníci
Dodávky tepelné energie
Domácnosti
Průmysloví odběratelé
Odběratelé z terciární sféry

13 293
10
124

Dodávky elektrické energie
Odběratelé

1

Dokončení výstavby teplárny v Liberci se datuje do roku 1976.
Po jejím rozšíření byla v roce 1995 založena Severočeskými
teplárnami, a.s., a Městem Liberec akciová společnost
Teplárna Liberec. Dne 4. ledna 2007 došlo ke změně
akcionářů, kdy 70 % akcií koupil od společnosti United Energy
právní nástupce ENERGIE Holding a.s. Teplárna Liberec se
tak stala členem skupiny MVV Energie CZ. Zbývajících 30 %
akcií zůstalo ve vlastnictví Statutárního města Liberec. Dne
14. února 2018 došlo k poslední změně akcionářských podílů:
76,04 % vlastní ENERGIE Holding a 23,96 % SML. Na podporu
projektu modernizace parovodní sítě vznikl nový poradní
orgán Výbor pro GreenNet.
Hlavními předměty podnikání Teplárny Liberec jsou výroba,
rozvod, nákup a prodej tepla, elektrické energie a prodej
zemního plynu. Společnost zásobuje tepelnou energií
město Liberec a jeho městskou část Vratislavice nad
Nisou. Elektrickou energii a zemní plyn dodává do zařízení
na energetické využití odpadu TERMIZO. Teplárna je s tímto
provozem technologicky propojená a nakupuje od něj
tepelnou energii, kterou z větší části zásobuje město Liberec.
V hospodářském roce 2018–2019 společnost pokračovala
s realizací rozsáhlého projektu GreenNet, který obnáší
výměnu jedné z větví parovodu za horkovod a rekonstrukci
teplárenské sítě do Pavlovic. Na tento projekt získala
Teplárna Liberec dotaci ve výši 70 milionů korun z programu
OPPIK. Stavební práce začaly v červnu 2018 a v roce 2019
proběhla realizace druhé etapy, ve které byla předmětná
tepelná síť zrekonstruována přes oblast dolního centra města
Liberec až do centrálního zdroje tepla.
Společnost rekonstruovala systém MaR výměníkové stanice
Broumovská, provedla přípravu pro nové napojení objektu
města Liebiegova paláce a objektu bývalých Tiskáren.
Dokončila připojení bytového domu na Nové Rudě,
se zahájením dodávek tepla od topné sezony 2019–2020.
Teplárna v průběhu roku pracovala na opravách zařízení,
zejména na primárních a sekundárních rozvodech. Technici
provedli řadu menších oprav a revizí v celé teplárenské síti,
které nelze uskutečnit v průběhu topného období.
Teplárna Liberec se podílela i v tomto roce na kulturních
a sportovních projektech. Podpořila Jizersko-ještědský
horský spolek a prohloubila spolupráci s o. s. D.R.A.K.,
neziskovou organizací podporující osoby s tělesným
znevýhodněním. Byla sponzorem benefičního plesu hejtmana
Libereckého kraje a partnerem autorské módní přehlídky
Beaty Rajské BADIKWE 19 / DELIRIUM 20.

Údaje platné k 30. 9. 2019; evidenční stav zaměstnanců uveden
bez členů statutárních orgánů.
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Obchodní firma: TERMIZO a.s.
Sídlo: Dr. Milady Horákové 571/56,
460 07 Liberec VII
IČO: 64650251
DIČ: CZ64650251
Datum vzniku společnosti: 19. února 1996

Orgány společnosti
Představenstvo
Ing. Pavel Bernát
Petr Heincl

předseda představenstva
místopředseda představenstva

Dozorčí rada
Jörg Lüdorf
Ing. Jaroslav Pantůček

předseda dozorčí rady
člen dozorčí rady

O společnosti*
Vlastnická struktura
MVV Energie CZ a.s.
Výsledek hospodaření za účetní období
Celkové výnosy

100 %
46 726 tis. Kč
262 744 tis. Kč

Počet zaměstnanců
Instalovaný tepelný/elektrický výkon

40
38,33 MW /
4,54 MW

Zákazníci
Dodávky tepelné energie
Průmysloví odběratelé

1

Dodávky elektrické energie
Odběratelé

1

Výstavba zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO)
v Liberci byla zahájena v roce 1996. Stavbu zařízení
financovala společnost TERMIZO a.s., která se 29. března
1996 sloučila se společností SMOZKO, zájmovým sdružením
právnických osob podnikajících v téže oblasti. Členem
skupiny MVV je společnost TERMIZO a.s. od července 2011.
Společnost se již od roku 1999 zabývá energetickým
využitím komunálního odpadu a výrobou tepla a elektřiny
z této suroviny pro domácnosti i firmy v Liberci. Zařízení
společnosti TERMIZO jsou technologicky propojena
s Teplárnou Liberec.
Mezi největší investiční akce společnosti TERMIZO
v hospodářském roce 2018–2019 patřilo dokončení
rekonstrukce separační linky železa, kterou společnost
doplnila o další elektromagnet. Společnost vyměnila mostový
jeřáb v bunkru odpadů, provedla práce na spalinovodech,
kde opatřila po 20 letech provozu novou vložku nouzového
komínu. Tradičně provedla opravu spalovacího roštu,
a velká pozornost byla věnována žáruvzdorným vyzdívkám.
Společnost se věnovala, spolu se subdodavateli, rekonstrukci
soustrojí parní protitlaké turbíny. Provedené změny
a investice zajistí i nadále efektivní provoz zařízení a splnění
veškerých emisních limitů.
Společnost v tomto roce podpořila vydání knihy „Příběhy
rozhleden Českého ráje“, ve které je představeno přibližně
20 vyhlídkových věží v jižní části Libereckého kraje a v oblasti
Českého ráje. Již tradičně společnost podpořila cyklistický
seriál závodů pro děti „SpinFit Dětský MTB cup 2019“ a další
sportovní a kulturní akce i aktivity pro děti a seniory. V oblasti
kultury od nás získal podporu prázdninový festival „Veselé
léto“ pro děti, které nemohou z různých závažných důvodů
vyrůstat v přirozeném rodinném prostředí, a festival jazzu
„Dixieland v Křižanech“.

Údaje platné k 30. 9. 2019; evidenční stav zaměstnanců uveden
bez členů statutárních orgánů.
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Obchodní firma: TERMO Děčín a.s.
Sídlo: Oblouková 958/25,
405 02 Děčín I
IČO: 64050882
DIČ: CZ64050882
Datum vzniku společnosti: 29. listopadu 1995

Orgány společnosti
Představenstvo
Ing. Libor Štěpán
Ing. Jan Sulík

předseda představenstva
místopředseda představenstva

Dozorčí rada
Jörg Lüdorf
Ing. Jaroslav Pantůček

předseda dozorčí rady
místopředseda dozorčí rady

Ing. Pavel Herites

člen dozorčí rady

TERMO Děčín je hlavním dodavatelem tepla a teplé
vody v Děčíně a Jílovém. Jako zdroj využívá zemní plyn
a geotermální vodu. Tento systém centrálního zásobování
teplem je v ČR ojedinělý. V roce 2012 byl centrální zdroj tepla
na Benešovské ulici využívající geotermální energii v anketě
odborných novinářů organizované Teplárenským sdružením
ČR vyhlášen Projektem desetiletí.
TERMO Děčín dodává teplo z pěti centrálních zdrojů tepla,
jedné blokové a šestnácti domovních plynových kotelen.
Společnost rovněž dodává upravenou vodu technickým
službám pro potřeby města a dalším společnostem.

O společnosti*
Vlastnická struktura
MVV Energie CZ a.s.

96,91 %

Statutární město Děčín

3,09 %

Výsledek hospodaření za účetní období
Celkové výnosy

TERMO Děčín a.s. byla založena Městem Děčín v roce
1995. Strategickým partnerem se v květnu 2000 stala
MVV Energie CZ a.s. Od srpna 2005 je podíl MVV v TERMO
Děčín 96,91 % a Statutární město Děčín drží 3,09 % akcií.

14 185 tis. Kč
219 920 tis. Kč

Počet zaměstnanců
Instalovaný tepelný/elektrický výkon

36
74,311 MW /
10,903 MW

Zákazníci
Dodávky tepelné energie
Domácnosti
Průmyslové areály
Odběratelé z terciární sféry

7 978
1
137

Dodávky elektrické energie
Regionální distribuční soustava
elektrické energie

1

Zákazníci zapojení do věrnostního programu si díky
dlouhodobým smlouvám mohou užívat trvalý komfort
kompletní služby za výhodnějších podmínek.
TERMO Děčín realizovala v roce 2018–2019 významné
projekty zaměřené zejména na obnovu zařízení pro výrobu
i distribuci tepelné energie. Na CZT Bynov společnost
vyměnila plynové hořáky za nízkoemisní, provedla servisní
prohlídku kogenerační jednotky M1 v Želenicích a opravu
kogenerační jednotky M1 na CZT Benešovská. Tyto investice
i nadále zajistí bezpečný a spolehlivý provoz celé SZTE a sníží
zátěž životního prostředí na Děčínsku.
Společnost v tomto roce představila a současně začala
zákazníkům nabízet dva nové produkty. Jedná se o „Vizi
Chytrý dům“ pro Jílové a „Čisté teplo a světlo“ pro Děčín.
Oba projekty jsou postaveny na dodávkách elektrické
energie, kterou TERMO Děčín ve svých centrálních zdrojích,
společně s tepelnou energií, vyrábí. Cílem je poskytnout
zákazníkům nový produkt, se kterým ušetří až desítky
procent nákladů na elektrickou energii. Jednou z částí tohoto
produktu je distribuce a prodej silové elektřiny. Druhou pak
instalace fotovoltaických systémů na střechy panelových
domů, díky nimž si zákazníci vyrobí svoji vlastní elektrickou
energii, a ještě díky ní uspoří náklady na ohřev teplé vody.
V květnu TERMO Děčín otevřela zákaznické centrum v Jílovém,
aby měli obyvatelé této části města snadnější přístup ke svému
dodavateli tepla a v budoucnu i elektrické energie.

Údaje platné k 30. 9. 2019; evidenční stav zaměstnanců uveden
bez členů statutárních orgánů.
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V rádiích Frekvence 1 a Blaník Sever proběhla pro zákazníky
rádiosoutěž o nákupní poukázky a Teplo na rok zdarma. Jako
generální partner městských slavností se společnost podílela
na kulturním vyžití obyvatel města.

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
Ing. Kamil Ondra

předseda představenstva
místopředseda představenstva

Dozorčí rada
Jörg Lüdorf

předseda dozorčí rady

Ing. Jaroslav Pantůček

člen dozorčí rady

O společnosti*
Vlastnická struktura
MVV Energie CZ a.s.
Výsledek hospodaření za účetní období
Celkové výnosy

100 %
49 826 tis. Kč
399 232 tis. Kč

Počet zaměstnanců
Instalovaný tepelný/elektrický výkon

87
83,353 MW /
6,815 MW

Zákazníci
Dodávky tepelné energie
Domácnosti

8 289

Průmysloví odběratelé

21

Odběratelé z terciární sféry

65

Dodávky elektrické energie
Odběratelé

117

Dodávky vody a odvádění odpadních vod
Domácnosti

Zásobování teplem Vsetín a.s. zajišťuje dodávku tepelné
energie pro město Vsetín a průmyslový areál Jasenice
ve Vsetíně. Hlavním zdrojem v soustavě zásobování teplem
je teplárna Jiráskova, kde je také kogeneračně vyráběna
elektřina. Odtud je dále dodávána do několika lokálních
distribučních soustav a část směřuje do soustavy regionální.
Výroba tepla je v přechodových obdobích roku zabezpečena
ve výtopně Ohrada. Kromě toho společnost provozuje jednu
blokovou kotelnu. V rámci průmyslového areálu Jasenice
dodává také pitnou vodu, odvádí odpadní a srážkové
vody a poskytuje zde služby elektronických komunikací.
Od dubna 2011 je rovněž dodavatelem pitné vody
ve Studénce, kde zajišťuje odvod a čištění odpadních vod.
V hospodářském roce 2018–2019 představila společnost
veřejnosti a představitelům města Vsetín připravovaný
projekt výstavby zařízení na energetické využití odpadů
„ZEVO Vsetín“. Realizace tohoto projektu může v budoucnu
vyřešit problém s likvidací komunálního odpadu ve Vsetíně
a současně svým energetickým výkonem pokrýt část
produkce tepla a elektřiny, které společnost Zásobování
teplem Vsetín vyrábí především ze zemního plynu.
Společnost realizovala významné investice zaměřené
na rozšíření výroby elektřiny, posílení distribuce elektřiny
v lokálních distribučních soustavách a modernizaci soustavy
zásobování teplem ve Vsetíně. V provozovně původní
výtopny Ohrada uvedla do provozu dvě kogenerační jednotky
o celkovém elektrickém výkonu 1998 kW, v uhelné kotelně
průmyslového areálu Jasenice uvedla do provozu kartáčovou
turbínu. Rekonstrukcí částí horkovodu na sídlišti LUH
a instalací 7 objektových předávacích stanic tepla na sídlišti
Trávníky pokračovala v dlouhodobé modernizaci soustavy.

3 124

Průmysloví odběratelé

38

Odběratelé z terciární sféry

113

Služby elektronických komunikací
Odběratelé

Akciová společnost Zásobování teplem Vsetín byla založena
v květnu 1992 Fondem národního majetku ČR. Od března
2000 je společnost členem skupiny MVV. Od 18. srpna 2012
je MVV Energie CZ a.s. vlastníkem 100 % akcií.

71

Na podzim 2018 uspořádala společnost již třetí ročník soutěže
pro mateřské školky, tentokrát s tématem „Nejpěknější komín
ve Vsetíně“. Soutěže se zúčastnilo na 800 dětí, které byly
odměněny věcnými dary. V květnu 2019 proběhl na teplárně
Jiráskova tradiční Den otevřených dveří. Do teplárny zavítalo
celkem 513 návštěvníků.
K 80. výročí vsetínského hokeje finančně přispěla na zajištění
videoklipu, podpořila činnost Muzea regionu Valašsko, Domu
kultury a města Vsetín při různých kulturních, společenských
a sportovních akcích.

Údaje platné k 30. 9. 2019; evidenční stav zaměstnanců uveden
bez členů statutárních orgánů.

