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Zákazníci skupiny 
MVV Energie CZ

Dodávky tepelné energie

Domácnosti 68 935

Průmysloví odběratelé / průmyslové areály 42 / 2

Odběratelé z terciární sféry / areály 637 / 1

Dodávky elektrické energie*

Odběratelé 262

Energetické služby

Zákazníci 16

Dodávky vody a odvádění odpadních vod

Domácnosti 3 161

Průmysloví odběratelé 37

Odběratelé z terciární sféry 106

Služby elektronických komunikací

Odběratelé 69

* Mimo dodávek do distribuční sítě.

Prodej tepelné energie 
a elektrické energie ve skupině 
MVV Energie CZ (MWh)
2020–2021

2019–2020

2018–2019

Palivová základna skupiny MVV Energie CZ

 energie fosilních paliv 66 %

 plyn 51 %

 uhlí 14 %

 topný olej 1 %

 energie druhotných a obnovitelných zdrojů 29 %

 komunální odpad 20 %

 biomasa 8 %

 geotermální a solární energie 1 %

 energie nakupovaná 5 %

 elektřina 4,7 %

 teplo 0,3 %
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Energetická skupina MVV Energie CZ patří 
k předním výrobcům a distributorům tepelné 
energie v České republice. Prostřednictvím 
patnácti společností v posledním fiskálním 
roce vyrobila a zákazníkům v patnácti 
městech dodala 692 tisíc MWh tepla  
a 171 tisíc MWh elektřiny. Mezi odběratele 
patří 70 tisíc domácností a 700 firem, 
organizací nebo průmyslových areálů. 
Svým bezmála 500 zaměstnancům nabízí 
v regionech zajímavé a stabilní zaměstnání.

Skupina se také zabývá kombinovanou 
výrobou elektřiny a tepla, energetickým 
využitím odpadu šetrným k životnímu 
prostředí, energetickým poradenstvím, 
vodohospodářstvím a poskytováním služeb 
elektronických komunikací. Již od roku 1993 
poskytuje energetické služby – v České 
republice je jedním z nejvýznamnějších 
a nejdéle působících dodavatelů tzv. Energy 
Performace Contracting (EPC). Téměř 180 
modernizovaných objektů přináší jejich 
vlastníkům nebo provozovatelům garantované 
úspory více než 1,1 mld. Kč.

Právě důraz na moderní energetiku, účinnou 
výrobu a ekologizaci je určující pro všechny 
aktivity MVV. Dokladem jsou například 
projekty GreenNet v Liberci a Pelhřimově 
nebo geotermální zdroj v Děčíně, na který 
navazují inovativní projekty v Litoměřicích 
i dalších městech.

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



Rok 2020–2021 
pohledem Jörga Lüdorfa 

Jörg Lüdorf, předseda představenstva MVV Energie CZ a.s.



Asi by bylo na místě začít analýzou výsledků. 
Těm je však věnována řada dalších kapitol 
a příspěvků Výroční zprávy. Proto chci na úvod 
zmínit faktor, který ovlivnil celou naši skupinu, 
odběratele, a vlastně celý svět.

Ano, jde o covid-19. Už první vlna na jaře 2020 pro nás byla 
náročnou zkouškou. Nejen s ohledem na bezprostřední 
dopady pandemie na zdraví našich zaměstnanců nebo 
zákazníků, ale také na samotný provoz.

I díky značnému úsilí všech našich týmů se podařilo 
udržet kompletní provozy jak výroby, tak distribuce. Přes 
negativní dopad kolem 10 % EBIT vysoce hodnotím a velice 
si vážím semknutí kolektivů a flexibilního managementu 
v jednotlivých provozech.

Bez uhlí do roku 2028

Jak jsem se svými kolegy zmiňoval v předešlé výroční zprávě, 
naší dlouhodobou prioritou – a již s hmatatelnými výsledky 
– jsou inovační a dekarbonizační opatření. Chceme od uhlí 
ustoupit do roku 2028, a to zcela v souladu se státní politikou 
uhlíkové neutrality a celoevropským závazkem ochrany 
klimatu. Nyní toto palivo tvoří pouhých 14 % v našem mixu.

Nepochybuji, že tzv. Green Deal v důsledku přinese 
pozitivní změny na tuzemský energetický trh. I přesto, že 
čeští spotřebitelé již nyní pociťují, že ochrana klimatu není 
zadarmo. Na mnoha frontách už od léta 2021 registrujeme 
mnohem vyšší náklady na palivo a dramaticky rostoucí ceny 
plynu. Energetické prostředí ovlivňují také ceny emisních 
povolenek, jež se během roku zdvojnásobily a nadále strmě 
rostou. Je to období náročné pro nás všechny – výrobce, 
distributory a samozřejmě i zákazníky. Ale věřím, že se 
postupně situace začne zklidňovat, k čemuž by měla přispět 
i finanční kompenzace od české vlády pro nejvíce postižené 
domácnosti.

Tuzemští zákazníci přitom již přivykají tomu, že uhlíková 
stopa se promítá prakticky do všech činností a produktů. 
A energie není a nemůže být laciná. Čím více se však CO2 
budeme vyhýbat, přemýšlet zodpovědně, odmítat uhlí 
a hledat inovativní řešení a úspory spotřeby, tím snazší 
přechod na obnovitelné zdroje (OZE) bude.

Zelené služby na vzestupu

Občas mám pocit, že téma ekologie je hra s čísly. Vítám, 
že Česko chce do roku 2050 snížit emise CO2 o 60 % 
v porovnání s rokem 1990. Tím spíše si ale neumím 
vysvětlit prodloužení skládkování odpadů do roku 2030. 
Vedle neoddiskutovatelných dopadů na životní prostředí 
se tím odkládá možnost ekologické a efektivní přeměny 
nerecyklovatelných odpadů na teplo a elektrickou energii.

Pro nás je to impulz k dalším inovacím. Nově nabízíme 
například službu pro developery příznačně nazvanou 
Develore, která se týká lokální distribuční sítě a v zásadě 
komunitní energetiky se zapojením OZE.

Proto investujeme do vzniku dobíjecích stanic elektromobilů 
v Liberci a ve Vsetíně, proto jsme instalovali v Litoměřicích 
nový plynový kotel a také proto vybudujeme ve Studénce, 
v souladu s aktuálními předpisy ochrany životního prostředí, 
novou čistírnu odpadních vod.

Souběžně se soustředíme na úsporný provoz a nižší odběry 
stávajících i nových zákazníků. Přímo v popisu práce to má 
divize energetických služeb, jejíž tým „EPC by MVV“ mocně 
posiluje po stránce personální i technologické. A to nejen 
na základě skvělých výsledků z poslední doby, ale rovněž 
s ohledem na očekávané množství výběrových řízení. Ostatně 
jsme vítězem vůbec prvního tendru pro organizační složku 
státu – konkrétně okresního soudu v Plzni!

V neposlední řadě se připravujeme na vstup na trh 
doplňkových služeb. Jedná se o poskytování služeb výkonové 
rovnováhy pro Českou přenosovou soustavu (ČEPS). Detaily 
tohoto ambiciózního záměru, díky němuž zúročíme naše 
investice do kogeneračních jednotek, oznámíme v příštím 
roce. Naznačím, že pilotní projekty se týkají našich zařízení 
v České Lípě a v Děčíně.

Péče především

Jen málokteré z našich stávajících i rozvíjených aktivit 
by uspěly, kdybychom pro ně neuměli získat partnery 
ze samospráv, bytových družstev a SVJ a samozřejmě 
odběratele. Nemluvě o aktivním přístupu lidí z celé skupiny 
MVV Energie CZ.

Proto bych za uplynulé období rád vyzdvihl výsledky našich 
posledních průzkumů mezi zákazníky i zaměstnanci. V obou 
případech jsme obdrželi nejlepší hodnocení v posledních 
letech.

Zužitkovali jsme i řadu přínosných podnětů: například jsme 
pořídili nový klientský CRM systém významně zjednodušující 
komunikaci a sdílení dat. Posílili jsme obchodní tým 
specialistů dálkového tepla a elektrické energie, kteří  
pečují o desítky tisíc odběratelů v regionech.

Nejen s ohledem na výše uvedené 
chci vřele poděkovat všem 
kolegyním a kolegům za vynikající 
spolupráci v tomto opět naprosto 
výjimečném roce.



Nové technologie 
pro přírodu i zákazníky



V MVV bez uhlí  
do roku 2028

Vyšší efektivitu, nižší spotřebu a soustavné snižování dopadů na životní prostředí  
přinášejí nové technologie a modernizační opatření v oblasti energetiky. Skupina MVV  
v nich pokračovala také v období 2020–2021, ve všech případech v těsné spolupráci  
se samosprávami i samotnými odběrateli.

Biomasa, plyn, geotermální energie či komunální odpad, 
který není možné recyklovat. To vše jsou zdroje, které 
nahrazují uhlí v palivovém mixu skupiny MVV. V posledních 
lokalitách, kde uhlí figuruje, došlo nebo dojde k významné 
ekologizaci provozu. A k úplné eliminaci tohoto paliva 
do roku 2028.

Obdobně sázíme na obnovitelné zdroje energie, zejména 
na solární energetiku. Její dostupnosti, rozšíření a stále 
efektivnějšímu provozu nahrávají rychlé technologické 
inovace, možnosti akumulace či softwarové nástroje pro 
uzpůsobení dodávky poptávce. Obojí vede k vyvážené síti.

Do této kategorie spadají rovněž investice do dobíjecích 
stanic pro elektromobily, které skupina v roce 2021 
instalovala v Liberci a ve Vsetíně.

Efektivní regiony

Pro místní komunity rozvíjí společnosti skupiny MVV 
možnosti využití sluneční energie. V České Lípě a Děčíně pak 
začaly ve sledovaném období pilotní projekty poskytování 
služeb výkonové rovnováhy pro Českou přenosovou soustavu 
(ČEPS), právě se zapojením menších šetrných zdrojů – 
kogeneračních jednotek.

Nevěnujeme se jen samotným energetickým zařízením, ale 
i přenosovým soustavám. S cílem skokového snížení ztrát při 
dodávkách tepla tak došlo k instalaci 450 metrů moderního 
horkovodního potrubí na sídlišti Trávníky ve Vsetíně. 
Investičně náročná revitalizace rozvodů bude probíhat 
i v dalším období.

Čistší Litoměřice

V Litoměřicích již v loňském roce částečně přešla naše 
dceřiná společnost ENERGIE Holding z uhlí na biomasu. 
Na konci června 2021 dále slavnostně uvedla do provozu 
nový plynový horkovodní kotel Bosch UNIMAT UT-M 
34 x 16 s minimální účinností 95,5 % při nízké hlučnosti 
a s unikátní minimalizací emisí ze spalin. Zařízení tak přispívá 
k efektivním dodávkám čistšího tepla tisícům domácností, 
místní nemocnici a řadě firem ve městě.

Nová technologie slouží pro vykrývání denních odběrových 
špiček a také jako záložní zdroj pro stávající výtopnu. Šlo 
o významnou investici, která je součástí budoucího ener-
getického mixu města. A pokud se potvrdí výsledky z před-
běžných výpočtů a průzkumů, tak do něj bude patřit i místní 
geotermální zdroj. V tomto ohledu jsou Litoměřice vzorovým 
příkladem pro řadu dalších měst a regionů.

V Uherském Hradišti participativně

Do závěrečné fáze výběru paliva a technologie vstupuje 
modernizace uhelné teplárny v Uherském Hradišti, kterou 
provozuje naše dceřiná společnost CTZ. Dekarbonizace 
teplárny sníží emise skleníkových plynů a celkově zvýší 
kvalitu života ve městě.

Jako nejvýhodnější variantu modernizace určila studie 
odborníků z Vysokého učení technického v Brně kombinaci 
spalování zemního plynu v kotlích a kogeneračních 
jednotkách a spalování komunálního odpadu v zařízení 
na energetické využití odpadů.



Máme četné reference 
i kapacity pro nová 

výběrová řízení  
projektů EPC na budovy 

v majetku státu, krajů 
a měst



Hned několik významných zakázek z oblasti Energy Performace Contracting (EPC) realizovala 
divize energetických služeb v uplynulém období. Je třeba vyzdvihnout i fakt, že skupina MVV 
jako vůbec první v oblasti EPC uspěla ve výběrovém řízení pro organizační složky státu – 
konkrétně s projektem úspor pro okresní soud v Plzni.

Divizi energetických služeb pod vedením Martina Hvozdy 
se dařilo i v době, kdy byl trh s EPC poznamenán pandemií. 
Významných úspěchů dosáhlo jeho oddělení v Ústeckém 
kraji, kde vedle zakázek pro samotný kraj nebo Univerzitu 
J. E. Purkyně podepsalo i projekt pro město Chabařovice 
v objemu 15 milionů korun.

Nejnovější zakázky divize energetických služeb

• Okresní soud v Plzni 
• Město Chabařovice 
•  Instalace 2 kogeneračních jednotek 

do administrativního centra v Praze 1
•  OASA Opava  

(ve spolupráci s OPATHERM)
• Resort Štěpánka Mladá Boleslav
•  Investiční akce v rámci již probíhajících 

EPC projektů v Písku a Holicích

MVV prvním dodavatelem pro organizační 
složku státu

Velkým úspěchem, jemuž předcházela dlouhá příprava 
a pomohly i dosavadní kladné reference, se stal projekt  
EPC pro okresní soud v Plzni. Jde o vůbec první takový 
projekt pro organizační složku státu, jenž je předzvěstí  
dalších výběrových řízení na úrovni státní správy.

Podle Martina Hvozdy právě renovace budov spadajících 
do státního sektoru bude vyžadovat masivní investice. 
Metoda EPC je vhodným nástrojem, jak snížit jejich 
energetickou náročnost, a tím mimo jiné i napomoci 
ke snížení produkce CO₂.

MVV do modernizace energetického systému okresního 
soudu investuje 9 milionů korun, přičemž investovaná částka 
bude splácena z budoucích úspor. Ty činí v případě tepla 27 % 
a v případě elektrické energie 18 %.

Krajské úspěchy

Souběžně s úspěšným projektem EPC v Pardubickém kraji 
začalo v lednu 2021 období garantovaných úspor i pro 
Ústecký kraj. Zde šlo o značně komplikovanou realizaci 
ve čtyřech krajských organizacích a celkem na deseti 
objektech s různým typem provozu. Celková investice 
dosáhla 51 milionů korun.

Menší, ale neméně komplexní je pak zakázka pro 
severočeské město Chabařovice. Divize energetických 
služeb zde za 15 milionů korun modernizuje energetický 
systém, elektroinstalace, plynovou kotelnu, ale též světelné 
zdroje ve třech budovách i veřejné osvětlení. Výši úspor 
garantujeme po dobu 12 let.

Ve znamení expanze

Divize energetických služeb ve sledovaném období dále 
expandovala personálně, teritoriálně i spektrem služeb. 
Vedle EPC se zaměřuje i na moderní energetické dodávky – 
Energy Contracting. I díky jejich úspěšné akvizici se podařilo 
překonat výpadek zakázek, který na straně vypisovatelů 
způsobila omezení spjatá s pandemií.

Už v létě tak činil kumulativní objem projektů 30 milionů 
korun. A dále rostl. Tým EPC by MVV se aktivně připravuje 
na řadu nových poptávek spojených s novými dotačními 
tituly směřujícími k energetickým úsporám – např. OPŽP, 
OPPIK nebo MPO-Efekt. Vedle samotných realizací se MVV 
věnuje i dotačnímu a odbornému poradenství.

Přelomový rok pro EPC 



Develore  
posouvá obvyklé dodávky 

energetických zařízení nebo 
finanční služby  

na vyšší úroveň



Prvním projektem inovačního týmu MVV pro developery je produkt Develore.  
Reaguje na aktuální trendy v oblasti developmentu bytových i komerčních nemovitostí. 
Financuje a realizuje chytrá energetická řešení a zároveň nabízí přímý kapitálový vstup 
do developerských projektů.

