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1. Interview s ředitelem Ing. Ivo Slavotínkem

>  Pane řediteli, pokusil bych se na úvod charakteri-
zovat dominanty roku 2002 z hlediska Vaší společ-
nosti. Řekl bych, že ve dvojím smyslu přituhlo – co se 
týče počasí ale i klimatu na trhu s energií. Začněme 
tím druhým: co se změnilo na trhu s energií?

Jedna věc je stále stejná a to pokračující trend snižování od-
běrů tepla ze dvou důvodů. Jednak že je neustále tepleji, 
s tím ale musíme pracovat dlouhodobě. A druhá věc, že cho-
vání spotřebitelů je stále racionálnější, což je pochopitelné 
a my s tím musíme do budoucna počítat při výstavbě a di-
menzování nových zdrojů i pokud jde o rozvoj našich služeb 
a komunikace se zákazníkem. Do budoucna tedy nepůjde je-
nom o prodej tepla a elektřiny, ale i o to, jaké další služby 
jsme schopni nabídnout. Mluvili jsme o tom již minulý rok: 
naše společnost vznikla na základech společnosti, která se 
zabývala úsporami energie a my v tomto chceme dále po-
kračovat. Pracuje na tom i naše mateřská společnost a je to 
určitě oblast, která skýtá mnoho možností, a to nejenom pro 
obyvatelstvo, ale pro zákazníky z průmyslu a pro komerční 
sféru, kde jsou energetické služby něčím, co se nyní začíná 
nabízet a rozvíjet.

>  Na trhu s pitnou vodou jsme před lety pozorovali ne-
šťastný jev, že když zákazník začal šetřit, tak to bylo 
se strany společností vnímáno nepřátelsky a byly vy-
tvořeny takové podmínky ve fi nancování a v legisla-
tivě, že se to vlastně zákazníkovi nevyplatilo. Protože 
ale vy jste fi rma, která je specialistou na nové, účinné 
formy spoření energií, máte v tomto směru co nabíd-
nout. Nečelíte jenom tomu, že je nižší odběr, ale nabí-
zíte diverzifi kované formy úspor. Dá se to tak říci?

Tato věc je složitá, protože pochopitelně jako teplárenská 
fi rma vyděláváme na tom, že prodáváme teplo. Úspory nás 
zajímají, ale nemohou nám nahradit veškeré ztráty z niž-
ších výnosů tepla. Nicméně je to realita. To, co se „po-
vedlo“ vodařům, to je pro teplo komplikovanější, protože 
jsme pevně regulované odvětví a teplo na rozdíl od pitné 
vody má konkurenty. Tím konkurentem je elektřina a zemní 
plyn v malých kotelnách. Musíme se chovat tak, aby spo-
třebitelé u nás zůstali, takže plnou kompenzaci fi xních 
nákladů, které nám narostou kvůli tomu, že se nám sníží 
spotřeba (odpojením a přirozeným procesem úspor), ne-
můžeme plně promítnout do ceny a musíme hledat vnitřní 
úspory. To znamená, že musíme snižovat náklady jednot-

livých společností tak, abychom byli schopni čelit konku-
renci. Nebo – což je atraktivnější – musíme trh rozšiřovat. 
Bohužel růst v ekonomice není tak dramatický, noví zá-
kazníci se nevyskytují tak často, jak bychom potřebovali, 
a nové byty se nestaví zase tak rychle, takže úbytek je ob-
jektivní. Nicméně se snažíme hledat nové příležitosti komu 
prodávat teplo a to je jeden způsob, jak kompenzovat úby-
tek stávající spotřeby. Dalším způsobem je racionalizace 
celé skupiny v administrativě, v nákupu energie a v tech-
nických řešeních. Investice do úspor pak jsou tím, co nám 
zajišťuje dodatečné výnosy u těch zákazníků, kde je to 
možné a kteří o to mají zájem. 

>  Tento přístup tedy není nějakou okamžitou improvi-
zací, reagující na výchylku trhu. Počítáte s tím, že je 
to dlouhodobý trend?

Samozřejmě. Když se podíváme na vývoj spotřeby v panelo-
vých bytech, tak pokles je dramatický, spotřeby klesly o de-
sítky procent. A to ještě není všemu konec, protože se bude 
zateplovat, užívá se i různých kombinací tepelných zdrojů.

>  Podobně dlouhodobým trendem se zdá být jedna 
z největších ran, které naši zemi potkaly v roce 
2002 – přibývající množství povodní. Vaši fi rmu to 
postihlo velmi adresně, protože na jednom z nej-
více postižených území máte dceřiný podnik – mám 
na mysli  Děčín. Mohl byste říci, jak jste se s tím vy-
rovnali?
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Dalo by se říci, že tentokrát „naštěstí“ povodně byly v Če-
chách a ne na Moravě, kde máme společností daleko více. 
Nicméně se snažíme na tyto pohromy připravit. Zaměst-
nanci v Děčíně měli poměrně dost času a přistoupili k věci 
odpovědně a tím zabránili mnohým škodám v jednotli-
vých objektech. Měli jsme sice předávací stanice v zatope-
ných domech, ale i tam se podařilo ztráty minimalizovat. 
Díky tomu jsme eliminovali škody a byli jsme schopni velice 
krátce poté, co opadla voda, zase pokračovat v dodávkách 
teplé vody. Výhodou v Děčíně je, že zdroje jsou mimo zápla-
vová území, takže ani jeden ze zdrojů nebyl velkou vodou 
zasažen. Byly zasaženy jen ony předávací stanice a naše ad-
ministrativní budova, nicméně i tu jsme víceméně vyklidili 
a teď ji vysušujeme. Díky tomu, že máme dobré pojištění, se 
nám podařilo veškeré škody identifi kovat a dostat za ně při-
měřenou kompenzaci.

>  Asi byste neměl být skromný a měl byste říci, že když 
se poté v Děčíně odehrávala fi remní oslava prováze-
jící uvedení do provozu centrálního zásobování tep-
lem, zasáhli jste do dění i tím, že jste městu připravili 
dar na pomoc.

Protože máme se všemi městy dobré vztahy, tak jsme po-
chopitelně v Děčíně přispěli určitou částkou těm lidem, kteří 
byli povodní hodně zasaženi a sociálně na tom nejsou tak 
dobře, aby si mohli sami pomoci při náhradě škod. Mimo-
chodem i další z našich společností ze Studénky udělala 
něco podobného a přispěla jedné z obcí v děčínském okrese 
částkou na sanaci po povodních.

>  Protože jednou z významných příčin vzestupu hro-
zivosti povodní je snížení retenční kapacity krajiny, 
problém povodní se hlouběji dotýká strategie Vaší 
fi rmy. Dalo by se říci, že když člověk víc využíval al-
ternativních zdrojů jako třeba malých vodních toků, 
krajina dokázala zadržovat v různých kaskádách 
více vody, takže pokud by povodeň nedosáhla pří-
liš vysoké úrovně třeba tisícileté vody, krajina by na 
ni byla více připravena. Nenabízí se tedy možnost, že 
byste se vlastně skrze alternativní energetiku začali 
podílet na protipovodňové strategii státu?

O něčem takovém se dá uvažovat, ale musí to být nejprve 
nastartováno nahoře, protože návratnost obnovitelných 
zdrojů ve srovnání s klasickými zdroji za nastavených pod-
mínek není ekonomicky opodstatněná. Jako subjekt, který si 
na sebe musí vydělat, máme tato kritéria poměrně striktní. 
Manévrovací prostor je závislý na tom, jaké se tady vytvoří 
globální podmínky na úrovni České republiky i Evropské 
Unie. Nicméně naše mateřská společnost vstoupila do ob-
lasti obnovitelných zdrojů dvěma aktivitami. Jednou je zří-
zení investičního fondu, který podporuje výrobu a vývoj 
progresivních technologií, jako jsou fotovoltaické články, 
akumulátory elektrické energie nebo využití větrné ener-
gie, druhou je investování do výstavby nových alternativ-
ních zdrojů, což je zejména biomasa. V Německu se nyní 
staví tři nové kombinované teplárny na využívání biomasy. 
Co se týče České republiky, největším příspěvkem k tomuto 
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trendu je vybudování centrálního zdroje v Děčíně, který vy-
užívá geotermální energie. Je to největší podobný projekt 
v České republice i v evropském měřítku – využití geoter-
mální vody v takové míře nemá obdoby. Vytěsňujeme tak 
klasické palivo a velice významně snižujeme skleníkové 
plyny. S biomasou je u nás problém, že podpora zatím není 
zcela jasná. Komerční využití biomasy bez získání peněz 
z evropských nebo českých fondů je na hranici ekonomické 
návratnosti. Nicméně máme vytipovány tři lokality, kde by-
chom biomasu mohli nasadit.

>  Jedním z trendů ve světové energetice je orientace 
na spokojeného konečného zákazníka, což se stalo 
i Vaší tradicí. Je součástí Vaší strategie také důraz na 
zodpovědné myšlení do budoucnosti a na celospole-
čenské souvislosti?

Tak jako v Unii byl i u nás přijat energetický zákon, který sta-
novil harmonogram otevírání se trhu s elektrickou energií 
a plynem. Tento harmonogram se bude ještě přehodnoco-
vat, protože EU zrychlila otevírání se trhu. V elektrické ener-
gii, kde také podnikáme, jsme proto v letošním fi skálním 
roce museli reagovat na nově nastavené podmínky, což ne-
bylo jednoduché, protože kombinované výrobě byla vyslo-
vována určitá podpora, ale tato podpora má nyní zásadně 
jinou podobu. Nejde o to, aby kombinovaná výroba byla do-
tovaná, ale aby nastavené podmínky nebyly diskriminační. 
ČEZ jako monopolní výrobce na trhu požívá určitých výhod. 

Myslíme si, že je třeba udělat analýzu toho, jak jsou placeny 
služby a energie, aby došlo k rozdělení plateb takovým způ-
sobem, aby každý dostal to, co mu náleží. Jsme přesvědčeni, 
že nastavením rovných podmínek na trhu bude kogenerace 
konkurenceschopná. Dále jsme začali hledat i nové příleži-
tosti a získali jsme nové zákazníky, kterým dodáváme elek-
trickou energii. Soustředili jsme se i na dlouhodobý byznys, 
což je řízení nákupu a prodeje elektřiny a dalších energií 
ve skupině. Zastřešujeme tedy za holding nákup veškerých 
paliv. Začíná se vyjednávat i o nákupu zemního plynu, což 
je komodita, která nás nejvíc zajímá. Usilujeme o to, aby 
trh s plynem byl otevřen minimálně stejně rychle jako trh 
s elektrickou energií, protože jako velcí spotřebitelé očeká-
váme, že bude výhodné mít možnost najít si nového doda-
vatele nebo minimálně vyjednávat o podmínkách v dodáv-
kách plynu, což za stávající regulace v podstatě není možné. 
Cena je nám diktovaná, nemáme prostor pro vyjednávání, 
naopak jsme vystaveni tvrdé konkurenci na trhu a nejsme 
schopni to promítnout do nákupu vstupní suroviny, kterou 
je zemní plyn.

>  Na jeden kalendářní rok je toho v historii jedné 
fi rmy opravdu hodně. Přeji vám, aby se vám dařilo 
i v letošním roce.

7



8



2. Historie společnosti MVV Energie CZ s. r. o.

Společnost MVV Energie CZ s. r. o. byla zalo-
žena v říjnu 1993. Od roku 1999 je dceřinou 
společností významného německého energe-
tického koncernu MVV Energie AG se sídlem 
v Mannheimu v SRN. Skupina MVV Energie CZ 
se koncentruje na centrální zásobování tep-
lem, výrobu a dodávky elektřiny, obchodem 
s energií, distribuci vody a telekomunikační 
služby. Zaměřuje se na poskytování energe-
tických služeb a na outsourcing energetického 
hospodářství zejména průmyslových areálů 
a podniků.

Zákazníky MVV Energie CZ jsou nejenom oby-
vatelé a terciární sféra, ale také průmyslové 
podniky, které koncern zásobuje energií nebo 
poskytuje služby v oblasti úspor energie for-
mou EPC.

Před vstupem německé společnosti posky-
tovala MVV Energie CZ (původně MVV EPS 
s. r. o.) úspěšně služby v oblasti úspor ener-
gie (EPC, tj. Energy Performance Contracting) 
řadě zákazníků z průmyslového i komunálního 
sektoru. Tyto aktivity se rozvíjejí i nadále.

V květnu 1999, kdy do společnosti vstou-
pil nový strategický partner MVV Energie AG, 
se výrazně rozšiřuje nabídka služeb zejména 
v oblasti centrálního zásobování teplem. Ma-
teřská společnost MVV Energie AG postupně 
navýšila základní jmění MVV Energie CZ na 
720 mil. Kč. S využitím rozsáhlého know-how 
a silného fi nančního zázemí mateřské společ-
nosti se MVV Energie CZ otevřely možnosti 
pro strategické vstupy do českých energetic-
kých společností vyrábějících a distribuujících 
teplo, vodu, elektřinu atd. MVV Energie CZ se 
koncentruje zejména na komunální sféru a ve 
většině případů je partnerem města, na jehož 
území probíhá zásobování energií. 

Společnost MVV Energie CZ v roce 2001 zís-
kala 10 % podílu na trhu s centrálním záso-
bováním teplem domácností v České repub-
lice. Konsolidované tržby skupiny dosáhly 

Ing. Ivo Slavotínek 
ředitel a jednatel

Ing. Václav Hrach, Ph.D.
fi nanční ředitel

Ing. Václav Petržíla
technický ředitel    
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ve fi skálním roce 2001/2002 hodnoty 3 mld. 
Kč. Expanze v České republice tímto nekončí 
a další projekty se připravují. 

Rok 2001/2002 se stal obdobím vnitřní re-
strukturalizace skupiny MVV Energie CZ, které 
následovalo po období jejího dynamického 
rozvoje v letech 2000 a 2001. Technický rozvoj 
skupiny se soustředil na dokončení perspek-
tivních investic a spočíval v optimalizaci vnitř-
ních procesů, centralizaci nákupu paliv apod. 
Velký důraz byl kladen především na pláno-
vání, tvorbu strategie pro příští období a con-
trolling. V celé skupině úspěšně pokračuje 
standardizace a unifi kace procesů a postupů 
v oblasti informačních systémů IS/IT. 

Rozhodnutím jediného společníka, společ-
nosti MVV Energie AG, byla v srpnu 2002 pro-
vedena změna názvu naší společnosti na MVV 
Energie CZ s. r. o. (dříve MVV EPS s. r. o.).

V roce 2002 byl v koncernu MVV Energie CZ 
uplatněn nový koncept obchodování s ener-
gií. Spočívá v koncentraci všech obchodova-
ných komodit (teplo, elektřina, uhlí, TTO a do 
budoucna i plyn) v jednom oddělení. Tato cen-
tralizace umožňuje výhodnější řízení obchodní 
strategie, nákupu i prodeje a má i významný 
vliv na efektivnost sběru a využívání získa-
ných informací pro rozvoj obchodních příle-
žitostí. 

2 . 1 .   S T R U K T U R A  K O N C E R N U  
M V V  E N E R G I E  C Z  
V  Č E S K É  R E P U B L I C E
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3. Skupina MVV Energie AG

3 . 1 .   S P O L EČN O S T  M V V  E N E R G I E  A G  
–  I N O V A T I V N Í  D O D A V A T E L  E N E R G I E

Společnost MVV Energie AG a jí plně vlastněná dceřiná spo-
lečnost MVV RHE AG včetně fúzovaných podniků tvoří hol-
ding MVV Energie AG. Z celkového kapitálu MVV Energie AG 
vlastní 72,78 % akcií společnost MVV GmbH a 27,22 % akcií 
tvoří veřejně obchodovatelný podíl. 

Společnost MVV Energie AG je úspěšná na tuzemské i me-
zinárodní úrovni jako progresivní dodavatel energie a doda-
vatel služeb s přidanou hodnotou. Hlavním předmětem pod-
nikání je především výroba a dodávka elektrické energie 
a zemního plynu, centrální dodávka tepla, likvidace odpadů 
a vodárenské služby. 