MVV Energie CZ a.s. | Výroční zpráva 2018–2019

33

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. 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
e-mailovou adresu compliance@mvv.cz, která byla jako
součást CMS zřízena v rámci skupiny MVV Energie CZ.
Za provoz této e-mailové adresy, resp. za zajištění důvěrného
způsobu komunikace a zpracování každého obdrženého
oznámení v této e-mailové schránce, odpovídá Manažer
compliance.
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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 dohlíží na 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, a to v souladu se Zásadami zpracování
osobních údajů ve skupině MVV Energie CZ, dohled nad
dodržováním nastavených vnitřních systémů, pravidel
a předpisů a nad řešeními obdržených sdělení týkajících se
případného porušení ochrany osobních údajů či ochrany
dat při jejich zpracovávání či neoprávněného nakládání
s těmito údaji.
Jakýkoli zaměstnanec společnosti MVV Energie CZ a.s.,
či jakákoli jiná osoba, jsou oprávněni dle Zásad zpracování
osobních údajů oznámit všechna případná porušení
povinností a předpisů týkajících se osobních údajů, či i pouhá
případná podezření na jejich porušení, na e-mailové adrese
osobniudaje.mvv@mvv.cz, která byla v souladu se Zásadami
zpracování osobních údajů zřízena. Za provoz této e-mailové
adresy, resp. za zajištění důvěrného způsobu komunikace
a zpracování každého oznámení obdrženého prostřednictvím
této e-mailové schránky, zodpovídá Manažer ochrany údajů.

Finanční
část

Obsah

Finanční část
Zpráva představenstva společnosti

37

Zpráva o hospodaření

38

Zpráva dozorčí rady

39

Zpráva nezávislého auditora

40

Účetní závěrka

42

Zpráva o vztazích

54

Konsolidované výsledky skupiny

74

Následné události

78

01

Zpráva představenstva společnosti
o podnikatelské činnosti za hospodářský rok 2018–2019
(říjen 2018 – září 2019)

Společnost MVV Energie CZ a.s. působí v oblasti energetiky, zejména v teplárenství. Hlavním posláním společnosti je
správa majetkových účastí v dceřiných společnostech, poskytování vybraných služeb dceřiným společnostem (např. služby
informačních technologií) a – mimo koncernové společnosti – poskytování energetických služeb například metodou EPC
(Energy Performance Contracting) nebo Vize Chytrý dům.
Ústředním předmětem podnikání dceřiných společností jsou výroba a rozvod tepelné energie, dále také vysokoúčinná
kogenerační výroba elektrické energie a provoz zařízení na energetické využití odpadu. Dvoučlenné představenstvo
společnosti MVV Energie CZ a.s. pracovalo po celý rok ve složení Jörg Lüdorf, předseda představenstva a výkonný ředitel,
a Ing. Jaroslav Pantůček, člen představenstva a finanční ředitel.
Představenstvo společnosti se nesoustředí pouze na dosažení plánovaných hospodářských výsledků MVV Energie CZ a.s.,
jejichž vyjádřením je rovněž konsolidovaný hospodářský výsledek skupiny. Souběžně sleduje cíle korespondující
s tzv. klimatickými závazky jednotlivých měst a obcí. A v mnoha případech je jejich iniciátorem.
Za hospodářský rok 2018–2019 dosáhla skupina MVV Energie CZ konsolidovaného provozního hospodářského výsledku ve výši
305 mil. Kč, který byl vykázán v souladu s účetními postupy koncernu MVV Energie AG na základě současných Mezinárodních
standardů účetního výkaznictví (IFRS).
Všechny společnosti skupiny se snaží svou podnikatelskou činnost realizovat s minimálním dopadem na životní prostředí.
V rámci výroby tepelné energie jde například o používání vhodného paliva (zemní plyn, geotermální zdroj, biomasa)
a kombinovanou výrobu tepelné a elektrické energie (kogeneraci), která zajišťuje maximální efektivitu použitého paliva.
Také v období 2018–2019 realizovala skupina řadu opatření na zvýšení účinnosti (např. snížení produkce skleníkových plynů),
snížení tepelných ztrát a obnovu zdrojů i distribučních sítí.
Skupina MVV Energie CZ pokračovala v realizaci rozsáhlých modernizačních projektů „GreenNet“, při kterých v Liberci
a Pelhřimově nahrazuje parní potrubí za efektivnější horkovodní. Významné investice provázely ekologizaci provozů také
v ostatních lokalitách.
Pro skupinu MVV je prioritou kvalitní a bezpečná dodávka energií a aktivní přístup k odběratelům. Součástí dodávky jsou vždy
spolehlivý zákaznický servis a poradenství, nepřetržitá pohotovostní služba dispečinku a správa zařízení na výrobu a distribuci
tepla. V hospodářském roce 2018–2019 pokračovala skupina v průzkumu očekávání zákazníků, který umožnil lépe naslouchat
jejich potřebám a rozvíjet zákaznickou podporu. V některých lokalitách rovněž pokračovala v zavádění věrnostního programu
s odměnou za dlouhodobé smlouvy. S městy, ve kterých působí, opět spolupracovala na řadě sociálních, sportovních
a kulturních projektů. Skupina se věnovala rovněž péči o své zaměstnance, jejich odbornému rozvoji a rozvoji týmových aktivit.
Svým 471 zaměstnancům tak v regionech i pražské centrále poskytovala stabilní zaměstnání v perspektivním oboru.
Představenstvo bude nadále rozvíjet projekty na poli trvale udržitelného rozvoje, a to za užití řady inovací a nových technologií.
To je součástí strategie dalšího růstu a expanze skupiny MVV Energie CZ na českém energetickém trhu.
Praha 5. listopadu 2019

Jörg Lüdorf
předseda představenstva

Ing. Jaroslav Pantůček
člen představenstva
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Zpráva o hospodaření

Společnost MVV Energie CZ a.s. dosáhla v hospodářském roce 2018–2019 výsledku hospodaření před zdaněním
ve výši 187,4 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2017–2018 došlo k nárůstu výsledku hospodaření o téměř 30 mil. Kč,
což je ovlivněno především vyššími výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách.
Provozní hospodářský výsledek společnosti dosáhl ztráty 22 mil. Kč. V porovnání s předchozím obdobím došlo k poklesu tržeb
z prodeje zboží zhruba o 15 %. Stejně jako v předchozích obdobích byl pokles ovlivněn pokračujícím trendem nadprůměrně
teplých zim. To mělo vliv nejen na nižší tržby, ale i na náklady na pořízení paliv.
Též došlo k mírnému poklesu tržeb z prodeje služeb zaměřených na energeticky úsporné projekty. Ve sledovaném období
však byly uzavřeny nové smlouvy na EPC projekty s univerzitou v Ústí nad Labem, městem Horní Slavkov a s Pardubickým
krajem. Realizace nových zakázek ve výši zhruba 40 mil. Kč byla započata již ve sledovaném období, avšak tržby ovlivní
až v období následujícím.
Ve finančním výsledku hospodaření se jako zásadní jeví vyšší úrokové výnosy dosažené efektivnějším zhodnocením peněžních
vkladů. Výsledky jsou bez vlivu výnosů z podílů v ovládaných a řízených osobách a bez vlivu odpisu zaniklé společnosti
Dubská energetická společnost a.s., které proběhlo v loňském roce.
Celková bilanční suma se meziročně zvýšila o téměř 53,9 mil. Kč na 2,7 mld. Kč. Hlavním důvodem tohoto zvýšení je především
příznivý výsledek hospodaření a zároveň zvýšení objemu peněžních prostředků určených k budoucímu rozvoji Společnosti
a zároveň skupiny MVV Energie CZ.
Společnost MVV Energie CZ a.s. i nadále potvrzuje dlouhodobou stabilitu a růst.
Hospodářský rok
2018–2019

2017–2018

2016–2017

Tržby

Ukazatel (v tis. Kč)

138 909

154 973

166 441

Hospodářský výsledek před zdaněním

187 382

157 625

131 671

Bilanční suma

38

2 700 029

2 646 173

2 553 255

Cizí zdroje

50 051

38 259

34 725

Zadluženost (cizí zdroje / pasiva)

1,85 %

1,45 %

1,36 %
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Zpráva dozorčí rady
za finanční rok 2019 (1. října 2018 – 30. září 2019)

V účetním období 2019 nedošlo k žádným personálním změnám ve složení dozorčí rady. Dozorčí rada měla k 1. říjnu 2018 tyto
členy: pan Ralf Klöpfer, předseda dozorčí rady; pan Dr. Hansjörg Roll, člen dozorčí rady; paní Daniela Kirchner, členka dozorčí
rady, a pan Florian Pavel, člen dozorčí rady.
Dozorčí rada společnosti MVV Energie CZ a.s. vykonávala úkoly, které jí příslušejí podle zákona a stanov společnosti
MVV Energie CZ a.s. V roli podnikového dozorčího orgánu dohlížela na činnost představenstva, obchodní a ekonomické
aktivity společnosti.
V průběhu fiskálního roku 2019 se dozorčí rada sešla celkem dvakrát: 14. prosince 2018 v Mannheimu a 26. června 2019 v Praze.
Dozorčí rada byla pravidelně informována o aktivitách společnosti, její finanční situaci a o jiných podstatných záležitostech,
které se vztahují nejen k této, ale rovněž ke všem společnostem skupiny MVV Energie CZ. Dozorčí rada se kromě jiného
angažovala v následujících záležitostech:
• Vzala na vědomí finanční výkazy společnosti MVV Energie CZ a.s. za fiskální rok 2018 a doporučila jejich schválení
jedinému akcionáři.
• Schválila finanční plán skupiny MVV Energie CZ na fiskální rok 2019 a doporučila jeho schválení jedinému akcionáři.
• Doporučila jedinému akcionáři schválit auditora pro fiskální rok 2019.
V souladu se zákonem provedla dozorčí rada přezkum řádné roční účetní závěrky a konsolidované roční účetní závěrky
ke dni 30. září 2019 a konstatovala, že účetní záznamy a knihy byly vedeny průkazným způsobem v souladu s platnými účetními
předpisy a že tyto roční účetní závěrky pravdivě a spravedlivě odrážejí finanční situaci společnosti MVV Energie CZ a.s.,
resp. konsolidované jednotky společnosti MVV Energie CZ a.s. ke dni 30. září 2019.
Audit roční účetní závěrky provedla společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., která ve svém výroku potvrdila, že roční
účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz finanční situace společnosti MVV Energie CZ a.s. ke dni 30. září 2019 v souladu
s českými účetními předpisy.
Výkazy pro konsolidaci nadnárodního koncernu MVV Energie AG sestavenou v souladu s Mezinárodními účetními standardy
IFRS, jak byly přijaty EU, jsou sestaveny v souladu s metodikou MVV Energie AG. Dozorčí rada vzala výrok auditora na vědomí.
Dozorčí rada rovněž přezkoumala návrh představenstva na rozdělení zisku generovaného v účetním roce 2018.
Na základě všech těchto skutečností dozorčí rada doporučila jedinému akcionáři schválit řádnou a konsolidovanou roční účetní
závěrku za účetní období 2019 a návrh na rozdělení zisku předložený představenstvem společnosti MVV Energie CZ a.s.
Dozorčí rada přezkoumala organizační strukturu a výsledky dodržování Compliance management systému pro celou
skupinu MVV zavedeného podskupinou MVV Energie CZ, a to bez zjištění pochybení, na svém zasedání konaném
dne 14. prosince 2018.
Dozorčí rada děkuje členům představenstva a všem zaměstnancům za jejich práci a úsilí ve fiskálním roce 2019.
Mannheim 19. prosince 2019

Ralf Klöpfer
předseda dozorčí rady
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Zpráva nezávislého auditora
akcionáři společnosti MVV Energie CZ a.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti MVV Energie CZ a.s., se sídlem Kutvirtova 339/5, Praha 5 („Společnost“),
sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 30. září 2019, výkazu zisku a ztráty, přehledu
o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 30. září 2019 a přílohy této účetní závěrky, která
obsahuje podstatné účetní metody a další vysvětlující informace.
Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti k 30. září 2019,
její finanční výkonnosti a jejích peněžních toků za rok končící 30. září 2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými standardy Komory auditorů České republiky,
kterými jsou Mezinárodní standardy auditu (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami.
Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky.
V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem pro auditory a účetní znalce, vydaným Radou pro mezinárodní etické
standardy účetních (IESBA) a přijatým Komorou auditorů České republiky, jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další
etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují
dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní
závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá představenstvo Společnosti.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících
s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném
nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o Společnosti získanými během auditu nebo zda se jinak tyto informace
nejeví jako významně nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných ohledech vypracovány
v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních
předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti, tj. zda případné nedodržení
uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že
• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných
ohledech v souladu s účetní závěrkou a
• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.
Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní
informace neobsahují významné věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích
žádné významné věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými
účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby
neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat,
a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu
nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo
ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví odpovídá dozorčí rada Společnosti.
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Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou nesprávnost způsobenou
podvodem nebo chybou, a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně
není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou
existující významnou nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné,
pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní
závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek
a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:
• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout
a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich
základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než
riziko neodhalení významné nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování,
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli
navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího
vnitřního kontrolního systému.
• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této
souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem, a to, zda
s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které
mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná
nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky,
a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti
trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo
podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě.
• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje
podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.
Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných
zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.
19. prosince 2019

zastoupená partnerem

Ing. Tomáš Bašta
statutární auditor, evidenční č. 1966
Tato zpráva je určena akcionáři společnosti MVV Energie CZ a.s.
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 40765521,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637
a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod evidenčním číslem 021.
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Účetní závěrka
Rozvaha
k datu 30. září 2019 v celých tisících Kč
běžné období od 1. října 2018 do 30. září 2019, minulé období od 1. října 2017 do 30. září 2018
Minulé
období

Běžné období
Označení

AKTIVA

B.

Korekce

Netto

Netto

AKTIVA CELKEM

2 754 456

-54 427

2 700 029

2 646 173

Dlouhodobý majetek

2 291 097

-54 144

2 236 953

2 233 135

B.

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

43 642

-41 526

2 116

2 079

B.

I.

2.

Ocenitelná práva

43 252

-41 526

1 726

1 347

B.

I.

5.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

390

0

390

732

B.

II.

Dlouhodobý hmotný majetek

20 682

-12 618

8 064

5 376

B.

II.

2.

Hmotné movité věci a jejich soubory

20 248

-12 288

7 960

5 106

B.

II.

4.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

330

-330

0

0

B.

II.

5.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

104

0

104

270

B.

III.

Dlouhodobý finanční majetek

2 226 773

0

2 226 773

2 225 680

B.

III. 1.

Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba

2 226 773

0

2 226 773

2 225 680

C.

Oběžná aktiva

C.

I.

C.

I.

C.

II.

2.

462 584

-283

462 301

412 205

Zásoby

16 083

0

16 083

12 326

Nedokončená výroba a polotovary

16 083

0

16 083

12 326

Pohledávky

38 513

-283

38 230

36 266
7 515

C.

II.

1.

Dlouhodobé pohledávky

662

0

662

C.

II.

1.

1.

Pohledávky z obchodních vztahů

662

0

662

1 103

C.

II.

1.

4.