Develore je službou vyplňující prázdné místo na trhu. 
Posouvá totiž obvyklé dodávky energetických zařízení  
nebo finanční služby na vyšší úroveň. Podstatou Develore  
je dlouhodobé partnerství s developery, kterým šetří vstupní 
investice spojené s energetickým řešením. A ve vybraných 
případech znamená ze strany MVV i možnost mezaninového 
financování, které kapitálový vstup developerů snižuje.

Chytře a úsporně

Develore reaguje na rostoucí poptávku po chytrých 
technologiích, úsporách a obnovitelných zdrojích energie. 
Energetická řešení jsou v rámci této nové služby realizována 
na míru a určena pro soubory stavebních parcel i bytové 
domy, starší obytné celky i celé nové čtvrti nebo kancelářské 
budovy či retail parky.

Develore tak řeší nejen projektovou přípravu, ale i samotnou 
realizaci a následnou správu a servis energetických celků. 
Preferovány jsou moderní nízkoemisní technologie, mezi 
které patří například plynové kogenerační jednotky  
či fotovoltaické elektrárny.

Veškerá technologie je financována MVV. Investice jsou 
spláceny z budoucího provozu na úrovni koncových vlastníků 
nebo nájemců. To je, stejně jako úspora počátečních investic, 
developery přijímáno velmi pozitivně. Produkt je přitom 
určený i nemovitostním investorům, bytovým družstvům 
nebo municipalitě plánující stavební projekty.

Blíž developerům

Vybrané projekty je skupina MVV připravena podpořit 
i kapitálovým vstupem. Jde o tzv. mezaninové financování, 
které pomůže developerovi (investorovi) s vlastními zdroji pro 
získání bankovního úvěru. Pro realizaci energetického řešení 
však není kapitálový vstup podmínkou. Je jeho doplňkem 
šetřícím vlastní zdroje developera.

Stabilita MVV, 25 let zkušeností na poli Energy Contracting 
a flexibilní nastavení vyhovující zpřísněným podmínkám 
energetické náročnosti budov činí z Develore vysoce 
atraktivní produkt.

Develore:  
nová služba pro developery 
a investory



Skupina MVV 
a její dceřiné společnosti 

jsou spolehlivým 
dodavatelem tepla



Dosud nejlepší výsledky ze strany zákazníků jsme zaznamenali v rozsáhlém průzkumu 
realizovaném v roce 2020. Pozitivně dopadlo i dotazníkové šetření mezi zaměstnanci.

Skupina MVV a její dceřiné společnosti jsou spolehlivým 
dodavatelem tepla a zaslouží si naše doporučení. To 
jsou hlavní závěry rozsáhlého průzkumu, který provedla 
specializovaná agentura mezi SVJ a bytovými družstvy, 
samosprávou a korporátními zákazníky.

Nad vlastní výsledky

Nad očekávání dopadly výsledky i v dalších kategoriích, 
jako jsou komunikace, vstřícnost přístupu, rychlost oprav, 
vyřizování požadavků a taktéž společenská odpovědnost. 
V mnoha oblastech jsme se dostali nad tzv. benchmarkové 
hodnoty, jež vnímání naší skupiny srovnávají s konkurencí.

Díky adresným odpovědím jsme na některá místa s nižší 
spokojeností nebo konkrétními výtkami ihned zaměřili 
pozornost. I proto, že šlo o jednotky případů, jsme opatření 
provedli velmi rychle.

Podněty pro růst

Podle Jana Vencoura, ředitele úseku správy majetkových 
účastí, který je průzkumy spokojenosti pověřen, výsledky 
odrážejí zvýšenou péči o odběratele. Přes historicky nejlepší 
hodnocení přinesl průzkum hned několik podnětů na nové 
služby nebo produkty.

Jejich prostřednictvím budeme reagovat, a v několika 
případech se tak již děje, na aktivity konkurence. Cílem je 
ještě dále podpořit naše kladné vnímání a stát se dlouhodobě 
první volbou coby dodavatele tepla i elektrické energie. A to 
nejen v kontextu centrálních zdrojů, ale rovněž samostatných 
plynových či kogeneračních kotelen. Napomohou tomu 
i věrnostní programy nebo nové klientské (CRM) systémy 
na řadě míst, kde působíme.

Semknuti situací

Hned po první vlně covidové pandemie proběhlo i další 
dotazování, tentokrát mezi zaměstnanci napříč celou 
skupinou. Také toto šetření ukázalo pozitivní trend. Nejen 
v kvalitativní části, kde velmi či spíše spokojeno je 87 % členů 
našeho kolektivu, ale také účastí. Hned v několika dceřiných 
společnostech účast v šetření dosáhla 100 %, což svědčí 
o významu a efektu podobných akcí.

Vedle zpětné vazby jsme rovněž v tomto případě obdrželi 
cenné impulzy pro zlepšení pracovních podmínek. K často 
zmiňovaným patřila například možnost práce z domova 
(home office), ke které společnosti skupiny dle možností 
přistoupily v souvislosti s pandemií.

Co ukázal průzkum?

•  Nejvyšší spokojenost u SVJ/družstev 
s dodávkami tepla je v Uherském 
Hradišti.

•  K největšímu nárůstu spokojenosti 
u SVJ/družstev došlo v Opavě, 
Lounech a České Lípě.

•  Nejvýraznější nárůst spokojenosti 
u firem je v Uherském Hradišti, 
Litoměřicích a Děčíně.

•  Nejvyšší průměrná míra doporučení 
dodavatele u SVJ/družstev je 
v Uherském Hradišti.

•  Nejvyšší průměrná míra doporučení 
u firemních odběratelů je v Děčíně, 
České Lípě a Uherském Hradišti.

Průzkumy:  
odměna i inspirace
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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 letech se podařilo v České republice 
vybudovat rozsáhlou energetickou skupinu, která nyní působí 
v patnácti městech. MVV Energie CZ a.s. je vlastněna ze 100 % 
německou společností MVV Energie AG.

Aktivity společnosti

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

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

Výroba energií

Pro výrobu tepla využívá skupina MVV Energie CZ palivový 
mix, ve kterém je v největší míře zastoupen zemní plyn. 
Veškerou elektřinu vyrábí skupina pouze kogeneračně, 
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 52,86 MWe.

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

Jörg Lüdorf Jaroslav Pantůček

Profil společnosti
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sdružení České republiky) v soustavách zásobování teplem 
a chladem.

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.

Zákazníci skupiny MVV Energie CZ

Našimi zákazníky jsou v patnácti městech České republiky 
domácnosti, velké i malé průmyslové podniky, města a obce. 
V hospodářském roce 2020–2021 skupina MVV Energie CZ 
prodala 692 tisíc MWh tepla, 171 tisíc MWh elektřiny a její 
obrat v hospodářském roce činí 2,1 mld. Kč.

Lidé ve společnosti

Statutárním orgánem MVV Energie CZ a.s. je dvoučlenné 
představenstvo. 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 46 zaměstnanců.* 
Společnost je organizačně rozdělena do jednotlivých 
úseků řízených řediteli, dále má dvě samostatné divize 
a někteří zaměstnanci jsou přímo podřízeni představenstvu 
společnosti.

* Evidenční stav zaměstnanců k 30. 9. 2021 (bez členů orgánů společnosti).

Vedení společnosti

Představenstvo

Jörg Lüdorf předseda představenstva

Ing. Jaroslav Pantůček člen představenstva

Management

Ing. Jan Vencour ředitel úseku správy majetkových 
účastí

Ing. Branislav Posuch ředitel úseku strategie a rozvoj

Ing. Ivan Slavík ředitel technického úseku

Ing. Jan Regner manažer divize informačních 
systémů a technologií

Bc. Martin Hvozda manažer divize energetických 
služeb

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
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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.



Organizační struktura skupiny

MVV Energie AG

MVV Energie CZ a.s.

CTZ s.r.o. 50,96 %

Českolipské teplo a.s.  100,00 % ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.  75,00 %

e.services s.r.o.  100,00 %

ENERGIE Holding a.s.  100,00 % Teplárna Liberec, a.s. 76,04 %

G-LINDE s.r.o. 100,00 %

G-RONN s.r.o. 100,00 %

IROMEZ s.r.o. 100,00 %

OPATHERM a.s. 100,00 %

POWGEN a.s. 100,00 %

TERMIZO a.s. 100,00 %

TERMO Děčín a.s. 96,91 %

Zásobování teplem Vsetín a.s. 100,00 %
Pozn.: Organizační struktura je platná k 30. 9. 2021. 
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Významné události roku 2020–2021

CTZ v Uherském Hradišti  
oslavila 25. výročí
Více než 5000 domácností, městské budovy 
i průmyslové objekty v Uherském Hradišti zásobuje 
teplem a teplou vodou společnost CTZ s.r.o. už celých 
25 let. Od roku 2009 k dodávkám přidala i elektrickou 
energii. Své výročí připadající na březen 2021 ještě CTZ 
umocnila výsledky průzkumu mezi zákazníky: za rok 
2020 si CTZ vedla nejlépe ze všech společností skupiny 
MVV. I díky příkladné péči, inovacím, komunikaci 
a dalším, nezřídka společensky-odpovědným aktivitám, 
se jí daří soustavně navyšovat počet odběratelů. 
Příkladem úspěšného managementu je projekt Vize 
chytré Q.City se čtyřmi bytovými domy napojenými 
na nově vybudovanou lokální distribuční soustavu 
s vlastní kogenerační jednotkou.

Projekt Vize chytrý dům  
v Pelhřimově spuštěn
Majitelé 106 bytů v architektonicky vydařené rezidenční 
čtvrti LiveWell v Pelhřimově už naplno využívají výhody 
Vize chytrý dům. Společnost IROMEZ do bytových 
jednotek i nebytových prostor dodává v rámci lokální 
distribuční soustavy tepelnou i elektrickou energii. 
Během nejvýznamnější investiční akce posledních 
dvou let společnost instalovala kogenerační jednotku 
a teplovodní a elektrické přípojky ke všem objektům. 
Vedle chytrých elektroměrů mají uživatelé dokonalý 
přehled o spotřebě a nákladech. Právě na projektech 
Vize chytrý dům již úspěšně funguje mobilní aplikace 
MVV online.

Na energii chytře – díky nové aplikaci
Nejen v Pelhřimově mají odběratelé přístup k energiím 
odkudkoliv a kdykoliv. Nový benefit v projektech 
Vize chytrý dům mají k dispozici zákazníci také 
v nové rezidenční čtvrti Q.City v Uherském Hradišti 
a v opavských Kylešovicích. Aplikace MVV online nabízí 
vedle rychlého přístupu k datům o odběru energií 
řadu dalších užitečných informací. Vše je zpracováno 
přehledně, jednoduše, s možností využívat archiv 
a základní analýzy, a to v obou operačních systémech 
Android a iOS. Postupně budou moci aplikaci MVV 
online využívat i další partneři a odběratelé.
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Úspěchy EPC jsou vidět na první pohled
Realizovaným, probíhajícím i chystaným projektům 
divize energetických služeb MVV je věnována 
samostatná kapitola v úvodu Výroční zprávy. 
Ve sledovaném období v médiích i na sociálních sítích 
zaujaly hned dvě akce spjaté s EPC projektem pro 
Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 
Nejprve musela být při instalaci nové spalinové cesty 
pro kogenerační jednotku na univerzitních kolejích 
použita v ČR nejvyšší dostupná 40metrová plošina. 
Následně zaujala streetartová výzdoba nového hlavního 
uzávěru plynu, na níž se podíleli místní umělci.

Návštěvě z Mannheimu jsme představili 
projekty i novou kotelnu v Litoměřicích
Ambiciózní plán rychlejší dekarbonizace našich 
energetických zařízení byl oficiálně představen 
v listopadu 2019. O tom, jak je naplňován, se v srpnu 
2021 z mateřského koncernu MVV v Mannheimu přijel 
informovat předseda dozorčí rady MVV Energie CZ a.s. 
Ralf Klöpfer. Kromě aktuálních a chystaných projektů 
mu vedení české skupiny představilo biomasový 
kotel v centrální výtopně a nový plynový kotel, které 
provozuje naše dceřiná společnost ENERGIE Holding 
v Litoměřicích.

GreenNet v Liberci získal  
Křišťálový komín
Našim projektům GreenNet se daří. Skupina je 
realizovala ve dvou městech: v Pelhřimově nahradila 
parní potrubí efektivnějším teplovodním, v Liberci 
horkovodem. Pelhřimovský GreenNet získal v roce  
2019 ocenění Podnikatelský projekt roku v kategorii 
Úspory energie z obnovitelných zdrojů. Cenu 
každoročně vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR. V září 2021 na tento úspěch navázal i GreenNet 
v Liberci, který Teplárenské sdružení ČR ocenilo 
prestižním Křišťálovým komínem. Třistamilionový 
projekt byl největší investiční akcí Teplárny Liberec, 
která na něj získala dotaci z OPPIK ve výši 70 milionů 
korun. Teplárna vyměnila a částečně zahloubila 9,7 km 
horkovodů, zrekonstruovala 29 výměníkových stanic 
a zprovoznila novou výměníkovou stanici o výkonu  
40 MW a kogenerační jednotku o výkonu 1 MW. Úspory 
přepočtené na primární energii přesahují 87 000 GJ.
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Uhlí v našem palivovém 
mixu zmizí do roku 

2028. Zařízení nahrazují 
například moderní 

kogenerační jednotky



Na konferenci Share Your Energy jsme představili 
služby výkonové rovnováhy
Experti ze skupiny MVV se pravidelně účastní a prezentují 
na odborných setkáních. Stejně tak jsou činní v rámci našich 
sociálních sítí, jako jsou LinkedIn či Facebook. V červnu 2021 
proběhla inspirativní konference Share Your Energy v režii 
společnosti Nano Energies. A my jsme byli také u toho – o své 
zkušenosti se podělil Ing. Jan Sulík z ČESKOLIPSKÉ TEPLÁRENSKÉ. 
Na konferenci představil pilotní projekt poskytování podpůrných 
služeb výkonové rovnováhy nebo, jinak řečeno, agregace flexibility. 
Týká se poskytování podpůrných služeb z kogeneračních jednotek, 
v tomto případě agregačního bloku o výkonu 10 MW, a to na základě 
přísných certifikačních podmínek České přenosové soustavy (ČEPS). 
Přes 700 registrovaných posluchačů sledovalo během akce Share 
Your Energy 20 řečníků.

Ve Vsetíně jsme zrekonstruovali  
páteřní rozvod tepla
Kompletní výměnou horkovodního potrubí v létě 2021 
pokračovala dlouhodobá investiční akce společnosti 
Zásobování teplem Vsetín. Během II. etapy bylo 
nahrazeno původní potrubí v celkové délce 426 metrů 
novým, předizolovaným potrubím. Obyvatelé sídliště 
Trávníky, které zásobujeme teplem a teplou vodou, tak 
získali moderní rozvod garantující minimum nucených 
odstávek nebo poruch. Celá akce, během které došlo 
mimo jiné k instalaci nových armatur, úpravě šachet 
a položení dalších kabelů, proběhla bez nejmenších 
komplikací. Ke spokojenosti zákazníků byla dokončena 
ještě před stanoveným termínem.

Naše péče o vzácné ptáky zůstává příkladná
Sokoli se stali nedílnou součástí komínů na řadě našich teplá-
renských zařízeních. V hnízdní sezóně 2021 skupina MVV tyto 
dravce podpořila, ať už instalací nových či renovací stávají-
cích speciálních budek – konkrétně byla tato péče o sokolí 
hnízdiště zúročena v areálech TERMO Děčín a ENERGIE 
Holding v Litoměřicích. Další podpory se těmto ohroženým 
ptákům dostalo ze strany našich tepláren v Liberci a Uher-
ském Hradišti. Ornitologický projekt byl v uplynulém období 
v Uherském Hradišti ještě rozšířen – CTZ umístila na svých 
objektech speciální budky vytvořené na míru jinému ptačímu 
druhu – rorýsům. Takzvané rorýsovníky mají částečně nahra-
dit hnízda v otvorech a skulinách na fasádách.