Společnost MVV Energie AG disponuje velkým množstvím 
odborných znalostí z oblasti energetických technologií 
a úspěšně rozvíjí a buduje příznivé vztahy se zákazníky. Je 
plnohodnotným poskytovatelem energetických a vodáren-
ských služeb. Obchodování s energií pokrývá celou Evropu 
a ze společnosti MVV Energie AG učinilo jednoho z hlavních 
hráčů na poli tuzemského obchodu s energií a v současné 
době se řadí k 6 největším na trhu. Portfolio zákazníků bylo 
výrazně rozšířeno získáním podílů v komunálních podnicích 
služeb a dodavatelů služeb v Německu i v zahraničí. 

MVV Energie AG strategicky investuje do obnovitelných 
zdrojů energie se zaměřením na decentralizovanou výrobu 
energie využívající biomasu, vítr a sluneční energii. Dlouho-
dobým záměrem společnosti se stalo investování do podílů 
v technologických společnostech, což umožní přístup ke klí-
čovým technologiím, které v budoucnu umožní správně ori-
entovat podnikání. 

3 . 2 .   M V V  E N E R G I E  A G  –  H R ÁČ  
L I B E R A L I Z O V A N É H O  
E N E R G E T I C K É H O  T R H U

Distribuce energie a energetické služby patří mezi tradiční 
oblasti podnikání MVV Energie AG. Liberalizace energe-
tického trhu zahájená v roce 1999 vytvořila silnou konku-
renci, která přiměla MVV k postupné restrukturalizaci a roz-
šíření podnikatelských aktivit. Tím, že společnost reagovala 
na změny probíhající na energetickém trhu s předstihem, 
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vytvořila si dobré předpoklady k dalšímu růstu a posílení 
společnosti. MVV uskutečnila v poslední době řadu kroků 
k udržení významného podílu na domácím trhu a zahájila 
dynamickou expanzi na trhy mezinárodní. Expanduje na do-
mácím trhu, v České republice, Polsku, Portugalsku a v dal-
ších evropských zemích. 

Jedním z hlavních předpokladů této expanze byla změna 
vlastnické struktury společnosti. MVV Energie AG je první 
komunální společností, která velice úspěšně vstoupila na 
trh frankfurtské burzy úpisem akcií. Prodejem akcií byla za-
hájena postupná privatizace společnosti. Vlastnický podíl 
města klesl na 72,78 % a v budoucnu se počítá s jeho dal-
ším poklesem. Finanční prostředky získané prodejem ak-
cií slouží k fi nancování dalšího rozvoje společnosti a přede-
vším jejích domácích a mezinárodních akvizic.

3 . 3 .   H O S P O D ÁŘ S K Ý  R O K  2 0 0 1 / 2 0 0 2  –  
N E J Ú S PĚ Š NĚ J Š Í  R O ČN Í  V Ý S L E D K Y  
V  H I S T O R I I  K O N C E R N U  M V V  
E N E R G I E  A G

MVV Energie AG dosáhla ve fi skálním roce 2001/2002 nej-
lepších ročních výsledků v historii koncernu. EBIT (zisk před 
zdaněním a úroky) překročil částku 144 mil. Euro z loňských 

133 mil. Euro a bylo dosaženo celkového obratu 1,679 mili-
ardy Euro oproti fi skálnímu roku 2000/2001, kdy se výše ob-
ratu přiblížila částce 1,18 miliardy Euro.

Největší podíl na zvýšení prodejů má začlenění významných 
energetických společností Energieversorgung Off enbach 
AG, Stadtwerke Solingen GmbH a Stadtwerke Ingolstadt Be-
teiligungen GmbH. Těmito akvizicemi společnost MVV rozší-
řila počet svých zákazníků celkem na 620 tisíc a zařadila se 
na 6. místo mezi regionálními energetickými společnostmi 
v Německu. Výsledky skupiny MVV Energie AG významnou 
měrou ovlivnil vstup na trh v Polsku a v České republice 
(především účast ve společnosti Teplárny Brno a. s.).

MVV Energie AG dále rozvíjí své aktivity v oblasti informač-
ních a telekomunikačních technologií. Po úspěšném vývoji 
a testování technologie pro přenos dat a hlasu po elektrické 
rozvodné síti vstoupila MVV Energie AG do společnosti 
Main.net. Ltd., Israel a počítá s dalším rozvojem těchto slu-
žeb a jejich nabídkou lokálním distributorům. Tyto služby 
umožňují zákazníkům komunikovat hlasově či datově pro-
střednictvím běžných zásuvek na elektřinu.
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4. Významné události roku 2002

Rok 2001/2002 se stal obdobím vnitřní restrukturalizace 
skupiny MVV Energie CZ, které následovalo po období jejího 
dynamického rozvoje v letech 2000 a 2001. Technický rozvoj 
skupiny se soustředil na dokončení investic, spočíval v opti-
malizaci vnitřních procesů, centralizaci nákupu paliv apod. 
Velký důraz byl kladen především na plánování, tvorbu stra-
tegie pro příští období a controlling. V celé skupině úspěšně 
pokračuje standardizace a unifi kace procesů a postupů 
v oblasti informačních systémů IS/IT.

Začátkem roku 2001 byla zahájena výstavba centrálního 
zdroje tepla pro pravobřežní část Děčína. Tento největší pro-
jekt v ČR s využitím geotermální energie podzemních vod 
ve výši 531 mil. Kč investičních nákladů byl fi nancován z navý-
šení základního kapitálu TERMO Děčín společností MVV Ener-
gie CZ, z dlouhodobého investičního úvěru, který poskytla 
HVB Bank Czech Republic, získal grant Dánské vlády a příslib 
dotace ze Státního fondu životního prostředí. Dokončením 
výstavby CZT a uvedením do provozu v září roku 2002 byla 
završena dlouholetá modernizace všech centrálních zdrojů 
tepla v Děčíně. Koncepce nového zdroje s využitím tepla ge-
otermální vody je založena na kombinované výrobě elektřiny 
a tepla v plynových motorech pomocí tepelných čerpadel. 
TERMO Děčín stavbou CZT výraznou měrou přispívá ke zlep-
šení životního prostředí v Děčíně a zvyšuje bezpečnost dodá-
vek tepla a teplé užitkové vody pro své zákazníky.

V závěru roku 2001 odkoupila společnost MVV Energie CZ 
kontrolní balík akcií od společnosti TXU Europe Group plc. 
a stala se tak majoritním vlastníkem společnosti Teplárny 
Brno, a. s. MVV ihned po svém vstupu do Tepláren Brno za-
hájila jednání s představiteli města Brna s cílem změnit struk-
turu a snížit a stabilizovat cenu tepla pomocí integrace trhu 
s teplem na území města. MVV přichází s návrhem dlouhodo-
bého pronájmu podniku TEZA-Tepelné zásobování Brno, a. s. 
společností Teplárny Brno. Důvodem pronájmu je dosažení 
jednotného řízení „teplárenského trhu“ při zachování stá-
vajícího majetkového uspořádání. MVV se zavazuje po pod-
pisu smlouvy o pronájmu jednorázově snížit ceny tepla pro 
konečné odběratele o 35 Kč/GJ. Od roku 2002 zajišťuje zdroj 
Červený Mlýn podpůrné služby pro Českou elektrizační pře-
nosovou soustavu (ČEPS a. s.), které spočívají v sekundární 
regulaci frekvence elektrické energie. 

Ve společnosti CTZ Uherské Hradiště byla v letech 2000 až 
2002 realizována modernizace soustavy centrálního zásobo-
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vání teplem (CZT), která byla vzhledem ke své rozsáhlosti roz-
dělena do dvou etap. I. etapa proběhla v průběhu roku 2000 
a zahrnovala náhradu dožité parní soustavy pro distribuci 
tepla, instalaci předávacích stanic a vybudování nové výmě-
níkové stanice na centrálním zdroji v Mařaticích. II. etapa se 
uskutečnila v průběhu roku 2001, kdy byly připojeny satelitní 
oblasti, sídliště Východ a Mojmír II, na soustavu CZT. Jednot-
livá odběrná místa na sídlištích byla osazena novými předá-
vacími stanicemi a v centrálním zdroji byla vybudována nová 
budova výměníkové stanice. Propojením průmyslové zóny 
Jaktáře v roce 2002 byla modernizace CZT dokončena. Pro 
zvýšení bezpečnosti byla pro rok 2003 smluvně dohodnuta 
dodávka ze zdroje společnosti OTMA-Sloko, s. r. o. Tento ply-
nový kotel bude v soustavě CZT sloužit jako záložní zdroj. 

V roce 2002 byl v koncernu MVV Energie CZ uplatněn nový 
koncept obchodování s energií. Spočívá v koncentraci 
všech obchodovaných komodit (elektřina, uhlí, TTO a do bu-
doucna i plyn) v jednom oddělení. Tato centralizace umož-
ňuje výhodnější řízení obchodní strategie, nákupu i prodeje 
a má významný vliv na efektivnost sběru a využívání získa-
ných informací pro rozvoj obchodních příležitostí. 

V srpnu 2002 byla celá ČR postižena katastrofálními zápla-
vami, které drtivě zasáhly i město Děčín a okolí. Hladina 
Labe v Děčíně dosáhla bezmála dvanácti metrů. Zatopeno 
bylo i Staré město a komunikace a objekty na obou březích 
Labe, odkud bylo evakuováno přibližně 250 lidí. Záplavy 
se nevyhnuly ani budově společnosti TERMO Děčín, kterou 
značně poškodily. Ve skupině MVV je vnímána oblast darů 
a fi lantropie jako velmi důležitá a systémová činnost, proto 
byl městu Děčín poskytnut fi nanční dar ve výši 150 tis. Kč na 
náhradu povodňových škod. 

V červnu 2002 se společnost MVV Energie z důvodu nevy-
hovující kapacity kanceláří přestěhovala do nových prostor 
v lokalitě Praha 3 – Vinohrady, čímž bylo i změněno sídlo 
společnosti (Chrudimská 2526/2a, 130 00 Praha 3). 

Rozhodnutím jediného společníka, společnosti MVV Energie 
AG, byla v srpnu 2002 provedena změna názvu naší společ-
nosti na MVV Energie CZ s. r. o. (dříve MVV EPS s. r. o.). 

Stejně jako MVV Energie CZ požádali i ostatní členové kon-
cernu v roce 2001 o povolení změny účetního období z ka-
lendářního roku na rok hospodářský (říjen až září). Fiskální 
rok 2001/2002 je prvním rokem, kdy jsou všechny společ-
nosti koncernu účetně sjednoceny.
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5.  Dceřiné společnosti 
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Zásobování teplem Vsetín a. s.
>  Produkty a služby: výroba a rozvod tepelné energie, výroba a distribuce elektřiny, provozování vodovodů 

a kanalizací, telekomunikační služby

>  Zákazníci:  8 000 domácností ve městě Vsetín, 91 průmyslových odběratelů, 54 ostatních odběratelů (terciární sféra) 

>  Roční prodeje: teplo 543 TJ, výroba elektřiny Jiráskova 41 GWh, Jasenice 19 GWh, prodej vody 143 tis. m3, 
telekomunikační služby 9,7 mil. Kč

> Roční výnosy společnosti: 315 mil. Kč 
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Akciová společnost Zásobování teplem Vsetín vznikla 
v první vlně kupónové privatizace  v roce 1992. Od března 
2000 vlastní MVV Energie CZ majoritní podíl 82,2 % akcií. 

Zásobování teplem Vsetín a. s. (dále jen ZTV) se řadí k tzv. 
multiutility společnostem, které dodávají více druhů ener-
gie a služeb pro své zákazníky. ZTV nakupuje a prodává 
elektřinu, pitnou a užitkovou vodu, provozuje kanalizaci 
a poskytuje telekomunikační služby. Široké spektrum na-
bídky společnost získala na přelomu let 2000/2001 vstupem 
do průmyslového areálu bývalé Zbrojovky Vsetín v oblasti 
Jasenice ve Vsetíně a zároveň i rozšířením svých podnikatel-
ských aktivit. Komunální charakter společnosti tak doznal 
změn a vstup do průmyslového areálu v Jasenicích zvýšil 
tržní orientaci společnosti a její snahu navázat a prohloubit 
partnerské vztahy se zákazníky.

ZTV disponuje dostatečnou výrobní základnou, která je roz-
dělena do dvou nezávislých provozů s charakterem centrál-
ního zásobování teplem (CZT). Jedna část výrobních kapacit 
vznikla přestavbou původní výtopny na teplárnu s kombino-
vanou výrobou tepla a elektrické energie – 2 kogenerační 
motory 2 x 4,5 MWe a 2 x 4,95 MWt, 2 zásobníky na teplo 
vybudované z nepotřebných zásobníků na topný olej o vý-
konu 150 MWt, 2 plynové horkovodní kotle 35 a 58 MWt. 
Tento teplárenský provoz plně uspokojuje nároky na mo-
derní a ekologickou výrobu energie. Společnost dále rekon-

struovala olejové hospodářství na výtopně Ohrada a pro-
vozuje tento tepelný zdroj jako špičkový v průběhu zimních 
měsíců. Tato část výrobního zařízení zásobuje teplem vel-
kou většinu domácností a elektrickou energii dodává do 
sítě regionální distribuční společnosti. Druhá část výrobní 
a distribuční základny je umístěna v průmyslovém areálu Ja-
senice. Zde se k dodávkám tepla využívá uhelný zdroj tepla 
(16,8 MWt) a plynový zdroj tepla (22,6 MWt). Oba dva parní 
zdroje byly  v roce 2001 propojeny, čímž vznikla jedna cen-
trální soustava umožňující provoz ekonomicky příznivější 
než v minulosti. 

Zdroj pitné vody, jímací zařízení užitkové vody a vodojemy 
pitné a užitkové vody jsou ve vlastnictví VaKu Vsetín (Vodo-
vody a kanalizace Vsetín a.s.). Telekomunikační služby jsou 
poskytovány pomocí vlastních rozvodů (30 km) a centrální 
výkonné ústředny Siemens HICOM 350, která byla instalo-
vána v prosinci roku 2001 a umožní provoz až 1 500 účastní-
kům. Od ledna 2002 byl provoz ústředny přepnut na operá-
tora GTS, který poskytl výhodnější ceny než Český Telecom.

Společnost ZTV je od ledna 2002 držitelem licencí na výrobu 
a rozvod tepelné energie a výrobu a distribuci elektřiny.

Cílem společnosti je snaha o rozvíjení vztahů se zákazníky 
nabídkou zajímavého spektra dodávek energií, energetic-
kých a ostatních služeb.
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CTZ s. r. o. Uherské Hradiště
>  Produkty a služby: výroba, rozvod a prodej tepla

>  Zákazníci: 4 175 domácností ve městě Uherské Hradiště, 2 průmyslové odběry a 29 dalších odběratelů (terciární 
sféra)

>  Roční prodeje: teplo 230 TJ

> Roční výnosy společnosti: 71 mil. Kč
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Společnost CTZ s. r. o. se sídlem v Uherském Hradišti byla 
založena v roce 1995 městem Uherské Hradiště a je přímým 
pokračovatelem státního podniku Centrální tepelný zdroj 
Uherské Hradiště, který vyráběl a rozváděl teplo a TUV na 
území okresního města od roku 1966. Součástí městem při-
jaté koncepce bylo nalezení strategického partnera, který 
by odpovídal za plánovanou modernizaci centralizovaného 
zásobování teplem, fi nancování tohoto projektu a zajiš-
tění následného provozu. Výběr strategického partnera byl 
ukončen v květnu 2000 vstupem společnosti MVV Energie 
CZ, která získala majoritní podíl 51%.