Odložená daňová pohledávka

0

0

0

6 412

37 851

-283

37 568

28 751

Pohledávky z obchodních vztahů

4 569

-283

4 286

4 842

33 282

0

33 282

23 909

1 005

0

1 005

1 614

9 640

0

9 640

3 810

22 637

0

22 637

18 484

C.

II.

2.

C.

II.

2.

1.

C.

II.

2.

4.

C.

II.

2.

4.

3.

Stát – daňové pohledávky

C.

II.

2.

4.

4.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

C.

II.

2.

4.

5.

Dohadné účty aktivní

Krátkodobé pohledávky

2.

4.

6.

Pohledávky – ostatní

C.

II.

C.

IV.

Peněžní prostředky

C.

IV. 1.

Peněžní prostředky v pokladně

C.

IV. 2.

Peněžní prostředky na účtech

D.
D.
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Brutto

1.

Jiné pohledávky

0

0

0

1

407 988

0

407 988

363 613

115

0

115

72

407 873

0

407 873

363 541

Časové rozlišení aktiv

775

0

775

833

Náklady příštích období

775

0

775

833
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Rozvaha
k datu 30. září 2019 v celých tisících Kč
běžné období od 1. října 2018 do 30. září 2019, minulé období od 1. října 2017 do 30. září 2018
Označení

PASIVA

A.
A.

I.

A.

I.

A.

II.

A.

II.

Běžné období

Minulé období

PASIVA CELKEM

2 700 029

2 646 173

Vlastní kapitál

2 649 965

2 607 901

Základní kapitál

720 000

720 000

1.

Základní kapitál

720 000

720 000

Ážio a kapitálové fondy

1 497 936

1 496 843

2.

Kapitálové fondy

1 497 936

1 496 843

A.

II.

2.

1.

Ostatní kapitálové fondy

571 001

571 001

A.

II.

2.

2.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)

926 935

925 842

A.

IV.

Výsledek hospodaření minulých let (+/-)

251 059

232 496

A.

IV. 1.

Nerozdělený zisk minulých let

251 059

232 496

A.

V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

180 970

158 562

50 051

38 259

Rezervy

6 831

8 142

Ostatní rezervy

6 831

8 142

Závazky

43 220

30 117

Krátkodobé závazky

43 220

30 117

991

733

B.+ C.

Cizí zdroje

B.
B.

4.

C.
C.

II.

C.

II.

3.

Krátkodobé přijaté zálohy

C.

II.

4.

Závazky z obchodních vztahů

8 970

1 746

C.

II.

8.

Závazky ostatní

33 259

27 638

C.

II.

8.

Dohadné účty pasivní

D.
D.

2.

6.

33 259

27 638

Časové rozlišení

13

13

Výnosy příštích období

13

13
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Výkaz zisku a ztráty
za rok končící 30. září 2019 v celých tisících Kč
běžné období od 1. října 2018 do 30. září 2019, minulé období od 1. října 2017 do 30. září 2018
Označení

TEXT

I.

Tržby za prodej výrobků a služeb

65 515

68 372

II.

Tržby za prodej zboží

72 731

85 589

118 026

128 352

67 629

79 210

2 482

2 392
46 750

A.

Výkonová spotřeba

A.

1.

Náklady vynaložené na prodané zboží

A.

2.

Spotřeba materiálu a energie

A.

3.

Minulé období

Služby

47 915

C.

Aktivace (-)

-3 757

-8 187

D.

Osobní náklady

42 437

44 738

Mzdové náklady

31 789

34 339

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

10 648

10 399

9 636

9 751

1 012

648

D.

1.

D.

2.

D.

2.

1.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

D.

2.

2.

Ostatní náklady

E.
E.

1.

E.

1.

E.

3.

1.

III.

Úpravy hodnot v provozní oblasti

3 552

4 329

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

3 552

4 407

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé

3 552

4 407

Úpravy hodnot pohledávek
Ostatní provozní výnosy

III.

1.

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

III.

3.

F.

Jiné provozní výnosy
Ostatní provozní náklady

F.

1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

F.

3.

Daně a poplatky v provozní oblasti

F.

4.

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

F.

5.

Jiné provozní náklady

*
IV.
IV.

1.

VI.
VI.

2.

23 512

21 171

20 730

251

80

54

48

-1 311

-729

22 177

21 331
-11 477

Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba

207 045

171 085

Výnosové úroky a podobné výnosy

4 714

887

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

4 714

887

0

-12 000

98

40

Ostatní finanční náklady

2 255

14 910

209 602

169 102

187 382

157 625

Daň z příjmů

6 412

-937

Daň z příjmů odložená (+/-)

6 412

-937

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

180 970

158 562

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

180 970

158 562

Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.

371 066

350 497

Finanční výsledek hospodaření (+/-)

**

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

***

20 300

171 085

*

**

1 012

-22 220

Ostatní finanční výnosy

2.

663

207 045

VII.

L.

-78
24 524

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

L.

0
20 963

Provozní výsledek hospodaření (+/-)

I.
K.
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Běžné období
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Přehled o změnách vlastního kapitálu
za rok končící 30. září 2019 v celých tisících Kč
běžné období od 1. října 2018 do 30. září 2019, minulé období od 1. října 2017 do 30. září 2018
Základní
kapitál

Ostatní
kapitálové
fondy

Oceňovací
rozdíly
z přecenění

Nerozdělený
zisk

Celkem

720 000

571 001

854 774

372 497

2 518 272

Podíly v ovládaných osobách, v osobách
pod podstatným vlivem

0

0

71 068

0

71 068

Zůstatek k 1. říjnu 2017
Oceňovací rozdíly z přecenění na reálnou hodnotu

Vyplacené dividendy

0

0

0

-140 000

-140 000

Zisk za účetní období

0

0

0

158 562

158 562

Zaokrouhlení

0

0

0

-1

-1

720 000

571 001

925 842

391 058

2 607 901

0

0

1 093

0

1 093

Vyplacené dividendy

0

0

0

-140 000

-140 000

Zisk za účetní období

0

0

0

180 970

180 970

Zůstatek k 30. září 2018
Oceňovací rozdíly z přecenění na reálnou hodnotu
Podíly v ovládaných osobách, v osobách
pod podstatným vlivem

Zaokrouhlení
Zůstatek k 30. září 2019

0

0

0

1

1

720 000

571 001

926 935

432 029

2 649 965
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Přehled o peněžních tocích
za rok končící 30. září 2019 v celých tisících Kč
běžné období od 1. října 2018 do 30. září 2019, minulé období od 1. října 2017 do 30. září 2018
Běžné období

Minulé období

187 382

157 625

Peněžní toky z provozní činnosti
Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním
A.1

Úpravy o nepeněžní operace:

A.1.1

Odpisy stálých aktiv

3 552

4 407

A.1.2

Změna stavu opravných položek a rezerv

-1 311

-12 807

A.1.3

Zisk z prodeje stálých aktiv

-412

-932

-207 045

-171 085

-4 714

-887

0

12 000

-22 548

-11 679
12 363

A.1.4

Výnosy z podílů na zisku a dividend

A.1.5

Vyúčtované výnosové úroky

A.1.6

Úpravy o ostatní nepeněžní operace

A*

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

A.2

Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu:

A.2.1

Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv

-8 330

A.2.2

Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv

13 448

3 733

A.2.3

Změna stavu zásob

-3 757

-10 075

-21 187

-5 658

4 727

905

A**

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním

A.4

Úroky přijaté

A.7

Přijaté podíly na zisku a dividendy

207 045

180 085

A***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

190 585

175 332

-6 873

-3 874

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

B.2

Příjmy z prodeje stálých aktiv

B***

Čistý peněžní tok z investiční činnosti

663

1 012

-6 210

-2 862

Peněžní toky z finanční činnosti

46

C.2

Změna stavu vlastního kapitálu:

C.2.6

Vyplacené podíly na zisku

-140 000

-140 000

C***

Čistý peněžní tok z finanční činnosti

-140 000

-140 000

Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

44 375

32 470

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku

363 613

331 143

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku

407 988

363 613
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Příloha účetní závěrky
za rok končící 30. září 2019 v celých tisících Kč
běžné období od 1. října 2018 do 30. září 2019, minulé období od 1. října 2017 do 30. září 2018

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 14942 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.
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.
Společnost není společníkem s neomezeným ručením v žádné společnosti.

2.

Účetní postupy

2.1. Základní zásady zpracování účetní závěrky

Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice pro střední účetní jednotky a je
sestavena v historických cenách kromě níže uvedených případů.
Podíly v ovládaných osobách jsou oceněny ekvivalencí.

2.2. Podíly v ovládaných osobách

Podíly v ovládaných osobách představují majetkové účasti v obchodních korporacích, které jsou ovládané nebo řízené
Společností (dále též „dceřiná společnost“).
Podíly v dceřiných společnostech jsou oceněny metodou ekvivalence. Podle této metody je majetková účast při pořízení
oceněna pořizovací cenou, která je upravována na hodnotu odpovídající míře účasti Společnosti na vlastním kapitálu v dceřiné
společnosti k rozvahovému dni. Přecenění podílu metodou ekvivalence je účtováno proti vlastnímu kapitálu Společnosti.

2.3. 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.

2.4. 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.

2.5. 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.

MVV Energie CZ a.s. | Výroční zpráva 2018–2019

47

2.6. 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, pokud jsou významné, se vykazují v položce Jiný výsledek hospodaření
minulých let.

2.7. Rezervy

Společnost tvoří rezervy na krytí svých závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasně definována a u nichž je k rozvahovému
dni buď pravděpodobné, nebo jisté, že nastanou, avšak není přesně známa jejich výše, nebo okamžik jejich vzniku. Rezerva
k rozvahovému dni představuje nejlepší odhad nákladů, které pravděpodobně nastanou, nebo v případě závazků částku, která
je zapotřebí k jejich vypořádání.

2.8. 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.

2.9. 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 řídicích orgánů Společnosti, nebo její mateřské společnosti a osoby blízké těmto osobám,
včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv,
• dceřiné společnosti.
Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami, jsou uvedeny v poznámce 10.

2.10. Úrokové náklady

Veškeré úrokové náklady jsou účtovány do nákladů.

2.11. 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.

2.12. 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. Přehled o peněžních tocích

Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý
likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku hotovosti.

2.14. 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 a jejich dopady kvantifikovány v příloze
účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.
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3.

Podíly v ovládaných osobách a podíly v účetních jednotkách
pod podstatným vlivem

30. září 2019

Počet
akcií

Nominální Pořizovací
hodnota
cena
(tis. Kč)
(tis. Kč)

Výsledek
hospodaření
v roce
Účetní
Podíl
končícím
hodnota na základním 30. září 2019
(tis. Kč)
kapitálu (%)
(tis. Kč)

Výnos
Vlastní
z dividend
kapitál
v roce
30. září
končícím
2019 30. září 2019
(tis. Kč)
(tis. Kč)

Tuzemské
Zásobování teplem
Vsetín a.s.
Jiráskova 1326, Vsetín
CTZ s.r.o.
Sokolovská 572,
Uherské Hradiště

2 762

78 878

183 872

230 647

100

49 826

230 647

47 000

-

-

31 800

42 439

50,96

4 213

83 279

8 663

TERMO Děčín a.s.
Oblouková 958/25, Děčín

502 895

46 769

49 086

249 277

96,91

14 185

257 224

19 382

Českolipské teplo a.s.
Kutvirtova 339/5, Praha 5

1

2 000

47 795

168 647

100

24 330

168 647

35 000

OPATHERM a.s.
Horní náměstí 283/58,
Opava

100

9 900

134 000

104 436

100

13 399

104 436

10 000

ENERGIE Holding a.s.
Kutvirtova 339/5, Praha 5

1

99 635

299 654

383 149

100

29 796

383 149

40 000

POWGEN a.s.
Kutvirtova 339/5, Praha 5

1

2 000

3 249

191 269

100

12 896

191 269

20 000

G-RONN s.r.o.
Kutvirtova 339/5, Praha 5

-

-

23 218

105 562

100

14 676

105 562

25 000

G-LINDE s.r.o.
Kutvirtova 339/5, Praha 5

-

-

6 219

13 423

100

107

13 423

2 000

IROMEZ s.r.o.
Pod Náspem 2005,
Pelhřimov

-

-

33 126

102 097

100

6 829

102 097

0

1 389

13 890

487 607

634 445

100

46 726

634 445

0

-

-

211

1 382

100

246

1 382

0

TERMIZO a.s.
Dr. Milady Horákové 571/56,
Liberec
e.services s.r.o.
Oblouková 958/25, Děčín
Celkem
zůstatková hodnota

2 226 773

207 045
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30. září 2018

Počet
akcií

Nominální Pořizovací
hodnota
cena
(tis. Kč)
(tis. Kč)

Výsledek
hospodaření
v roce
Účetní
Podíl
končícím
hodnota na základním 30. září 2018
(tis. Kč)
kapitálu (%)
(tis. Kč)

Výnos
Vlastní
z dividend
kapitál
v roce
30. září
končícím
2018 30. září 2018
(tis. Kč)
(tis. Kč)

Tuzemské
Zásobování teplem
Vsetín a.s.
Jiráskova 1326, Vsetín

2 762

78 878

183 872

229 048

100

41 932

229 048

30 000

-

-

31 800

49 239

50,96

12 480

96 622

8 663

TERMO Děčín a.s.
Oblouková 958/25, Děčín

502 895

46 769

49 086

255 537

96,91

22 596

263 681

14 536

Českolipské teplo a.s.
Kutvirtova 339/5, Praha 5

1

2 000

47 795

180 045

100

37 440

180 045

15 000

100

9 900

134 000

101 037

100

18 968

101 037

5 000

ENERGIE Holding a.s.
Kutvirtova 339/5, Praha 5

1

99 635

299 654

398 524

100

60 280

398 524

45 886

POWGEN a.s.
Kutvirtova 339/5, Praha 5

1

2 000

3 249

198 501

100

11 859

198 501

15 000

G-RONN s.r.o.
Kutvirtova 339/5, Praha 5

-

-

23 218

115 886

100

8 926

115 886

0

G-LINDE s.r.o.
Kutvirtova 339/5, Praha 5

-

-

6 219

15 316

100

1 171

15 316

0

IROMEZ s.r.o.
Pod Náspem 2005,
Pelhřimov

-

-

33 126

95 306

100

4 115

95 306

0

1 389

13 890

487 607

586 105

100

39 103

586 105

37 000

-

-

211

1 136

100

196

1 136

0

CTZ s.r.o.
Sokolovská 572,
Uherské Hradiště

OPATHERM a.s.
Horní náměstí 283/58,
Opava

TERMIZO a.s.
Dr. Milady Horákové 571/56,
Liberec
e.services s.r.o.
Oblouková 958/25, Děčín
Celkem
zůstatková hodnota

2 225 680

171 085

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 2019 ani 2018 žádnou pohledávku z přijaté dividendy.
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4. Zásoby
Zásoby ve výši 16 083 tis. Kč k 30. září 2019 jsou tvořeny nedokončenou výrobou vztahující se k projektům EPC
(k 30. září 2018: 12 326 tis. Kč).
Společnost netvořila opravnou položku k zásobám k 30. září 2019 ani k 30. září 2018.