Týmového ducha posílily sportovní hry 
a celoroční webináře
Skupina MVV klade velký důraz na péči o své zaměstnance, 
vzdělávání, rozvoj týmových aktivit a sportu. Četnými pohy-
bovými aktivitami žila celá skupina na 16. sportovních hrách, 
které proběhly v září 2021 za hojné účasti. Ve sportovním are-
álu Bobrky u Vsetína se týmy jednotlivých společností utkaly 
v tenise, badmintonu, nohejbalu, stolním tenise, volejbalu 
nebo v šipkách. Týmovou spolupráci pak nejvíce prověřila 
závěrečná disciplína cílené manipulace s těžkým břemenem. 
Vydařenou akci, již úspěšně zorganizoval kolektiv Zásobování 
teplem Vsetín, slavnostně zahájilo vedení pořádající společ-
nosti a MVV spolu s čestným hostem – starostou Vsetína 
Mgr. Ing. Jiřím Růžičkou. Nejvíce trofejí posbíraly týmy 
IROMEZ, MVV Energie CZ a domácí ze Vsetína. Naopak 
vzdělávání probíhalo kvůli pandemii převážně online. Sdílení 
informací napříč skupinou podpořila interní online akademie, 
která se formou 11 webinářů věnovala tématům od obchodu 
přes komunikaci až po inovace.
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• CTZ s.r.o.

• ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

• Českolipské teplo a.s.

• e.services s.r.o.

• ENERGIE Holding a.s.

• G-LINDE s.r.o.

• G-RONN s.r.o.

• IROMEZ s.r.o.

• MVV Energie CZ a.s.

• OPATHERM a.s.

• POWGEN a.s.

• Teplárna Liberec, a.s.

• TERMIZO a.s.

• TERMO Děčín a.s.

• Zásobování teplem Vsetín a.s.

Skupina MVV Energie CZ 
04

Děčín
Česká Lípa LiberecJílové

Mimoň

Litoměřice Dubá

Louny

Praha

Pelhřimov

Opava Dolní 
Benešov

Studénka

Vsetín

Uherské Hradiště
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Obchodní firma: CTZ s.r.o.

Sídlo: Sokolovská 572, 686 01 Uherské Hradiště

IČO: 63472163

DIČ: CZ63472163

Datum vzniku společnosti: 1. března 1996

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 7 806 tis. Kč

Celkové výnosy 104 570 tis. Kč

Počet zaměstnanců 35

Instalovaný tepelný/elektrický výkon 33,515 MW / 1,197 MW

Zákazníci

Dodávky tepelné energie

Domácnosti 5 635 

Průmysloví odběratelé 3

Odběratelé z terciární sféry 28

Dodávky elektrické energie

Odběratelé 132

Údaje platné k 30. 9. 2021; evidenční stav zaměstnanců uveden 
bez členů orgánů společnosti.

Společnost CTZ s.r.o. založilo město Uherské Hradiště  
1. března 1996. Od 12. prosince 2000 je dceřinou společnos-
tí MVV Energie CZ a.s., která od města odkoupila 50,96% 
obchodní podíl. CTZ s.r.o. zásobuje tepelnou energií a teplou 
vodou domácnosti, průmyslové subjekty i odběratele z terci-
ární sféry na území města Uherské Hradiště. Je také výrob-
cem elektrické energie, a to od roku 2009. Elektrická energie, 
která je vyráběna pomocí parní protitlaké turbíny, je zčásti 
využívána pro vlastní potřebu nebo je dodávána do distri-
buční sítě. Od roku 2019 je společnost lokálním dodavatelem 
elektrické energie i do bytových domů v rezidenci Q.City.

Nejvýznamnější investiční akcí ve finančním roce 2020–2021 
byla instalace kogenerační jednotky na plynná paliva do stá-
vající blokové kotelny ve Štěpnicích spojená s vybudováním 
nového komínového tělesa a nové trafostanice. Tento projekt 
navázal na instalaci plynového kotle, která proběhla v uply-
nulém fiskálním roce. Realizací projektu společnost zvýší 
výrobu elektřiny a kapacitu plynových zdrojů, sníží emise 
i spotřebu energie nutné k výrobě potřebného množství 
tepla. Na projekt získala společnost dotaci z Operačního 
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 

Do provozu byla uvedena technologie „mlžení popílku 
na uhelných kotlích uhelné kotelny CTZ – Mařatice“, která 
pomůže provozně optimalizovat odvod směsi popílku s pro-
duktem odsíření, škváry a vody z uhelných kotlů.

V rámci investic do sítí společnost CTZ instalovala sekční uzávě-
ry na páteřním horkovodním uzlu u zimního stadionu. 

CTZ se dlouhodobě daří udržet stabilizované zákaznické 
portfolio a připojovat nové bytové domy. Na centrální sou-
stavu společnost v uplynulém fiskálním roce napojila nový 
polyfunkční dům Hradební a bytový dům v Nových Štěpni-
cích. Pro bytovou výstavbu rezidence TŘIDOMY v k.ú. Sady 
CTZ zahájila práce pro napojení bytových domů na dodávky 
tepelné a elektrické energie.

V průběhu roku společnost pokračovala v projektu modernizace 
teplárny Mařatice – přechodu teplárny na jiné palivo nebo pali-
vový mix, který nahradí stávající uhlí. Za tímto účelem nechala 
společnost zpracovat odbornou studii u VUT Brno, která posu-
zovala několik variant řešení a kombinací z pohledu zejména 
ekonomického a ekologického. Výsledky studie prezentovali 
zpracovatelé zastupitelům města Uherské Hradiště, novinářům 
a veřejnosti. CTZ dále spolupořádala veřejné diskuze u kulatého 
stolu. O výsledné variantě nahrazující spalování uhlí rozhodnou 
společníci v příštím fiskálním roce.

V souvislosti s pandemií, kdy došlo k omezování hromadných 
akcí, se společnost soustředila na finanční podporu. Podpořila 
tři významné projekty: projekt na získávání prvodárců krve, be-
nefiční akci na získávání dárců kostní dřeně a mezinárodní pro-
jekt „Živá města“, kdy společnost umístila na kotelny ve svém 
vlastnictví speciální ptačí budky „rorýsovníky“. Dále společnost 
podpořila Oblastní charitu Uherské Hradiště, Zdravotní ústav 
paliativní a hospicové péče PAHOP, fotbalový klub 1. FC SLO-
VÁCKO, aquapark a Slovácké divadlo.
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Obchodní firma: ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Sídlo: Liberecká 132, 470 01 Česká Lípa

IČO: 64653200

DIČ: CZ64653200

Datum vzniku společnosti: 22. února 1996

Orgány společnosti

Představenstvo

Ing. Radomír Ondra předseda představenstva 

Ing. Jan Sulík místopředseda představenstva

Dozorčí rada

Jörg Lüdorf předseda dozorčí rady

Ing. Jaroslav Pantůček 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 5,01 %

Výsledek hospodaření za účetní období -7 713 tis. Kč

Celkové výnosy 144 159 tis. Kč

Počet zaměstnanců 24

Instalovaný tepelný/elektrický výkon 69,825 MW / 0 MW

Zákazníci

Dodávky tepelné energie

Domácnosti 9 118 

Odběratelé z terciární sféry 62

Údaje platné k 30. 9. 2021; evidenční stav zaměstnanců uveden 
bez členů orgánů společnosti.

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 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.

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ zavedla od roku 2019 pro 
své odběratele v České Lípě a Dubé věrnostní program. 
Do věrnostního programu se zapojilo přes 84 % odběratelů, 
kteří za rok 2020 ušetřili téměř 5 milionů korun.

Společnost se dlouhodobě věnuje podpoře sociálních, 
kulturních a sportovních projektů. V tomto roce podpořila 
florbalový klub FBC Česká Lípa a zapojila se do projektu 
„Sociální automobil“ pro Denní a pobytové sociální služby p.o.
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Obchodní firma: Českolipské teplo a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4,  
158 00 Praha 5 – Jinonice

IČO: 63149907

DIČ: CZ63149907

Datum vzniku společnosti: 11. září 1995

Orgány společnosti

Představenstvo

Ing. Radomír Ondra předseda představenstva

Ing. Jan Sulík místopředseda představenstva

Dozorčí rada

Jörg Lüdorf předseda dozorčí rady

Ing. Jaroslav Pantůček člen dozorčí rady

O společnosti*

Vlastnická struktura

MVV Energie CZ a.s. 100 %

Výsledek hospodaření za účetní období 21 789 tis. Kč

Celkové výnosy 37 020 tis. Kč

Údaje platné k 30. 9. 2021.

Českolipské teplo a.s. vlastní a spravuje 75 % akcií 
společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.  
Společnost převážně zajišťuje investiční rozvoj  
soustavy zásobování tepelnou energií v České Lípě. 
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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

Sbor jednatelů

Ing. Radomír Ondra předseda sboru jednatelů 

Bc. Jan Černý člen sboru jednatelů

O společnosti*

Vlastnická struktura

MVV Energie CZ a.s. 100 %

Výsledek hospodaření za účetní období 130 tis. Kč

Celkové výnosy 11 642 tis. Kč

Počet zaměstnanců 8

Údaje platné k 30. 9. 2021; evidenční stav zaměstnanců uveden 
bez členů orgánů společnosti.

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

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

Sídlo: Kačírkova 982/4,  
158 00 Praha 5 – Jinonice

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 předseda dozorčí rady 

Ing. Jaroslav Pantůček člen dozorčí rady

O společnosti*

Vlastnická struktura

MVV Energie CZ a.s. 100 %

Výsledek hospodaření za účetní období 28 756 tis. Kč

Celkové výnosy 251 873 tis. Kč

Počet zaměstnanců 54

Instalovaný tepelný/elektrický výkon 64,090 MW /  
0,295 MW

Zákazníci

Dodávky tepelné energie

Domácnosti 12 002 

Průmysloví odběratelé 5

Odběratelé z terciární sféry 116

Dodávky elektrické energie

Odběratelé 2

Regionální distribuční soustava 
elektrické energie 1

Údaje platné k 30. 9. 2021; evidenční stav zaměstnanců uveden 
bez členů orgánů společnosti.

ENERGIE Holding a.s. dodává teplo převážně domácnostem 
a terciární sféře v Litoměřicích, Lounech a Mimoni. Je také 
výrobcem elektrické energie v Mimoni.

Nahrazení uhlí v palivovém mixu je střednědobým cílem 
společnosti ENERGIE Holding. V rámci modernizace 
tepelných zdrojů v Litoměřicích byla nová plynová kotelna 
s výměníkovou stanicí v Havlíčkově ulici vybavena plynovým 
horkovodním kotlem Bosch, který slouží jako záložní pro 
stávající výtopnu a je unikátní minimalizací emisí. Provedla 
též rekonstrukci spalinových cest a úpravu pasové dopravy 
paliva kotlů K2 a K3. Společnost dále zrekonstruovala 
další úsek rozvodů tepla v ulici Jungmannova a dokončila 
rekonstrukci výměníku na stanici EC5 Litoměřice.

V souvislosti s přechodem na spalování biomasy v lokalitách 
Litoměřice a Mimoň společnost v tomto roce vybudovala 
nová zařízení k vážení množství dodávaného paliva 
a vyhodnocování výhřevnosti.

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.

Společnost uvedla pro zákazníky nový produkt – instalaci 
fotovoltaických systémů na střechy panelových domů. 
Zákazníci si tak mohou vyrobit svoji vlastní elektrickou 
energii, a ušetřit tak až desítky procent nákladů. 

Společnost v tomto roce podpořila činnost Sociálních služeb 
města Mimoň pro domov seniorů. Podílela se na akci Den 
životního prostředí, kterou pořádalo město Litoměřice 
pro širokou veřejnost, a podpořila Veslařský klub Ohře 
Louny. Finančním darem přispěla na sociální automobil 
Centra pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO 
v Litoměřicích. 

ENERGIE Holding pokračovala v monitoringu ptačí budky 
na komíně teplárny CZT Litoměřice, kterou instalovala 
v předchozím roce, a stala se tak další společností skupiny 
MVV, která se zapojila do projektu na záchranu ohroženého 
sokola stěhovavého.
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Obchodní firma: G-LINDE s.r.o.

Sídlo: Kačírkova 982/4,  
158 00 Praha 5 – Jinonice

IČO: 24684538

DIČ: CZ24684538

Datum vzniku společnosti: 28. května 2010

Orgány společnosti

Jednatelé

Ing. Libor Stuchlík jednatel

Ing. Michal Chmela jednatel

O společnosti*

Vlastnická struktura

MVV Energie CZ a.s. 100 %

Výsledek hospodaření za účetní období 2 520 tis. Kč

Celkové výnosy 10 535 tis. Kč

Instalovaný tepelný/elektrický výkon 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. 2021.

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

V hospodářském roce 2020–2021 společnost pokračovala 
ve spolehlivém provozu instalované kogenerační jednotky 
v České Lípě.
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Obchodní firma: G-RONN s.r.o.

Sídlo: Kačírkova 982/4,  
158 00 Praha 5 – Jinonice

IČO: 24679399

DIČ: CZ24679399

Datum vzniku společnosti: 28. května 2010

Orgány společnosti

Jednatelé

Ing. Libor Stuchlík jednatel

Ing. Michal Chmela jednatel

O společnosti*

Vlastnická struktura

MVV Energie CZ a.s. 100 %

Výsledek hospodaření za účetní období 17 676 tis. Kč

Celkové výnosy 87 527 tis. Kč

Instalovaný tepelný/elektrický výkon 11,552 MW / 
8,056 MW

Zákazníci

Dodávky tepelné energie

Odběratelé z terciární sféry 1

Dodávky elektrické energie

Odběratelé 1

Údaje platné k 30. 9. 2021.

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

V hospodářském roce 2020–2021 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.
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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. 100 %

Výsledek hospodaření za účetní období 3 945 tis. Kč

Celkové výnosy 78 604 tis. Kč

Počet zaměstnanců 30

Instalovaný tepelný/elektrický výkon 33,171 MW / 
1,410 MW

Zákazníci

Dodávky tepelné energie

Domácnosti 2 873

Průmyslové areály 1

Odběratelé z terciární sféry 44

Dodávky elektrické energie

Regionální distribuční soustava 
elektrické energie 1

Údaje platné k 30. 9. 2021; evidenční stav zaměstnanců uveden 
bez členů orgánů společnosti.

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 tvoří 
z 99,7 % 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 posledních dvou let byl 
projekt Vize chytrý dům v Pelhřimově, který byl v závěru 
fiskálního roku 2021 realizačně dokončen. Projekt spočíval 
v instalaci kogenerační jednotky a vybudování teplovodních 
a elektrických přípojek pro nové bytové domy rezidence 
LIVEWELL, ve kterých je společnost IROMEZ lokálním 
dodavatelem tepelné a elektrické energie. Rezidence 
LIVEWELL zahrnuje 106 moderních bytových jednotek, 
včetně rozsáhlých nebytových prostor. Po bezproblémovém 
zkušebním provozu nyní pracuje kogenerační jednotka 
v běžném provozním režimu. 

Stejně jako v minulých letech investovala společnost 
do obnovy vozového parku a do techniky pro výrobu lesní 
biomasy.

Společnost IROMEZ má dlouhodobě stabilní zákaznickou 
strukturu. Zákazníci oceňují jak věrnostní program 
s výhodnými podmínkami, tak komfortní dodávku energií  
bez starostí.

Společnost se také věnuje doplňkovým službám určeným 
jak zákazníkům, tak široké pelhřimovské veřejnosti. Jedná se 
zejména o prodej briket, pelet a provozování vlastní čerpací 
stanice pohonných hmot, kde nabízí věrnostní slevy pro 
zákazníky teplárny.