Po vstupu MVV se výrazně upevnilo a stabilizovalo posta-
vení společnosti na trhu s teplem a to zejména díky ekono-
mii výroby tepla. S konkurencí na trhu s teplem se CTZ stře-
tává pouze v soutěži o nové odběratele a to úspěšně. V roce 
2002 bylo připojeno 80 bytových jednotek a společnost 
vzala do své správy další domovní plynovou kotelnu. 

Společnost CTZ zabezpečuje dodávku z centrálního zdroje 
tepla na pevná paliva (hnědé uhlí), čtyř blokových plyno-
vých kotelen a sedmnácti domovních kotelen. Distribuční 
tepelné sítě mají celkovou délku 12 km. Uhelný zdroj je 
v dobrém technickém stavu a splňuje emisní limity. Jeho vý-
hodou jsou nízké výrobní náklady na jednotku tepla ve srov-
nání s plynovými zdroji, což se příznivě odráží na ceně tepla 
v této lokalitě.

V letech 2000 až 2002 byla realizována modernizace sou-
stavy centrálního zásobování teplem (CZT). Vzhledem ke 
své rozsáhlosti byla rozdělena do dvou etap.

I. etapa proběhla v průběhu roku 2000 v oblasti Střed. Za-
hrnovala náhradu dožité stávající parní soustavy pro distri-
buci tepla, instalaci předávacích stanic do jednotlivých zá-
sobovaných objektů a vybudování nové výměníkové stanice 
na centrálním zdroji v Mařaticích.

II. etapa se uskutečnila v průběhu roku 2001, kdy byla na 
soustavu CZT připojena sídliště Východ a Mojmír II. Jednot-
livá odběrná místa na sídlištích byla osazena předávacími 
stanicemi, v centrálním zdroji byla postavena budova výmě-
níkové stanice a na kotelně sídliště Mojmír II nainstalována 
výkonová kapacita pro pokrytí zimních špiček soustavy CZT. 
V průběhu obou etap modernizace byly vybudovány nové 
horkovodní rozvody a bylo osazeno celkem 113 objektových 
předávacích stanic. 

V roce 2002 bylo realizováno propojení průmyslové zóny 
Jaktáře. Předmětem stavby bylo vybudování nového hor-
kovodního napáječe do přípojného bodu průmyslové zóny 
a horkovodní přípojka z přípojného bodu do předávacího 
místa výrobní haly.

Cílem společnosti je udržení a rozšíření postavení na trhu 
s teplem. Příležitostí pro připojení nových zákazníků je ob-
jekt kasárna a průmyslová zóna. Dosažení tohoto cíle je 
podmíněno zvyšováním kvality dodávek tepla, poskyto-
váním kvalitních servisních služeb, připojováním dalších 
odběratelů a zvyšováním efektivnosti provozu tepelných 
zdrojů a distribučních sítí. Rozvoj společnosti je podporo-
ván jasnou koncepcí města Uherské Hradiště, která je zapra-
cována do územního plánu města.
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TERMO Děčín a. s.
>  Produkty a služby: výroba, rozvod a prodej tepla, výroba a prodej elektrické energie, výroba a prodej pitné vody

>  Zákazníci: 10 300 domácností ve městech Děčín a Jílové, 65 ostatních odběratelů (terciární sféra)

>  Roční prodeje: teplo 532 TJ, výroba a prodej elektřiny 39,74 GWh

> Roční výnosy společnosti: 247,8 mil. Kč
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Společnost TERMO Děčín, a.s. byla založena v roce 1995 
městem Děčín v důsledku privatizace Bytového podniku. 
V květnu 2000 se stala většinovým vlastníkem společnost 
MVV Energie CZ, která je držitelem 66,66 % akcií a úzce spo-
lupracuje s minoritním vlastníkem městem Děčín. 

Hlavním předmětem činnosti společnosti je výroba, roz-
vod a prodej tepelné energie a teplé užitkové vody, výroba 
a prodej elektrické energie do sítě Severočeské energe-
tiky a.s. Dodávky tepla směřují především do oblasti byto-
vých objektů, obchodu a služeb a v malé míře i do průmys-
lové sféry. 

Společnost TERMO Děčín v minulých letech uskutečnila vý-
stavbu kogeneračního zdroje tepla a elektřiny v Děčíně-By-
nově, která byla první realizací komplexního řešení zásobo-
vání teplem v naší zemi. Tento zdroj byl uveden do provozu 
v září 1996. Druhým krokem při modernizaci systému zá-
sobování teplem se stala výstavba nového kogeneračního 
zdroje tepla a elektřiny v Děčíně-Želenicích.

Vstup MVV přinesl významné změny ve struktuře společ-
nosti zaměřené na snížení nákladů a zvýšení celkové efek-
tivnosti. Tyto změny byly plánovány v přímé časové návaz-
nosti na zahájení výstavby nového centrálního zdroje tepla 
(CZT) pro pravobřežní část Děčína. Tento největší projekt 
v ČR s využitím geotermální energie podzemních vod ve výši 
531 mil. Kč investičních nákladů byl fi nancován z navýšení 
základního kapitálu TERMO Děčín společností MVV Energie 
CZ, z dlouhodobého investičního úvěru, který poskytla HVB 
Bank Czech Republic, získat grant dánské vlády a dotaci ze 
Státního fondu životního prostředí. Dokončením výstavby 
v září roku 2002 byla završena modernizace všech centrál-
ních zdrojů tepla v Děčíně. 

Koncepce nového zdroje s využitím tepla geotermální vody 
je založena na kombinované výrobě elektřiny a tepla v ply-
nových motorech s pomocí tepelných čerpadel. Nové tep-
lovodní rozvody s dodávkou tepla přímo do 120 nových do-
movních předávacích stanic nahradí stávající dožité parní 
systémy o délce 10 km a zajistí potřebnou individuální kva-
litu dodávky tepla pro odběratele. 

V rámci snižování ekologické zátěže v Děčíně a okolí byly 
v minulých letech odstaveny kotelny na TTO a LTO. V roce 
2002 byla poslední uhelná kotelna v Jílovém nahrazena do-
dávkami tepla z plynových kotlů. Společnost přispívá ke 
zlepšení životního prostředí v Děčíně především dokonče-
ním výstavby CZT, kterou také zvyšuje bezpečnost dodávek 
tepla a TUV pro své zákazníky. 

V dubnu 2002 byla zakoupena Výtopna pod zámkem s kotel-
nou na TTO od společnosti Teplárna Ústí nad Labem a.s., ze 
které byla realizovaná dodávka tepla v páře. Zároveň s od-
koupením aktiv bylo převzato 12 odběratelů z terciální sféry. 
V červnu 2002 byl provoz kotelny pod zámkem ukončen 
a všichni odběratelé převedeni na dodávku dálkového tepla 
v horké vodě z nově vybudovaného CZT.

Pro další roky je cílem společnosti stabilizace cen tepla 
a okruhu odběratelů. Další rozvoj společnosti spočívá v pří-
padném rozšíření působnosti na trhu dodávek centrálního 
tepla nebo provozování zdrojů tepla ve vlastnictví jiných 
právnických osob. 
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Městské inženýrské sítě Studénka a. s.
>  Produkty a služby: výroba, rozvod a prodej tepla, rozvod a prodej pitné vody, provoz kanalizační sítě, výstavba 

kabelové televize a ostatní služby na území města, provoz městských sportovních zařízení 

>  Zákazníci: 3 026 domácností ve městě Studénka, 6 průmyslových odběratelů, 55 ostatních zákazníků (terciární 
sféra)

>  Roční prodeje: teplo 225 TJ, rozvod a prodej pitné vody 487 tis. m3, provoz kanalizace 868 tis. m3, provoz kabelové 
televize 905 tis. Kč

> Roční výnosy společnosti: 97 mil. Kč
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Akciová společnost Městské inženýrské sítě Studénka byla 
založena v prosinci 1995 městem Studénka jako právní ná-
stupce příspěvkové organizace Městské vodovody a kanali-
zace Studénka. V listopadu 2000 získala majoritní podíl ve 
výši 66,66 %  MVV Energie CZ.

Městské inženýrské sítě Studénka a.s. se řadí k tzv. multiu-
tility společnostem. Je výhradním výrobcem i dodavatelem 
tepla na území města Studénka, dodává teplo pro vytá-
pění a pro přípravu teplé užitkové vody, distribuuje a pro-
dává pitnou vodu, provozuje kanalizaci, poskytuje připo-
jení ke kabelové televizi a poskytuje řadu dalších služeb 
veřejně prospěšného charakteru. Hospodářský rok 2001/
2002 byl prvním uceleným obdobím, kdy společnost vyrá-
běla a zároveň distribuovala tepelnou energii. Společnost 
provozuje Centrální výtopnu Studénka, která se skládá 
ze dvou vzájemně propojených kotelen (kotle o výkonu 
1 x 34,88 MW a 2 x 11,67 MW), jež bezpečně pokryjí potřeby 
území města i průmyslového areálu společnosti Thrall Va-
gonka Studénka a.s. Po zhodnocení stavu výrobního po-
tenciálu byly průběžně prováděny nutné opravy techno-
logií a byla zahájena postupná modernizace celé soustavy 
CZT – výroby i distribuce (dvoutrubkové rozvody o celkové 
délce 6 km).

Dále společnost provozuje veřejnou vodovodní síť o cel-
kové délce 35 km, která zásobuje pitnou vodou přibližně 
1 450 odběratelů a veřejnou kanalizační síť o celkové délce 
18 km. Odváděné odpadní vody jsou čištěny v centrální čis-

tírně odpadních vod. V současné době je připravována pro-
jektová dokumentace pro rekonstrukci a modernizaci této 
čistírny tak, aby mohla být vlastní rekonstrukce zahájena 
v roce 2005.

Do září 2002 společnost zajišťovala komplexní provoz spor-
tovních zařízení na území města Studénka (městského kou-
paliště, sauny a zimního stadiónu). Podařilo se uskutečnit 
podnikatelský záměr „Transformace provozu sportovních 
zařízení“ a byla založena dceřiná společnost Sportovní are-
ály Studénka s.r.o. (SAS). Tímto se podařilo zúžit portfolio 
předmětu podnikání společnosti a zprůhlednit její hospoda-
ření. Do budoucna se v rámci činností SAS uvažuje o reali-
zaci záměru „Výstavba sportovně-ubytovacího komplexu“.

V průběhu roku 2002 byla zahájena investiční akce „Dispe-
čerské řízení tepelného hospodářství ve Studénce“. Byla 
zahájena postupná obnova vodovodní sítě a vodovodního 
řádu v ul. Jiráskova. 

Společnost se podílela fi nančním darem 100 tis. Kč na po-
moci obci Libochovany, ležící na pravém břehu řeky Labe, 
která byla vážně postižena srpnovými povodněmi.

Cílem vedení společnosti je dlouhodobá orientace na zákaz-
níka a prezentace fi rmy navenek tak, aby působila jako mo-
derní a stabilní obchodní společnost, která je řízena a roz-
víjena správným směrem k uspokojování požadavků svých 
akcionářů.
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>  Produkty a služby: výroba a rozvod tepla a TUV

>  Zákazníci: 86 % domácností (10 857 bytů), 14 % ostatní odběratelé (průmyslová a občanská vybavenost)

>  Roční prodeje: 149 GWh nebo 536 TJ tepelné energie domácnostem i ostatním odběratelům

> Roční výnosy společnosti: 203,4 mil. Kč

Českolipská teplárenská a. s.
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Společnost Českolipská teplárenská a. s. byla založena měs-
tem Česká Lípa v roce 1996. Ve stejném roce se město roz-
hodlo 35 % akcií prodat společnosti INTOP-CZ s. r. o., kterou 
v roce 1998 získala společnost UNITHERM s. r. o. se sídlem 
v Jablonci nad Nisou. Ta následně nahradila název společ-
nosti INTOP-CZ názvem UNITHERM Česká Lípa, s. r. o. MVV 
Energie CZ získala v ČLT podíl 35 % v prosinci 2000.

Hlavním předmětem činnosti společnosti je výroba a rozvod 
tepla a TUV na území města Česká Lípa. Vlastníkem zařízení 
na výrobu a rozvod tepla je město Česká Lípa, které uza-
vřelo se společností nájemní smlouvu na provozování uve-
dených činností do roku 2012. 

V minulých letech byl zprovozněn nový centrální zdroj Stará 
Lípa se 3 plynovými kotli, každý o výkonu 20 MW. V sou-
časné době je v šesti kotelnách vyráběna tepelná ener-
gie, která je rozváděna pomocí horkovodního i teplovod-
ního systému s využitím čtyř různých technologií výroby 
a s použitím různých druhů paliva (zdroj Podnikové ředitel-
ství - hnědé uhlí, Holý Vrch, Kozákova, LOOS – zemní plyn, 
Lukostřelec - elektrická energie a Kopeček – LTO). Tepelná 
energie je rozváděna primárními trubními rozvody o celkové 
délce cca 24 km k objektům nebo centrálním předávacím 
stanicím, kterých společnost provozuje 25. Zároveň společ-
nost spravuje 19 km sekundárních sítí a dále pak 116 domov-

ních předávacích stanic umístěných v objektech odběratelů. 
Část sekundárních sítí byla nahrazena novým předizolova-
ným dvoutrubkovým systémem v bezkanálovém provedení. 

Na přelomu roku 2001 a 2002 byla z důvodu havarijního 
stavu provedena rekonstrukce technologie výměníkové sta-
nice Mikovcova a bylo dokončeno vyregulování nově provo-
zovaného systému topení na sídlišti Sever.

V souladu s koncepcí postupné modernizace soustavy CZT 
v České Lípě rozhodlo vedení společnosti v dubnu roku 2002 
na základě variantní studie zpracované společností MVV re-
alizovat připojení oblastí Kopeček a Lukostřelecká na CZT. 
Vybraná varianta spočívá v položení nového předizolova-
ného horkovodního potrubí k devíti napojeným objektům, 
ve kterých budou osazeny tlakově nezávislé předávací sta-
nice. Po napojení na CZT dojde ke zrušení dvou palivově nej-
dražších kotelen (elektrická energie a LTO).

Na konci roku 2002 bylo zahájeno výběrové řízení na pro-
jekt s názvem „Rekonstrukce technologie tří výměníkových 
stanic v České Lípě“, jehož realizace bude řešením pro zá-
sobování teplem a TUV objektů v oblasti Kopeček a Luko-
sřelecká. Stavba bude realizována a předána v prvním po-
loletí roku 2003.
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MVV enservis s. r. o.
>  Produkty a služby: údržba, rekonstrukce a montáž energetického zařízení pro výrobu a distribuci tepla a elektrické 

energie, výroba, rozvod a prodej tepla

>  Zákazníci: v oblasti údržbových a montážních činností – Českolipská teplárenská, TERMO Děčín, TEPLO Nový Bor, 
Jablonecká teplárenská a realitní, Zásobování teplem Vsetín

>  Roční prodeje: teplo 8 000 GJ, prodej služeb 17 mil. Kč

> Roční výnosy společnosti: 20 mil. Kč
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Společnost MVV enservis vznikla v roce 1995 pod obchod-
ním názvem INTOP – CZ s.r.o. V roce 1996 vstoupila do 
společnosti INTOP společnost UNITHERM, s.r.o. se sídlem 
v Jablonci nad Nisou, následně se mění obchodní název na 
UNITHERM Česká Lípa s.r.o. Na konci roku 2000 získává 
100 % podíl společnost MVV Energie CZ, která v průběhu 
roku 2001 mění obchodní název společnosti na současný 
MVV enservis s.r.o.

MVV enservis s.r.o. zabezpečuje preventivní, periodic-
kou a běžnou údržbu pro společnosti Českolipská teplá-
renská, TERMO Děčín, TEPLO Nový Bor, Jablonecká teplá-
renská a realitní a Zásobování teplem Vsetín. Společnost 
navrhuje technické řešení energetických zařízení, vy-
pracovává technické studie a projektovou dokumentaci 
a zajišťuje výstavbu energetických zařízení, jako jsou 
rekonstrukce výměníkových stanic, montáže a výroba pře-
dávacích domovních stanic, pokládka předizolovaného po-
trubí, rekonstrukce a výstavba kotelen, termoregulace ob-
jektů, montáž celkového topného systému v objektech, 
vše v komplexní dodávce.