5.

Pohledávky

Pohledávky po splatnosti k 30. září 2019 činily 3 974 tis. Kč (k 30. září 2018: 1 632 tis. Kč).
Opravná položka k pohledávkám k 30. září 2019 činila 283 tis. Kč (k 30. září 2018: 283 tis. Kč).
Pohledávky nejsou kryty věcnými zárukami a žádná z nich nemá splatnost delší než 5 let.
Společnost neeviduje žádné pohledávky a podmíněné pohledávky, které nejsou vykázány v rozvaze.

6. Vlastní kapitál
Společnost je plně vlastněna společností MVV Energie AG, zapsanou v Spolkové republice Německo a tato společnost je
mateřskou společností celé skupiny MVV Energie CZ.
Společnost je součástí jediného konsolidačního celku, jehož mateřskou společností je MVV Energie AG. Konsolidovanou účetní
závěrku je možné získat v sídle společnosti MVV Energie AG na adrese D-68159 Mannheim, Luisenring 49, Spolková republika
Německo.
Společnost se přihlásila k zákonu o obchodních korporacích jako celku (viz poznámka 1) a využila možnosti nevytvářet povinně
rezervní fond, což zároveň umožňují stanovy Společnosti.
Představenstvo Společnosti zpracovalo účetní závěrku a navrhlo rozdělení zisku za rok končící 30. září 2018, které 14. prosince
2018 předložilo jedinému akcionáři ke schválení. Dne 14. prosince 2018 pak jediný akcionář schválil účetní závěrku Společnosti
za rok končící 30. září 2018 a rozhodl o rozdělení zisku za rok končící 30. září 2018 ve výši 158 562 tis. Kč převedením
do nerozděleného zisku.
Dne 14. prosince 2018 jediný společník Společnosti rozhodl o výplatě podílu na zisku ve výši 140 mil. Kč.
Do data vydání této výroční zprávy nenavrhlo představenstvo Společnosti rozdělení zisku za rok končící 30. září 2019.

7.

Rezervy

Společnost vykazovala k 30. září 2019 ostatní rezervy ve výši 6 831 tis. Kč (k 30. září 2018 ve výši 8 142 tis. Kč). Rezervy jsou
tvořeny převážně rezervou z titulu odměn a bonusů pro zaměstnance.

8.

Závazky, budoucí závazky a podmíněné závazky

Závazky nejsou kryty věcnými zárukami a nemají splatnost delší než 5 let.
Celková výše závazků nezahrnutých v rozvaze, která vychází z uzavřených smluv o operativním pronájmu z titulu nájemní
smlouvy sídla společnosti k 30. září 2019, činila 1 936 tis. Kč (k 30. září 2018: 4 425 tis. Kč).
Ke dni 30. září 2019 měla Společnost vystaveny bankovní záruky pro provozní účely ve výši 947 tis. Kč
(k 30. září 2018: 1 247 tis. Kč).
Společnost k 30. září 2019 evidovala podmíněný závazek ve výši 19 110 tis. Kč (k 30. září 2018: 22 266 tis. Kč) (bez úroků) z titulu
postoupené pohledávky se splatností do 31. prosince 2024.
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9.

Úvěry a ostatní zápůjčky

Společnost nečerpá žádné bankovní úvěry.
Společnost poskytla zástavu a záruky dceřiným společnostem za úvěry u následujících bankovních institucí:
UniCredit Bank

– Zástavní právo k obchodnímu podílu společnosti OPATHERM a.s. za její úvěr

ČS

– Zástava listinných cenných papírů společnosti ENERGIE Holding a.s. za její úvěr

Komerční banka

– Ručení za úvěr společnosti Teplárna Liberec, a.s.

Komerční banka

– Zástava listinných cenných papírů společnosti TERMIZO a.s. za její úvěr

10. Transakce se spřízněnými stranami
V této poznámce jsou uvedeny všechny významné transakce se spřízněnými stranami.
(tis. Kč)

Běžné období

Minulé období

43 002

44 003

Výnosy
Služby poskytované v rámci skupiny
Prodej zboží – prodej paliv

72 671

85 589

Přijaté dividendy

207 045

171 085

Celkem

322 718

300 677

Náklady
Ostatní služby

5 955

2 110

Celkem

5 955

2 110

Ve výnosech a nákladech od spřízněných stran nejsou uvedeny přefakturace z obchodů s emisními povolenkami.
Společnost ve fiskálním roce končícím 30. září 2019 zrealizovala prodej i nákup emisních povolenek od sesterské společnosti
MVV Trading GmbH a dceřiné společnosti IROMEZ s.r.o. pro další dceřiné společnosti v celkové výši 11 535 tis. Kč
(ve fiskálním roce končícím 30. září 2018 dosahovali tyto přefakturace výše 13 515 tis. Kč).
Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami:
(tis. Kč)

Běžné období

Minulé období

3 397

1 377

Pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Dohadné účty aktivní

18 883

17 231

Celkem

22 280

18 608

Dohadné účty pasivní

3 244

5 547

Závazky z obchodních vztahů

4 732

0

Celkem

7 976

5 547

Závazky

Členům představenstva Společnosti, členům dozorčí rady a akcionáři nebyly k 30. září 2019 a k 30. září 2018 poskytnuty žádné
zápůjčky, žádná zajištění ani ostatní plnění.
Představenstvu a příslušným vedoucím zaměstnancům Společnosti jsou k dispozici služební vozidla.
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11. Zaměstnanci

Mzdové náklady členů statutárního orgánu a vedoucích
zaměstnanců
Mzdové náklady ostatních zaměstnanců

počet

Běžné období
(tis. Kč)

8

15 368

8

19 336

24

16 421

26

15 003

Náklady na sociální zabezpečení
Ostatní sociální náklady
Osobní náklady celkem

32

počet

Minulé období
(tis. Kč)

9 636

9 751

1 012

648

42 437

34

44 738

Vedoucí zaměstnanci zahrnují výkonné členy představenstva, ředitele úseků, manažery divizí, ostatní ředitele a vedoucí
zaměstnance, kteří jsou jim přímo podřízeni.
Ostatní transakce s vedením Společnosti jsou popsány v poznámce 10 Transakce se spřízněnými stranami.

12. Daň z příjmů
Daňový náklad zahrnuje:
(tis. Kč)

Běžné období

Minulé období

Odložená daň

6 412

-937

Daňový náklad celkem

6 412

-937

Běžné období

Minulé období

440

25

Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 %.
Odloženou daňovou pohledávku lze analyzovat následovně:
(tis. Kč)
Odložená daňová pohledávka z titulu:
rozdílu účetní a daňové zůstatkové hodnoty majetku
rezerv a opravných položek

1 351

1 601

daňové ztráty minulých let

5 232

4 786

Odložená daňová pohledávka celkem

7 023

6 412

0

6 412

*Zaúčtovaná odložená daňová pohledávka

*Společnost vykazovala k 30. září 2019 potenciální odloženou daňovou pohledávku ve výši 7 023 tis. Kč. S ohledem na daňové plánování Společnosti
a vzhledem k tomu, že budoucí uplatnění této pohledávky není pravděpodobné, se Společnost rozhodla k 30. září 2019 o této pohledávce již
nadále neúčtovat.

Společnost měla k 30. září 2019 daňové ztráty v úhrnné výši 27 535 tis. Kč (k 30. září 2018 ve výši 25 192 tis. Kč), které mohou
být použity až do roku 2024.

13. Následné události
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 30. září 2019.

19. prosince 2019

Jörg Lüdorf
předseda představenstva

Ing. Jaroslav Pantůček
člen představenstva
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06

Zpráva o vztazích
za účetní období od 1. října 2018 do 30. září 2019

Obchodní firma: MVV Energie CZ a.s.
Sídlo: Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5
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 řídicí a řízenou osobou;
• řídicí 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 2018 – ZÁŘÍ 2019

Struktura vztahů mezi řídicí 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 (řídicí osoba – koncern dle § 79 zákona o obchodních korporacích)
Ovládající osobou (v tomto koncernu osobou řídicí) 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 řídicí osobou)
Vztahy mezi společností MVV Energie CZ a.s. a jí ovládanými osobami jsou popsány ve zprávách vypracovávaných těmito
osobami; v této zprávě jsou uvedeny pouze vztahy vůči mateřské 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 společností
MVV Umwelt GmbH, se sídlem Otto-Hahn-Straße 1, D 68169 Mannheim, Spolková republika Německo, identifikační číslo
HRB 8877, a MVV Umwelt Asset GmbH, Otto-Hahn-Straße 1, 68169 Mannheim, Spolková republika Německo, identifikační
číslo HRB 9355, jež jsou dceřinými společnostmi společnosti MVV Energie AG.

54

MVV Energie CZ a.s. | Výroční zpráva 2018–2019

1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Osoby ovládané nepřímo ovládající osobou (tj. nepřímo řízené):
CTZ s.r.o., se sídlem Uherské Hradiště – Mařatice, Sokolovská 572, PSČ: 686 01, IČO: 63472163;
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., se sídlem Česká Lípa, Liberecká 132, Stará Lípa, 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;
OPATHERM a.s., se sídlem 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, IČO: 62241672;
TERMIZO a.s., se sídlem Liberec VII – Horní Růžodol, Dr. Milady Horákové 571/56, PSČ: 460 07, IČO: 64650251;
TERMO Děčín a.s., se sídlem Děčín I – Děčín, Oblouková 958/25, 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 2018 – září 2019, 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 a vyplacení podílu na zisku společností Českolipské teplo a.s.,
CTZ s.r.o., ENERGIE Holding a.s., OPATHERM a.s., POWGEN a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., G-RONN s.r.o.,
G-LINDE s.r.o., TERMO Děčín a.s., e.services s.r.o., neproběhla v účetním období říjen 2018 – září 2019 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.
Z těchto plnění nevznikla Společnosti žádná újma.

Smlouvy mezi společností a osobou ovládanou (řízenou) či ovládající (řídicí)
a navzájem mezi ovládanými osobami za období říjen 2018 – září 2019
Smlouvy se společností MVV Energie AG
Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená mezi společností MVV Energie AG a Společností dne 13. září 2018
na dobu neurčitou. Z této smlouvy žádná újma společnosti nevznikla.