I v tomto roce se společnost IROMEZ podílela 
na sportovních, kulturních a rozvojových akcích města 
Pelhřimov a v regionu Vysočina. I přes omezení způsobená 
pandemií koronaviru směřovaly sponzorské dary na podporu 
sportu, kultury a sociální oblasti.
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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 předseda představenstva

Ing. Michal Chmela místopředseda představenstva

Dozorčí rada

Jörg Lüdorf předseda dozorčí rady

Ing. Jaroslav Pantůček člen dozorčí rady

O společnosti*

Vlastnická struktura

MVV Energie CZ a.s. 100 %

Výsledek hospodaření za účetní období -9 806 tis. Kč

Celkové výnosy 157 865 tis. Kč

Počet zaměstnanců 31

Instalovaný tepelný/elektrický výkon 85,052 MW /  
0,199 MW

Zákazníci

Dodávky tepelné energie

Domácnosti 9 874

Odběratelé z terciární sféry / areály 52 / 1

Dodávky elektrické energie

Odběratelé 9

Údaje platné k 30. 9. 2021; evidenční stav zaměstnanců uveden 
bez členů orgánů společnosti.

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 2020–2021 společnost pokračovala 
v modernizaci centrálních výměníkových stanic a ve výměně 
rozvodů tepla. V rámci projektu výměny měřičů tepla 
nainstalovala více než 200 nových měřičů, které umožňují 
dálkový odečet tepla. 

Společnost OPATHERM v tomto hospodářském roce, 
vzhledem k situaci v souvislosti s covid-19 a omezováním 
hromadných akcí, od organizace každoročních akcí pro 
své odběratele a děti upustila a soustředila se na finanční 
podporu. Podpořila vydání publikace „První pomoc není 
věda“ pro školní děti, kterým pomáhá správně reagovat 
ve složitějších situacích ve škole i venku. Dále podpořila, jako 
každý rok, městský útulek pro psy a kočky v Opavě.
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Obchodní firma: POWGEN a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4,  
158 00 Praha 5 – Jinonice

IČO: 27928411

DIČ: CZ27928411

Datum vzniku společnosti: 31. července 2007

Orgány společnosti

Představenstvo

Ing. Libor Stuchlík předseda představenstva

Ing. Michal Chmela místopředseda představenstva

Dozorčí rada

Jörg Lüdorf předseda dozorčí rady

Ing. Jaroslav Pantůček člen dozorčí rady

O společnosti*

Vlastnická struktura

MVV Energie CZ a.s. 100 %

Výsledek hospodaření za účetní období 14 355 tis. Kč

Celkové výnosy 174 669 tis. Kč

Počet zaměstnanců 5

Instalovaný tepelný/elektrický výkon 30,730 MW / 
21,150 MW

Zákazníci

Dodávky tepelné energie

Domácnosti 638

Průmysloví odběratelé 1

Odběratelé z terciární sféry 13

Dodávky elektrické energie

Odběratelé 2

Údaje platné k 30. 9. 2021; evidenční stav zaměstnanců uveden 
bez členů orgánů společnosti.

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

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

V hospodářském roce 2020–2021 pokračovala společnost 
v modernizaci soustavy tepla ve Studénce. Tato modernizace 
povede k dalšímu snížení ztrát v rozvodech a k vyššímu 
uživatelskému komfortu odběratelů tepla.

Zákazníci dlouhodobě čerpají výhod věrnostního programu, 
který společnost odstartovala již v roce 2016. Mohou si 
tak užívat trvalý komfort kompletní služby za výhodnějších 
podmínek, a významně tak šetřit náklady za energie.

Společnost POWGEN vzhledem ke složité situaci covid-19, 
kdy byly vládním nařízením zakázány či omezeny hromadné 
akce, od organizace každoročních akcí pro své odběratele 
a děti upustila. 
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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. Jan Sedláček předseda představenstva 

Petr Heincl 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 -7 332 tis. Kč

Celkové výnosy 424 581 tis. Kč

Počet zaměstnanců 77

Instalovaný tepelný/elektrický výkon 93,704 MW /  
2,559 MW

Zákazníci

Dodávky tepelné energie

Domácnosti 12 871

Průmysloví odběratelé 10

Odběratelé z terciární sféry 123

Dodávky elektrické energie

Odběratelé 1

Údaje platné k 30. 9. 2021; evidenční stav zaměstnanců uveden 
bez členů orgánů společnosti.

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. 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 2020–2021 společnost úspěšně 
dokončila rozsáhlý projekt GreenNet, který obnáší 
výměnu jedné z větví parovodu za horkovod a rekonstrukci 
teplárenské sítě do Pavlovic. Za tento projekt získala dne  
14. září 2021 od Teplárenského sdružení ČR prestižní ocenění 
„Projekt roku“ v kategorii „Snížení tepelných ztrát, přechod 
na efektivnější horkovodní rozvody“.

Společnost pořídila a umístila do provozu nový kotel K11. 
Po nákupu nové kogenerační jednotky rozběhla instalaci 
zařízení. Dokončila práce na horkovodních přípojkách  
II. etapy Bytových domů Kladenská a Úřadu práce Liberec 
a zahájila dodávky tepla. Na sídlišti Gagarinova realizovala 
novou přípojku pro MŠ Hvězdička s kolaudací v dalším roce 
a provedla pravidelnou údržbu a obnovu komína, při které 
zrenovovala venkovní plášť a nátěr. 

V průběhu roku pracovala teplárna na opravách zařízení, 
zejména na primárních a sekundárních rozvodech. Technici 
provedli řadu menších oprav a revizí v celé teplárenské síti, 
které lze uskutečnit pouze mimo topné období.

V péči o zákazníky se společnost v tomto roce zaměřila 
na nabídku prodloužení smluv věrnostního programu, který 
odstartovala v roce 2016. Díky výhodným podmínkám mohou 
zákazníci spořit náklady za energie. 

Teplárna Liberec se i v tomto roce podílela na vzdělávacích, 
kulturních a sportovních projektech. V rámci paralelních 
soutěží podpořila například kino Varšava a Knihovnu 
Vratislavice nad Nisou. Dále podpořila Jizersko-ještědský 
horský spolek a v červnu 2021 uspořádala v Základní škole, 
Liberec, Sokolovská odbornou přednášku. 
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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 předseda představenstva

Petr Heincl místopředseda představenstva 

Dozorčí rada

Jörg Lüdorf předseda dozorčí rady

Ing. Jaroslav Pantůček člen dozorčí rady 

O společnosti*

Vlastnická struktura

MVV Energie CZ a.s. 100 %

Výsledek hospodaření za účetní období 80 157 tis. Kč

Celkové výnosy 252 436 tis. Kč

Počet zaměstnanců 40

Instalovaný tepelný/elektrický výkon 38,330 MW /  
4,540 MW

Zákazníci

Dodávky tepelné energie

Průmysloví odběratelé 1

Dodávky elektrické energie

Odběratelé 1

Údaje platné k 30. 9. 2021; evidenční stav zaměstnanců uveden 
bez členů orgánů společnosti.

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 2020–2021 patřilo navýšení výkonu 
TG Siemens a intenzifikace kondenzátního hospodářství pro 
udržení stabilního výkonu TG Spilling. S ohledem na plnění 
emisních legislativních požadavků společnost instalovala 
měření čpavku a v rámci oprav na tlakovém celku vyměnila 
výparník 1. Dále provedla rozsáhlé opravy na násypce 
odpadu, pračce spalin a 3. sekci elektrofiltru. Velkou 
pozornost věnovala žáruvzdorným vyzdívkám. Provedené 
změny a investice zajistí i nadále efektivní provoz zařízení 
a splnění veškerých emisních limitů.

Společnost v tomto roce poskytla finanční příspěvek spolku 
Boveraklub na zpracování restaurátorského záměru opravy 
první liberecké tramvaje z roku 1897 a zprovoznění historické 
tramvaje z tehdejší NDR T2-62 z roku 1964. Společnost 
rovněž podpořila vydání další knihy Nakladatelství Petr Polda 
„Příběhy skalních vyhlídek Jizerských hor“, která je již osmou 
knihou o rozhlednách a vyhlídkách v severních Čechách, 
tentokrát se zaměřením na Jizerské hory. 

V oblasti volnočasových aktivit společnost TERMIZO 
podpořila Zoologickou zahradu Liberec, dětský cyklistický 
seriál „AMULET CYCOLOGY Dětský MTB CUP 2021“, 
sportovní aktivity TJ Kardio z.s. Liberec a festival jazzu 
„Dixieland v Křížanech“.
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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 předseda představenstva 

Ing. Jan Sulík místopředseda představenstva 

Dozorčí rada

Jörg Lüdorf předseda dozorčí rady

Ing. Jaroslav Pantůček místopředseda dozorčí rady 

Jiří Skřivánek člen dozorčí rady

O společnosti*

Vlastnická struktura

MVV Energie CZ a.s. 96,91 %

Statutární město Děčín 3,09 %

Výsledek hospodaření za účetní období 5 401 tis. Kč

Celkové výnosy 225 024 tis. Kč

Počet zaměstnanců 35

Instalovaný tepelný/elektrický výkon 73,591 MW / 
10,351 MW

Zákazníci

Dodávky tepelné energie

Domácnosti 7 671

Průmyslové areály 1

Odběratelé z terciární sféry 135

Dodávky elektrické energie

Regionální distribuční soustava 
elektrické energie 1

Údaje platné k 30. 9. 2021; evidenční stav zaměstnanců uveden 
bez členů orgánů společnosti.

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

TERMO Děčín je hlavním dodavatelem tepla a teplé vody 
ve městech Děčín a Jílové. Jako zdroj využívá zemní plyn 
a geotermální vodu. Tento systém centrálního zásobování 
teplem je v České republice 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 nabízí zákazníkům zapojení do věrnostního 
programu, ve kterém si díky dlouhodobým smlouvám mohou 
užívat trvalý komfort kompletní služby za výhodnějších 
podmínek. 

TERMO Děčín realizovala v roce 2020–2021 významné 
projekty zaměřené zejména na obnovu zařízení pro výrobu 
tepelné a elektrické energie. V rámci těchto investičních akcí 
společnost vyměnila řídicí systémy kogeneračních jednotek 
M1 na CZT Železnice a M2 na CZT Benešovská. Dále, pro 
dosažení vyšší účinnosti provozu kogenerační jednotky u M2 
na CZT Benešovská, vyměnila chladiče spalin. 

V oblasti distribuce na CZT Benešovská provedla společnost 
u tepelné energie výměnu frekvenčních měničů oběhových 
čerpadel, u elektrické energie pro zvýšení efektivity provozu 
KGJ na CZT Želenice a CZT Bynov provedla přípravu 
na zahájení poskytování služeb výkonové rovnováhy 
distribuční sítě ve spolupráci s obchodníkem (agregátorem) 
PRE, a.s. Tyto investice i nadále zajistí bezpečný a spolehlivý 
provoz celé soustavy zásobování teplem a sníží zátěž 
životního prostředí na Děčínsku.

Společnost v tomto roce nabízela zákazníkům z Děčína 
produkt „Čisté teplo a světlo“. Tento projekt je postaven 
na dodávkách elektrické energie, kterou TERMO Děčín 
ve svých centrálních zdrojích společně s tepelnou energií 
vyrábí, nebo kombinuje dodávku tepelné energie s výrobou 
elektřiny z fotovoltaické elektrárny.

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 uspoří tak i náklady 
na ohřev teplé vody.
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Obchodní firma: Zásobování teplem Vsetín a.s.

Sídlo: Jiráskova 1326, 755 01 Vsetín

IČO: 45192588

DIČ: CZ45192588

Datum vzniku společnosti: 6. května 1992

Orgány společnosti

Představenstvo

Ing. Michal Chmela předseda představenstva

Ing. Kamil Ondra místopředseda představenstva

Dozorčí rada

Jörg Lüdorf předseda dozorčí rady 

Ing. Jaroslav Pantůček člen dozorčí rady 

O společnosti*

Vlastnická struktura

MVV Energie CZ a.s. 100 %

Výsledek hospodaření za účetní období 27 596 tis. Kč

Celkové výnosy 401 421 tis. Kč

Počet zaměstnanců 84

Instalovaný tepelný/elektrický výkon 58,423 MW / 
2,130 MW

Zákazníci

Dodávky tepelné energie

Domácnosti 8 253

Průmysloví odběratelé 22

Odběratelé z terciární sféry 62

Dodávky elektrické energie

Odběratelé 113

Dodávky vody a odvádění odpadních vod

Domácnosti 3 161

Průmysloví odběratelé 37

Odběratelé z terciární sféry 106

Služby elektronických komunikací

Odběratelé 69

Údaje platné k 30. 9. 2021; evidenční stav zaměstnanců uveden 
bez členů orgánů společnosti.

Zásobování teplem Vsetín a.s. (ZTV) založil v květnu 1992 
Fond národního majetku ČR. Od března 2000 je společnost 
členem skupiny MVV. Od 18. srpna 2012 je MVV Energie CZ 
a.s. vlastníkem 100 % akcií.

ZTV zajišťuje dodávku tepla pro Vsetín a vsetínský průmyslo-
vý areál Jasenice. Hlavními zdroji jsou technologicky propo-
jené teplárny Jiráskova a Ohrada, které kromě tepla vyrábějí 
kogeneračně také elektřinu. V lokalitě průmyslového areálu 
Jasenice je hlavním zdrojem tepla uhelná teplárna Jasenice.

Elektřinu dodává koncovým odběratelům do lokálních dis-
tribučních soustav a část do soustavy regionální. Provozuje 
jednu blokovou a jednu domovní kotelnu. V rámci průmyslo-
vého areálu Jasenice se věnuje vodohospodářství a poskytuje 
služby elektronických komunikací. Pitnou vodu dodává také 
ve Studénce, kde zajišťuje i odvod a čištění odpadních vod.

Ve Vsetíně – Trávníky společnost vyměnila přes 400 m trasy 
páteřního horkovodního potrubí DN400. V lokalitě Jasenice 
posílila výměník tepla pro zrekonstruovanou halu M5 a sou-
časně pro tuto halu společnost nainstalovala dva transformá-
tory 1000 kVA, které budou sloužit především pro napájení 
nové technologie vlastníka objektu. V teplárně Jiráskova do-
šlo k demolici kotle K4, na jehož místě se připravuje výstavba 
dalších dvou nových plynových kogeneračních jednotek.

V provozech vodního hospodářství Jasenice a Studénka vy-
měnila úseky se zvýšenou četností poruch vodovodního řádu 
a vyvložkovala část úseku kanalizace ve Studénce. Dokončila 
projektovou dokumentaci na rekonstrukci ČOV Studénka 
a zahájila výběrové řízení na zhotovitele. Nová technologie 
ČOV zajistí zvýšení kvality vyčištěné odpadní vody vypouště-
né do vodního toku Odry.

Projekt realizace výstavby zařízení na energetické využití 
odpadu, připravovaný ve spolupráci s mateřskou společností 
MVV Energie CZ a.s., nenašel podporu vsetínské veřejnosti 
ani městských zastupitelů, proto jeho další příprava byla 
zastavena. Pouze se dokončuje proces posuzování vlivu  
na životní prostředí, který doběhne v říjnu 2021.

Tak jako každý rok uspořádala společnost v listopadu 2020 
soutěž pro mateřské školy ve Vsetíně, které odebírají dálkové 
teplo. S letošním tématem „Teplo, teplo, teplíčko“ si děti hravě 
poradily a za své krásné výtvory obdržely věcné ceny. 