Další činností společnosti je výroba a rozvod tepla a TUV do 
bytových jednotek, základní školy a mateřské školky v Jab-

lonném v Podještědí. Distribuční síť představuje plynový 
zdroj tepla o výkonu 2,2 MWt a tepelné sítě v celkové délce 
400 m.

Společnost své aktivity neustále rozvíjí. Plánuje se vytvo-
ření divize Morava se sídlem ve Vsetíně, která by měla vy-
konávat stejné údržbové činnosti pro společnosti se sídlem 
na Moravě. Dále se předpokládá rozvoj v dodávkách ener-
getických zařízení pro výrobu a distribuci tepla a elektrické 
energie.

V průběhu roku 2002 došlo k realizaci několika významných 
projektů, mezi které lze zařadit rekonstrukci části primár-
ního rozvodu v Žitavské ulici v České Lípě. Byl vyměněn des-
kový výměník za svislý výměník MAX a opravena předávací 
stanice na Střelnici v České Lípě. Ve Vsetíně na sídlišti Luh 
bylo zajištěno napojení 12 objektových předávacích stanic. 
Dále byla provedena rekonstrukce přívodu teplé užitkové 
vody v ulici Dukelských hrdinů v Novém Boru.

Cílem společnosti je zvyšování kvality dodávaných slu-
žeb, rozšíření nabízených činností hlavně v oborech elek-
tro a MaR, vytvoření divize na Moravě a dlouhodobá orien-
tace na zákazníka.
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>  Produkty a služby: výroba, rozvod a prodej tepla

>  Zákazníci: 10 116 domácností ve městě Jablonec nad Nisou, 50 ostatních odběratelů (terciární sféra)

>  Roční prodeje: teplo 683 TJ

> Roční výnosy společnosti: 270 mil. Kč

Jablonecká teplárenská a realitní, a. s.
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Jablonecká teplárenská a realitní byla založena v roce 
1994 městem Jablonec nad Nisou. V letech 1998 a 1999 do-
šlo k navýšení základního jmění společnosti na 301 mil. Kč 
a převodu veškerého teplárenského majetku z města na JTR. 
Od července 2001 je strategickým vlastníkem 66 % akcií 
společnost MVV Energie CZ, které odkoupila od společnosti 
United Energy a.s. 

Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. zabezpečuje dodávky 
tepla pro město Jablonec nad Nisou. V současné době záso-
buje více než 10 tisíc domácností, výrobní podniky a terci-
ární sféru. 

Společnost vyrábí teplo pro centrální rozvod ve dvou výtop-
nách, Brandl 65 MW a Rýnovice 77 MW, které mají možnost 
kombinovaného spalování těžkého topného oleje a zemního 
plynu. Zdroje tepla jsou propojeny do parní soustavy záso-
bování teplem, čímž je umožněna jejich vzájemná spolu-
práce a zastupitelnost. Celková délka parních sítí činí 17 km. 
Společnost dále provozuje 12 km teplovodních nebo horko-
vodních rozvodů, 33 výměníkových stanic a 120 objekto-
vých předávacích stanic. 

Společnost každoročně investuje nemalé prostředky do 
modernizace soustavy CZT s cílem zajistit trvalý spolehlivý 
a hospodárný chod soustavy. Po vstupu nového strategic-
kého partnera byla vypracována koncepce rozvoje soustavy 
centrálního zásobování teplem města Jablonec nad Nisou, 
která vychází z aktuální situace v zásobování teplem a záro-
veň respektuje potřeby a oprávněné nároky odběratelů.

Po vstupu MVV došlo k mnohým zásadním změnám a to ne-
jen uvnitř společnosti. V říjnu 2001 byla jednorázově sní-
žena cena tepla pro všechny odběratele (průmysloví od-
běratelé o 21 Kč/GJ a domácnosti o 27 Kč/GJ). Tato cena je 
stabilizována do té míry, že k jejímu nárůstu nedojde ani 
v roce 2003. V závěru roku 2001 MVV a město Jablonec nad 
Nisou uzavřeli novou akcionářskou smlouvu, hlavním obsa-
hem této smlouvy se stal střednědobý investiční plán spo-
lečnosti zaměřený na přestavbu předávacích stanic a se-
kundárních rozvodů a dále pravidla ekonomického řízení ve 
společnosti. V prosinci 2001 valná hromada schválila podni-
katelský plán na příštích 5 let s předpokladem vývoje ceny 
tepla.

V roce 2001 proběhla rozsáhlá rekonstrukce rozvodů tepla 
v oblasti ulic Opletalova, Bezručova, Jizerská a Rýnovická. 
V průběhu roku 2002 byly zrekonstruovány výměníkové 
stanice, rozvody tepla a instalace objektových předávacích 
stanic v oblasti ulic Na Vršku a Liberecká. Dále probíhá vý-
stavba horkovodního přivaděče a distribuční sítě pro připo-
jení nové bytové výstavby v oblasti Horní Proseč. 

Cílem společnosti je udržení pozice na trhu s teplem a ze-
jména zlepšení vztahů se stávajícími zákazníky. Dále pak 
snaha o zvýšení počtu zákazníků a znovupřipojení býva-
lých zákazníků a to především pomocí stabilizace ceny tepla. 
V průběhu roku 2003 je společnost připravena realizovat 
připojení středu města – Výstaviště a průmyslové zóny.
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>  Produkty a služby: výroba, rozvod a prodej tepla

>  Zákazníci: 9 300 domácností ve městě Opavě, 41 ostatních odběratelů (terciární sféra)

>  Roční prodeje: teplo 514 TJ

> Roční výnosy společnosti: 174 mil. Kč

OPATHERM a. s.
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Společnost OPATHERM a.s., byla založena jako soukromá 
akciová společnost v roce 1997. V lednu 1998, na základě 
nájemních smluv, převzala společnost po zaniklém Měst-
ském podniku bytového hospodářství s.p. výrobu, rozvod 
a dodávku tepla ve městě Opavě, včetně pracovněpráv-
ních vztahů. V červnu 2001 odkoupila společnost od města 
Opavy cca 86 % výrobních prostředků na území města. Od 
července 2002 je 100% vlastníkem akcií společnost MVV 
Energie CZ.

Společnost zabezpečuje dodávky tepla pro město Opava. 
Hlavními zákazníky jsou domácnosti, zdravotnictví a pod-
nikatelská sféra. Společnost provozuje celkem 2 výtopny, 
10 výměníkových stanic, 31 blokových kotelen, 26 domov-
ních kotelen a 32 domovních předávacích stanic. Celkový 
instalovaný výkon výtopen a kotelen je 115,5 MW. Celková 
délka rozvodných sítí je cca 17 km, z toho 1 km parní sítě, 
1,6 km horkovodní sítě a 14,4 km teplovodní sítě. 

V průběhu roku 2002 byla společností MVV provedena ana-
lýza trhu s teplem ve městě, na základě které byl vypraco-
ván návrh optimalizace zásobování teplem. Dle této studie 
byla koncem roku zahájena příprava projektu „Modernizace 
soustavy CZT v oblasti Kylešovice“. 

Lokalita Kylešovice je v současné době zásobována tep-
lem ze dvou plynových kotelen (K1 a K2), rekonstruovaných 
v roce 1997 a 1998 a uhelné kotelny (K3) z roku 1980. V ob-
lasti K1 a K2 jsou instalovány směšovací tlakově nezávislé 

předávací stanice s přípravou TUV a původní čtyřtrubkové 
rozvody jsou využity pro přenos tepla rozvody užitkového 
tepla. V oblasti K3 jsou čtyřtrubkové rozvody s centrální pří-
pravou TUV v kotelně. Modernizace spočívá ve vybudování 
domovních předávacích stanic v oblasti Kylešovice a ná-
sledné modernizaci kotelny K3. V kotelně K3 budou instalo-
vány dva kotle s fl uidním spalováním o výkonu 2 a 2,4 MW. 
Tyto kotle zajistí, s výjimkou nejnižších venkovních teplot, 
prakticky veškerou dodávku tepla pro všechny tři oblasti 
Kylešovic. Stávající plynové kotelny K1 a K2 budou sloužit 
jako špičkové zdroje a jako zálohy při mimořádných přípa-
dech.

Dalším významným projektem bude přechod z parního sys-
tému na systém horkovodní ve výtopně Olomoucká a vybu-
dování domovních předávacích stanic na sídlišti Olomoucká. 
Tato akce je náročná na přípravu, protože se řeší přechod 
z páry na horkou vodu u dvou největších odběratelů z této 
výtopny a to Slezské nemocnice a Psychiatrické léčebny. 

Cílem společnosti je kromě snahy o udržení dlouhodobě při-
jatelných podmínek dodávek tepla pro všechny zákazníky 
i zvyšování rentability výroby a dodávek tepla modernizací 
stávajícího zařízení, získávání nových odběratelů převážně 
z průmyslové sféry a integrace zdrojů ve středu města. Pro 
rozvoj společnosti Opatherm by významnou měrou přispělo 
schválení již zpracovaného Územního energetického doku-
mentu města Opavy a jeho zapracování do územního plánu 
města. 
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>  Produkty a služby: výroba a distribuce tepla, výroba elektřiny, zkušebna měřičů tepla, služby

>  Zákazníci: 46 355 domácností, 79 průmyslových odběrů a 290 odběratelů v terciární sféře

>  Roční prodeje za účetní období 1.–9. 2002: prodej tepla 2 522,8 TJ, prodej elektřiny 191,2 GWh

> Roční výnosy společnosti za účetní období 1.–9. 2002: 1 080 mil. Kč

Teplárny Brno, a. s.
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Akciová společnost Teplárny Brno byla založena v květnu 
1992 odštěpením z ČEZ s.p. Praha. V roce 1996 vstoupil do 
společnosti nový majoritní vlastník, společnost TXU Europe 
Group plc. se sídlem v Anglii. Od této společnosti pak v pro-
sinci 2002 odkoupila společnost MVV Energie CZ kontrolní 
balík akcií, celkem 85,1%.

Teplárny Brno v současné době provozují tři kombino-
vané provozy na výrobu tepla a elektřiny (Špitálka 510 MW, 
Brno-Sever 225 MW a Červený Mlýn 140 MW) a jednu vý-
topnu (Staré Brno 34 MW) s celkovou instalovanou kapaci-
tou cca 940 MWt a 180 MWe. Základním palivem na všech 
provozech je zemní plyn a TTO. Součástí výroby tepla na prv-
ních třech uváděných zdrojích je kombinovaná výroba elek-
trické energie s dodávkou do sítí Jihomoravské energetiky 
a.s. Od roku 2002 zajišťuje zdroj Červený Mlýn podpůrné 
služby pro elektrizační soustavu ČR (ČEPS a.s. – Česká elek-
trizační přenosová soustava), které spočívají v sekundární 
regulaci frekvence elektrické energie. 

Společnost vlastní a provozuje primární rozvodnou síť tepla 
v délce cca 170 km, jež pokrývá přibližně jednu třetinu po-
ptávky tepla ve městě Brně. Dodávka tepla je uskutečňo-
vána z 50 % v přehřáté páře (pro průmyslové odběratele 
a střed města Brna) a z 50 % v horké vodě (pro otop a ohřev 
TUV do okolních sídlišť). Sjednaný tepelný výkon pro odbě-
ratele dosahuje celkové výše 614 MWt. 

Mezi nejvýznamnější zákazníky společnosti patří odběratelé 
tepla s převažujícím odběrem pro bytový sektor i zákazníci 
v kategorii ostatní spotřeby (průmyslový odběr, vytápění 
a TUV v nebytové sféře, např. TEZA – Tepelné zásobování 

Brno, a.s, Starobrno a.s., Šmeral Brno a.s., Dopravní pod-
nik města Brna a.s., Fakultní nemocnice u Sv. Anny, a další). 
V oblasti prodeje elektřiny se jedná o jediného zákazníka, 
Jihomoravskou energetiku a.s., která ve sledovaném období 
odkoupila prakticky celou produkci elektrické energie. 

Přístup k centrálnímu zásobování teplem ve městě Brně 
není jednotný. To způsobuje snížení komfortu pro konco-
vého zákazníka a vede i k jeho cenovému znevýhodnění. Ve 
snaze stabilizovat a snížit cenu tepla přišla MVV s nabídkou 
dlouhodobého pronájmu podniku TEZA – Tepelné zásobo-
vání Brno, a.s. společností Teplárny Brno. Společnost TEZA 
je dalším dodavatelem tepla pro zákazníky na území města 
Brna (37,5 % prodeje Tepláren Brno tvoří dodávka pro spo-
lečnost TEZA). Principem pronájmu je dosáhnout jednot-
ného řízení „teplárenského trhu“ při zachování stávajícího 
majetkového uspořádání.

V roce 2002 společnost z důvodu sjednocení účetnictví 
s mateřskou společností MVV změnila účetní (a tedy i da-
ňové) období z kalendářního roku na rok hospodářský 
(fi skální).

Cílem společnosti je dlouhodobá orientace na zákazníka 
s důrazem na uzavírání partnerských vztahů s klíčovými zá-
kazníky. společnost navázala těsnější spolupráci s magis-
trátem Statutárního města Brna a samosprávami místních 
částí. V koncepčních plánech společnosti fi guruje rozšíření 
nabídky produktového portfolia o chlazení na bázi horké 
vody a zajištění vytápění i mimo dosah stávajících teplo-
vodních sítí.
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6.  Energy management koncernu 
MVV Energie CZ

Postupné otevírání energetického trhu od roku 
2001 ukázalo na nutnost uplatnit nový koncept 
obchodování s energií v koncernu MVV Energie 
CZ. Tento koncept spočívá v koncentraci všech 
obchodovaných komodit ve skupině MVV, kte-
rými jsou v současné době teplo, elektřina, uhlí, 
těžké topné oleje a do budoucna i plyn, v jednom 
oddělení. Tato centralizace umožňuje lepší řízení 
obchodní strategie, nákupu i prodeje a v nepo-
slední řadě má i významný vliv na efektivnost 
sběru a využívání získaných informací pro rozvoj 
obchodních příležitostí. 

6 . 1 .  T E P L O  

Teplo je základním energetickým produktem společností ve skupině MVV 
Energie CZ. Jeho cena je v současné době regulována Energetickým re-
gulačním úřadem a její vývoj se v limitovaném cenovém rozmezí odvíjí 
s přihlédnutím ke vstupním nákladům na výrobu a po určení povolené 
meziroční eskalace (růstu ceny). Úloha MVV Energie CZ s. r. o. v tomto seg-
mentu trhu spočívá v zastupování skupiny společností při komunikaci s re-
gulačními a kontrolními orgány při vývoji nové strategie pro regulační ob-
dobí začínající od roku 2005, které by mělo přinést větší uvolnění trhu na 
cestě k liberalizaci. 

6 . 2 .  E L E K TŘ I N A  

Postupně se liberalizující trh s elektrickou energií v současné době posky-
tuje mnoho příležitostí k uplatnění. Ve skupině MVV je elektřina vyráběna 
pomocí kombinované výroby tepla a elektrické energie (kogenerační vý-
roba). V roce 2002 se skupina zaměřila na optimalizaci výroby elektřiny 
a její výhodný prodej a dále na výběrová řízení na dodávky elektrické ener-
gie pro vlastní spotřebu a spotřebu našich zákazníků. Strategickým zá-
měrem skupiny MVV Energie CZ pro rok 2003 je aktivně se účastnit trhu 
s elektřinou v České republice i v zahraničí. 
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Energetický trh v České republice je ve fázi 
vzniku a raného vývoje, což dává společnosti 
MVV Energie CZ možnost se významně podí-
let na tvorbě a do jisté míry i na ovlivňování to-
hoto trhu. Velkým kreditem pro tyto činnosti 
jsou významné zkušenosti mateřské společ-
nosti MVV Energie AG získané na německém 
trhu a neustále sledování nejnovějších trendů 
tohoto segmentu evropského trhu.