Smlouvy mezi ovládanou osobou a dalšími ovládanými osobami
V tomto období byly platné a účinné následující smlouvy a dodatky mezi ovládanou osobou a dalšími ovládanými osobami:
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Smlouvy uzavřené mezi společností CTZ s.r.o. a Společností
Smlouva o poskytování poradenství mezi CTZ s.r.o. a Společností uzavřená dne 1. října 2006. Z této smlouvy nevznikla
Společnosti žádná újma.
Mandátní smlouva – zahrnující 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, správu společného majetku mandantů souvisejícího se sdružením, vedení účetnictví sdružení a vypracování ročního
vyúčtování mezi společností CTZ s.r.o. a Společností. Smlouva byla uzavřena dne 7. ledna 2009, ve znění pozdějších dodatků.
Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. Udělena plná moc pro zastupování společnosti CTZ s.r.o. Společností
dle mandátní smlouvy. Z této plné moci nevznikla Společnosti žádná újma.
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 a společností CTZ s.r.o. uzavřený dne 12. září 2005, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla
Společnosti žádná újma.
Smlouva o poskytování outsourcingových služeb v oblasti IS/IT mezi CTZ s.r.o. a Společností uzavřená dne 31. prosince 2013.
Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Smlouva o zpracování osobních údajů mezi CTZ s.r.o. a Společností uzavřená dne 14. září 2018. Z této smlouvy nevznikla
Společnosti žádná újma.
Příkazní smlouva uzavřená dne 29. dubna 2016 mezi společnostmi ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s.,
CTZ s.r.o. a Společností k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky elektřiny se společností Amper Market, a.s.,
pro rok 2017, 2018 uzavřená do 31. prosince 2018, ve znění pozdějších dodatků. 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 Společností k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky plynu se společností LAMA energy a.s.
pro rok 2018 do 31. prosince 2018. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Kupní smlouva na prodej a koupi hnědého uhlí na roky 2016–2019/2020 z produkce Severočeských dolů a.s. mezi společností
CTZ s.r.o. a Společností uzavřená dne 24. července 2015. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Příkazní smlouva uzavřená dne 29. května 2017 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 k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky plynu se společností LAMA energy a.s.
pro rok 2019 do 31. prosince 2019. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Příkazní smlouva uzavřená dne 23. ledna 2018 mezi společnostmi POWGEN a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o.,
Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., CTZ s.r.o. a Společností k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky elektřiny
se společností Amper Market, a.s., pro rok 2019 do 31. prosince 2019. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
Příkazní smlouva uzavřená dne 23. ledna 2018 mezi společnostmi POWGEN a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o.,
Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., CTZ s.r.o., OPATHERM a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., ČESKOLIPSKÁ
TEPLÁRENSKÁ a.s., G-RONN s.r.o., G-LINDE s.r.o., TERMIZO a.s. a Společností pro realizaci výběrových řízení na nákup
a prodej komodit: zemního plynu, elektrické energie, povolenek na jednotlivé roky s cílem zajištění co nejvýhodnější nabídky
vždy do 30. června příslušného kalendářního roku na neurčitou dobu. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
Příkazní smlouva uzavřená dne 10. dubna 2018 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 k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky elektřiny se společností LAMA energy a.s.,
pro rok 2020 do 31. prosince 2020. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
Příkazní smlouva uzavřená dne 28. května 2018 mezi společnostmi G-RONN s.r.o., IROMEZ s.r.o., CTZ s.r.o., OPATHERM a.s.
a Společností k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky elektřiny se společností Digital Energy Services s.r.o.
pro rok 2020 do 31. prosince 2020. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
Příkazní smlouva uzavřená dne 28. května 2018 mezi společnostmi POWGEN a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o.,
Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., CTZ s.r.o., Zásobování teplem Vsetín a.s. a Společností k vyjednání podmínek
pro uzavření smluv na dodávky elektřiny se společností Amper Market, a.s., pro rok 2020 do 31. prosince 2020. Z této smlouvy
žádná újma Společnosti nevznikla.
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Příkazní smlouva uzavřená dne 20. října 2017 mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s.,
IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., CTZ s.r.o.
a Společností k vyjednání podmínek na dodávky elektřiny od společnosti LAMA energy a.s., pro rok 2018 do 31. prosince 2018.
Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
Příkazní smlouva uzavřená dne 30. července 2018 mezi společností ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s.,
IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., CTZ s.r.o.
a Společností k vyjednání podmínek na dodávky elektřiny (nízké napětí) od společnosti Amper Market, a.s., pro rok 2019
do 31. prosince 2019. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
Kupní smlouva o nákupu 3000 ks povolenek uzavřená mezi CTZ s.r.o. a Společností, uzavřená dne 12. října 2018.
Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
Kupní smlouva o nákupu 3000 ks povolenek uzavřená mezi CTZ s.r.o. a Společností, uzavřená dne 20. prosince 2018.
Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
Příkazní smlouva uzavřená dne 14. května 2019 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 k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky plynu se společností LAMA energy a.s. pro rok
2021 do 31. prosince 2021. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
Kupní smlouva o nákupu 5000 ks povolenek uzavřená mezi CTZ s.r.o. a Společností, uzavřená dne 10. září 2019. Z této smlouvy
žádná újma Společnosti nevznikla.
Příkazní smlouva uzavřená dne 13. srpna 2019 mezi společnostmi ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., Zásobování teplem
Vsetín a.s., OPATHERM a.s., CTZ s.r.o. a Společností k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky elektřiny
se společností Amper Market, a.s. pro rok 2021 do 31. prosince 2021. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
Příkazní smlouva uzavřená dne 13. srpna 2019 mezi společnostmi G-RONN s.r.o., IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., CTZ s.r.o.
a Společností k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávku elektřiny se společností Digital Energy Services s.r.o.
pro rok 2021 do 31. prosince 2021. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Smlouvy uzavřené mezi společností ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a Společností
Smlouva o poskytování poradenství mezi společností ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a Společností uzavřená
dne 20. března 2009. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Smlouva o poskytování outsourcingových služeb v oblasti IS/IT mezi společností ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.
a Společností uzavřená dne 31. prosince 2013. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Smlouva o zpracování osobních údajů mezi společností ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a Společností uzavřená
dne 14. září 2018. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Mandátní smlouva – zahrnující 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, správu společného majetku mandantů souvisejícího se sdružením, vedení účetnictví sdružení a vypracování ročního
vyúčtování mezi společností ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a Společností. Smlouva byla uzavřena dne 7. ledna 2009,
ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. Udělena plná moc pro zastupování společnosti
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Společností dle mandátní smlouvy. Z této plné moci nevznikla Společnosti žádná újma.
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 a společností ČESKOLIPSKOU TEPLÁRENSKOU a.s. uzavřený dne 7. ledna 2009, ve znění pozdějších dodatků.
Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
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 Společností k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky plynu se společností LAMA energy a.s.
pro rok 2018 uzavřená do 31. prosince 2018. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
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Příkazní smlouva uzavřená dne 14. května 2019 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 týkající se smluv o dodávkách zemního plynu uzavřených mezi jednotlivými společnostmi
a společností LAMA energy a.s. pro rok 2021 do 31. prosince 2021. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
Příkazní smlouva uzavřená mezi společností CTZ s.r.o., 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 dne 29. května 2017 k vyjednání podmínek pro uzavření smluv o dodávkách plynu mezi jednotlivými
společnostmi a společností LAMA energy a.s. pro rok 2019 uzavřená do 31. prosince 2019. Z této smlouvy nevznikla
Společnosti žádná újma.
Příkazní smlouva uzavřená dne 10. dubna 2018 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 k vyjednání podmínek pro uzavření smluv o dodávkách zemního plynu mezi jednotlivými společnostmi
a společností LAMA energy a.s. pro rok 2020 do 31. prosince 2020. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
Příkazní smlouva uzavřená dne 20. října 2017 mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s.,
IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., CTZ s.r.o.
a Společností týkající se smluv o dodávkách elektřiny uzavřených mezi jednotlivými společnostmi a společností
LAMA energy a.s. pro rok 2018 do 31. prosince 2018.
Příkazní smlouva uzavřená mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o.,
OPATHERM a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. a Společností dne 30. července 2018
týkající se smluv o dodávkách elektrické energie uzavřených mezi jednotlivými společnostmi a společností Amper Market, a.s.,
pro rok 2019 do 31. prosince 2019. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
Příkazní smlouva uzavřená dne 23. ledna 2018 mezi společnostmi POWGEN a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o.,
Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., CTZ s.r.o., OPATHERM a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., ČESKOLIPSKÁ
TEPLÁRENSKÁ a.s., G-RONN s.r.o., G-LINDE s.r.o., TERMIZO a.s. a Společností pro realizaci výběrových řízení na nákup
a prodej komodit: zemního plynu, elektrické energie, povolenek na jednotlivé roky s cílem zajištění co nejvýhodnější nabídky
vždy do 30. června příslušného kalendářního roku na neurčitou dobu. 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 nevznikla Společnosti žádná újma.
Mandátní smlouva – zahrnující 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, správu společného majetku mandantů souvisejícího se sdružením, vedení účetnictví sdružení a vypracování
ročního vyúčtování. Smlouva byla mezi společností Českolipské teplo a.s. a Společností uzavřena dne 7. ledna 2009, ve znění
pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. Udělena plná moc pro zastupování společnosti
Českolipské teplo a.s. a Společností dle mandátní smlouvy. Z této plné moci nevznikla Společnosti žádná újma.
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 uzavřený dne 10. srpna 2006, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy
nevznikla Společnosti žádná újma.

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 Společností uzavřená
dne 31. prosince 2013. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Smlouva o zpracování osobních údajů mezi společností e.services s.r.o. a Společností uzavřená dne 14. září 2018.
Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
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Mandátní smlouva – Dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě, na základě kterého přistoupila společnost e.services s.r.o. k Mandátní
smlouvě zahrnující 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,
správu společného majetku mandantů souvisejícího se sdružením, vedení účetnictví sdružení a vypracování ročního vyúčtování
mezi společností e.services s.r.o. a Společností. Dodatek byl uzavřen dne 2. ledna 2012, ve znění pozdějších dodatků.
Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. Udělena plná moc pro zastupování společnosti e.services s.r.o. Společností
dle mandátní smlouvy. Z této plné moci nevznikla Společnosti žádná újma.
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 a společností e.services s.r.o. uzavřený dne 2. ledna 2012, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla
Společnosti žádná újma.

Smlouvy uzavřené mezi společností ENERGIE Holding a.s. a Společností
Příkazní smlouva uzavřená dne 29. dubna 2016 mezi společnostmi ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s.,
CTZ s.r.o. a Společností k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky elektřiny se společností Amper Market, a.s.,
pro rok 2017, 2018 uzavřená do 31. prosince 2018, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy žádná újma Společnosti
nevznikla.
Příkazní smlouva uzavřená dne 29. května 2017 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 k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky plynu se společností LAMA energy a.s.
pro rok 2019 do 31. prosince 2019. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Příkazní smlouva uzavřená dne 20. října 2017 mezi společnostmi ENERGIE Holding a.s., ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.,
IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., CTZ s.r.o.
a Společností k zajištění uplatnění nové ceny elektřiny pro rok 2018 do 31. prosince 2018 pro uzavření smluv na dodávku
elektřiny se společností LAMA energy a.s. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
Příkazní smlouva uzavřená dne 23. ledna 2018 mezi společnostmi ENERGIE Holding a.s., POWGEN a.s., IROMEZ s.r.o.,
Teplárna Liberec a.s., TERMO Děčín a.s., CTZ s.r.o. a Společností k zajištění uplatnění nové ceny elektřiny pro rok 2019
do 31. prosince 2019 pro uzavření smluv na dodávky elektřiny se společností Amper Market, a.s. Z této smlouvy žádná újma
Společnosti nevznikla.
Příkazní smlouva uzavřená dne 30. července 2018 mezi společnostmi ENERGIE Holding a.s., ČESKOLIPSKÁ
TEPLÁRENSKÁ a.s., IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s.,
CTZ s.r.o. a Společností, k zajištění uplatnění nové ceny elektřiny pro rok 2019 do 31. prosince 2019 pro uzavření smluv
na dodávky elektřiny se společností Amper Market, a.s. Z této smlouvy žádná újma společnosti nevznikla.
Smlouva o poskytování poradenství mezi společností ENERGIE Holding a.s. a Společností uzavřená dne 2. ledna 2007.
Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Smlouva o podnájmu nebytových prostor mezi společností ENERGIE Holding a.s. a Společností uzavřená 28. května 2010,
ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Smlouva o zastavení pohledávek z pojistné smlouvy č. ZP-P5/410/07LCD mezi společností ENERGIE Holding a.s. a Společností
uzavřená dne 22. prosince 2016. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Smlouva o poskytování outsourcingových služeb v oblasti IS/IT mezi společností ENERGIE Holding a.s. a Společností uzavřená
dne 31. prosince 2013. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Smlouva o zpracování osobních údajů mezi společností ENERGIE Holding a.s. a Společností uzavřená dne 14. září 2018.
Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Kupní smlouva na prodej a koupi hnědého uhlí na roky 2016–2019/2020 z produkce Severočeských dolů mezi
Společností a společností ENERGIE Holding a.s. uzavřená dne 28. července 2015, ve znění pozdějších dodatků uzavřená
do 31. prosince 2020. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Kupní smlouva č. 2017042701 na prodej a koupi hnědého uhlí druh MIAL na dobu určitou do 31. prosince 2021 z produkce
společnosti PGE, KWB Turów SA, mezi Společností a společností ENERGIE Holding a.s. uzavřená dne 3. července 2017,
ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
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Smlouva o úvěru č. 410/07/LCD mezi společností ENEGIE Holding a.s., Českou spořitelnou a.s. a Společností uzavřená
dne 19. března 2007, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Mandátní smlouva – zahrnující 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, správu společného majetku mandantů souvisejícího se sdružením, vedení účetnictví sdružení a vypracování
ročního vyúčtování mezi společností ENERGIE Holding a.s. a Společností. Smlouva byla uzavřena dne 7. ledna 2009, ve znění
pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. Udělena plná moc pro zastupování společnosti
ENERGIE Holding a.s. Společností dle mandátní smlouvy. Z této plné moci nevznikla Společnosti žádná újma.
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
ve znění pozdějších dodatků mezi Společností a společností ENERGIE Holding a.s. uzavřený dne 12. prosince 2006, ve znění
pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Dohoda o společném postupu mezi Statutárním městem Liberec, Teplárnou Liberec, a.s., společností ENERGIE Holding a.s.
a Společností uzavřená dne 16. prosince 2015. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Prováděcí ujednání k Dohodě o společném postupu mezi Statutárním městem Liberec, společností ENERGIE Holding a.s.,
Teplárnou Liberec, a.s., a Společností uzavřené dne 14. února 2018. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Příkazní smlouva uzavřená dne 10. dubna 2018 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 k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky zemního plynu pro rok 2020
do 31. prosince 2020. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Příkazní smlouva uzavřená dne 28. května 2018 mezi společnostmi ENERGIE Holding a.s., POWGEN a.s., IROMEZ s.r.o.,
Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., CTZ s.r.o., Zásobování teplem Vsetín a.s. a Společností k zajištění uplatnění nové
ceny elektřiny pro rok 2020 do 31. prosince 2020 pro uzavření smlouvy na dodávku elektřiny se společností Amper Market, a.s.
Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
Příkazní smlouva uzavřená dne 23. ledna 2018 mezi společnostmi POWGEN a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o.,
Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., CTZ s.r.o., OPATHERM a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., ČESKOLIPSKÁ
TEPLÁRENSKÁ a.s., G-RONN s.r.o., G-LINDE s.r.o., TERMIZO a.s. a Společností pro realizaci výběrových řízení na nákup
a prodej komodit: zemního plynu, elektrické energie, povolenek na jednotlivé roky s cílem zajištění co nejvýhodnější nabídky
vždy do 30. června příslušného kalendářního roku na neurčitou dobu. 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 Společností k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky plynu se společností LAMA energy a.s.
pro rok 2018 do 31. prosince 2018. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Oznámení o vzniku zástavního práva k pohledávkám dle Smlouvy o vzniku zástavního práva k pohledávkám z pojistných smluv
0013881442 mezi společností ENERGIE Holding a.s., Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Česká
spořitelna, a.s., a Společností ze dne 2. ledna 2017. Z tohoto oznámení nevznikla Společnosti žádná újma.
Příkazní smlouva uzavřená dne 14. května 2019 mezi společnostmi ENERGIE Holding a.s., ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.,
IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., POWGEN a.s.,
CTZ s.r.o. a Společností k zajištění uplatnění nové ceny plynu se společností LAMA energy a.s. pro rok 2021
do 31. prosince 2021. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
Příkazní smlouva uzavřená dne 13. srpna 2019 mezi společnostmi ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., CTZ s.r.o., Zásobování
teplem Vsetín a.s., OPATHERM a.s. a Společností k zajištění uplatnění nové ceny elektřiny se společností Amper Market a.s.
pro rok 2021 do 31. prosince 2021. 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 uzavřená dne 31. května 2010.
Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Smlouva o vinkulaci pojistného plnění mezi společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., společností
G-LINDE s.r.o. a Společností uzavřená dne 6. prosince 2016 do 30. září 2019. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
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Oznámení k pojistné smlouvě č. 0013881442 podepsané společností G-LINDE s.r.o. a Společností, stvrzené společností Česká
podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group ze dne 6. prosince 2016. Z tohoto oznámení nevznikla Společnosti
žádná újma.
Mandátní smlouva – Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě, na základě kterého přistoupila společnost G-LINDE s.r.o. k Mandátní
smlouvě zahrnující 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,
správu společného majetku mandantů souvisejícího se sdružením, vedení účetnictví sdružení a vypracování ročního vyúčtování
mezi společností G-LINDE s.r.o. a Společností. Dodatek byl uzavřen dne 10. listopadu 2010, ve znění pozdějších dodatků. Z této
smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. Udělena plná moc pro zastupování společnosti G-LINDE s.r.o. Společností dle
mandátní smlouvy. Z této plné moci nevznikla Společnosti žádná újma.
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
mezi Společností a společností G-LINDE s.r.o. uzavřený dne 10. listopadu 2010, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy
nevznikla Společnosti žádná újma.
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 k vyjednání podmínek pro uzavření smluv
na dodávky elektřiny se společností Amper Market, a.s., pro rok 2017, 2018 do 31. prosince 2018. Z této smlouvy nevznikla
Společnosti žádná újma.
Příkazní smlouva uzavřená dne 23. ledna 2018 mezi společnostmi POWGEN a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o.,
Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., CTZ s.r.o., OPATHERM a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., ČESKOLIPSKÁ
TEPLÁRENSKÁ a.s., G-RONN s.r.o., G-LINDE s.r.o., TERMIZO a.s. a Společností pro realizaci výběrových řízení na nákup
a prodej komodit: zemního plynu, elektrické energie, povolenek na jednotlivé roky s cílem zajištění co nejvýhodnější nabídky
vždy do 30. června příslušného kalendářního roku na neurčitou dobu. 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 zahrnující 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,
správu společného majetku mandantů souvisejícího se sdružením, vést účetnictví sdružení a vypracování ročního vyúčtování
mezi společností G-RONN s.r.o. a Společností. Dodatek byl uzavřen dne 10. listopadu 2010, ve znění pozdějších dodatků.
Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. Udělena plná moc pro zastupování společnosti G-RONN s.r.o. Společností
dle mandátní smlouvy. Z této plné moci nevznikla Společnosti žádná újma.
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 mezi společností G-RONN s.r.o.
a Společností uzavřený dne 10. listopadu 2010, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Smlouva o podnájmu nebytových prostor mezi společností G-RONN s.r.o. a Společností uzavřená dne 31. května 2010, ve znění
pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Smlouva o vinkulaci pojistného plnění z pojistné smlouvy č. 0013881442 mezi společností UniCredit Bank Czech Republic, a.s.,
G-RONN s.r.o. a Společností uzavřená dne 6. prosince 2016. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Oznámení k pojistné smlouvě č. 0013881442 podepsané společností G-RONN s.r.o. a Společností, stvrzené společností Česká
podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group ze dne 6. prosince 2016. Z tohoto oznámení nevznikla Společnosti
žádná újma.
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 k vyjednání podmínek pro uzavření smluv
na dodávky elektřiny se společností Amper Market, a.s., pro rok 2017, 2018 uzavřená do 31. prosince 2018. Z této smlouvy
nevznikla Společnosti žádná újma.
Příkazní smlouva uzavřená dne 23. ledna 2018 mezi společnostmi POWGEN a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o.,
Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., CTZ s.r.o., OPATHERM a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., ČESKOLIPSKÁ
TEPLÁRENSKÁ a.s., G-RONN s.r.o., G-LINDE s.r.o., TERMIZO a.s. a Společností pro realizaci výběrových řízení na nákup