Dále společnost finančním darem podpořila Valašský  
hokejový klub ROBE Vsetín, Sbor dobrovolných hasičů 
Vsetín-město, Klub biatlonu WOCO Vsetín; dětský letní tábor 
na Bystřičce, jež pořádalo Alcedo – středisko volného času 
Vsetín; 155. horolezecký oddíl Vsetín, 20. ročník country 
festivalu Starý dobrý western a Základní školu Integra Vsetín, 
která finanční dar využila na podporu smluvního výzkumu 
k posouzení školy v kontextu školství v ČR.

37MVV Energie CZ a.s. | Výroční zpráva 2020–2021



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 
kterákoli 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.

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.  
nebo kterákoli 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.
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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 a – mimo koncernové 
společnosti – poskytování energetických služeb například metodou EPC (Energy Performance Contracting), inovativními 
aktivitami jako Develore nebo v projektech 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 Ing. Jaroslav 
Pantůček, člen představenstva. 

Představenstvo společnosti se soustředí na dosažení plánovaných hospodářských výsledků MVV Energie CZ a.s.  
Zároveň sleduje cíle korespondující s tzv. klimatickými závazky jednotlivých měst a obcí. A v mnoha případech je také  
jejich iniciátorem, o čemž svědčí výčet realizovaných nebo připravovaných projektů ve sledovaném období.

Za fiskální rok 2020–2021 dosáhla skupina MVV Energie CZ kladného konsolidovaného provozního hospodářského výsledku. 
Vzhledem k tomu, že uhlí tvořilo v palivovém mixu sedminový podíl, byla skupina jen minimálně zatížena nákupem emisních 
povolenek. Díky vhodné skladbě zdrojů a palivového mixu zůstaly finanční výsledky rezistentní v situaci, kdy cena povolenek 
meziročně násobně vzrostla. Dílčí negativní dopady pandemie byly eliminovány dlouhou topnou sezonou a zároveň rozvojem 
nových služeb a obchodních aktivit. Analogicky tomu tak bylo u plynu, jehož ceny začaly na sklonu fiskálního roku 2020–2021 
rychle růst. 

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 2020–2021 realizovala skupina řadu opatření na zvýšení účinnosti, snížení tepelných ztrát a obnovu zdrojů 
i distribučních sítí.

K nejvýznamnějším investičním akcím patří nový plynový horkovodní kotel v Litoměřicích (ENERGIE Holding), instalace 
moderního horkovodního potrubí na sídlišti Trávníky ve Vsetíně (Zásobování teplem Vsetín), nová kogenerační jednotka 
v Liberci (Teplárna Liberec) nebo příprava na instalaci nových dobíjecích stanic pro elektromobily v Liberci a ve Vsetíně. 
Souběžně pokračovala příprava rozsáhlé ekologizace teplárenského zařízení v Uherském Hradišti.
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Pro skupinu MVV zůstává prioritou kvalitní a bezpečná dodávka energií a aktivní přístup k odběratelům. Součástí dodávky 
je vždy spolehlivý zákaznický servis a poradenství, nepřetržitá pohotovostní služba dispečinku a správa zařízení na výrobu 
a distribuci tepla. Dokladem tohoto přístupu bylo zajištění komfortní dodávky energií bez přerušení i ve výjimečné situaci 
během koronavirových omezení od podzimu 2020 do jara 2021. 

Ve fiskálním roce 2020–2021 pokračovala skupina v průzkumu očekávání zákazníků, který umožnil lépe naslouchat 
jejich potřebám a rozvíjet zákaznickou podporu. Skupina rovněž pokračovala v rozvoji věrnostního programu s odměnou 
za dlouhodobé smlouvy. S městy, ve kterých skupina MVV Energie CZ působí, opět spolupracovala na řadě sociálních, 
sportovních a kulturních projektů. 

Skupina MVV Energie CZ se věnovala rovněž službám pro zaměstnance, jejich odbornému rozvoji a podpoře týmových 
aktivit. Inspirací pro zlepšení péče o zaměstnance byl rozsáhlý průzkum mezi pracovníky všech jejích společností. Svým 469 
zaměstnancům tak skupina poskytovala naplňující a stabilní zaměstnání v perspektivním oboru v regionech i pražské centrále.

Představenstvo bude nadále rozvíjet projekty v oblasti trvale udržitelného rozvoje s využitím řady inovací a nových technologií. 
To je součástí strategie dalšího růstu a expanze skupiny MVV Energie CZ na českém energetickém trhu.

Praha 8. listopadu 2021

 
Jörg Lüdorf Ing. Jaroslav Pantůček
předseda představenstva člen představenstva
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Společnost MVV Energie CZ a.s. dosáhla v hospodářském roce 2020–2021 výsledku hospodaření před zdaněním ve výši  
166,7 mil. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem došlo k nárůstu o více než 16,5 mil. Kč, což bylo ovlivněno především vyššími 
výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách (o 20 mil. Kč více).

Provozní hospodářský výsledek společnosti dosáhl ztráty 35 mil. Kč. Vyšší náklady byly spojené zejména s finančně 
ekonomickým poradenstvím souvisejícím s iniciací a rozvojem nových obchodních modelů celé skupiny MVV Energie CZ. 
Vyšší byly rovněž provozní náklady navázané na zavádění nutných opatření proti šíření koronavirové pandemie a nové  
IT vybavení.

Společnost také investovala do nové zákaznické platformy MVV online. Cílem je umožnit zákazníkům v projektech Vize chytrý 
dům moderní a jednoduchou správu svého odběrného místa a dohled nad spotřebou elektrické energie. Nová platforma MVV 
online bude postupně využívána v rámci projektů EPC (energy performance contracting) a rovněž obchodním týmem skupiny 
MVV Energie CZ.

Zvýšené osobní náklady pak souvisejí s rozšířením divize energetických služeb. Ty budou už v nejbližším období vyjádřeny 
vyššími tržbami (výnosy) tohoto oddělení. Ostatně, v porovnání s předchozím obdobím už došlo ke zvýšení tržeb z prodeje 
služeb zhruba o 19 mil. Kč, kdy hlavní vliv měly zejména tržby z projektů EPC.

Ve sledovaném období byly dokončeny dvě významné zakázky EPC. V prvním případě šlo o projekt pro Ústecký kraj 
realizovaný celkem na deseti objektech, včetně středních škol a objektů sociálních služeb. Druhým pak projekt energetických 
úspor pro Univerzitu v Ústí nad Labem. Zároveň začala realizace projektu v budově Okresního soudu v Plzni a rozšíření 
stávajícího projektu v administrativním centru SMOSK v Praze. Zisk z těchto rozpracovaných aktivit ovlivní výsledek 
hospodaření až v příštím období.

Do finančního výsledku hospodaření bez vlivu výnosů z podílů v ovládaných a řízených osobách se promítly také nižší  
úrokové výnosy z vkladů u bank. Stály za nimi hlavně nižší úrokové sazby na finančních trzích.

Prostor měly i inovace v oblasti finančního managementu. Z důvodu efektivního využívání peněžních prostředků v rámci 
skupiny MVV Energie CZ začala na podzim roku 2020 společnost využívat systém řízení likvidity. Společnosti skupiny  
se zapojily do tzv. cash-poolingu a mateřská společnost MVV Energie CZ a.s. poskytla svým dceřiným společnostem  
dvě dlouhodobé zápůjčky. Zůstatky na účtech, včetně výše úrokových sazeb, jsou zmíněny v příloze k účetní závěrce.

I přes turbulentní období českého energetického trhu, který již byl na sklonku roku 2020–2021 ovlivněn strmým růstem 
nákladů komodit a bude se nadále promítat do celkového hospodaření všech subjektů působících v ČR, výsledky dokládají 
dosavadní stabilitu společnosti MVV Energie CZ a.s. Celková bilanční suma se zvýšila o 347 mil. na 3 mld. Kč, přičemž téměř 
vše se týkalo položek z cash-poolingu.

Ukazatel (v tis. Kč)

Hospodářský rok

2020–2021 2019–2020 2018–2019

Tržby 167 814 139 803 138 909

Hospodářský výsledek před zdaněním 166 738 150 223 187 382

Bilanční suma 3 036 290 2 689 242 2 700 029

Cizí zdroje 437 651 53 220 50 051

Zadluženost (cizí zdroje / pasiva) 14,41 % 1,98 % 1,85 %
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V účetním období 2021 nedošlo k žádným personálním změnám ve složení dozorčí rady. Dozorčí rada měla k 1. říjnu 2020 tyto 
členy: pan Ralf Klöpfer, předseda dozorčí rady; pan Dr. Hansjörg Roll, člen dozorčí rady; paní Daniela Kirchner, členka dozorčí 
rady; 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 a obchodní a ekonomické 
aktivity společnosti.

V průběhu fiskálního roku 2021 se dozorčí rada sešla celkem dvakrát: 18. prosince 2020 (formou videokonference)  
a 15. července 2021 (formou videokonference).

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 2020 a doporučila jejich schválení 

jedinému akcionáři.
• Schválila finanční plán skupiny MVV Energie CZ na fiskální rok 2021 a doporučila jeho schválení jedinému akcionáři.
• Doporučila jedinému akcionáři schválit auditora pro fiskální rok 2021.

V souladu se zákonem provedla dozorčí rada přezkum řádné roční účetní závěrky a konsolidované roční účetní závěrky  
ke dni 30. září 2021 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 2021.

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 2021 v souladu 
s českými účetními předpisy.

Dozorčí rada rovněž přezkoumala návrh představenstva na rozdělení zisku generovaného v účetním roce 2020.

Na základě všech těchto skutečností dozorčí rada doporučila jedinému akcionáři schválit řádnou roční účetní závěrku za účetní 
období 2021 a návrh na rozdělení zisku předložený představenstvem společnosti MVV Energie CZ a.s.

Dne 18. prosince 2020 přezkoumala dozorčí rada organizační strukturu a výsledky dodržování Compliance management 
systému, který zavedla podskupina MVV Energie CZ pro celou skupinu MVV, a nezjistila při tom žádné pochybení.

Dozorčí rada děkuje členům představenstva a všem zaměstnancům za jejich práci a úsilí ve fiskálním roce 2021.

Mannheim 20. prosince 2021

Ralf Klöpfer
předseda dozorčí rady

Zpráva dozorčí rady
za fiskální rok 2021 (1. října 2020–30. září 2021)
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Náš výrok
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti MVV Energie CZ a.s., se sídlem 
Kačírkova 982/4, Praha 5 („Společnost“) k 30. září 2021, její finanční výkonnosti a jejích peněžních toků za rok končící 30. září 2021 
v souladu s českými účetními předpisy.

Předmět auditu
Účetní závěrka Společnosti se skládá z:
• rozvahy k 30. září 2021,
• výkazu zisku a ztráty za rok končící 30. září 2021,
• přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 30. září 2021,
• přehledu o peněžních tocích za rok končící 30. září 2021 a
• přílohy účetní závěrky, která obsahuje podstatné účetní metody a další vysvětlující informace.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými standardy Komory auditorů České republiky, kterými 
jsou Mezinárodní standardy auditu doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami (společně „auditorské předpisy“). 
Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky.

Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Nezávislost
V souladu s Mezinárodním etickým kodexem pro auditory a účetní odborníky (včetně Mezinárodních standardů nezávislosti) 
vydaným Radou pro mezinárodní etické standardy účetních („kodex IESBA“) a přijatým Komorou auditorů České republiky  
a se zákonem o auditorech jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z kodexu IESBA  
a ze zákona o auditorech.

Ostatní informace
Za ostatní informace odpovídá představenstvo Společnosti. Jak je definováno v § 2 písm. b) zákona o auditorech, ostatními 
informacemi jsou informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je 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 jsme posoudili, 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 i na postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti.

Na základě provedených postupů v průběhu našeho auditu, do míry, již dokážeme posoudit, jsou dle našeho názoru:
• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, ve všech významných 

ohledech v souladu s účetní závěrkou a
• ostatní informace vypracované v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti a o prostředí, v němž působí, k nimž jsme dospěli 
při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné nesprávnosti. Žádnou významnou nesprávnost jsme 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 auditorskými 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 auditorskými 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.

20. prosince 2021

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

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.

45MVV Energie CZ a.s. | Výroční zpráva 2020–2021



Rozvaha

k datu 30. září 2021 v celých tisících Kč 
běžné období od 1. října 2020 do 30. září 2021, minulé období od 1. října 2019 do 30. září 2020

Označení AKTIVA

Běžné období
Minulé 
období

Brutto Korekce Netto Netto

     AKTIVA CELKEM 3 097 271 -60 981 3 036 290 2 689 242

B.     Dlouhodobý majetek 2 454 491 -60 713 2 393 778 2 270 058

B. I.    Dlouhodobý nehmotný majetek 51 875 -45 023 6 852 5 502 

B. I. 2.   Ocenitelná práva 51 875 -45 023 6 852 1 043 

B. I. 2. 1. Software 51 734 -44 882 6 852 1 043

B. I. 2. 2. Ostatní ocenitelná práva 141 -141 0 0

B. I. 5.   
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 
a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 4 459 

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek 29 199 -15 690 13 509 12 019

B. II. 2.   Hmotné movité věci a jejich soubory 28 853 -15 690 13 163 11 846 

B. II. 5.   
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 
a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 346 0 346 173 

B. III.   Dlouhodobý finanční majetek 2 373 417 0 2 373 417 2 252 537

B. III. 1.   Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 2 238 417 0 2 238 417 2 252 537

B. III. 2. Zápůjčky a úvěry – ovládající a ovládaná osoba 130 000 0 130 000 0

B. III. 5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 5 000 0 5 000 0

C.     Oběžná aktiva 639 297 -268 639 029 415 128 

C. I.    Zásoby 5 160 0 5 160 36 751 

C. I. 2.   Nedokončená výroba a polotovary 5 160 0 5 160 36 751 

C. II.   Pohledávky 98 596 -268 98 328 35 147

C. II. 1.   Dlouhodobé pohledávky 2 305 0 2 305 2 545 

C. II. 1. 1.  Pohledávky z obchodních vztahů 2 305 0 2 305 2 545 

C. II. 2.   Krátkodobé pohledávky 96 291 -268 96 023 32 602 

C. II. 2. 1.  Pohledávky z obchodních vztahů 1 085 -268 817 6 574 

C. II. 2. 2.  Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 69 861 0 69 861 0

C. II. 2. 4.  Pohledávky – ostatní 25 345 0 25 345 26 028 

C. II. 2. 4. 3. Stát – daňové pohledávky 1 148 0 1 148 1 620 

C. II. 2. 4. 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 7 414 0 7 414 7 486 

C. II. 2. 4. 5. Dohadné účty aktivní 16 614 0 16 614 16 658 

C. II. 2. 4. 6. Jiné pohledávky 169 0 169 264 

C. IV.   Peněžní prostředky 535 541 0 535 541 343 230 

C. IV. 1.   Peněžní prostředky v pokladně 80 0 80 88 

C. IV. 2.   Peněžní prostředky na účtech 535 461 0 535 461 343 142 

D.     Časové rozlišení aktiv 3 483 0 3 483 4 056 

D. 1.    Náklady příštích období 3 483 0 3 483 4 056 
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Rozvaha

k datu 30. září 2021 v celých tisících Kč 
běžné období od 1. října 2020 do 30. září 2021, minulé období od 1. října 2019 do 30. září 2020