6 . 3 .  P A L I V A  –  Z E M N Í  P LY N

Zemní plyn je základním palivem skupiny MVV Energie CZ. Jako jeden z nej-
větších odběratelů zemního plynu v republice by v roce 2005 měla patřit 
k první vlně oprávněných zákazníků na liberalizovaném trhu s plynem. Za-
hájení liberalizace trhu se zemním plynem se očekává právě v roce 2005. 
Do této doby plánuje MVV strategickou přípravu a podrobné zmapování 
možností a příležitostí na nově vznikajícím trhu. 

6 . 4 .  P A L I V A  –  U H L Í ,  T Ě Ž K Ý  T O P N Ý  O L E J  

Centralizace nákupu paliv pro skupinu je výhodná jak z organizačních tak 
z množstevních důvodů. V pravidelných časových periodách jsou pořá-
dána výběrová řízení s cílem minimalizovat cenu a zajištění bezpečné do-
dávky.

42



43



44



7. Energetické služby

MVV Energie CZ je fi rmou s výraznou orientací na zákaz-
níka. Z toho důvodu se snaží neustále rozšiřovat spektrum 
nabízených energetických a podpůrných služeb, jejichž spo-
lečným znakem je vždy snaha o hledání rezerv v hospodár-
nosti a následnou optimalizaci výroby nebo užití různých fo-
rem energie. 

Kromě subjektů z oblastí mimo působnost dceřiných spo-
lečností mohou být příjemcem energetických služeb také 
subjekty, které jsou zároveň odběrateli energie od společ-
ností ze skupiny MVV Energie CZ. Poskytování energetic-
kých služeb, jejichž cílem je zvýšení hospodárnosti v nákla-
dech na zajištění energetických potřeb, se tak zároveň stává 
významným marketingovým nástrojem, pomocí kterého lze 
docílit zvýšení důvěry odběratelů ve vztahu ke koncernu.

Nabídka energetických služeb je vždy individuální a odpo-
vídá potřebám příjemce a jeho charakteru, ať už je příjem-
cem služby subjekt z municipální sféry, rozpočtová orga-
nizace, organizační složka státu nebo průmyslový podnik. 
Služby zahrnují mimo jiné: konzultace, zajištění vypracování 
energetických auditů v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., 
analýzy nákladových a výnosových toků ve vztahu k podni-
kové energetice, zajištění servisních služeb, posuzování in-
vestičních záměrů, realizace projektů fi nancovaných z do-
sažených úspor energie metodou EPC (Energy Performance 
Contracting), provozování energetických systémů atd.

Největší podíl na energetických službách představují v do-
savadní historii společnosti projekty realizované metodou 
EPC, které jsou zaměřeny především na realizaci úsporných 
opatření převážně investičního charakteru. V rámci projektů 
EPC zabezpečuje společnost MVV Energie CZ technické ná-
vrhy úsporných opatření a jejich ekonomickou optimalizaci 
pomocí modelu ekonomického zhodnocení v dlouhodobém 
časovém horizontu, dále zajišťuje vhodné fi nancování, im-
plementaci zvolených a vzájemně odsouhlasených opatření, 
komplexní vyzkoušení, zaškolení personálu, údržbu a dlou-
hodobé vyhodnocování dosažených úspor spojené s převze-
tím zodpovědnosti za spolehlivý provoz energetických zaří-
zení. Jedná se tedy o vhodnou kombinaci dodávky na klíč se 
souvisejícími dlouhodobými energetickými službami, jejichž 
cílem je dosáhnout maximálních úspor provozních nákladů 
při podmínce ekonomické návratnosti celého projektu. Po 
celou dobu smluvního vztahu společnost ručí za dosažení 
úspor v předem dohodnuté výši, která obvykle postačuje 

k ekonomicky opodstatněné návratnosti investice nebo 
ke splacení použitého úvěru. V případě nedosažení úspor 
v předpokládané výši jde vzniklá fi nanční ztráta k újmě 
společnosti MVV Energie CZ. V případě, že ekonomické vý-
sledky projektu převyšují garantovanou úroveň, podílí se 
MVV Energie CZ na ušetřených provozních výdajích.

Doposud MVV Energie CZ úspěšně dokončila a pravidelně 
vyhodnocuje 17 projektů.

– Celkové náklady úspěšně realizovaných projektů EPC: 
408,1 mil. Kč
– Celková výše úspor dosažených těmito projekty EPC: 
105,6 mil. Kč/rok

 7 . 1 .   P R O J E K T Y  E P C  R E A L I Z O V A N É  
V  H O S P O D ÁŘS K É M  R O C E  2 0 0 1/2 0 0 2

7.1.1. Projekt rekuperace tepla v akciové společnosti 
MILETA v Černém Dole 

Energeticky úsporné opatření spočívá v rekuperaci tepla 
z odpadních vod z výrobních linek a jeho zpětném využití 
pro předehřev vody pro technologická zařízení. Výstavba 
byla zahájena v březnu 2002 a ukončena byla v září 2002. 
Celkové náklady projektu jsou 4,0 mil. Kč. Předpokládaná 
výše ročního snížení nákladů je 2,0 mil. Kč/rok. Projekt je 
fi nancován ze zvýhodněného úvěru poskytnutého společ-
nosti MILETA a. s. MVV garantuje dosažení úspor ve výši ne-
zbytné ke splácení poskytnutého úvěru.

7.1.2. Projekt na základních školách v Mladé Boleslavi

Opatření na dvou základních školách v Mladé Boleslavi zahr-
novalo kompletní výměnu stávajících radiátorových kohoutů 
za termostatické ventily s přednastavením a instalaci termo-
statických hlavic s paroplynovou náplní. Na topné větve pro 
jednotlivé pavilony jsou instalovány uzavírací klapky se ser-
vopohony, které zajišťují individuelní útlumové režimy jed-
notlivých pavilonů. Servopohony jsou ovládány prostoro-
vými termostaty v referenčních místnostech příslušných 
pavilonů. Na jedné ze škol je instalován nový systém měření 
odběru teplé užitkové vody ze sítě. Výstavba projektu byla 
zahájena v červenci 2002 a dokončena byla v srpnu 2002. 
Celkový objem investic je 1,8 mil.Kč. Projekt byl fi nancován 
z vlastních zdrojů MVV.
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Zákazník Charakter projektu Realizovaná opatření Výstavba 
v letech

Výše 
investic
(mil. Kč)

Ekonomický 
přínos
(mil. Kč/rok)

Masarykova městská 
nemocnice Jilemnice

nemocnice výstavba kotelny, úprava 
otopného systému, MaR

1994–1994 21,0 5,0

Fakultní nemocnice 
Na Bulovce v Praze

nemocnice napojení vytápění na CZT, 
úprava otopného systému, 
MaR

1994–1995 72,0 24,0

SETUZA a.s. I. etapa 
Ústí nad Labem

průmyslový podnik náhrada průtočného 
chlazení cirkulačním, nová 
parní turbína

1996–1999 195,0 42,0

VULKAN a.s. 
Hrádek nad Nisou

průmyslový podnik celková modernizace 
energetického 
hospodářství 

1998–1999 46,0 13,9

Městský úřad 
Jablonec nad Nisou

školský objekt úsporná opatření 
v objektech, přepojení 
z páry na horkou vodu

1998–1999 16,6 5,2

SETUZA a.s. 
Ústí nad Labem

průmyslový podnik modernizace sušáren 
v divizi barviv

1999–1999 2,5 0,8

MILETA a.s. Hořice textilní podnik celková modernizace, 
energetického 
hospodářství

1999–1999 15,5 3,0

SETUZA a.s. II. etapa 
Ústí nad Labem

průmyslový podnik chlazení aparátů 
v mydlárně, přechod na 
horkovodní vytápění nádrží

2000–2001 6,0 2,1

OÚSS 
Jablonec nad Nisou

domov důchodců rekonstrukce výměníkové 
stanice a topného systému, 
rekuperace

2000–2000 4,9 0,3

Městský úřad 
Jablonec nad Nisou

školský objekt úsporná opatření 
v objektech, přepojení 
z páry na horkou vodu

2000–2000 2,3 0,8

SBD Bižuterie 
Jablonec nad Nisou

bytové domy instalace kompaktních 
předávacích stanic včetně 
systémů regulace

2000–2000 3,2 1,2

Národní divadlo Praha bytové domy nový zdroj tepla, 
rekonstrukce předávací 
stanice

2000–2000 1,7 0,8

15. ZŠ Plzeň školský objekt úsporná opatření 
v objektech 

2000–2001 2,5 1,3

Město Uherské Hradiště plavecký bazén rekonstrukce, podlahového 
vytápění, topných systémů, 
VZT zařízení 

2001–2002 10,6 1,5

Město Děčín školský objekt úsporná opatření 
v objektech 

2001–2001 2,5 0,9

MILETA a.s. Černý Důl textilní podnik rekuperace tepla 
z odpadních vod, zpětné 
využití pro předehřev vody 

2002–2002 4,0 2,0

Město Mladá Boleslav školský objekt úsporná opatření 
v objektech 

2002–2002 1,8 0,8

 7 . 2 .   R E F E R E N ČN Í  P R O J E K T Y  E P C

46



7 . 3 .   PŘ I P R A V O V A N Ý  R O Z V O J  P R O  
R O K  2 0 0 3

Příprava a realizace projektů EPC bude pokračovat 
i v roce 2003, kdy očekáváme nárůst objemu projektů 
jak co do počtu, tak i v celkovém fi nančním vyjádření. 

Skladba budoucích příjemců energetických služeb 
metodou EPC zahrnuje subjekty všech právních fo-
rem. Je mezi nimi rozpočtová organizace krajského 
významu, kde plánujeme realizaci projektu moderni-
zace energetického hospodářství v celkovém objemu 
přesahujícím 20 mil. Kč. Dalším potenciálním příjem-
cem projektu EPC by se měl stát významný podnik ve 
vlastnictví státu, předpokládaná hodnota investice 
se pohybuje rovněž na úrovni 20 mil. Kč. Oba výše 
zmíněné projekty budou spojeny s převzetím energe-
tických systémů do nájmu spojeným s dlouhodobými 
dodávkami energií a se servisními službami.

Jiné dva projekty budou zrealizovány metodou EPC 
bez pronájmu energetického zařízení, investiční ná-
ročnost každého z obou projektů se pohybuje kolem 
10 mil. Kč. Jeden projekt bude uskutečněn v organi-
zační složce státu v působnosti ministerstva kultury 
a druhý v průmyslovém podniku. Jeden menší projekt 
v hodnotě kolem 6 mil. Kč by se měl realizovat u do-
pravního podniku, ve kterém má majetkovou účast 
město Jablonec nad Nisou.

V roce 2003 předpokládáme v důsledku účinnosti zá-
kona č. 406/2000 Sb. zvýšenou poptávku po energe-
tických auditech a následně předpokládáme zvýšený 
zájem o realizaci závěrů těchto energetických auditů 
zejména u subjektů v municipální sféře. 

MVV Energie CZ považuje rozšiřování spektra posky-
tovaných energetických a dalších služeb za otázku 
strategického významu. Základem pro rozvoj těchto 
aktivit bude těsná spolupráce se společností MVV en-
servis s.r.o při vlastním zajišťování energetických slu-
žeb. Důležitá bude rovněž spolupráce s marketingo-
vými útvary dceřiných společností.
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8. Výsledky hospodaření MVV Energie CZ

Hospodářský rok říjen 2001  –  září 2002 je hospodářským 
obdobím, které jako první následuje po zkráceném období, 
které mělo délku prvních devíti měsíců roku 2001. Na tuto 
skutečnost je třeba předem upozornit z důvodu následného 
hodnocení výsledků hospodaření.

Během hospodářského roku 2001/2002 došlo k výraznému 
nárůstu bilanční sumy přibližně o 911 000 tis. Kč. Tento vý-
znamný nárůst je způsoben, stejně jako v loňském roce, ná-
kupem fi nančních investic v celkové výši 905 000 tis. Kč. 
Pořízení obchodních podílů je kryto krátkodobou fi nanční 
výpomocí mateřské společnosti MVV Energie AG a záro-
veň vkladem fi nančních prostředků do základního kapi-
tálu, kdy poměr mezi půjčkou a vkladem do základního ka-
pitálu je 70:30. Společnost MVV Energie CZ během tohoto 
období svou akviziční činností získala 85,1 % ve společnosti 
Teplárny Brno a. s.

Z důvodu zvýšení uvedených krátkodobých závazků 
o 630 000 tis. Kč vůči mateřské společnosti z titulu půjček 
na realizace akvizicí se zároveň opět v porovnání s rokem 
předchozím zvýšily nákladové úroky, které mají významný 
dopad na negativní hospodářský výsledek společnosti.

Ve srovnání s předchozím obdobím došlo dále k dvojnásob-
nému nárůstu vlastního kapitálu, který byl způsoben vkla-
dem mateřské společnosti do základního kapitálu, a to část-
kou 300 000 tis. Kč.

Původní i během hospodářského období nově poskytnuté 
úvěry od ČSOB a. s. z Fondu Phare ESF na realizace projektů 
úsporných opatření byly řádně spláceny.

Poměr mezi tržbami z prodeje zboží – paliva (63 %) a tržbami 
z prodeje služeb (37 %) se nepatrně zvýšil ve prospěch paliv. 
Důvodem nárůstu tržeb je snaha o centralizaci nákupu pa-
liv pro dceřiné společnosti (uhlí, mazut) v mateřské společ-
nosti, důvody jsou jak organizační, dále pak jsou však také 
poskytovány i množstevní výhody. Meziroční nárůst 60% za 
tržby z prodeje služeb je hlavně způsoben zvýšením posky-
tovaných služeb ve skupině a dále realizací projektů energe-
tických úspor.

Důležité je však zmínit, že pro hodnocení významného cel-
kového zvýšení tržeb, kdy meziroční nárůst činí 115 %, se 
porovnávají dvě nestejně dlouhá období, neboť minulé 

účetní období obsahuje  daje za zkrácené období od 1.1.2001 
až 30.9.2001 (tj. 9 měsíců) a běžné účetní období obsahuje 
údaje od 1.10.2001 do 30.9.2002 (tj. 12 měsíců).

V závislosti na nárůstu tržeb za prodej zboží a služeb se 
přímo úměrně zvýšily i náklady na nákup paliv a služeb.

Vedle již výše zmíněných nákladových úroků je další vý-
znamnou nákladovou položkou tvorba opravné položky na 
fi nanční investici ve výši 12 000 tis. Kč, která je tvořena z dů-
vodu odstoupení od smlouvy o úplatném převodu cenných 
papírů s původními akcionáři společnosti Dubská energe-
tická společnosti a. s.

8 . 1 .  V Y B R A N É  E K O N O M I C K É  
U K A Z A T E L E  ( v  t i s .  K č )  :

Ukazatel Hospodářský rok 
2001/2002

Rok 2001

Bilanční suma 2 244 249 1 333 427
HV před zdaněním –72 339 –16 313
Tržby 204 472 95 235
Finanční stabilita 
společnosti (VK/A) 27,57 % 29,22 %
Zásoby 3 827 6 214
Krátkodobé závazky 1 566 443 915 906
Rentability celkových 
aktiv (zisk/A) –3,16 % –1,27 %
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9. Účetní závěrka a  zpráva auditora

51



Z P R Á V A  A U D I T O R A  P R O  S P O L EČN Í K Y  
S P O L EČN O S T I  M V V  E N E R G I E  C Z  S . R . O .

Na základě provedeného auditu jsme dne 3. ledna 2003 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy na stra-
nách 54 až 83, zprávu následujícího znění:

„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti MVV Energie CZ s.r.o. k 30. září 2002. Za sestaveni účetní závěrky je 
odpovědný jednatel společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek na základě provedeného 
auditu.