MVV Energie CZ a.s. | Výroční zpráva 2018–2019

61

a prodej komodit: zemního plynu, elektrické energie, povolenek na jednotlivé roky s cílem zajištění co nejvýhodnější nabídky
vždy do 30. června příslušného kalendářního roku na neurčitou dobu. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
Příkazní smlouva uzavřená dne 6. února 2018 mezi společností G-RONN s.r.o. a Společností k zajištění ve vztahu k obchodníkovi
s elektřinou uplatnění nové ceny pro rok 2019 do 31. prosince 2019. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
Příkazní smlouva uzavřená dne 28. května 2018 mezi společností G-RONN s.r.o., IROMEZ s.r.o., CTZ s.r.o., OPATHERM a.s.
a Společností k zajištění ve vztahu k obchodníkovi s elektřinou uplatnění nové ceny do 31. prosince 2020. Z této smlouvy žádná
újma Společnosti nevznikla.
Příkazní smlouva mezi společností G-RONN s.r.o., IROMEZ s.r.o., CTZ s.r.o., OPATHERM a.s. a Společností uzavřená
dne 13. srpna 2019 k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky elektřiny se společností Digital Energy Services s.r.o.
pro rok 2021 do 31. prosince 2021. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

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 uzavřená
dne 31. prosince 2013. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Smlouva o zpracování osobních údajů mezi společností IROMEZ s.r.o. a Společností uzavřená dne 14. září 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 Společností k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky plynu se společností LAMA energy a.s. pro rok
2018 do 31. prosince 2018. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
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
uzavřený dne 10. listopadu 2010 mezi Společností a společností IROMEZ s.r.o., ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy
nevznikla Společnosti žádná újma.
Mandátní smlouva – Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě, na základě něhož přistoupila společnost IROMEZ s.r.o. k Mandátní
smlouvě zaměřené na 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,
správu společného majetku mandantů souvisejícího se sdružením, vedení účetnictví sdružení a vypracování ročního vyúčtování
mezi společností IROMEZ s.r.o. a Společností. Dodatek byl uzavřen dne 10. listopadu 2010, ve znění pozdějších dodatků. Z této
smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. Udělena plná moc pro zastupování společnosti IROMEZ s.r.o. Společností dle
mandátní smlouvy. Z této plné moci nevznikla Společnosti žádná újma.
Žádost o vinkulaci pojistného plnění z pojistné události a oznámení o zástavním právu k předmětu plnění uzavřené mezi
Společností, Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IROMEZ s.r.o. a Raiffeisenbank a.s., a to
k úvěrovým smlouvám č. 115688/01/2010, č. 115688/03/2010 ze dne 6. prosince 2016. Z této žádosti o vinkulaci nevznikla
Společnosti žádná újma.
Příkazní smlouva uzavřená dne 29. května 2017 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 k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky plynu se společností LAMA energy a.s.
pro rok 2019 do 31. prosince 2019. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Příkazní smlouva uzavřená dne 10. dubna 2018 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 k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky elektřiny se společností Amper Market, a.s.,
pro rok 2020 do 31. prosince 2020. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Příkazní smlouva uzavřená dne 29. dubna 2016 mezi společnostmi ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s.,
CTZ s.r.o. a Společností k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky elektřiny se společností Amper Market, a.s.,
pro rok 2018 do 31. prosince 2018, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Příkazní smlouva uzavřená dne 20. října 2017 mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s.,
IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., CTZ s.r.o.
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a Společností k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky elektřiny se společností LAMA energy a.s. pro rok 2018
do 31. prosince 2018. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
Příkazní smlouva uzavřená dne 23. ledna 2018 mezi společnostmi POWGEN a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o.,
Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., CTZ s.r.o., a Společností k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky
elektřiny se společností Amper Market, a.s., pro rok 2019 do 31. prosince 2019. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
Příkazní smlouva uzavřená dne 30. července 2018 mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.,
ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem
Vsetín a.s., CTZ s.r.o. a Společností k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky elektřiny se společností
Amper Market, a.s. pro rok 2019 do 31. prosince 2019. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
Příkazní smlouva uzavřená dne 28. května 2018 mezi společnostmi ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., POWGEN a.s.,
Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., CTZ s.r.o. a Společností k vyjednání podmínek
pro uzavření smluv na dodávky elektřiny se společností Amper Market, a.s. pro rok 2020 do 31. prosince 2020. Z této smlouvy
žádná újma Společnosti nevznikla.
Příkazní smlouva uzavřená dne 28. května 2018 mezi společnostmi G-RONN s.r.o., IROMEZ s.r.o., CTZ s.r.o., OPATHERM a.s.
a Společností k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky elektrické energie se společností Digital Energy
Services s.r.o. pro rok 2020 do 31. prosince 2020. Z této Smlouvy nevznikla společnosti žádná újma.
Příkazní smlouva uzavřená dne 23. ledna 2018 mezi společnostmi POWGEN a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o.,
Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., CTZ s.r.o., OPATHERM a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., ČESKOLIPSKÁ
TEPLÁRENSKÁ a.s., G-RONN s.r.o., G-LINDE s.r.o., TERMIZO a.s. a Společností pro realizaci výběrových řízení na nákup
a prodej komodit: zemního plynu, elektrické energie, povolenek na jednotlivé roky s cílem zajištění co nejvýhodnější nabídky
vždy do 30. června příslušného kalendářního roku na neurčitou dobu. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
Příkazní smlouva uzavřená dne 14. května 2019 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 k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky plynu se společností LAMA energy a.s.
pro rok 2021 do 31. prosince 2021. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
Příkazní smlouva uzavřená dne 13. srpna 2019 mezi společnostmi G-RONN s.r.o., IROMEZ s.r.o., CTZ s.r.o., OPATHERM a.s.
a Společností k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávku elektřiny z kogeneračních jednotek ze sítě VN pro uzavření
smluv na dodávku elektřiny se společností Digital Energy Services s.r.o. pro rok 2021 do 31. prosince 2021. Z této smlouvy
žádná újma Společnosti nevznikla.
Příkazní smlouva uzavřená dne 13. srpna 2019 mezi společnostmi ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., CTZ s.r.o.,
Zásobování teplem Vsetín a.s., OPATHERM a.s. a Společností k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávku elektřiny
se společností Amper Market a.s. pro rok 2021 do 31. prosince 2021. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
Kupní smlouva o prodeji povolenek uzavřená dne 22. srpna 2019 mezi společností IROMEZ s.r.o. a Společností. Z této smlouvy
žádná újma Společnosti nevznikla.

Smlouvy uzavřené mezi společností MVV Trading GmbH a Společností
General Agreement Concerning the Delivery and Acceptance of Electricity mezi společností MVV Trading GmbH
a Společností uzavřená dne 1. května 2007, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Service Contract mezi společností MVV Trading GmbH a Společností uzavřená dne 16. srpna 2019. Z této smlouvy nevznikla
Společnosti žádná újma.

Smlouvy uzavřené mezi společností MVV Umwelt GmbH a Společností
Service agreement mezi společnostmi MVV Umwelt GmbH, MVV Umwelt Asset GmbH (původně MVV Umwelt O&M GmbH),
Společností a společností TERMIZO a.s. uzavřená dne 23. září 2014, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla
Společnosti žádná újma.
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Smlouvy uzavřené mezi společností MVV Umwelt Asset GmbH a Společností
Service agreement mezi společnostmi MVV Umwelt Asset GmbH (původně MVV Umwelt O&M GmbH), MVV Umwelt GmbH,
Společností a společností TERMIZO a.s. uzavřená dne 23. září 2014, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla
Společnosti žádná újma.