Označení PASIVA Běžné období Minulé období

    PASIVA CELKEM 3 036 290 2 689 242 

A.    Vlastní kapitál 2 598 569 2 635 952  

A. I.   Základní kapitál 720 000 720 000 

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

A. II.   Ážio a kapitálové fondy 1 509 580 1 523 700

A. II. 2.  Kapitálové fondy 1 509 580 1 523 700 

A. II. 2. 1. Ostatní kapitálové fondy 571 001 571 001 

A. II. 2. 2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 938 579 952 699 

A. IV.   Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 202 251 242 029 

A. IV. 1.  Nerozdělený zisk minulých let 202 251 242 029 

A. V.   Výsledek hospodaření běžného účetního období 166 738 150 223 

B.+ C. Cizí zdroje 437 651 53 220

B.    Rezervy 4 004 5 634 

B. 4.   Ostatní rezervy 4 004 5 634 

C.    Závazky 433 647 47 586 

C. II.   Krátkodobé závazky 433 647 47 586 

C. II. 3.  Krátkodobé přijaté zálohy 1 002 592 

C. II. 4.  Závazky z obchodních vztahů 640 10 241 

C. II. 6. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 407 896 0

C. II. 8.  Závazky ostatní 24 109 36 753 

C. II. 8. 3. Závazky k zaměstnancům 13 0

C. II. 8. 6. Dohadné účty pasivní 24 096 36 753 

D.    Časové rozlišení 70 70 

D. 2.   Výnosy příštích období 70 70 
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Výkaz zisku a ztráty

za rok končící 30. září 2021 v celých tisících Kč 
běžné období od 1. října 2020 do 30. září 2021, minulé období od 1. října 2019 do 30. září 2020

Označení TEXT Běžné období Minulé období

I. Tržby za prodej výrobků a služeb 103 704 84 855 

II. Tržby za prodej zboží 63 987 53 768 

A. Výkonová spotřeba 118 377 144 682 

A. 1. Náklady vynaložené na prodané zboží 59 404 49 605 

A. 2. Spotřeba materiálu a energie 3 407 7 419 

A. 3. Služby 55 566 87 658 

C. Aktivace (-) 31 592 -20 668 

D. Osobní náklady 47 511 43 463 

D. 1. Mzdové náklady 34 836 32 820 

D. 2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 12 675 10 643 

D. 2. 1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 11 351 9 551 

D. 2. 2. Ostatní náklady 1 324 1 092 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 6 705 4 431 

E. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 6 705 4 446 

E. 1. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé 6 705 4 446 

E. 3. Úpravy hodnot pohledávek 0 -15

III. Ostatní provozní výnosy 61 440 4 785 

III. 1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 123 1 095

III. 2. Tržby z prodaného materiálu 0 85 

III. 3. Jiné provozní výnosy 61 317 3 605

F. Ostatní provozní náklady 60 417 5 416

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 649

F. 3. Daně a poplatky v provozní oblasti 99 58

F. 4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období -1 630 -1 197

F. 5. Jiné provozní náklady 61 948 5 906

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) -35 471 -33 916

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly 201 265 181 104

IV. 1. Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba 201 265 181 104

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 2 089 3 388 

VI. 1. Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba 542 0 

VI. 2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 1 547 3 388 

J. Nákladové úroky a podobné náklady 381 0

J. 1. Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba 381 0

VII. Ostatní finanční výnosy 206 294 

K. Ostatní finanční náklady 970 647 

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) 202 209 184 139

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 166 738 150 223

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 166 738 150 223

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 166 738 150 223

Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 432 691 328 194
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Přehled o změnách vlastního kapitálu

za rok končící 30. září 2021 v celých tisících Kč 
běžné období od 1. října 2020 do 30. září 2021, minulé období od 1. října 2019 do 30. září 2020

Základní 
kapitál

Ostatní 
kapitálové 

fondy

Oceňovací 
rozdíly 

z přecenění
Nerozdělený 

zisk Celkem

Zůstatek k 1. říjnu 2019 720 000 571 001 926 935 432 029 2 649 965

Oceňovací rozdíly z přecenění 
na reálnou hodnotu

Podíly v ovládaných osobách 0 0 25 764 0 25 764

Vyplacené dividendy 0 0 0 -190 000 -190 000

Zisk za účetní období 0 0 0 150 223 150 223

Zaokrouhlení 0 0 0 0 0

Zůstatek k 30. září 2020 720 000 571 001 952 699 392 252 2 635 952 

Oceňovací rozdíly z přecenění
na reálnou hodnotu

Podíly v ovládaných osobách 0 0 -14 120 0 -14 120

Vyplacené dividendy 0 0 0 -190 000 -190 000

Zisk za účetní období 0 0 0 166 738 166 738

Zaokrouhlení 0 0 0 -1 -1

Zůstatek k 30. září 2021 720 000 571 001 938 579 368 989 2 598 569
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Přehled o peněžních tocích

za rok končící 30. září 2021 v celých tisících Kč 
běžné období od 1. října 2020 do 30. září 2021, minulé období od 1. října 2019 do 30. září 2020

Běžné období Minulé období

Peněžní toky z provozní činnosti

Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním 166 738 150 223

A.1 Úpravy o nepeněžní operace:

A.1.1 Odpisy stálých aktiv 6 705 4 446

A.1.2 Změna stavu opravných položek a rezerv -1 630 -1 212

A.1.3 Zisk z prodeje stálých aktiv -123 -446

A.1.4 Výnosy z podílů na zisku a dividend -201 265 -181 104

A.1.5 Vyúčtované výnosové úroky -1 708 -3 388

A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním  
a změnami pracovního kapitálu -31 283 -31 481

A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu:

A.2.1 Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv 7 643 -188

A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv -21 835 4 423

A.2.3 Změna stavu zásob 31 591 -20 668

A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním -13 884 -47 914

A.3 Vyplacené úroky -381 0

A.4 Úroky přijaté 1 699 3 393

A.7 Přijaté podíly na zisku a dividendy 201 265 181 104

A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 188 699  136 583

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -14 546 -12 436

B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 123 1 095

B.3 Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám -194 500 0

B*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti -208 923 -11 341

Peněžní toky z finanční činnosti

C.2 Změna stavu vlastního kapitálu:

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

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

Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů -210 224 -64 758

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku 343 230 407 988

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku 133 006 343 230
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Příloha účetní závěrky

za rok končící 30. září 2021 v celých tisících Kč 
běžné období od 1. října 2020 do 30. září 2021, minulé období od 1. října 2019 do 30. září 2020

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 Kačírkova 982/4, 
158 00 Praha 5 – Jinonice. 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.

Rovněž v roce končícím 30. září 2021 ovlivnila podnikání Společnosti pandemie covid-19.

Z důvodu přijatých restriktivních opatření nařízených vládou během pandemie se Společnosti nepodařilo dosáhnout všech 
plánovaných výnosů, a to zejména v oblasti prodeje energetických služeb, kde docházelo k posunutí termínů vyhodnocení 
veřejných zakázek. V dalším období Společnost očekává růst výnosů z prodeje energetických služeb a rozšíření divize 
energetických služeb. 

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.

Při oceňování aktiv a závazků a naplnění předpokladu trvání Společnosti vedení zvážilo dopady pandemie nového koronaviru 
způsobujícího onemocnění covid-19.

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.

51MVV Energie CZ a.s. | Výroční zpráva 2020–2021



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. 

Zásoby vlastní výroby, tj. nedokončená výroba a hotové výrobky, jsou oceňovány vlastními výrobními náklady sníženými 
o opravnou položku. Vlastní výrobní náklady zahrnují přímý a nepřímý materiál, přímé a nepřímé mzdy a výrobní režii.

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.

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.
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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. 

V rámci skupiny Společnost využívá tzv. cash-pooling. Pohledávky, resp. závazky vzniklé z titulu cash-poolingu jsou vykazovány 
v rámci přehledu o peněžních tocích jako součást položky „Peníze a peněžní ekvivalenty“. V případě, že závazek vzniklý z titulu 
cash-poolingu představuje formu financování Společnosti, není pro účely přehledu o peněžních tocích považován za Peníze 
a peněžní ekvivalenty.

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

30. září 2021
Počet 

akcií

Nominální 
hodnota 
(tis. Kč)

Pořizovací 
cena 

(tis. Kč)

Účetní 
hodnota 
(tis. Kč)

Podíl 
na základním 

kapitálu (%)

Výsledek
hospodaření

v roce 
končícím 

30. září 
2021

(tis. Kč)

Vlastní 
kapitál

30. září 
2021

(tis. Kč)

Výnos 
z dividend 

v roce 
končícím 

30. září 
2021 

(tis. Kč)

Tuzemské

Zásobování teplem 
Vsetín a.s. 
Jiráskova 1326, Vsetín 2 762 78 878 183 872 248 275 100 27 596 248 275 20 000

CTZ s.r.o. Sokolovská 572, 
Uherské Hradiště - - 31 800 46 229 50,96 7 806 90 714 2 038

TERMO Děčín a.s. 
Oblouková 958/25, Děčín 502 895 46 769 49 086 217 485 96,91 5 401 224 418 24 227

Českolipské teplo a.s. 
Kačírkova 982/4, Praha 5 1 2 000 47 795 160 560 100 21 789 160 560 20 000

OPATHERM a.s. 
Horní náměstí 283/58, 
Opava 100 9 900 134 000 85 379 100 -9 806 85 379 15 000

ENERGIE Holding a.s. 
Kačírkova 982/4, Praha 5 1 99 635 299 654 393 688 100 28 756 393 688 20 000

POWGEN a.s. 
Kačírkova 982/4, Praha 5 1 2 000 3 249 159 583 100 14 355 159 583 45 000

G-RONN s.r.o. 
Kačírkova 982/4, Praha 5 - - 23 218 95 555 100 17 676 95 555 20 000

G-LINDE s.r.o. 
Kačírkova 982/4, Praha 5 - - 6 219 14 189 100 2 520 14 189 2 000

IROMEZ s.r.o. 
Pod Náspem 2005, 
Pelhřimov - - 33 126 112 701 100 3 945 112 701 0

TERMIZO a.s. 
Dr. Milady Horákové 
571/56, Liberec 1 389 13 890 487 607 703 135 100 80 157 703 135 33 000

e.services s.r.o. 
Oblouková 958/25, Děčín - - 211 1 638 100 130 1 637 0

Celkem 
zůstatková hodnota 2 238 417 201 265

MVV Energie CZ a.s. | Výroční zpráva 2020–202154



30. září 2020
Počet 

akcií

Nominální 
hodnota 
(tis. Kč)

Pořizovací 
cena 

(tis. Kč)

Účetní 
hodnota 
(tis. Kč)

Podíl 
na základním 

kapitálu (%)

Výsledek 
hospodaření 

v roce 
končícím 

30. září  
2020  

(tis. Kč)

Vlastní 
kapitál 

30. září 
2020 

(tis. Kč)

Výnos 
z dividend 

v roce 
končícím 

30. září  
2020  

(tis. Kč)

Tuzemské

Zásobování teplem 
Vsetín a.s. 
Jiráskova 1326, Vsetín 2 762 78 878 183 872 241 912 100 42 641 241 912 30 000

CTZ s.r.o. Sokolovská 572, 
Uherské Hradiště - - 31 800 44 582 50,96 9 704 87 485 2 548

TERMO Děčín a.s. 
Oblouková 958/25, Děčín 502 895 46 769 49 086 237 160 96,91 13 169 244 721 24 226

Českolipské teplo a.s. 
Kačírkova 982/4, Praha 5 1 2 000 47 795 166 682 100 23 887 166 682 24 330

OPATHERM a.s. 
Horní náměstí 283/58, 
Opava 100 9 900 134 000 110 185 100 15 749 110 185 10 000

ENERGIE Holding a.s. 
Kačírkova 982/4, Praha 5 1 99 635 299 654 383 797 100 18 120 383 797 15 000

POWGEN a.s. 
Kačírkova 982/4, Praha 5 1 2 000 3 249 190 377 100 29 254 190 377 30 000

G-RONN s.r.o. 
Kačírkova 982/4, Praha 5 - - 23 218 97 879 100 7 317 97 879 15 000

G-LINDE s.r.o. 
Kačírkova 982/4, Praha 5 - - 6 219 13 669 100 2 246 13 669 2 000

IROMEZ s.r.o. 
Pod Náspem 2005, 
Pelhřimov - - 33 126 108 809 100 6 741 108 809 0

TERMIZO a.s. 
Dr. Milady Horákové 
571/56, Liberec 1 389 13 890 487 607 655 978 100 49 534 655 978 28 000

e.services s.r.o. 
Oblouková 958/25, Děčín - - 211 1 507 100 125 1 507 0

Celkem 
zůstatková hodnota 2 252 537 181 104

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

Společnost neeviduje k 30. září 2021 ani 2020 žádnou pohledávku z přijaté dividendy. 
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4. Zásoby

Zásoby ve výši 5 160 tis. Kč k 30. září 2021 jsou tvořeny nedokončenou výrobou vztahující se k projektům EPC  
(k 30. září 2020: 36 751 tis. Kč).

Společnost netvořila opravnou položku k zásobám k 30. září 2021 ani k 30. září 2020.

5. Pohledávky

Pohledávky po splatnosti k 30. září 2021 činily 138 tis. Kč (k 30. září 2020: 5 272 tis. Kč).

Opravná položka k pohledávkám k 30. září 2021 činila 268 tis. Kč (k 30. září 2020: 268 tis. Kč).

Pohledávky nejsou kryty věcnými zárukami. Pohledávky k 30. září 2021 se splatností nad 5 let činí 650 tis. Kč (k 30. září 2020: 
928 tis. Kč).

Společnost neeviduje žádné pohledávky a podmíněné pohledávky, které nejsou vykázány v rozvaze.

6. Vlastní kapitál

Společnost je plně vlastněna společností MVV Energie AG, zapsanou ve 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 2020, které 18. prosince 
2020 předložilo jedinému akcionáři ke schválení. Dne 18. prosince 2020 pak jediný akcionář schválil účetní závěrku Společnosti 
za rok končící 30. září 2020 a rozhodl o rozdělení zisku za rok končící 30. září 2020 ve výši 150 223 tis. Kč převedením 
do nerozděleného zisku.

Dne 18. prosince 2020 jediný společník Společnosti rozhodl o výplatě podílu na zisku ve výši 190 mil. Kč.

Do data vydání této výroční zprávy nenavrhlo představenstvo Společnosti rozdělení zisku za rok končící 30. září 2021.

7. Rezervy

Společnost vykazovala k 30. září 2021 ostatní rezervy ve výši 4 004 tis. Kč (k 30. září 2020 ve výši 5 634 tis. Kč). Rezervy jsou 
tvořeny převážně rezervou z titulu odměn a bonusů pro zaměstnance.
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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 titulu nájemní smlouvy sídla Společnosti, činila za nájemné 
a související služby k 30. září 2021 15 927 tis. Kč (k 30. září 2020: 18 488 tis. Kč).

Ke dni 30. září 2021 měla Společnost vystaveny bankovní záruky pro provozní účely ve výši 5 768 tis. Kč (k 30. září 2020:  
3 106 tis. Kč). 

Společnost k 30. září 2021 evidovala podmíněný závazek ve výši 12 355 tis. Kč (k 30. září 2020: 15 808 tis. Kč) (bez úroků) 
z titulu postoupené pohledávky se splatností do 31. prosince 2024.  

9. Úvěry a ostatní zápůjčky

Společnost nečerpá žádné bankovní úvěry. Úvěry spřízněným osobám jsou popsány v poznámce 10. Transakce se spřízněnými 
stranami.

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.