Náš audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů. Tyto 
směrnice vyžadují, abychom plánovali a provedli audit s cílem získat přiměřenou míru jistoty, že účetní závěrka neobsahuje 
významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření účetních záznamů a dalších informací pro-
kazujících údaje v účetní závěrce. Audit také zahrnuje posouzení účetních postupů a významných odhadů použitých společ-
ností při sestaveni závěrky a posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit dává přimě-
řený základ pro vyslovení výroku na účetní závěrku.

Jak je uvedeno v bodě 3.2.1. přílohy k účetní závěrce, společnost eviduje k 30. září 2002 cenné papíry v podnicích s rozhodu-
jícím vlivem v celkové ceně pořízení 1 980 701 tis. KČ (1 075 884 tis. Kč k 30. září 2001). Pořizované investice nejsou veřejně 
obchodované a nelze spolehlivě zjistit tržní hodnotu. Při posouzení reálnosti účetní hodnoty jednotlivých investic společ-
nost vychází z interních ocenění jednotlivých společností sestavených na základě odhadu budoucích peněžních toků. Vedení 
společnosti věří, že hodnota investic tak, jak je vykázána v účetní závěrce, je reálná. Vedení společnosti své investice hod-
notí jako celek v souladu se strategií uplatněnou v České republice. Podle našeho názoru účetní postupy vyžadují provést in-
dividuální posouzení ocenění jednotlivých investic. Při individuálním posuzování vykázané hodnoty jednotlivých investic by 
bylo podle našeho názoru vhodné vzít v úvahu i hodnotu podílu společnosti na vlastním kapitálu jednotlivých investic k datu 
účetní závěrky, resp. ocenění znalcem pro účely fúze (viz bod 6 přílohy k účetní závěrce). Na základě porovnání ceny pořízení 
jednotlivých podílů s podílem na vlastním kapitálu. resp. s oceněním znalce, by hodnoty investic ve společnostech Zásobo-
vání teplem Vsetín a.s., MVV enservis . a Opatherm a.s. měly být k 30. září 2002 sníženy opravnou položkou v celkové výši 

Deloitte & Touche spol. s r. o. 
Týn 641/4 
110 00 Praha 1 
Česká republika 

Tel: +420 224 895 500
Fax: +420 224 895 555
www.deloitteCE.com

Zpráva auditora

Deloitte
Touche 
Tohmatsu
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182 715 tis. Kč (o 61 400 tis. Kč k 30. září 2001). čímž by došlo ke snížení hospodářského výsledku za 12 měsíců končících 30. 
září 2002 o 121 315 tis. Kč a hospodářský výsledek minulých let k 30.9.2002 by byl snížen o 61 400 tis. Kč.

Podle našeho názoru účetní závěrka, s výhradou vlivu skutečnosti uvedené v předcházejícím odstavci, zobrazuje věrně ve 
všech významných ohledech majetek, závazky a vlastní kapitál společnosti MVV Energie CZ s.r.o. k 30. září 2002, výsledek 
hospodaření a fi nanční situaci za rok 2002 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. 

Aniž bychom vyjadřovali další výhradu, upozorňujeme na následující skutečnosti: 

Jak je uvedeno v příloze k účetní závěrce v bodě 2.1., společnost zavedla poprvé v roce 2001 hospodářský rok končící k 30. 
září. Proto jsou údaje o výnosech a nákladech za rok 2001 uváděny za období 9 měsíců, ale údaje za běžné účetní období za 12 
měsíců. Z tohoto důvodu nejsou výnosy a náklady v obou obdobích plně srovnatelné.

Stávající aktivity společnosti jsou významně závislé na pokračující podpoře ze strany mateřské společnosti. Jak je uvedeno 
v bodě 3.9.5 přílohy k účetní závěrce, k 30. záři 2002 výše úvěrů poskytnutých mateřskou společností dosahovala 1 544 mil. KČ.

Jak je uvedeno v kapitole 6 přílohy k účetní závěrce, statutární orgán společnosti rozhodl, že společnost přistupuje dnem 1. 
října 2002 fúzi - splynutím se společnostmi ve skupině s majoritní majetkovou účastí MVV Energie CZ s.r.o., podle par. 220n 
Obchodního zákoníku. Realizovaná alternativa fúze a úspěšnost procesu splynuti bude známa v první polovině roku 2003.“

Prověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami obsažené v této výroční 
zprávě na stranách 84 až 85. Za úplnost a správnost zprávy o vztazích je odpovědný jednatel společnosti. Na základě naší 
prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených v této zprávě.

Konsolidované fi nanční informace uvedené na stranách 88 až 90 nepředstavují konsolidovanou účetní závěrku společnosti 
a nebyly, spolu s komentáři k nim uvedenými na straně 86, předmětem našeho ověření.

Ověřili jsme soulad ostatních fi nančních informací uvedených v této výroční zprávě s auditovanou účetní závěrkou. Za úplnost 
a správnost výroční zprávy je odpovědný jednatel společnosti. Podle našeho názoru jsou ostatní fi nanční informace uvedené 
v této výroční zprávě ve všech významných aspektech v souladu s námi auditovanou účetní závěrkou.

V Praze dne 28. března 2003

Auditorská společnost: Odpovědný auditor:
Deloitte & Touche spol. s r. o. Michal Petrman
Osvědčení č. 79 Osvědčení č. 1105
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Označení AKTIVA Řád. Běžné účetní 
období

Min. úč. obd.

Brutto Korekce Netto Netto

a b c 1 2 3 4

AKTIVA CELKEM 1 2 276 214 –31 965 2 244 249 1 333 427

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 2 0 0 0 0

B. Stálá aktiva 3 2 142 448 –21 746 2 120 702 1 230 553

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 11 402 –3 840 7 562 8 184

1. Zřizovací výdaje 5 0 0 0 0

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 75 –33 42 67

3. Software 7 11 201 –3 681 7 520 6 016

4. Ocenitelná práva 8 0 0 0 0

5. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 9 126 –126 0 0

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek

10 0 0 0 2 101

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek

11 0 0 0 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek 12 7 824 –5 906 1 918 485

1. Pozemky 13 0 0 0 0

2. Stavby 14 0 0 0 0

3. Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí

15 5 505 –3 685 1 820 485

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 16 0 0 0 0

5. Základní stádo a tažná zvířata 17 0 0 0 0

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 18 2 319 –2 221 98 0

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 19 0 0 0 0

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek

20 0 0 0 0

9. Opravná položka k nabytému majetku 21 0 0 0 0

III. Dlouhodobý fi nanční majetek 22 2 123 222 –12 000 2 111 222 1 221 884

1. Podílové cenné papíry a vklady v podn. 
s rozhod. vlivem

23 1 980 701 –12 000 1 968 701 1 075 884

2. Podílové cenné papíry a vklady v podn. 
s podst. vlivem

24 0 0 0 0

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady 25 0 0 0 0

4. Půjčky podnikům ve skupině 26 142 521 0 142 521 146 000

5. Jiný dlouhodobý fi nanční majetek 27 0 0 0 0

C. Oběžná aktiva 28 121 880 –10 219 111 661 86 580

I. Zásoby 29 5 222 –1 395 3 827 6 214

1. Materiál 30 0 0 0 0

2. Nedokončená výroba a polotovary 31 5 222 –1 395 3 827 6 214

3. Výrobky 32 0 0 0 0

4. Zvířata 33 0 0 0 0

5. Zboží 34 0 0 0 0

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 35 0 0 0 0

Rozvaha
A K T I V A
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Označení AKTIVA Řád. Běžné účetní 
období

Min. úč. obd.

Brutto Korekce Netto Netto

II. Dlouhodobé pohledávky 36 33 724 0 33 724 24 521

1. Pohledávky z obchodního styku 37 33 724 0 33 724 24 521

2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 38 0 0 0 0

3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím 
vlivem

39 0 0 0 0

4. Pohledávky v podnicích s podstatným 
vlivem

40 0 0 0 0

5. Jiné pohledávky 41 0 0 0 0

III. Krátkodobé pohledávky 42 46 932 –8 824 38 108 35 315

1. Pohledávky z obchodního styku 43 35 146 –8 824 26 322 29 748

2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 44 0 0 0 0

3. Sociální zabezpečení 45 0 0 0 0

4. Stát – daňové pohledávky 46 113 0 113 1 057

5. Odložená daňová pohledávka 47 4 865 0 4 865 3 406

6. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím 
vlivem

48 6 808 0 6 808 700

7. Pohledávky v podnicích s podstatným 
vlivem

49 0 0 0 0

8. Jiné pohledávky 50 0 0 0 404

IV. Finanční majetek 51 36 002 0 36 002 20 530

1. Peníze 52 245 0 245 157

2. Účty v bankách 53 10 757 0 10 757 20 373

3. Krátkodobý fi nanční majetek 54 25 000 0 25 000 0

D. Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv 55 11 886 0 11 886 16 294

I. Časové rozlišení 56 1 711 0 1 711 713

1. Náklady příštích období 57 1 711 0 1 711 713

2. Příjmy příštích období 58 0 0 0 0

3. Kursové rozdíly aktivní 59 0 0 0 0

II. Dohadné účty aktivní 60 10 175 0 10 175 15 581

Kontrolní číslo 999 9 094 681 –127 860 8 966 821 5 318 127

A K T I V A

55



Označení PASIVA Řád. Běžné účetní 
období 

Minulé účetní 
období

a b c 5 6

PASIVA CELKEM 61 2 244 249 1 333 427

A. Vlastní kapitál 62 618 702 389 583

I. Základní kapitál 63 720 000 420 000

1. Základní kapitál 64 720 000 420 000

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 65 0 0

II. Kapitálové fondy 66 1 1

1. Emisní ažio 67 0 0

2. Ostatní kapitálové fondy 68 0 0

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 69 1 1

4.  70 0 0

III. Fondy ze zisku 71 0 0

1. Zákonný rezervní fond 72 0 0

2. Nedělitelný fond 73 0 0

3. Statutární a ostatní fondy 74 0 0

IV. Hospodářský výsledek minulých let 75 –30 419 –13 504

1. Nerozdělený zisk minulých let 76 0 0

2. Neuhrazená ztráta minulých let 77 –30 419 –13 504

V. Hospodářský výsledek běžného účetního období (+/–) 78 –70 880 –16 914

B. Cizí zdroje 79 1 598 032 938 210

I. Rezervy 80 5 281 0

1. Rezervy zákonné 81 0 0

2. Rezerva na kursové ztráty 82 0 0

3. Ostatní rezervy 83 5 281 0

II. Dlouhodobé závazky 84 0 0

1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 85 0 0

2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem 86 0 0

3. Dlouhodobé přijaté zálohy 87 0 0

4. Emitované dluhopisy 88 0 0

5. Dlouhodobé směnky k úhradě 89 0 0

6. Jiné dlouhodobé závazky 90 0 0

III. Krátkodobé závazky 91 1 566 443 915 906

1. Závazky z obchodního styku 92 20 032 29 357

2. Závazky ke společníkům a sdružení 93 0 75

3. Závazky k zaměstnancům 94 832 457

4. Závazky ze sociálního zabezpečení 95 561 355

5. Stát – daňové závazky a dotace 96 527 121

6. Odložený daňový závazek 97 0 0

7. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 98 1 543 791 884 832

8. Závazky k podnikům s podstatným vlivem 99 0 0

9. Jiné závazky 100 700 709

IV. Bankovní úvěry a výpomoci 101 26 308 22 304

1. Bankovní úvěry dlouhodobé 102 19 432 17 351

2. Běžné bankovní úvěry 103 6 876 4 953

3. Krátkodobé fi nanční výpomoci 104 0 0

P A S I V A
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Označení PASIVA Řád. Běžné účetní 
období 

Minulé účetní 
období

a b c 5 6

C. Ostatní pasiva – přechodné účty pasiv 105 27 515 5 634

I. Časové rozlišení 106 594 90

1. Výdaje příštích období 107 334 43

2. Výnosy příštích období 108 0 0

3. Kursové rozdíly pasivní 109 260 47

II. Dohadné účty pasivní 110 26 921 5 544

Kontrolní číslo 999 9 020 955 5 345 078

P A S I V A
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Označení TEXT Řád.                              Skutečnost v účetním období

sledovaném minulém

a b c 1 2

I. Tržby za prodej zboží 1 128 538 47 927

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 116 835 43 229

 + Obchodní marže 3 11 703 4 698

II. Výkony 4 73 597 52 211

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 75 934 47 308

2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 6 –2 337 4 903

3. Aktivace 7 0 0

B. Výkonová spotřeba 8 44 363 35 489

1. Spotřeba materiálu a energie 9 2 508 1 204

2. Služby 10 41 855 34 285

 + Přidaná hodnota 11 40 937 21 420

C. Osobní náklady 12 17 156 10 797

1. Mzdové náklady 13 12 241 7 703

2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 0 0

3. Náklady na sociální zabezpečení 15 4 226 2 641

4. Sociální náklady 16 689 453

D. Daně a poplatky 17 53 45

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 3 274 1 740

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 2 534 75

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 
a materiálu

20 2 370 0

IV. Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů 21 0 0

G. Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů 22 5 281 0

V. Zúčtování opravných položek do provozních výnosů 23 1 458 594

H. Zúčtování opravných položek do provozních nákladů 24 1 571 51

VI. Ostatní provozní výnosy 25 1 440 75

I. Ostatní provozní náklady 26 1 313 337

VII. Převod provozních výnosů 27 0 0

J. Převod provozních nákladů 28 0 0

* Provozní hospodářský výsledek 29 15 351 9 194

VIII. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 30 0 0

K. Prodané cenné papíry a vklady 31 0 0

IX. Výnosy z dlouhodobého fi nančního majetku 32 0 0

1. Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve skupině 33 0 0

2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a vkladů 34 0 0

3. Výnosy z ostatního dlouhodobého fi nančního majetku 35 0 0

X. Výnosy z krátkodobého fi nančního majetku 36 1 063 0

XI. Zúčtování rezerv do fi nančních výnosů 37 0 0

L. Tvorba rezerv na fi nanční náklady 38 0 0

XII. Zúčtování opravných položek do fi nančních výnosů 39 0 0

M. Zúčtování opravných položek do fi nančních nákladů 40 12 000 0

XIII. Výnosové úroky 41 15 479 7 847

N. Nákladové úroky 42 95 101 33 276

Výkaz zisků a ztrát
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Označení TEXT Řád.                              Skutečnost v účetním období

sledovaném minulém

a b c 1 2

XIV. Ostatní fi nanční výnosy 43 3 183 0

O. Ostatní fi nanční náklady 44 241 303

XV. Převod fi nančních výnosů 45 0 0

P. Převod fi nančních nákladů 46 0 0

* Hospodářský výsledek z fi nančních operací 47 –87 617 –25 732

R. Daň z příjmů za běžnou činnost 48 –1 459 556

1. – splatná 49 0 0

2. – odložená 50 –1 459 556

   51 0

** Hospodářský výsledek za běžnou činnost 52 –70 807 –17 094

XVI. Mimořádné výnosy 53 291 225

S. Mimořádné náklady 54 364 0

T. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 0 45

1. – splatná 56 0 0

2. – odložená 57 0 45

* Mimořádný hospodářský výsledek 58 –73 180

U. Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům 
(+/–)

59 0 0

*** Hospodářský výsledek za účetní období (+/–) 60 –70 880 –16 914

Hospodářský výsledek před zdaněním (+/–) 61 –72 339 –16 313

Kontrolní číslo 99 425 978 293 359

Výkaz zisků a ztrát
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Název společnosti:  MVV EPS s. r. o.
Sídlo:  Nuselská 39, 140 00 Praha 4
Právní forma:  společnost s ručením omezeným
IČO:  49685490

Přílohu sestavila: Ing. Jana Maudrová
Za statutární orgán: Ing. Ivo Slavotínek, jednatel

Příloha k účetní závěrce
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1. Obecné údaje
1 . 1 .  Z A L O Ž E N Í  A  C H A R A K T E R I S T I K A  S P O L EČN O S T I

MVV Energie CZ s. r. o. (dále jen „společnost“) byla založena společenskou smlouvou jako společnost s ručením omezeným 
dne 7.9.1993 a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze dne 6.10.1993 .