Smlouvy uzavřené mezi společností OPATHERM a.s. a Společností
Příkazní smlouva uzavřená dne 29. dubna 2016 mezi společnostmi ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s.,
CTZ s.r.o. a Společností k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky elektřiny se společností Amper Market, a.s.,
pro rok 2017, 2018 ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Smlouva o poskytování poradenství mezi společností OPATHERM a.s. a Společností uzavřená dne 2. října 2006. Z této smlouvy
nevznikla Společnosti žádná újma.
Smlouva o poskytování outsourcingových služeb v oblasti IS/IT mezi společností OPATHERM a.s. a Společností uzavřená
dne 31. prosince 2013. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Smlouva o zpracování osobních údajů mezi společností OPATHERM a.s. a Společností uzavřená dne 14. září 2018. Z této
smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
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., Společností k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky plynu se společností LAMA energy a.s.
pro rok 2018 do 31. prosince 2018. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Mandátní smlouva – zahrnující 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, správu společného majetku mandantů souvisejícího se sdružením, vedení účetnictví sdružení a vypracování ročního
vyúčtování mezi společností OPATHERM a.s. a Společností. Smlouva byla uzavřena dne 7. ledna 2009, ve znění pozdějších
dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. Udělena plná moc pro zastupování společnosti OPATHERM a.s.
Společností dle mandátní smlouvy. Z této plné moci nevznikla Společnosti žádná újma.
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 a společností OPATHERM a.s., ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy
nevznikla Společnosti žádná újma.
Smlouva o zastavení listinných cenných papírů č. 1149/13-1059/13-120 uzavřená mezi společností UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., společností OPATHERM a.s. a Společností ze dne 17. prosince 2013. Z této smlouvy nevznikla
Společnosti žádná újma.
Smlouva o vinkulaci pojistného plnění vztahujícího se k pojistné smlouvě č. 0013881442 mezi společností UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s., společností OPATHERM a.s. a Společností uzavřená dne 6. prosince 2016. Z této smlouvy
nevznikla Společnosti žádná újma.
Oznámení pojišťovně Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group společností OPATHERM a.s. a Společností
ze dne 6. prosince 2016. Z tohoto oznámení nevznikla Společnosti žádná újma.
Příkazní smlouva uzavřená mezi společností CTZ s.r.o., 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 dne 29. května 2017 týkající se smluv o dodávkách plynu uzavřených mezi jednotlivými společnostmi
a společností LAMA energy a.s. pro rok 2019 uzavřená do 31. prosince 2019. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Příkazní smlouva uzavřená mezi společností 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
dne 10. dubna 2018 týkající se smluv o dodávkách plynu uzavřených mezi jednotlivými společnostmi a společností LAMA
energy a.s. pro rok 2020 uzavřená do 31. prosince 2020. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
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Příkazní smlouva uzavřená dne 20. října 2017 mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s.,
IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., CTZ s.r.o.,
a Společností týkající se smluv o dodávkách elektřiny uzavřených mezi jednotlivými společnostmi a společností LAMA
energy a.s. pro rok 2018 uzavřená do 31. prosince 2018. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
Příkazní smlouva uzavřená dne 3. října 2017 mezi společnostmi OPATHERM a.s. a Společností k vyjednání podmínek
pro uzavření smluv na dodávky elektřiny pro rok 2019 se společností E.ON Energie, a.s., do 31. prosince 2019. Z této smlouvy
nevznikla Společnosti žádná újma.
Příkazní smlouva uzavřená dne 30. července 2018 mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE
Holding a.s., IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s.,
CTZ s.r.o. a Společností pro rok 2019 do 31. prosince 2019 k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávku elektřiny
se společností Amper Market, a.s. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Příkazní smlouva uzavřená dne 28. května 2018 mezi společnostmi G-RONN s.r.o., IROMEZ s.r.o., CTZ s.r.o., OPATHERM a.s.,
a Společností k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky elektřiny ze sítě VN pro rok 2020 do 31. prosince 2020
se společností Digital Energy Services s.r.o. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
Příkazní smlouva uzavřená dne 23. ledna 2018 mezi společnostmi POWGEN a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o.,
Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., CTZ s.r.o., OPATHERM a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., ČESKOLIPSKÁ
TEPLÁRENSKÁ a.s., G-RONN s.r.o., G-LINDE s.r.o., TERMIZO a.s. a Společností pro realizaci výběrových řízení na nákup
a prodej komodit: zemního plynu, elektrické energie, povolenek na jednotlivé roky s cílem zajištění co nejvýhodnější nabídky
vždy do 30. června příslušného kalendářního roku na neurčitou dobu. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
Příkazní smlouva uzavřená dne 14. května 2019 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, týkající se smluv o dodávkách plynu uzavřených mezi jednotlivými společnostmi a společností
LAMA energy a.s. pro rok 2021 do 31. prosince 2021. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
Příkazní smlouva uzavřená dne 13. srpna 2019 mezi společností G-RONN s.r.o., IROMEZ s.r.o., CTZ s.r.o., OPATHERM a.s.
a Společností k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávku elektřiny se společností Digital Energy Services s.r.o.
pro rok 2021 do 31. prosince 2021. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Příkazní smlouva uzavřená dne 13. srpna 2019 mezi společností ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., CTZ s.r.o., Zásobování
teplem Vsetín a.s., OPATHERM a.s. a Společností k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávku elektřiny
se společností Amper Market, a.s. pro rok 2021 do 31. prosince 2021. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Smlouvy uzavřené mezi společností POWGEN a.s. a Společností
Smlouva o podnájmu nebytových prostor mezi společností POWGEN a.s. a Společností uzavřená dne 25. května 2010, ve znění
pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Smlouva o poskytování poradenství mezi společností POWGEN a.s. a Společností uzavřená dne 27. května 2011. Z této smlouvy
nevznikla Společnosti žádná újma.
Smlouva o poskytování outsourcingových služeb v oblasti IS/IT mezi společností POWGEN a.s. a Společností uzavřená
dne 31. prosince 2013. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Smlouva o zpracování osobních údajů mezi společností POWGEN a.s. a Společností uzavřená dne 14. září 2018. Z této smlouvy
nevznikla Společnosti žádná újma.
Smlouva o vinkulaci pojistného plnění z pojistné smlouvy č. 0013881442 pro pojištění proti všem nebezpečím uzavřená mezi
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., POWGEN a.s. a Společností dne 6. prosince 2016. Z této smlouvy nevznikla
Společnosti žádná újma.
Mandátní smlouva – zahrnující 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, správu společného majetku mandantů souvisejícího se sdružením, vedení účetnictví sdružení a vypracování ročního
vyúčtování mezi společností POWGEN a.s. a Společností. Smlouva byla uzavřena dne 7. ledna 2009, ve znění pozdějších
dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. Udělena plná moc pro zastupování společnosti POWGEN a.s.
Společností dle mandátní smlouvy. Z této plné moci nevznikla Společnosti žádná újma.
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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 mezi společností POWGEN a.s. a Společností. Dodatek byl
uzavřen dne 1. října 2008, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
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 Společností k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky plynu se společností LAMA energy a.s. pro rok
2018 uzavřená do 31. prosince 2018. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
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 uzavřená dne 29. dubna 2016 k vyjednání podmínek pro uzavření smluv
na dodávky elektřiny se společností Amper Market, a.s., pro rok 2017, 2018 do 31. prosince 2018. Z této smlouvy nevznikla
Společnosti žádná újma.
Příkazní smlouva uzavřená mezi společnostmi CTZ s.r.o., 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 dne 29. května 2017 týkající se smluv o dodávkách plynu uzavřených mezi jednotlivými společnostmi
a společností LAMA energy a.s., pro rok 2019 uzavřená do 31. prosince 2019. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Oznámení pojišťovně vztahující se k pojistné smlouvě č. 0013881442 uzavřené mezi POWGEN a.s., Česká podnikatelská
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a Společností ze dne 6. prosince 2016. Z tohoto oznámení nevznikla Společnosti
žádná újma.
Příkazní smlouva uzavřená mezi společností 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 dne 10. dubna 2018 týkající se smluv o dodávkách zemního plynu uzavřených mezi jednotlivými společnostmi
a společností LAMA energy a.s., pro rok 2020 do 31. prosince 2020. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Příkazní smlouva uzavřená mezi společnostmi POWGEN a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., Teplárna Liberec, a.s.,
TERMO Děčín a.s., CTZ s.r.o. a Společností dne 23. ledna 2018 týkající se smluv o dodávkách elektřiny uzavřených mezi
jednotlivými společnostmi a společností Amper Market, a.s., pro rok 2019 do 31. prosince 2019. Z této smlouvy nevznikla
Společnosti žádná újma.
Příkazní smlouva uzavřená mezi společností POWGEN a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., Teplárna Liberec, a.s.,
TERMO Děčín a.s., CTZ s.r.o., Zásobování teplem Vsetín a.s. a Společností dne 28. května 2018 týkající se smluv o dodávkách
elektřiny uzavřených mezi jednotlivými společnostmi a společností Amper Market, a.s. pro rok 2020 uzavřená do 31. prosince
2020. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Příkazní smlouva uzavřená dne 23. ledna 2018 mezi společnostmi POWGEN a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o.,
Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., CTZ s.r.o., OPATHERM a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., ČESKOLIPSKÁ
TEPLÁRENSKÁ a.s., G-RONN s.r.o., G-LINDE s.r.o., TERMIZO a.s. a Společností pro realizaci výběrových řízení na nákup
a prodej komodit: zemního plynu, elektrické energie, povolenek na jednotlivé roky s cílem zajištění co nejvýhodnější nabídky
vždy do 30. června příslušného kalendářního roku na neurčitou dobu. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
Příkazní smlouva mezi společností POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s. a Společností uzavřená
dne 13. srpna 2019 k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky elektřiny se společností Pražská energetika, a.s.
pro rok 2021 do 31. prosince 2021. 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 uzavřená
dne 14. května 2019 týkající se smluv o dodávkách zemního plynu uzavřených mezi jednotlivými společnostmi a společností
LAMA energy a.s. pro rok 2021 do 31. prosince 2021. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Smlouvy uzavřené mezi společností Teplárna Liberec, a.s. a Společností
Smlouva o poskytování outsourcingových služeb v oblasti IS/IT mezi společností Teplárna Liberec, a.s. a Společností uzavřená
dne 31. prosince 2013. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
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Smlouva o zpracování osobních údajů mezi Společností a společností Teplárna Liberec, a.s., uzavřená dne 14. září 2018.
Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
Mandátní smlouva – zahrnuje 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 Teplárna Liberec, a.s. a Společností uzavřená dne 7. ledna 2009, ve znění pozdějších dodatků.
Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. Udělena plná moc pro zastupování společnosti Teplárna Liberec, a.s.
Společností dle mandátní smlouvy. Z této plné moci nevznikla Společnosti žádná újma.
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 a společností Teplárna Liberec, a.s., uzavřený dne 21. září 2007, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy
nevznikla Společnosti žádná újma.
Dohoda o společném postupu mezi Statutárním městem Liberec, Teplárnou Liberec, a.s., společností ENERGIE Holding a.s.
a Společností uzavřená dne 16. prosince 2015. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Prováděcí ujednání k Dohodě o společném postupu mezi Statutárním městem Liberec, společností ENERGIE Holding a.s.,
Teplárnou Liberec, a.s. a Společností uzavřené dne 14. února 2018. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Kupní smlouva o prodeji povolenek mezi Společností a společností Teplárna Liberec, a.s., uzavřená dne 11. září 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 Společností k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky plynu se společností LAMA energy a.s. pro rok
2018 do 31. prosince 2018. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
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
ze dne 29. května 2017 pro rok 2019 uzavřená do 31. prosince 2019. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
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 uzavřená dne 10. dubna 2018 pro rok 2020 do 31. prosince 2020. 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 uzavřená dne 29. dubna 2016 pro roky 2017, 2018 do 31. prosince 2018. Z této
smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
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 uzavřená
dne 20. října 2017 pro rok 2018 do 31. prosince 2018. 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 uzavřená
dne 23. ledna 2018 pro rok 2019 do 31. prosince 2019 k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na nákup elektřiny jednotlivými
společnostmi se společností Amper Market, a.s. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
Příkazní smlouva uzavřená dne 30. července 2018 mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE
Holding a.s., IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s.,
CTZ s.r.o. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na nákup elektřiny se společností Amper Market, a.s. pro rok 2019
do 31. prosince 2019. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
Příkazní smlouva mezi společnostmi ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s.,
TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., CTZ s.r.o. a Společností uzavřená dne 28. května 2018 pro rok 2020
do 31. prosince 2020 k vyjednávání podmínek k uzavření smlouvy na dodávku elektřiny jednotlivými společnostmi
a společností Amper Market, a.s. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
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Příkazní smlouva uzavřená dne 23. ledna 2018 mezi společnostmi POWGEN a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o.,
Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., CTZ s.r.o., OPATHERM a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., ČESKOLIPSKÁ
TEPLÁRENSKÁ a.s., G-RONN s.r.o., G-LINDE s.r.o., TERMIZO a.s. a Společností pro realizaci výběrových řízení na nákup
a prodej komodit: zemního plynu, elektrické energie, povolenek na jednotlivé roky s cílem zajištění co nejvýhodnější nabídky
vždy do 30. června příslušného kalendářního roku na neurčitou dobu. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
Příkazní smlouva uzavřená dne 13. srpna 2019 mezi společností POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s.
a Společností k vyjednání nejvýhodnějších podmínek k uzavření smluv na elektřinu se společností Pražská energetika a.s.
pro rok 2021 do 31. prosince 2021. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Příkazní smlouva uzavřená dne 14. května 2019 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 k vyjednání co nejlepších podmínek pro uzavření smluv na plyn se společností LAMA energy a.s.
pro rok 2021 uzavřená do 31. prosince 2021. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Smlouvy uzavřené mezi společností TERMIZO a.s. a Společností
Smlouva o poskytování poradenství mezi Společností a společností TERMIZO a.s. uzavřená dne 3. října 2011. Z této smlouvy
nevznikla Společnosti žádná újma.
Smlouva o poskytování outsourcingových služeb v oblasti IS/IT mezi společností TERMIZO a.s. a Společností uzavřená
dne 31. prosince 2013. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Smlouva o zpracování osobních údajů mezi společností TERMIZO a.s. a Společností uzavřená dne 14. září 2018. Z této smlouvy
nevznikla Společnosti žádná újma.
Service agreement mezi společnostmi MVV Umwelt GmbH, MVV Umwelt Asset GmbH (původně MVV Umwelt O&M GmbH),
Společností a společností TERMIZO a.s. uzavřená dne 23. září 2014, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla
Společnosti žádná újma.
Mandátní smlouva – Dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě, na základě kterého přistoupila společnost TERMIZO a.s. k Mandátní
smlouvě zaměřené na 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,
správu společného majetku mandantů souvisejícího se sdružením, vedení účetnictví sdružení a vypracování ročního vyúčtování
mezi společností TERMIZO a.s. a Společností. Dodatek byl uzavřen dne 2. ledna 2012, ve znění pozdějších dodatků. Z této
smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. Udělena plná moc pro zastupování společnosti TERMIZO a.s. Společností dle
mandátní smlouvy. Z této plné moci nevznikla Společnosti žádná újma.
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
TERMIZO a.s. a Společností uzavřený dne 2. ledna 2012, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti
žádná újma.
Příkazní smlouva uzavřená mezi společností POWGEN a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., Teplárna Liberec, a.s.,
TERMO Děčín a.s., CTZ s.r.o., OPATHERM a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.,
G-RONN s.r.o., G-LINDE s.r.o., TERMIZO a.s. uzavřená dne 23. ledna 2018 na dobu neurčitou. Z této smlouvy žádná újma
Společnosti nevznikla.