10. Transakce se spřízněnými stranami

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

(tis. Kč) Běžné období Minulé období

Výnosy

Služby poskytované v rámci skupiny 45 434 43 737

Prodej zboží – prodej paliv 63 969 53 768

Přijaté dividendy 201 265 181 104

Úroky 542 0

Celkem 311 210 278 609

Náklady

Ostatní služby 6 118 6 245

Úroky 381 0

Celkem 6 499 6 245

Ve výnosech a nákladech od spřízněných stran nejsou uvedeny přefakturace z obchodů s emisními povolenkami. Společnost 
ve fiskálním roce končícím 30. září 2021 zrealizovala prodej i nákup emisních povolenek mezi sesterskou společností MVV 
Trading GmbH a dceřinými společnostmi OPATHERM a.s. a Zásobování teplem Vsetín a.s. v celkové výši 10 828 tis. Kč 
(ve fiskálním roce končícím 30. září 2020 dosahovaly tyto přefakturace mezi společnostmi MVV Trading GmbH, IROMEZ s.r.o., 
OPATHERM a.s., ENERGIE Holding a.s., CTZ s.r.o. a TERMO Děčín a.s. výše 13 785 tis. Kč).
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Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami:

(tis. Kč) Běžné období Minulé období

Pohledávky dlouhodobé

**Zápůjčky a úvěry 130 000 0

Pohledávky dlouhodobé celkem 130 000 0

Pohledávky krátkodobé

Pohledávky z obchodních vztahů 21 5 264

Dohadné účty aktivní 13 632 13 594

**Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 69 861 0

Pohledávky krátkodobé celkem 83 514 0

Celkem pohledávky 213 514 18 858

Závazky krátkodobé

Dohadné účty pasivní 12 1 613

Závazky z obchodních vztahů 121 5 195

*Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 407 896 0

Celkem závazky 408 029 6 808

*Společnost uzavřela dne 1. října 2020 rámcovou smlouvu se svými dceřinými společnostmi ve skupině MVV Energie CZ o cash-poolingu. K 30. září 
2021 vykazuje na základě této smlouvy položku „Krátkodobé pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba“ ve výši 5 361 tis. Kč a „Krátkodobé závazky 
– ovládaná nebo ovládající osoba“ ve výši 407 896 tis. Kč. Depozitní úroková sazba ve fiskálním roce končícím 30. září 2021 činila 0,1 % p.a. a kreditní 
úroková sazba činila 2W repo + 0,15 % p.a. 

**Společnost poskytla dne 30. června 2021 své dceřiné společnosti TERMIZO a.s. dlouhodobou zápůjčku v celkové výši 186 875 tis. Kč, se splatností 
30. září 2024 a úrokovou sazbou 2W repo + 0,45% p.a. Její zbývající výše k 30. září 2021 činila 172 500 tis. Kč. Její krátkodobá část ve výši 57 500 tis. 
Kč je vykázána na řádku „Krátkodobé pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba“ a její dlouhodobá část ve výši 115 000 tis. Kč je vykázána na řádku 
„Dlouhodobé zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba“.

**Zároveň dne 30. září 2021 Společnost poskytla také své dceřiné společnosti IROMEZ s.r.o. dlouhodobou zápůjčku ve výši 22 000 tis. Kč se splatností 
dne 30. září 2024 a úrokovou sazbou 2W repo + 0,65% p.a., jejíž zbývající výše k 30. září 2021 činí 22 000 tis. Kč. Její krátkodobá část ve výši 7 000 tis. 
Kč je vykázána na řádku „Krátkodobé pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba“ a její dlouhodobá část ve výši 15 000 tis. Kč je vykázána na řádku 
„Dlouhodobé zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba“.

Členům představenstva Společnosti, členům dozorčí rady a akcionáři nebyly k 30. září 2021 a k 30. září 2020 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

počet
Běžné období 

(tis. Kč) počet
Minulé období 

(tis. Kč)

Mzdové náklady členů statutárního orgánu  
a vedoucích zaměstnanců 8 12 018 7 12 928

Mzdové náklady ostatních zaměstnanců 29 22 818 27 19 892

Náklady na sociální zabezpečení 11 351 9 551

Ostatní sociální náklady 1 324 1 092

Osobní náklady celkem 37 47 511 34 43 463

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

Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 %.

Odloženou daňovou pohledávku lze analyzovat následovně:

(tis. Kč) Běžné období Minulé období

Odložená daňová pohledávka z titulu:

rozdílu účetní a daňové zůstatkové hodnoty majetku 1 628 720

rezerv a opravných položek 812 1 121

daňové ztráty minulých let 12 153 9 638

Odložená daňová pohledávka celkem 14 593 11 479

*Zaúčtovaná odložená daňová pohledávka 0 0

*Společnost měla k 30. září 2021 potenciální odloženou daňovou pohledávku ve výši 14 593 tis. Kč (k 30. září 2020: 11 479 tis. Kč). S ohledem na daňové 
plánování Společnosti a vzhledem k tomu, že budoucí uplatnění této pohledávky není pravděpodobné, se Společnost rozhodla od roku 2019 o této 
pohledávce již nadále neúčtovat.

Společnost měla k 30. září 2021 daňové ztráty v úhrnné výši 63 965 tis. Kč (k 30. září 2020: ve výši 50 729 tis. Kč), které mohou 
být použity až do roku 2026. 

13. Přehled o peněžních tocích

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

(tis. Kč) Běžné období Minulé období

Peněžní prostředky v pokladně 80 88

Peněžní prostředky na účtech 535 461 343 142

Pohledávka (+) z cash-poolingu 5 361 0

Závazek (-) z cash-poolingu -407 896 0

Peníze a peněžní ekvivalenty celkem 133 006 343 230
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14. Následné události

Vzhledem k enormnímu růstu cen paliv na energetickém trhu na podzim roku 2021, zejména zemního plynu, Společnost 
očekává negativní dopady v následujícím roce jak ve výsledku hospodaření, tak v oblasti cashflow.

Společnost MVV Energie CZ a.s. vystavila záruky za plnění závazků vyplývajících ze smluv na dodávky plynu v souhrnné výši 
24 250 tis. EUR (což činí 616 799 tis. Kč; kurz ČNB ke dni 9. 12. 2021). Společnost MVV Energie CZ a.s. zároveň obdržela záruky 
ve stejné výši od své mateřské společnosti MVV Energie AG.

Kromě výše uvedených událostí nedošlo po rozvahovém dni k žádným dalším událostem, které by měly významný dopad 
na účetní závěrku k 30. září 2021 nebo výroční zprávu za fiskální rok 2020–2021.

20. prosince 2021

 
Jörg Lüdorf Ing. Jaroslav Pantůček
předseda představenstva člen představenstva
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Obchodní firma: MVV Energie CZ a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

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 2020–ZÁŘÍ 2021

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.

Zpráva o vztazích
podle § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech  
a družstvech (o obchodních korporacích), v platném znění
za účetní období od 1. října 2020 do 30. září 2021
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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, Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ: 158 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, Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ: 158 00, IČO: 27594301;
• G-LINDE s.r.o. se sídlem Praha 5, Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ: 158 00, IČO: 24684538;
• G-RONN s.r.o. se sídlem Praha 5, Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ: 158 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, Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ: 158 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, 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 2020–září 2021, 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-LINDE s.r.o.,  
G-RONN s.r.o., TERMO Děčín a.s., e.services s.r.o. neproběhla v účetním období říjen 2020–září 2021 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 2020–září 2021.

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:

MVV Energie CZ a.s. | Výroční zpráva 2020–202162



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, správě 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. 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.

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, ve znění pozdějších dodatků do roku 2024/2026. 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 10. dubna 2018 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 do 31. prosince 2020. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Příkazní smlouva uzavřená dne 28. května 2018 mezi společnostmi CTZ s.r.o., G-RONN s.r.o., IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s. 
a Společností 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 do 31. prosince 2020.  
Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Příkazní smlouva uzavřená dne 14. května 2019 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 do 31. prosince 2021. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Příkazní smlouva uzavřená dne 13. srpna 2019 mezi společnostmi CTZ s.r.o., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., Zásobování 
teplem Vsetín a.s., OPATHERM a.s. a Společností do 31. prosince 2021. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Příkazní smlouva uzavřená dne 9. října 2019, ve znění pozdějších dodatků 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 pro rok 2020/2021 uzavřená do 31. prosince 2021. Z této smlouvy 
nevznikla Společnosti žádná újma.

Příkazní smlouva uzavřená dne 1. dubna 2020 mezi společnostmi CTZ, s.r.o., IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s. a Společností 
do 31. prosince 2021. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Příkazní smlouva uzavřená dne 3. srpna 2020 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 do 31. prosince 2022. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
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Příkazní smlouva uzavřená dne 13. srpna 2019 mezi společnostmi CTZ s.r.o., G-RONN s.r.o., IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s. 
a Společností do 31. prosince 2021. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Cashpooling rámcová smlouva uzavřená dne 1. října 2020 mezi společnostmi Českolipské teplo a.s., ČESKOLIPSKÁ 
TEPLÁRENSKÁ a.s., CTZ s.r.o., e.services s.r.o., ENERGIE Holding a.s., G-LINDE s.r.o., G-RONN s.r.o., IROMEZ s.r.o., 
OPATHERM a.s., POWGEN a.s., TERMIZO a.s., TERMO Děčín a.s., Teplárna Liberec, a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. 
a Společností na dobu neurčitou. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 

Příkazní smlouva uzavřená dne 15. února 2021 mezi společnostmi CTZ s.r.o., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., POWGEN 
a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. a Společností do 31. prosince 2022. Z této 
smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 

Příkazní smlouva uzavřená dne 8. března 2021 mezi společnostmi CTZ s.r.o., IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s. a Společností 
do 31. prosince 2022. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Příkazní smlouva uzavřená dne 9. srpna 2021 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 do 31. prosince 2023. 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, správě 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. 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 ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a Společností uzavřený dne 7. ledna 2009, ve znění pozdějších dodatků. 
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 do 31. prosince 2021. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 

Příkazní smlouva uzavřená dne 10. dubna 2018 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 do 31. prosince 2020. 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 9. října 2019, ve znění pozdějších dodatků, 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 pro rok 2020/2021 uzavřená do 31. prosince 2021. Z této smlouvy 
nevznikla Společnosti žádná újma. 
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Příkazní smlouva uzavřená dne 3. srpna 2020 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 do 31. prosince 2022. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Příkazní smlouva uzavřená dne 9. srpna 2021 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 do 31. prosince 2023. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.  

Cashpooling rámcová smlouva uzavřená dne 1. října 2020 mezi společnostmi Českolipské teplo a.s., ČESKOLIPSKÁ 
TEPLÁRENSKÁ a.s., CTZ s.r.o., e.services s.r.o., ENERGIE Holding a.s., G-LINDE s.r.o., G-RONN s.r.o., IROMEZ s.r.o., 
OPATHERM a.s., POWGEN a.s., TERMIZO a.s., TERMO Děčín a.s., Teplárna Liberec, a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. 
a Společností na dobu neurčitou. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 

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

Smlouva o podnájmu nebytových prostor uzavřená dne 29. května 2020 s účinností na dobu určitou od 1. června 2020  
do 31. prosince 2025 mezi společností Českolipské teplo a.s. a Společností. 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, správě 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. Plná moc pro zastupování společnosti Českolipské 
teplo a.s. a Společností. 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.

Cashpooling rámcová smlouva uzavřená dne 1. října 2020 mezi společnostmi Českolipské teplo a.s., ČESKOLIPSKÁ 
TEPLÁRENSKÁ a.s., CTZ s.r.o., e.services s.r.o., ENERGIE Holding a.s., G-LINDE s.r.o., G-RONN s.r.o., IROMEZ s.r.o., 
OPATHERM a.s., POWGEN a.s., TERMIZO a.s., TERMO Děčín a.s., Teplárna Liberec, a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. 
a Společností na dobu neurčitou. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 

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

Smlouva o poskytování outsourcingových služeb v oblasti IS/IT mezi společností e.services s.r.o. a 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.

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, 
správě 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. Plná moc pro zastupování společnosti e.services s.r.o. Společností. 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.

Cashpooling rámcová smlouva uzavřená dne 1. října 2020 mezi společnostmi Českolipské teplo a.s., ČESKOLIPSKÁ 
TEPLÁRENSKÁ a.s., CTZ s.r.o., e.services s.r.o., ENERGIE Holding a.s., G-LINDE s.r.o., G-RONN s.r.o., IROMEZ s.r.o., 
OPATHERM a.s., POWGEN a.s., TERMIZO a.s., TERMO Děčín a.s., Teplárna Liberec, a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. 
a Společností na dobu neurčitou. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
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Smlouvy uzavřené mezi společností ENERGIE Holding a.s. a Společností

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 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 a.s. mezi společností 
ENERGIE Holding a.s. a Společností uzavřená dne 28. července 2015, ve znění pozdějších dodatků do roku 2024/2026. 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 mezi Společností 
a společností ENERGIE Holding a.s. uzavřená dne 3. července 2017, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla 
Společnosti žádná újma.

Smlouva o úvěru č. 410/07/LCD mezi společností ENERGIE 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, správě 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. Plná moc pro zastupování společnosti ENERGIE 
Holding a.s. Společností. 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 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 do 31. prosince 2020. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 

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. 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.

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, Českou 
spořitelnou, a.s. a Společností ze dne 2. ledna 2017. Z tohoto oznámení nevznikla Společnosti žádná újma.
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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 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 pro rok 2021 do 31. prosince 2021. Z této smlouvy žádná újma 
Společnosti nevznikla.

Smlouva o podnájmu nebytových prostor uzavřená dne 29. května 2020 mezi společností ENERGIE Holding a.s. a Společností. 
Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Příkazní smlouva uzavřená dne 3. srpna 2020 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 do 31. prosince 2022. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Příkazní smlouva uzavřená dne 9. října 2019, ve znění pozdějších dodatků, 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 pro rok 2020/2021 uzavřená do 31. prosince 2021. Z této smlouvy 
nevznikla Společnosti žádná újma.

Cashpooling rámcová smlouva uzavřená dne 1. října 2020 mezi společnostmi Českolipské teplo a.s., ČESKOLIPSKÁ 
TEPLÁRENSKÁ a.s., CTZ s.r.o., e.services s.r.o., ENERGIE Holding a.s., G-LINDE s.r.o., G-RONN s.r.o., IROMEZ s.r.o., 
OPATHERM a.s., POWGEN a.s., TERMIZO a.s., TERMO Děčín a.s., Teplárna Liberec, a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. 
a Společností na dobu neurčitou. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Příkazní smlouva uzavřená dne 15. února 2021 mezi společnostmi CTZ s.r.o., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., POWGEN 
a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. a Společností do 31. prosince 2022. Z této 
smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 

Příkazní smlouva uzavřená dne 8. března 2021 mezi společnostmi ENERGIE Holding a.s., G-RONN s.r.o., POWGEN a.s., 
TERMO Děčín a.s. a Společností pro rok 2022 do 31. prosince 2022. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Příkazní smlouva uzavřená dne 9. srpna 2021 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 do 31. prosince 2023. 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 29. května 2020. Z této 
smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 

Mandátní smlouva – Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě, na základě kterého přistoupila společnost G-LINDE s.r.o. k Mandátní 
smlouvě 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. Plná moc pro zastupování společnosti G-LINDE s.r.o. Společností. 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 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.
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Cashpooling rámcová smlouva uzavřená dne 1. října 2020 mezi společnostmi Českolipské teplo a.s., ČESKOLIPSKÁ 
TEPLÁRENSKÁ a.s., CTZ s.r.o., e.services s.r.o., ENERGIE Holding a.s., G-LINDE s.r.o., G-RONN s.r.o., IROMEZ s.r.o., 
OPATHERM a.s., POWGEN a.s., TERMIZO a.s., TERMO Děčín a.s., Teplárna Liberec, a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. 
a Společností na dobu neurčitou. 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, 
správě společného majetku mandantů souvisejícího se sdružením, vedení 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. Plná moc pro zastupování společnosti G-RONN s.r.o. Společností. 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 29. května 2020. Z této 
smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 

Smlouva o vinkulaci pojistného plnění z pojistné smlouvy č. 0013881442 mezi společností UniCredit Bank Czech Republic and 
Slovakia, 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 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 28. května 2018 mezi společnostmi 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 společnostmi G-RONN s.r.o., IROMEZ s.r.o., CTZ s.r.o., OPATHERM a.s. a Společností uzavřená dne  
13. srpna 2019 pro rok 2021 do 31. prosince 2021. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 

Příkazní smlouva uzavřená dne 8. března 2021 mezi společnostmi ENERGIE Holding a.s., G-RONN s.r.o., POWGEN a.s., 
TERMO Děčín a.s. a Společností pro rok 2022 do 31. prosince 2022. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 

Cashpooling rámcová smlouva uzavřená dne 1. října 2020 mezi společnostmi Českolipské teplo a.s., ČESKOLIPSKÁ 
TEPLÁRENSKÁ a.s., CTZ s.r.o., e.services s.r.o., ENERGIE Holding a.s., G-LINDE s.r.o., G-RONN s.r.o., IROMEZ s.r.o., 
OPATHERM a.s., POWGEN a.s., TERMIZO a.s., TERMO Děčín a.s., Teplárna Liberec, a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. 
a Společností na dobu neurčitou. 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. 