Společnost má základní kapitál ve výši 720 000 000 Kč.

Jejím jediným společníkem se 100 % podílem na základním kapitálu je MVV ENERGIE AG.

Základním cílem společnosti je formování významného energetického koncernu na území České republiky, a to prostřednic-
tvím akvizic společností působících v komunálním sektoru zásobování teplem a jinými druhy energie, outsourcingu energetic-
kých provozů průmyslových podniků a areálů a rozvíjením EPC projektů.

1 . 2 .   Z MĚN Y  A  D O D A T K Y  V  O B C H O D N Í M  R E J S TŘ Í K U  V  U P LY N U L É M  Ú Č E T N Í M  
O B D O B Í

V uplynulém účetním období byly provedeny následující změny do obchodního rejstříku:

1. změna sídla společnosti, původně Nuselská 39, Praha 4, nově Chrudimská 2a, Praha 3

2. změna názvu společnosti z MVV EPS s. r. o. na MVV Energie CZ s. r. o. (zapsáno v obch. rejstříku 5.8.2002)

3. vznik dozorčí rady společnosti v následujícím složení:

Funkce Jméno Den vzniku členství Den zániku členství

Předseda Roland Hartung 14. 12. 2001

Místopředseda Dr. Werner Dub 14. 12. 2001

Člen Einar Westre 14. 12. 2001

Člen Michael J. Kirsch 14. 12. 2001

Člen Ing. Helfried Krope 14. 12. 2001

Člen Dr. Ing. Thomas Wenzel 14. 12. 2001 11.4.2002

Člen Karsten Günter Nowak 11. 4. 2002

4. zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem společnosti MVV ENERGIE AG o 300 000 000 Kč na celkovou výši zá-
kladního kapitálu 720 000 000 Kč (zapsáno 7.1.2002). 

5. Prodej obchodního podílu společníka Ing. Ivo Slavotínka společnosti MVV ENERGIE AG, která se tímto stala 100 % 
vlastníkem.
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1 . 3 .  O R G A N I Z AČN Í  S T R U K T U R A  S P O L EČN O S T I

Během hospodářského období byla organizační struktura změněna.

Organizační struktura k 30.9.2002

Ředitel koncernu:

– právní oddělení

– back offi  ce

– obchod s energií

– divize energetických služeb

Finanční úsek:

– ekonomika a účetnictví

– controlling

– informační technologie

Technický úsek:

– technický rozvoj

– investice, centrální nákup

1 . 4 .  S T A T U T Á R N Í  O R G Á N Y  V  Ú Č E T N Í M  O B D O B Í .

Společnost zastupuje jednatel ing. Ivo Slavotínek, který je oprávněn samostatně společnost zastupovat a samostatně za ni 
podepisovat, a to tak, že k obchodní fi rmě společnosti připojí svůj podpis.

Dozorčí rada k 30.9.2002

Funkce Jméno

Předseda Roland Hartung

Místopředseda Dr. Werner Dub

Člen Einar Westre

Člen Michael J. Kirsch

Člen Ing. Helfried Krope

Člen Karsten Günter Nowak
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2. Účetní metody a obecné účetní zásady
Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opat-
řením ministerstva fi nancí, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, a opatřením ministerstva 
fi nancí, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. 

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve 
věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

2 . 1 .  Ú Č E T N Í  O B D O B Í

Společnost v loňském roce využila možnosti dané zákonem o daních z příjmů a zákonem o účetnictví změnit účetní (a daňové) 
období z kalendářního roku na kterýchkoliv 12 měsíců po sobě jdoucích. Účetní (a daňové) období společnosti bude nadále 
12 po sobě jdoucích měsíců začínajících 1. říjnem.

Tato účetní závěrka je připravena jako účetní závěrka za období 12 měsíců končících 30. září 2002. Výkazy společnosti k datu 
závěrky jsou připraveny tak, že:

–  rozvaha obsahuje ve sloupci „Běžné účetní období“ zůstatky k 30.9.2002 a ve sloupci „Minulé účetní období“ zů-
statky k 30.9.2001;

–  výkaz zisků a ztrát obsahuje ve sloupci „Běžné účetní období“ údaje za období 1.10.2001 až 30.9.2002 a ve sloupci 
„Minulé účetní období“ údaje za zkrácené období 1.1.2001 až 30.9.2001.

2 . 2 .  Z PŮS O B Y  O C E NĚN Í ,  O D E P I S O V Á N Í  A  T V O R B Y  O P R A V N Ý C H  P O L O Ž E K

2.2.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Ocenění

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než 40 000 Kč v jednotlivém případě a doba pou-
žitelnosti je delší než jeden rok.

Dlouhodobým nehmotným majetkem jsou zřizovací výdaje vyšší než 20 000 Kč a další majetek, jehož ocenění je vyšší než 
60 000 Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok.

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami.

Hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok oceněný při pořízení cenou nižší než 40 000 Kč a zároveň vyšší než 
5 000 Kč a nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok oceněný při pořízení cenou nižší než 60 000 Kč a záro-
veň vyšší než 5 000 Kč je kvalifi kován jako drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a je odepisován jednorázově ve 
výši 100 % při zařazení do používání.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 000 Kč, zvyšuje pořizo-
vací cenu dlouhodobého majetku.
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Účetní odpisy

Dlouhodobý majetek je odpisován lineární metodou s dobou odpisování uvedenou níže.

Kategorie majetku Doba odpisování  v letech

Stroje a zařízení 2 až 4

Dopravní prostředky 2

Software 2 až 4

Každému dlouhodobému majetku je individuálně stanovena doba odepisování dle odhadované doby životnosti.

Způsob tvorby opravných položek

V roce 2001 ani 2002 nebyly tvořeny opravné položky k hmotnému a nehmotnému majetku.

2.2.2. Dlouhodobý fi nanční majetek

Ocenění

Cenné papíry a majetkové účasti se oceňují cenou pořízení.

Způsob tvorby opravných položek

Hodnota fi nančních investic byla odsouhlasena v rámci inventarizace na základě dostupných, relevantních informací. 

Společnost vytváří opravné položky k dlouhodobému fi nančnímu majetku na základě interních ocenění sestavených na zá-
kladě odhadu budoucích peněžních toků v rámci strategie ustanovené v České republice.

2.2.3. Zásoby

Ocenění

Nedokončená výroba, vztahující se k rozpracovaným projektům, je oceňována na úrovni jejich přímých nákladů a podílu na 
nákladech režijních.

Způsob tvorby opravných položek

Společnost tvořila opravnou položku k nedokončené výrobě na základě individuálního posouzení stavu jednotlivých pro-
jektů. V případě pochybností o realizovatelnosti nedokončené výroby byla na daný projekt vytvořena opravná položka 
ve výši 100 %.

2.2.4. Pohledávky

Způsob tvorby opravných položek

V roce 2002 byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám v návaznosti na jejich věkovou strukturu následovně:

Pohledávky po splatnosti Opravné položky v %

od 3 do 6 měsíců 20 %

od 6 do 12 měsíců 50 %

od 12 do 18 měsíců 80 %

nad 18 měsíců 100 %
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2.2.5. Úvěry

Ocenění 

Úvěry jsou sledovány v nominální hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do 
jednoho roku od data účetní závěrky.

2 . 3 .  R E Z E R V Y

Během účetního období byla tvořena rezerva na výplatu manažerských odměn.

2 . 4 .  PŘ E P O Č T Y  Ú D A JŮ  V  C I Z Í C H  MĚN Á C H  N A  Č E S K O U  MĚN U

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České národní banky ke dni uskutečnění účet-
ního případu.

Pohledávky a závazky v cizí měně jsou k datu účetní závěrky přepočteny dle platného kurzu vyhlášeného Českou národní ban-
kou k tomuto datu a zjištěné kursové rozdíly jsou proúčtovány na nerealizované kurzové rozdíly aktivní a pasivní. Na nereali-
zované kurzové ztráty jsou tvořeny rezervy na kurzové rozdíly, pokud je jejich výše významná.

2 . 5 .  F I N A N ČN Í  P R O N Á J E M  S  N Á S L E D N O U  K O U P Í  N A J A T É  V ĚC I

Leasingy společnosti účtuje tzv. krátkodobou metodou, tj. neuhrazené závazky z leasingu nejsou v účetnictví zachyceny. 
Akontace na leasing je zachycena na účtu nákladů příštích období nebo na účtu poskytnutých záloh. Z těchto účtů je pravi-
delně jednou za měsíc rozpouštěna poměrná část nájemného.

2 . 6 .  D A NĚ

Daňové odpisy dlouhodobého majetku

Pro účely výpočtu daňových odpisů je použita lineární metoda.

Odložená daň

Odložená daň je vypočtena ze všech dočasných rozdílů, tj. rozdílu mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodo-
bého majetku, pohledávek z obchodního styku, zásob a neuplatněné ztráty z minulých let za použití sazby daně z příjmů 
platné pro následující rok.

2 . 7 .   Z MĚN Y  Z PŮS O B U  O C EŇO V Á N Í ,  P O S T U PŮ  O D P I S O V Á N Í  A  P O S T U PŮ  Ú Č T O V Á N Í  
O P R O T I  PŘ E D C H Á Z E J Í C Í M U  Ú Č E T N Í M U  O B D O B Í

Ve srovnání s předchozím účetním obdobím nedošlo k žádným změnám.
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3.  Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisků a ztrát
3 . 1 .  D L O U H O D O B Ý  M A J E T E K

3.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek

Pořizovací cena

(údaje v tis. Kč)

Stav 
k 31. 12. 2000

Přírůstky Úbytky Stav 
k 30. 9. 2001

Přírůstky Úbytky Stav 
k 30. 9. 2002

Nehm. výsl. výzk. čin. 0 75 0 75 0 0 75

Software 605 6 776 0 7 381 3 820 0 11 201

Jiný DNM 126 0 0 126 0 0 126

Pořízení DNM 4 611 2 101 4 611 2 101 1 286 3 387 0

Celkem 5 342 8 952 4 611 9 683 5 106 3 387 11 402

Oprávky

(údaje v tis. Kč)

Stav 
k 31. 12. 2000

Přírůstky Úbytky Stav 
k 30. 9. 2001

Přírůstky Úbytky Stav 
k 30. 9. 2002

Nehm. výsl. výzk. čin. 0 8 0 8 25 0 33

Software 484 881 0 1 365 2 316 0 3 681

Jiný DNM 126 0 0 126 0 0 126

Pořízení DNM 0 0 0 0 0 0 0

Celkem 610 889 0 1 499 2 341 0 3 840

Zůstatková hodnota

(údaje v tis. Kč)

Stav k 31. 12. 2000 Stav k 30. 9. 2001 Stav k 30. 9. 2002

Nehm. výsl. výzk. čin. 0 67 42

Software 121 6 016 7 520

Jiný DNM 0 0 0

Pořízení DNM 4 611 2 101 0

Celkem 4 732 8 184 7 562

Přírůstek softwaru představuje koupi licencí účetního software Exact SW pro společnosti ve skupině.

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku zaúčtované do nákladů

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku v roce 2002 činily 2 341 tis. Kč, v roce 2001 potom 889 tis. Kč.
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3.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek

Pořizovací cena

(údaje v tis. Kč)

Stav 
k 31. 12. 2000

Přírůstky Úbytky Stav 
k 30. 9. 2001

Přírůstky Úbytky Stav 
k 30. 9. 2002

Samostatné movité věci 3 391 152 13 3 530 4 444 2 469 5 505

– Stroje a zařízení 3 005 152 13 3 144 1 993 18 5 119

– Dopravní prostředky 386 0 0 386 2 451 2 451 386

Jiný hmotný majetek 1 821 292 12 2 101 292 74 2 319

Celkem 5 212 444 25 5 631 4 736 2 543 7 824

Oprávky 

(údaje v tis. Kč)

Stav 
k 31. 12. 2000

Přírůstky Úbytky Stav 
k 30. 9. 2001

Přírůstky Úbytky Stav 
k 30. 9. 2002

Samostatné movité věci 2 500 558 13 3 045 739 99 3 685

– Stroje a zařízení 2 403 413 13 2 803 514 18 3 299

– Dopravní prostředky 97 145 0 242 225 81 386

Jiný hmotný majetek 1 821 292 12 2 101 194 74 2 221

Celkem 4 321 850 25 5 146 933 173 5 906

Zůstatková hodnota

(údaje v tis. Kč)

Stav 
k 31. 12. 2000

Stav 
k 30. 9. 2001

Stav 
k 30. 9. 2002

Samostatné movité věci 891 485 1 820

– Stroje a zařízení 602 341 1 820

– Dopravní prostředky 289 144 0

Jiný hmotný majetek 0 0 98

Celkem 891 485 1 918

V průběhu účetního období nebyly tvořeny opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku.

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku zaúčtované do nákladů

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku v roce 2002 činily 933 tis. Kč, v roce 2001 850 tis. Kč. 
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3.1.3. Majetek najatý formou fi nančního a operativního leasingu

Finanční pronájem (leasing) s následnou koupí najaté věci

(údaje v tis. Kč)

Popis předmětu/skupiny 
předmětů

Datum 
zahájení

Doba trvání 
v měsících

Celková 
hodnota 
leasingu

Skutečně 
uhrazené 

splátky 
k 30. 9. 2001

Skutečně 
uhrazené 

splátky 
k 30. 9. 2002

Splatné v roce
10/2002 
– 9/2003

Splatné 
v dalších 

letech

HW 25.10.00 36 3 236 1 210 936 936 154

HW 9.2.01 36 356 151 150 53 2

HW 6.6.01 36 3 414 1 000 1 430 964 20

Os. vůz – 1502326995 16.3.98 36 762 762 0 0 0

Os. vůz – 1502325401 17.11.99 36 787 145 163 0 0

Os. vůz – 1502327858 29.3.00 36 461 89 100 0 0

Os. vůz – 1502328241 25.4.00 36 1 404 273 316 0 0

Os. vůz – 1502330429 6.10.00 36 716 145 163 0 0

Os. vůz – 1502330430 6.10.00 36 716 145 163 0 0

Os. vůz – 1502330431 6.10.00 36 611 124 139 0 0

Os. vůz – 1100251 26.2.01 36 702 187 142 0 0

Os. vůz – 1100250 1.3.01 36 702 169 142 0 0

Celkem 13 867 4 400 3 844 1 953 176

Finanční pronájmy všech osobních vozů byly v průběhu účetního období na žádost společnosti předčasně ukončeny a vozy 
byly od leasingové společnosti odkoupeny.

3.1.4. Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem

Společnost nemá dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek zatížený zástavním právem.

3 . 2 .  D L O U H O D O B Ý  F I N A N ČN Í  M A J E T E K

Cena pořízení

(údaje v tis. Kč)

Stav 
k 31.  12.  2000

Přírůstky Úbytky Stav k
30.  9.  2001

Přírůstky Úbytky Stav 
k 30.  9.  2002

Cenné papíry a vklady 
s rozhodujícím vlivem

674 884 401 000 0 1 075 884 904 817 12 000 1 968 701

Půjčky podnikům ve 
skupině

0 146 000 0 146 000 0 3 479 142 521

Celkem 674 884 547 000 0 1 221 884 904 817 15 479 2 111 222
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3.2.1. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem

2002

Název společnosti Cena 
pořízení

Nom. 
hodnota

Počet 
cenných 

papírů

Vlastní 
kapitál 

spol.

Účetní 
hospod. 

výsledek 

Podíl
%

Opravná 
položka

Finanční 
výnosy 
za rok

Zásobování teplem Vsetín 
a. s.

240 850 150 839 150 839 226 659 –5 848 82,22 0 0

CTZ s. r. o. 31 800 31 800 x 64 613 1 263 51,00 0 0

TERMO Děčín a. s. 312 234 345 965 345 965 487 051 –12 470 66,66 0 0

Městské inženýrské sítě 
Studénka a. s.