Smlouvy uzavřené mezi společností TERMO Děčín a.s. a Společností
Smlouva o poskytování poradenství mezi společností TERMO Děčín a.s. a Společností uzavřená dne 1. října 2006, ve znění
pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Smlouva o poskytování outsourcingových služeb v oblasti IS/IT mezi společností TERMO Děčín a.s. a Společností uzavřená
dne 31. prosince 2013. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Smlouva o zpracování osobních údajů mezi společností TERMO Děčín a.s. a Společností uzavřená dne 14. září 2018.
Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
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Mandátní smlouva – zahrnující 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, správu společného majetku mandantů souvisejícího se sdružením, vedení účetnictví sdružení a vypracování ročního
vyúčtování mezi společností TERMO Děčín a.s. a Společností. Smlouva byla uzavřena dne 7. ledna 2009, ve znění pozdějších
dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. Udělena plná moc pro zastupování společnosti TERMO Děčín a.s.
Společností dle mandátní smlouvy. Z této plné moci nevznikla Společnosti žádná újma.
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 a společností
TERMO Děčín a.s. uzavřený dne 12. září 2005. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
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 uzavřená dne 15. června 2016 pro rok 2018 do 31. prosince 2018 pro uzavření smlouvy mezi jednotlivými
společnostmi na dodávky zemního plynu se společností LAMA energy a.s. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
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 uzavřená dne 29. dubna 2016 pro roky 2017, 2018 do 31. prosince 2018 pro uzavření
smlouvy mezi jednotlivými společnostmi na dodávky elektřiny se společností Amper Market, a.s. Z této smlouvy nevznikla
Společnosti žádná újma.
Příkazní smlouva uzavřená dne 29. května 2017 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 k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky plynu se společností LAMA energy a.s.
pro rok 2019 do 31. prosince 2019. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Příkazní smlouva uzavřená dne 30. července 2018 mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.,
ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem
Vsetín a.s., CTZ s.r.o. a Společností k vyjednání podmínek na uzavření smluv na nákup a dodávku elektřiny se společností
Amper Market, a.s., do 31. prosince 2019. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
Příkazní smlouva uzavřená dne 10. dubna 2018 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 k vyjednání podmínek na uzavření smluv na nákup a dodávku zemního plynu se společností
Amper Market, a.s., do 31. prosince 2020. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
Příkazní smlouva uzavřená dne 20. října 2017 mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s.,
IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., CTZ s.r.o.
a Společností k vyjádření podmínek na uzavření smluv na nákup a dodávku elektřiny se společností Amper Market, a.s.,
do 31. prosince 2018. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
Příkazní smlouva uzavřená dne 23. ledna 2018 mezi společnostmi POWGEN a.s., ENERGIE Holding a.s., Teplárna Liberec, a.s.,
TERMO Děčín a.s., CTZ s.r.o., IROMEZ s.r.o. a Společností k vyjádření podmínek na uzavření smluv na nákup a dodávku
elektřiny se společností Amper Market, a.s., do 31. prosince 2019. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
Příkazní smlouva uzavřená dne 28. května 2018 mezi společnostmi POWGEN a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o.,
Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., CTZ s.r.o., Zásobování teplem Vsetín a.s. a Společností do 31. prosince 2020
pro uzavření smlouvy mezi jednotlivými společnostmi a společností Amper Market, a.s. pro dodávky elektřiny. Z této smlouvy
žádná újma Společnosti nevznikla.
Příkazní smlouva uzavřená dne 23. ledna 2018 mezi společnostmi POWGEN a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o.,
Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., CTZ s.r.o., OPATHERM a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., ČESKOLIPSKÁ
TEPLÁRENSKÁ a.s., G-RONN s.r.o., G-LINDE s.r.o., TERMIZO a.s. a Společností pro realizaci výběrových řízení na nákup
a prodej komodit: zemního plynu, elektrické energie, povolenek na jednotlivé roky s cílem zajištění co nejvýhodnější nabídky
vždy do 30. června příslušného kalendářního roku na neurčitou dobu. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
Příkazní smlouva uzavřená dne 14. května 2019 mezi společnostmi ENERGIE Holding a.s., ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.,
IROMEZ s.r.o., POWGEN a.s., OPATHERM a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s.,
CTZ s.r.o. a Společností, k zajištění uplatnění nové ceny zemního plynu se společností LAMA energy a.s. pro rok 2021 do 31.
prosince 2021. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
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Příkazní smlouva uzavřená dne 13. srpna 2019 mezi společností POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s.
a Společností k vyjednání nejvýhodnější ceny elektrické energie se společností Pražská energetika, a.s. na rok 2021. 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 uzavřená dne 1. října 2006,
ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Smlouva o poskytování outsourcingových služeb v oblasti IS/IT mezi Společností a společností Zásobování teplem Vsetín a.s.
uzavřená dne 31. prosince 2013. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Smlouva o zpracování osobních údajů mezi společností Zásobování teplem Vsetín a.s. a Společností uzavřená dne 14. září 2018.
Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Příkazní smlouva uzavřená dne 10. dubna 2018 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. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky zemního plynu se společností LAMA energy a.s. pro rok 2020
do 31. 12. 2020. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
Příkazní smlouva uzavřená mezi společnostmi CTZ s.r.o., 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 dne 29. května 2017 týkající se smluv o dodávkách plynu uzavřených mezi jednotlivými společnostmi
a společností LAMA energy a.s. pro rok 2019 uzavřená do 31. prosince 2019. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
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 uzavřená dne 15. června 2016 k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky plynu se společností LAMA
energy a.s. pro rok 2018 do 31. prosince 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 uzavřená dne 29. dubna 2016 k vyjednání podmínek pro uzavření smluv
na dodávky elektřiny se společností Amper Market, a.s. pro rok 2017, 2018 do 31. prosince 2018. 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
a společností Zásobování teplem Vsetín a.s. uzavřená dne 9. července 2015. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
Příkazní smlouva mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o.,
OPATHERM a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., CTZ s.r.o. a Společností
uzavřená dne 20. října 2017 k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky elektřiny se společností LAMA energy a.s.
pro rok 2018 do 31. prosince 2018. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
Příkazní smlouva mezi společnostmi POWGEN a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., Teplárna Liberec, a.s.,
TERMO Děčín a.s., CTZ s.r.o., Zásobování teplem Vsetín a.s. a Společností uzavřená dne 28. května 2018 k vyjednání podmínek
pro uzavření smluv na dodávky elektřiny se společností Amper Market, a.s., pro rok 2020 do 31. prosince 2020. Z této smlouvy
žádná újma Společnosti nevznikla.
Příkazní smlouva uzavřená dne 14. června 2017 mezi společnostmi Zásobování teplem Vsetín a.s. a Společností k vyjednání
podmínek pro uzavření smluv na dodávku elektřiny se společností E.ON Energie a.s. pro rok 2019 do 31. prosince 2019.
Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
Příkazní smlouva uzavřená dne 30. července 2018 mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.,
ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem
Vsetín a.s., CTZ s.r.o., CTZ s.r.o. a Společností k vyjednání podmínek pro uzavření smlouvy na dodávky elektřiny
se společností Amper Market, a.s. pro rok 2019 do 31. prosince 2019. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
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Příkazní smlouva uzavřená dne 23. ledna 2018 mezi společnostmi POWGEN a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o.,
Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., CTZ s.r.o., OPATHERM a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., ČESKOLIPSKÁ
TEPLÁRENSKÁ a.s., G-RONN s.r.o., G-LINDE s.r.o., TERMIZO a.s. a Společností pro realizaci výběrových řízení na nákup
a prodej komodit: zemního plynu, elektrické energie, povolenek na jednotlivé roky s cílem zajištění co nejvýhodnější nabídky
vždy do 30. června příslušného kalendářního roku na neurčitou dobu. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
Oznámení o vzniku zástavního práva č. 1775/16/68140 na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem
č. 2621/10/68140 uzavřené mezi společnostmi Zásobování teplem Vsetín a.s., Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group a Společností dne 6. prosince 2016. Z tohoto oznámení nevznikla Společnosti žádná újma.
Mandátní smlouva – zahrnující 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, správu společného majetku mandantů souvisejícího se sdružením, vedení účetnictví sdružení a vypracování ročního
vyúčtování mezi společností Zásobování teplem Vsetín a.s. a Společností. Smlouva byla uzavřena dne 7. ledna 2009, ve znění
pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. Udělena plná moc pro zastupování společnosti
Zásobování teplem Vsetín a.s. Společností dle mandátní smlouvy. Z této plné moci nevznikla Společnosti žádná újma.
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 Zásobování
teplem Vsetín a.s. a Společností uzavřený dne 12. září 2005. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
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 uzavřená
dne 14. května 2019 týkající se smluv o dodávkách zemního plynu uzavřených mezi jednotlivými společnostmi a společností
LAMA energy a.s. pro rok 2021 do 31. prosince 2021. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
Smlouva o dílo mezi společností Zásobování teplem Vsetín a.s. a Společností uzavřená dne 23. července 2019. Z této smlouvy
žádná újma Společnosti nevznikla.
Příkazní smlouva mezi společnostmi ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., CTZ s.r.o., Zásobování teplem Vsetín a.s.,
OPATHERM a.s. a Společností uzavřená dne 13. srpna 2019 k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky elektřiny
se společností Amper Market, a.s. pro rok 2021 do 31. prosince 2021. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Ostatní újmy způsobené společnosti MVV Energie CZ a.s. a posouzení vyrovnání vzniklé újmy
dle § 71 a § 72 zákona o obchodních korporacích, v platném znění
Společnosti nevznikla žádná újma v souvislosti s její účastí v koncernu a jejím ovládáním v rozhodném období.

Tajné informace
Všechny informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství ovládající či ovládané osoby (řídicí, řízené osoby)
nebo ostatních osob v rámci koncernu MVV Energie, jsou důvěrné, společně se všemi informacemi, které jakákoliv propojená
osoba označí za důvěrné. Kromě výše uvedeného, všechny informace vztahující se k podnikání a ostatní související informace
a skutečnosti, které by mohly být považovány za tajné a mohly by poškodit osoby v rámci koncernu MVV Energie, jsou
důvěrné.
V souladu s § 504 a porušením obchodního tajemství dle zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění,
neobsahuje tato zpráva o vztazích informace výše uvedeného charakteru, aby se zabránilo případným ztrátám ovládané
a ovládající společnosti (řídicí a řízené společnosti).

Další informace
Další informace lze případně nalézt v účetní závěrce společnosti MVV Energie CZ a.s.
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Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi osobami v koncernu MVV Energie,
zhodnocení rizik a informace o vyrovnání případné újmy
Vztahy mezi společnostmi ve skupině se uskutečňují za tržních podmínek, a ovládané společnosti tak z účasti v koncernu
nevznikají žádné mimořádné výhody či nevýhody a rizika. V průběhu účetního období nebyla v zájmu či na popud ovládající
osoby a ovládaných osob přijata či uskutečněna žádná jiná opatření mimo rámec běžných opatření uskutečňovaných
ovládanou osobou ve vztahu k osobě ovládající jako vlastníkovi ovládané osoby.
Žádné ze společností v rámci koncernu MVV Energie nevznikla jednáním Společnosti újma, a tudíž Společnost neměla
povinnost vyrovnat újmu.

Další informace
Veškeré transakce se společnostmi v rámci koncernu MVV Energie jsou vyčísleny v příloze k účetní závěrce.

Závěr
Představenstvo společnosti MVV Energie CZ a.s. konstatuje, že na základě smluv platných a účinných v období
říjen 2018 – září 2019 mezi Společností a ostatními společnostmi z koncernu MVV Energie a ani jiných jednání, která
byla v zájmu nebo na popud těchto společností koncernu MVV Energie uskutečněna Společností v uvedeném období
říjen 2018 – září 2019, nevznikla Společnosti žádná újma.

V Praze dne 30. září 2019
Za společnost MVV Energie CZ a.s.

Jörg Lüdorf
předseda představenstva
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Ing. Jaroslav Pantůček
člen představenstva

Příloha č. 1 ke Zprávě o vztazích
Koncernová struktura skupiny MVV Energie CZ ke dni 30. září 2019

MVV Energie AG

MVV Energie CZ a.s.

CTZ s.r.o.
MVV Energie CZ a.s.
Město Uherské Hradiště

50,96 %
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.
Statutární město Děčín
Zásobování teplem Vsetín a.s.
MVV Energie CZ a.s.

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.
Českolipské teplo a.s.
OSBD Česká Lípa
Město Česká Lípa

75,00 %
19,99 %
5,01 %

Teplárna Liberec, a.s.
ENERGIE Holding a.s.
Statutární město Liberec

76,04 %
23,96 %

96,91 %
3,09 %

100,00 %
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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 2018–2019 lehce přesáhly hodnotu 2 mld. Kč (2,031 mld. Kč) a ve srovnání s předchozím
fiskálním obdobím vzrostly o 2,4 procentního bodu. V oblasti tržeb byl zaznamenán mírný pokles z prodeje tepla
(0,57 procentního bodu), kde se negativně projevil především dopad teplé zimy, která byla svým mimořádným průběhem
podobná zimě předchozí.
Naopak vlivem růstu cen elektřiny na burze bylo prodáno o 4,82 procentního bodu více než v období 2017–2018, přestože
valnou část roku byla z důvodu havárie mimo provoz turbína ve společnosti TERMIZO. V oblasti ostatních provozních výnosů
bylo významné přijaté pojistné plnění ze škodních průběhů, které přesáhlo celkem částku 63 mil. Kč.
Přes nižší prodeje tepla vlivem teplé zimy došlo ve finančním vyjádření k vyšší spotřebě paliv (plynu a uhlí)
o 3,2 procentního bodu.
Provozní hospodářský výsledek skupiny přes nepříznivé klimatické podmínky a zmíněnou odstávku ve společnosti TERMIZO
dosáhl úrovně přes 305 mil. Kč a ukazatel EBITDA 562 mil. Kč.
Konsolidovaná bilanční suma na konci roku 2018–2019 se blížila částce 4,5 mld. Kč. Meziroční růst činil 89,2 mil. Kč. V oblasti
aktiv zaznamenáváme nárůst poskytnutých záloh na dlouhodobý hmotný majetek souvisejícími s dokončovanými investičními
projekty – např. GreenNet v Liberci. Vyšší zásoba uhlí a jeho nižší spotřeba vlivem počasí zapříčinila mírný meziroční vzestup
zásob. Nárůst pohledávek je z valné části způsoben očekávaným pojistným plněním k události ve společnosti TERMIZO.
Vlivem pozitivního dosaženého hospodářského výsledku meziročně vzrostl vlastní kapitál o 67 mil. Kč. Část bankovních úvěrů
vzhledem k jejich splatnosti byla přesunuta do krátkodobých závazků, celková dluhová pozice vůči bankám se meziročně
snížila o 14 mil. Kč. Nárůst hodnoty provozních závazků koresponduje s probíhající modernizací CZT v Liberci, známé
pod názvem GreenNet.
Dosažené hospodářské výsledky významně přispívají k dalšímu posílení finanční stability společnosti.
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Konsolidované výsledky hospodaření
skupiny MVV Energie CZ
(v celých tisících Kč)

10/2018–09/2019

10/2017–09/2018

10/2016–09/2017

Výnosy

2 030 950

1 984 176

2 095 594

Tržby

1 920 325

1 915 748

2 042 176

98 458

59 829

52 741

11 337

7 539

0

830

1 060

677

1 469 429

1 391 728

1 458 372

1 019 027

941 206

1 025 568

298 644

299 165

292 193

151 758

151 357

140 611
637 222

Ostatní provozní výnosy
Změna stavu zásob vlastní činností
Aktivace
Provozní náklady
Náklady na materiál / nakupované služby
Osobní náklady
Ostatní provozní náklady
HV před úroky, daní a odpisy (EBITDA)
Odpisy
HV před úroky a daní (EBIT)
Čisté úrokové náklady
  Úrokové náklady

561 521

592 448

256 379

266 710

275 761

305 142

325 738

361 461

25 710

30 130

37 200

30 646

31 013

38 366

  Úrokové výnosy

4 936

883

1 166

HV před daní (EBT)

279 432

295 608

324 261

Daň z příjmů

60 533

62 897

65 570

Odložená daň

3 694

-4 340

-752

HV po zdanění

215 205

237 051

259 443

Menšinový HV

5 468

2 836

5 718

209 737

234 215

253 725

Celkový HV po zdanění po odečtení menšinových podílů

Pozn.: Zpracováno podle postupů koncernu MVV AG vycházejících z platných Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).
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Aktiva
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
  SW
  Goodwill
   Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
  Emisní povolenky
Dlouhodobý hmotný majetek
   Pozemky, pozemková práva, stavby
   Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
   Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
   Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

10/2018–09/2019

10/2017–09/2018

10/2016–09/2017

3 389 798

3 324 265

3 353 222

164 403

164 711

165 733

3 718

3 589

4 944

160 280

160 280

160 280

397

834

496

8

8

13

3 221 867

3 155 071

3 183 643

1 696 635

1 695 632

1 739 774

1 294 181

1 296 543

1 333 385

5 587

5 675

6 230

225 464

157 221

104 254

Právo k užívání aktiva

2 200

0

0

Pohledávky a ostatní aktiva

1 328

4 483

3 846

Oběžná aktiva

1 098 212

1 074 511

1 007 124

Zásoby

92 368

87 771

79 965

  Materiál

90 167

86 268

79 590

2 201

1 503

375

135 700

90 371

95 845

  Zboží
Pohledávky z obchodního styku
Ostatní aktiva
Finanční majetek
   Krátkodobý finanční majetek
   Účty v bankách a hotovost

22 898

18 499

18 704

798 222

839 262

766 337

171 635

21 635

21 635

626 587

817 627

744 702

Dohadné účty aktivní

22 760

4 557

9 947

Odložená daňová pohledávka

26 264

34 051

36 326

4 488 010

4 398 776

4 360 346

Aktiva celkem

Pozn.: Zpracováno podle postupů koncernu MVV AG vycházejících z platných Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).
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Pasiva
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Kapitálové fondy
Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta minulých let
Výsledek hospodaření
Menšinové podíly ve vlastním kapitálu
Dlouhodobé závazky
Bankovní úvěry
Závazky z finančního leasingu
Rezervy
Ostatní pasiva
Odložený daňový závazek
Krátkodobé závazky
Bankovní úvěry
Závazky z finančního leasingu
Rezervy

10/2018–09/2019

10/2017–09/2018

10/2016–09/2017

2 781 965

2 714 932

2 583 733

720 000

720 000

720 000

577 550

581 453

571 334

1 274 678

1 179 264

1 038 674

209 737

234 215

253 725

161 328

169 180

143 440

705 207

987 642

1 040 407

371 767

658 722

697 643

385

0

0

9 629

9 629

9 749

22 739

17 148

22 911

300 687

302 143

310 104

839 510

527 022

592 766

396 978

124 291

247 317

1 827

0

0

28 540

21 310

27 091

225 244

179 495

147 291

Přijaté zálohy

112 127

120 255

79 392

Ostatní pasiva

68 560

73 802

87 445

2 787

4 414

711

Závazky z obchodního styku

Odložený daňový závazek
Dohadné účty pasivní
Pasiva celkem

3 447

3 455

3 519

4 488 010

4 398 776

4 360 346

Pozn.: Zpracováno podle postupů koncernu MVV AG vycházejících z platných Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).
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Následné události

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 30. září 2019
nebo výroční zprávu za fiskální rok 2018–2019.
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