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 
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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, 
správě 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. Plná moc pro zastupování společnosti IROMEZ s.r.o. a Společností. 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 10. dubna 2018 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 do 31. prosince 2020. 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 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 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 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 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 do 31. prosince 2021. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 

Příkazní smlouva uzavřená dne 9. října 2019, ve znění pozdějších dodatků, 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 pro rok 2020/2021 uzavřená do 31. prosince 2021. Z této smlouvy 
nevznikla Společnosti žádná újma.

Příkazní smlouva uzavřená dne 1. dubna 2020 mezi společnostmi IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., CTZ s.r.o. a Společností 
do 31. prosince 2021. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Příkazní smlouva uzavřená dne 3. srpna 2020 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 do 31. prosince 2022. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Příkazní smlouva uzavřená dne 15. února 2021 mezi společnostmi CTZ s.r.o., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., POWGEN 
a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. a Společností do 31. prosince 2022. Z této 
smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Příkazní smlouva uzavřená dne 8. března 2021 mezi společnostmi CTZ s.r.o., IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s. a Společností 
do 31. prosince 2022. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
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Příkazní smlouva uzavřená dne 9. srpna 2021 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 do 31. prosince 2023. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Smlouva o zápůjčce uzavřená dne 7. září 2021 mezi společností IROMEZ s.r.o. a Společností do 30. září 2024. Z této smlouvy 
žádná újma Společnosti nevznikla.

Cashpooling rámcová smlouva uzavřená dne 1. října 2020 mezi společnostmi Českolipské teplo a.s., ČESKOLIPSKÁ 
TEPLÁRENSKÁ a.s., CTZ s.r.o., e.services s.r.o., ENERGIE Holding a.s., G-LINDE s.r.o., G-RONN s.r.o., IROMEZ s.r.o., 
OPATHERM a.s., POWGEN a.s., TERMIZO a.s., TERMO Děčín a.s., Teplárna Liberec, a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. 
a Společností na dobu neurčitou. 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. 

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

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. 

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, správě 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. Plná moc pro zastupování společnosti OPATHERM a.s. 
a Společností. 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.
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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, uzavřené mezi společností OPATHERM 
a.s. a Společností ze dne 6. prosince 2016. Z tohoto oznámení nevznikla Společnosti žádná újma. 

Příkazní smlouva uzavřená dne 10. dubna 2018 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 do 31. prosince 2020. 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 pro rok 2020 do 31. prosince 2020. 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 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 do 31. prosince 2021. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

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 do 31. prosince 2021. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. 

Příkazní smlouva uzavřená dne 9. října 2019, ve znění pozdějších dodatků, 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 pro rok 2020/2021 uzavřená do 31. prosince 2021. Z této smlouvy 
nevznikla Společnosti žádná újma.

Příkazní smlouva uzavřená dne 1. dubna 2020 mezi společnostmi IROMEZ s.r.o., CTZ s.r.o., OPATHERM a.s. a Společností 
do 31. prosince 2021. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Příkazní smlouva uzavřená dne 3. srpna 2020 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 do 31. prosince 2022. Z této smlouvy Společnosti žádná újma nevznikla.

Cashpooling rámcová smlouva uzavřená dne 1. října 2020 mezi společnostmi Českolipské teplo a.s., ČESKOLIPSKÁ 
TEPLÁRENSKÁ a.s., CTZ s.r.o., e.services s.r.o., ENERGIE Holding a.s., G-LINDE s.r.o., G-RONN s.r.o., IROMEZ s.r.o., 
OPATHERM a.s., POWGEN a.s., TERMIZO a.s., TERMO Děčín a.s., Teplárna Liberec, a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. 
a Společností na dobu neurčitou. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 

Kupní smlouva na povolenky mezi společností OPATHERM a.s. a Společností uzavřená dne 8. prosince 2020. Z této smlouvy 
žádná újma Společnosti nevznikla.

Příkazní smlouva uzavřená dne 8. března 2021 mezi společnostmi CTZ s.r.o., IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s. a Společností 
do 31. prosince 2022. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 

Smlouva o dílo uzavřená dne 7. dubna 2021 mezi společností OPATHERM a.s. a Společností. Z této smlouvy Společnosti žádná 
újma nevznikla.

Smlouva o dílo uzavřená dne 30. září 2021 mezi společností OPATHERM a.s. a Společností. Z této smlouvy Společnosti žádná 
újma nevznikla.

Příkazní smlouva uzavřená dne 9. srpna 2021 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 do 31. prosince 2023. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
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Smlouvy uzavřené mezi společností POWGEN a.s. a Společností

Smlouva o podnájmu nebytových prostor mezi společností POWGEN a.s. a Společností uzavřená dne 29. května 2020. Z této 
smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

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, správě 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. Plná moc pro zastupování společnosti Zásobování teplem Vsetín 
a.s. a Společností. Z této plné moci nevznikla Společnosti žádná újma.

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.

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 dne 10. dubna 2018 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 do 31. prosince 2020. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Příkazní smlouva uzavřená dne 9. října 2019, ve znění pozdějších dodatků, 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 pro rok 2020/2021 uzavřená do 31. prosince 2021. 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., Zásobování teplem Vsetín a.s. a Společností dne 28. května 2018 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 společnostmi POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s. a Společností uzavřená dne  
13. srpna 2019 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 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 3. srpna 2020 do 31. prosince 2022. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 
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Cashpooling rámcová smlouva uzavřená dne 1. října 2020 mezi společnostmi Českolipské teplo a.s., ČESKOLIPSKÁ 
TEPLÁRENSKÁ a.s., CTZ s.r.o., e.services s.r.o., ENERGIE Holding a.s., G-LINDE s.r.o., G-RONN s.r.o., IROMEZ s.r.o., 
OPATHERM a.s., POWGEN a.s., TERMIZO a.s., TERMO Děčín a.s., Teplárna Liberec, a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. 
a Společností na dobu neurčitou. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 

Příkazní smlouva uzavřená dne 15. února 2021 mezi společnostmi CTZ s.r.o., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., POWGEN 
a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. a Společností do 31. prosince 2022. Z této 
smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 

Příkazní smlouva uzavřená dne 9. srpna 2021 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 do 31. prosince 2023. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Příkazní smlouva uzavřená dne 8. března 2021 mezi společnostmi ENERGIE Holding a.s., G-RONN s.r.o., POWGEN a.s., 
TERMO Děčín a.s. a Společností pro rok 2022 do 31. prosince 2022. 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. 

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 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, správě 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. Plná moc pro zastupování společnosti Teplárna Liberec, a.s. Společností. 
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, 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 společnostmi ENERGIE Holding a.s., Teplárna Liberec, a.s., 
statutárním městem Liberec a Společností uzavřené dne 14. února 2018. Z této dohody nevznikla Společnosti žádná újma.

Příkazní smlouva uzavřená dne 10. dubna 2018 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 do 31. prosince 2020. 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. 
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.
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Příkazní smlouva uzavřená dne 13. srpna 2019 mezi společnostmi POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s. 
a Společností 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 pro rok 2021 uzavřená 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 3. srpna 2020 pro rok 2022 uzavřená do 31. prosince 2022. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Příkazní smlouva uzavřená dne 9. října 2019, ve znění pozdějších dodatků, 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 pro rok 2020/2021 uzavřená do 31. prosince 2021. Z této smlouvy 
nevznikla Společnosti žádná újma.

Cashpooling rámcová smlouva uzavřená dne 1. října 2020 mezi společnostmi Českolipské teplo a.s., ČESKOLIPSKÁ 
TEPLÁRENSKÁ a.s., CTZ s.r.o., e.services s.r.o., ENERGIE Holding a.s., G-LINDE s.r.o., G-RONN s.r.o., IROMEZ s.r.o., 
OPATHERM a.s., POWGEN a.s., TERMIZO a.s., TERMO Děčín a.s., Teplárna Liberec, a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. 
a Společností na dobu neurčitou. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Příkazní smlouva uzavřená dne 9. srpna 2021 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 do 31. prosince 2023. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Příkazní smlouva uzavřená dne 15. února 2021 mezi společnostmi CTZ s.r.o., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., POWGEN 
a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. a Společností do 31. prosince 2022. 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), 
TERMIZO a.s. a Společností 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, 
správě 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. Plná moc pro zastupování společnosti TERMIZO a.s. Společností. 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 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. uzavřená dne 23. ledna 2018 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.

MVV Energie CZ a.s. | Výroční zpráva 2020–202174



Smlouva o zástavě pohledávky uzavřená na jedné straně se společností Komerční banka, a.s. a na druhé straně se společností 
TERMIZO a.s. a Společností ze dne 6. listopadu 2019. Tato smlouva zanikla k datu splacení úvěru, které nastalo dne 30. června 
2021. Potvrzení o zániku zástavního práva bylo vystaveno 19. července 2021. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Smlouva o zástavě cenných papírů společnosti TERMIZO a.s. uzavřená dne 6. listopadu 2019 mezi Společností a Komerční 
bankou, a.s. Tato smlouva zanikla k datu splacení úvěru, které nastalo 30. června 2021. Potvrzení o zániku zástavního práva 
bylo vystaveno 19. července 2021. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Cashpooling rámcová smlouva uzavřená dne 1. října 2020 mezi společnostmi Českolipské teplo a.s., ČESKOLIPSKÁ 
TEPLÁRENSKÁ a.s., CTZ s.r.o., e.services s.r.o., ENERGIE Holding a.s., G-LINDE s.r.o., G-RONN s.r.o., IROMEZ s.r.o., 
OPATHERM a.s., POWGEN a.s., TERMIZO a.s., TERMO Děčín a.s., Teplárna Liberec, a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. 
a Společností na dobu neurčitou. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 

Smlouva o zápůjčce mezi Společností a společností TERMIZO a.s. uzavřená dne 30. června 2021 se splatností 30. září 2024. 
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. 

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, správě 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. Plná moc pro zastupování společnosti TERMO Děčín a.s. 
Společností. 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 uzavřená dne 10. dubna 2018 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 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 do 31. prosince 2020.  
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 do 31. prosince 2021. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 

Příkazní smlouva uzavřená dne 13. srpna 2019 mezi společnostmi POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s. 
a Společností 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 3. srpna 2020 do 31. prosince 2022. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 
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Příkazní smlouva uzavřená dne 9. října 2019, ve znění pozdějších dodatků, 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 pro rok 2020/2021 uzavřená do 31. prosince 2021. Z této smlouvy 
nevznikla Společnosti žádná újma.

Příkazní smlouva uzavřená dne 9. srpna 2021 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 do 31. prosince 2023. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Příkazní smlouva uzavřená dne 15. února 2021 mezi společnostmi CTZ s.r.o., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., POWGEN 
a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. a Společností do 31. prosince 2022. Z této 
smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 

Příkazní smlouva uzavřená dne 8. března 2021 mezi společnostmi ENERGIE Holding a.s., G-RONN s.r.o., POWGEN a.s., 
TERMO Děčín a.s. a Společností pro rok 2022 do 31. prosince 2022. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Cashpooling rámcová smlouva uzavřená dne 1. října 2020 mezi společnostmi Českolipské teplo a.s., ČESKOLIPSKÁ 
TEPLÁRENSKÁ a.s., CTZ s.r.o., e.services s.r.o., ENERGIE Holding a.s., G-LINDE s.r.o., G-RONN s.r.o., IROMEZ s.r.o., 
OPATHERM a.s., POWGEN a.s., TERMIZO a.s., TERMO Děčín a.s., Teplárna Liberec, a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. 
a Společností na dobu neurčitou. 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 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 do 31. prosince 2020. 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 
Zásobování teplem Vsetín a.s. a Společností uzavřená dne 9. července 2015, ve znění pozdějších dodatků do roku 2024/2026. 
Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

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 do 31. prosince 2020. 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.

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, správě 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. Plná moc pro zastupování společnosti Zásobování 
teplem Vsetín a.s. Společností. Z této plné moci nevznikla Společnosti žádná újma.
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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., CTZ s.r.o., 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 
uzavřená dne 14. května 2019 do 31. prosince 2021. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 

Příkazní smlouva mezi společnostmi CTZ s.r.o., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., Zásobování teplem Vsetín a.s., 
OPATHERM a.s. a Společností uzavřená dne 13. srpna 2019 do 31. prosince 2021. Z této smlouvy žádná újma Společnosti 
nevznikla. 

Příkazní smlouva mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., CTZ s.r.o., 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 
uzavřená dne 3. srpna 2020 do 31. prosince 2022. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 

Příkazní smlouva uzavřená dne 9. října 2019, ve znění pozdějších dodatků, 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 pro rok 2020/2021 uzavřená do 31. prosince 2021. Z této smlouvy 
nevznikla Společnosti žádná újma.

Cashpooling rámcová smlouva uzavřená dne 1. října 2020 mezi společnostmi Českolipské teplo a.s., ČESKOLIPSKÁ 
TEPLÁRENSKÁ a.s., CTZ s.r.o., e.services s.r.o., ENERGIE Holding a.s., G-LINDE s.r.o., G-RONN s.r.o., IROMEZ s.r.o., 
OPATHERM a.s., POWGEN a.s., TERMIZO a.s., TERMO Děčín a.s., Teplárna Liberec, a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. 
a Společností na dobu neurčitou. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Kupní smlouva o prodeji povolenek mezi společností Zásobování teplem Vsetín a.s. a Společností uzavřená dne 7. ledna 2021. 
Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Příkazní smlouva uzavřená dne 15. února 2021 mezi společnostmi CTZ s.r.o., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o.,  
POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. a Společností do 31. prosince 2022. 
Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. 

Příkazní smlouva uzavřená dne 9. srpna 2021 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 do 31. prosince 2023. 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., občanského zákoníku, 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.

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 2020–
září 2021 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 2020–září 2021, 
nevznikla Společnosti žádná újma.

V Praze dne 30. září 2021

Za společnost MVV Energie CZ a.s.

 
Jörg Lüdorf Ing. Jaroslav Pantůček
předseda představenstva člen představenstva
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Příloha č. 1 ke Zprávě o vztazích

Koncernová struktura skupiny MVV Energie CZ ke dni 30. září 2021

MVV Energie AG

MVV Energie CZ a.s.

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

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

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. 
Českolipské teplo a.s. 75,00 %
OSBD Česká Lípa 19,99 %
Město Česká Lípa 5,01 %

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

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

Teplárna Liberec, a.s.
ENERGIE Holding a.s. 76,04 %
Statutární město Liberec 23,96 %

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

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

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

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

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

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

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

Zásobování teplem Vsetín a.s.
MVV Energie CZ a.s.  100,00 %
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Vzhledem k enormnímu růstu cen paliv na energetickém trhu na podzim roku 2021, zejména zemního plynu, společnost 
očekává negativní dopady v následujícím roce jak ve výsledku hospodaření, tak v oblasti cashflow.

Společnost MVV Energie CZ a.s. vystavila záruky za plnění závazků vyplývajících ze smluv na dodávky plynu v souhrnné výši 
24 250 tis. EUR (což činí 616 799 tis. Kč; kurz ČNB ke dni 9. 12. 2021). Společnost MVV Energie CZ a.s. zároveň obdržela záruky 
ve stejné výši od své mateřské společnosti MVV Energie AG.

Kromě výše uvedených událostí nedošlo po rozvahovém dni k žádným dalším událostem, které by měly významný dopad 
na účetní závěrku k 30. září 2021 nebo výroční zprávu za fiskální rok 2020–2021.
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