40 000 86 565 86 565 114 933 1 385 66,66 0 0

MVV enservis  s. r. o. 50 000 1 000 x 1 401 –826 100,00 0 0

Dubská energetická 
společnost a. s.

12 000 1 000 1 000 x x 100,00 12 000 0

Jablonecká teplárenská 
a realitní, a. s.

255 000 198 000 198 372 193 17 615 65,78 0 0

OPATHERM a. s. 134 000 9 900 100 23 407 1 397 100,00 0 0

BFE–CZ institut pro energii 
a ekologii s. r. o.

10 500 x 42 –15 100,00 0 0

Teplárny Brno a. s. 904 807 753 641 753 641 1 899 880 45 273 85,10 0 0

Celkem 1 980 701 1 579 210 12 000 0

Výsledky společnosti Dubská energetická společnost a. s. nemáme k dispozici, neboť odstoupením od smluv o úplatném pře-
vodu cenných papírů již neřídíme její hospodaření.

Dlouhodobý fi nanční majetek společnosti není obchodován na veřejném trhu.

Dceřiná společnost MVV enservis s. r. o. (dříve UNITHERM Česká Lípa s. r. o.) je zároveň vlastníkem 35 % podílu v Českolipské 
teplárenské a. s., což je společnost zapadající do oborového portfolia investic MVV Energie CZ s. r. o.

Investice společnosti do oblasti majetkových účastí v ČR jsou zaměřeny na vytvoření portfolia energetických podniků, jejichž 
předmět podnikání je obdobný se zaměřením na provozování centrálních zdrojů tepla, výroby elektřiny, distribuce vody a pro-
vozování energetické infrastruktury.

Pořizované investice nejsou veřejně obchodované a nelze spolehlivě zjistit jejich tržní hodnotu. Při posouzení hodnoty jednot-
livých investic vychází společnost z interních ocenění sestavených na základě odhadu budoucích peněžních toků. Vedení spo-
lečnosti věří, že hodnota investic tak, jak je vykázaná v účetní závěrce, je reálná.

Společnost vytvořila opravné položky k dlouhodobému fi nančnímu majetku – Dubská energetická společnost a. s. ve výši 
100% pořizovací hodnoty akcií. 

MVV Energie CZ s. r. o. dne 12. 11. 2001 odstoupila od smluv o úplatném převodu cenných papírů uzavřených dne 30.5.2001 
s původními akcionáři společnosti Dubská energetická společnost a. s. Důvodem pro odstoupení bylo uplatnění pohledávky 
České konsolidační agentury vůči společnosti Millenium Technologies s. r. o., za jejíž závazky ručí Dubská energetická společ-
nost a. s. Tento závazek vyplývající z ručení Dubské energetické společnosti a. s. za třetí osobou nebyl MVV Energie CZ s. r. o. 
znám až do okamžiku jeho uplatnění, čímž byla zásadně porušena smlouva o úplatném převodu cenných papírů. Protože pl-
nění z uplatněné pohledávky přesahuje významně kupní cenu cenných papírů (akcií) Dubské energetické společnosti a. s., 
považuje MVV Energie CZ s. r. o. tuto skutečnost za hrubé porušení smluvních podmínek a požaduje vrácení zaplacené kupní 
ceny včetně úroku ve výši 8 % stanoveného ode dne 18.6.2001.

Dne 17. 1. 2002 byla společností podána k Městkému soudu v Praze žaloba proti Ing. Stanislavu Kolbovi, Grishovi Kahlenovi 
a Vladimíru Bezdíčkovi. Tato žaloba souvisí s odstoupení od smluv o nabytí akcií společnosti Dubská energetická 
společnost a. s., jejichž předchozími vlastníky byli výše uvedené osoby. Prodávající nesouhlasí s oprávněností odstoupení od 
smlouvy a nevrátili kupní cenu. Předmětem žaloby je, aby soud určil, že žalovaní jsou opět vlastníky akcií společnosti Dubská 
energetická společnost a. s. a uložil vrátit zpět částku ve výši 11 300 tis. Kč.
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2001

(údaje v tis. Kč)

Název společnosti Cena 
pořízení

Nom. 
hodnota

Počet 
cenných 

papírů

Podíl
%

Vlastní 
kapitál 

spol.

Účetní 
hospod. 

výsledek 

Opravná 
položka

Finanční 
výnosy 
za rok

Zásobování teplem Vsetín 
a. s.

240 850 150 839 150 839 82,22 232 614 –9 095 0 0

CTZ s. r. o. 31 800 31 800 x 51,00 63 440 1 013 0 0

TERMO Děčín a. s. 312 234 345 965 345 965 66,66 499 594 –19 972 0 0

Městské inženýrské sítě 
Studénka a. s.

40 000 86 565 86 565 66,66 113 777 –17 149 0 0

UNITHERM Česká Lípa 
s. r. o.

50 000 1 000 x 100,00 2 227 –912 0 0

Dubská energetická 
společnost a. s.

12 000 1 000 1 000 100,00 –11 773 –4 759 0 0

Jablonecká teplárenská 
a realitní, a. s.

255 000 198 000 198 65,78 354 845 –6 958 0 0

OPATHERM a. s. 134 000 9 900 100 100,00 –2 060 –14 455 0 0

Celkem 1 075 884 825 069 1 252 664 0 0

3.2.2. Půjčky podnikům ve skupině

2002

Společnost Částka Úroková sazba Úrok za rok Datum 
splatnosti

Jištění Země
(měna)

Opravná 
položka

OPATHERM a. s. 142 521 9 % 13 111 31. 3. 2014 Není CZK 0

MVV enservis s. r. o. 350 6 % 30. 9. 2002 Není CZK 0

MVV enservis s. r. o. 350 6 % 30. 9. 2003 Není CZK 0

MVV enservis s. r. o. 1 000 6% 75s 30. 9. 2003 Není CZK 0

CTZ s. r. o. Uherské 
Hradiště

5 108 6M PRIBOR + 
2,5% marže

0 30. 9. 2003 není CZK 0

Celkem 149 329 13 186 0

Pohledávky za společnostmi MVV enservis s. r. o. a CTZ s. r. o. jsou evidovány v účetnictví jako krátkodobé, za společností 
OPATHERM a. s. je pohledávka dlouhodobá.

2001

(údaje v tis. Kč)

Společnost Částka Úroková 
sazba

Úrok za rok Datum 
splatnosti

Jištění Země
(měna)

Opravná 
položka

OPATHERM a. s. 146 000 9 % 3 924 31. 3. 2014 Není CZK 0

UNITHERM Česká Lípa s. r. o. 350 6 % 11 31. 12. 2001 Není CZK 0

UNITHERM Česká Lípa s. r. o. 350 6 % 6 31. 12. 2001 Není CZK 0

Celkem 146 700 3 941 0
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3.2.3. Dlouhodobý fi nanční majetek zatížený zástavním právem

2002

(údaje v tis. Kč)

Popis majetku Účetní hodnota Popis, rozsah a účel zástavního 
práva/věcného břemena

Hodnota zajištěného závazku

Obchodní podíl v CTZ 
s. r. o.

31 800 Zástavní právo HVB 31 800

HVB CZ a. s. poskytla společnosti CTZ s. r. o. Uherské Hradiště úvěr na rozsáhlou investici – sjednocení centrálního zásobování 
teplem v městě Uherské Hradiště. MVV Energie CZ s. r. o. jako majoritní vlastník CTZ s. r. o. ručí na tento úvěr HVB a. s. svým ob-
chodním podílem ve společnosti CTZ s. r. o.

2001

(údaje v tis. Kč)

Popis majetku Účetní hodnota Popis, rozsah a účel zástavního 
práva/věcného břemena

Hodnota zajištěného závazku

Obchodní podíl v CTZ s. r. o. 31 800 Zástavní právo HVB 31 800

3 . 3 .  Z Á S O B Y

Zásoby představují rozpracované projekty úspor EPC pro konkrétní zákazníky.

3 . 4 .  P O H L E D Á V K Y

3.4.1. Pohledávky z obchodního styku

(údaje v tis. Kč)

Stav k 30. 9. 2002 Stav k 30. 9. 2001

Dlouhodobé 33 724 24 521

– odběratelé 33 724 24 521

Dlouhodobé závazky vznikají realizací projektů metodou Energy Performance Contracting, která umožňuje výrazně snížit pro-
vozní náklady na výrobu, distribuci a užití energie. Po návrhu, přípravě a realizaci úsporných opatření převážně investičního 
charakteru je celý projekt postupně splácen (dle jednotlivých smluv 6 – 8 let) z dosažené úspory provozních nákladů (energe-
tických nákladů). Úspory jsou garantovány ve sjednané výši, které odpovídají výši splátek investice.

(údaje v tis. Kč)

Stav k 30. 9. 2002 Stav k 30. 9. 2001

Krátkodobé 26 322 29 748

– odběratelé 34 220 33 165

– poskytnuté provozní zálohy 926 5 336

– ostatní pohledávky 0 6

– opravné položky – 8 824 – 8 759

Celkem 26 322 29 748
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3.4.2. Věková struktura pohledávek vůči odběratelům

(údaje v tis. Kč)

 Rok  Kategorie Do splatnosti Po splatnosti Celkem

0–90 dní 91–180 dní 181–360 dní 1–2 roky 2 roky a více

2002 Krátkodobé 6 328 9 940 7 807 5 464 1 286 3 395 34 220 

Opr. položky 1 561 2 732 1 136 3 395 8 824

2001 Krátkodobé 14 003 9 573 536 596 8 457 33 165     

Opr. položky 268 584 7 907 8 759

Běžná lhůta splatnosti pohledávek činí 14 dní.

3.4.3. Pohledávky k podnikům ve skupině

(údaje v tis. Kč)

Název společnosti Stav k 30. 9. 2002 Stav k 30. 9. 2001

Krátkodobé pohledávky z obchodního styku

Zásobování teplem Vsetín a. s. 3 943 2 894

CTZ s. r. o. 3 000 333

TERMO Děčín a. s. 3 049 1 730

Městské inženýrské sítě Studénka a. s. 127 539

Jablonecká teplárenská a realitní, a. s. 481 9 058

OPATHERM a. s. 3 928 3 924

Dubská energetická společnost a. s. 125 0

MVV enservis s. r. o. 1 336 0

Teplárny Brno a. s. 8 0

Celkem krátkodobé pohledávky k podnikům 
ve skupině

15 997 18 478

Pohledávky mimo skupinu 18 223 14 688

Krátkodobé pohledávky celkem 34 220 33 165 

Pohledávky MVV Energie CZ s. r. o. za společnostmi MVV enservis s. r. o. a CTZ s. r o. z titulu krátkodobých půjček ve výši 
6 808 tis. Kč jsou zahrnuty v bodě 3.2.2 přílohy – Půjčky podnikům ve skupině.

Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo zajištěné jiným způsobem

Společnost má na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám s ČSOB a. s. zřízeno zástavní právo ve pro-
spěch věřitele na zajištění jeho pohledávek včetně příslušenství vyplývající ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností 
a ČSOB, a. s. Zástavní právo se vztahuje na všechny pohledávky společnosti do výše 9 946 tis. Kč.
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3 . 5 .  F I N A N ČN Í  M A J E T E K

(údaje v tis. Kč)

Stav k 30. 9. 2002 Stav k 30. 9. 2001

Pokladna 109 122

Běžné účty 7 847 4 647

Termínované vklady 2 910 15 726

Ceniny 136 35

Depozitní směnky 25 000 0

Finanční majetek celkem 36 002 20 530

3 . 6 .  PŘ E C H O D N É  Ú Č T Y  A K T I V N Í

Zůstatek dohadných účtů aktivních je tvořen odhadem výnosů nevyfakturovaných k 30.9.2002, jedná se o rozpracované pro-
jekty, kde je ve většině případů roční vyúčtování. 

3 . 7 .  V L A S T N Í  K A P I T Á L

3.7.1. Změny vlastního kapitálu

Pohyby vlastního kapitálu

(údaje v tis. Kč)

Základní kapitál Kapitálové 
fondy

Neuhr. 
ztráta

Zisk/ztráta 
běžného období

Vlastní kapitál 
celkem

Zůstatky k 31.12.2000 420 000 1 –3 945 –9 559 406 497

Přírůstky 0 0 –9 559 –16 914

Úbytky 0 0 0 9 559

Zůstatky k 30.9.2001 420 000 1 –13 505 –16 914 389 582

Přírůstky 300 000 0 –16 914 –70 880

Úbytky 0 0 0 –16 914

Zůstatky k 30.9.2002 720 000 1 –30 419 –70 880 618 702

3 . 8 .  R E Z E R V Y

Společnost v roce 2002 vytvořila rezervu na výplatu manažerských odměn.

3 . 9 .  Z Á V A Z K Y

3.9.1. Závazky z obchodního styku

Stav k 30. 9. 2002 Stav k 30. 9. 2001

Krátkodobé závazky

– dodavatelé 5 536 20 252

– přijaté zálohy 14 496 9 105

Celkem 20 032 29 357
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3.9.2. Věková struktura závazků vůči dodavatelům

(údaje v tis. Kč)

Rok Kategorie Do splatnosti Po splatnosti Celkem

0–90 dní 91–180 dní 181–360 dní 1–2 roky 2 roky a více

2002 Krátkodobé 3 663 353 287 667 0 566 5 536

2001 Krátkodobé 19 135 33 400 684 20 252

Běžná lhůta splatnosti závazků činí 14 dní.

3.9.3. Závazky k podnikům ve skupině

(údaje v tis. Kč)

Název společnosti Stav k 30. 9. 2002 Stav k 30. 9. 2001

Krátkodobé závazky z obchodního styku

MVV enservis s. r. o. 0 374

Celkem krátkodobé závazky k podnikům ve skupině 0 374

Závazky mimo skupinu 5 536 19 878

Krátkodobé závazky celkem 5 536 20 252

Název společnosti Stav k 30. 9. 2002 Stav k 30. 9. 2001

Závazky z fi nancování

Závazky vůči MVV ENERGIE AG – půjčky 1 497 000 867 000

Závazky vůči MVV ENERGIE AG – úroky z půjček 46 791 17 832

Závazky vůči MVV ENERGIE AG celkem 1 543 791 884 832

Během roku 2002 společnost neplnila některá ustanovení smluv o půjčce uzavřených s mateřskou společností, MVV Energie 
AG, která se týkají splácení úroků. Neplnění smluv společností by mělo být eliminováno přistoupením společnosti k fúzi, které 
nastalo po datu účetní závěrky, jak je uvedeno v kapitole 6.
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3 . 1 0 .  B A N K O V N Í  Ú V ĚR Y  A  D L U H O P I S Y

2002

Banka/
věřitel

Zůstatek 
k 30.9.2002

Úroková sazba Forma
zajištění

Účetní/tržní 
hodnota 

zastaveného majetku

Popis zastaveného 
majetku

ČSOB 3 538 Prime rate/2 + 3% Zást. právo k pohl. Záruka mat. 
spol.

Viz část 3.4.5. Viz část 3.4.5.

ČSOB 8 407 Prime rate/2 + 2% Zást. právo k pohl.
Bianko směnka

Viz část 3.4.5. Viz část 3.4.5.

ČSOB 10 450 Prime rate/2 + 2% Zást. právo k pohl.
Bianko směnka

Viz část 3.4.5. Viz část 3.4.5.

ČSOB 2 113 Prime rate/2 + 2% Zást. právo k pohl.
Bianko směnka

Viz část 3.5.5. Viz část 3.4.5.

ČSOB 1 800 Prime rate/2 + 2,5% Zást. právo k pohl.
Bianko směnka

Viz část 3.4.5. Viz část 3.4.5.

Celkem 26 308

Prime Rate je minimální zápůjční sazba banky, která je aktuálně veřejně vyhlašována.

Všechny úvěry byly poskytnuty za účelem fi nancování projektů realizovaných metodou EPC.

Splátkový kalendář

(údaje v tis. Kč)

Banka/
věřitel

Do roka Částka splatná 
do 1–2 roky

Částka splatná 
do 2–3 roky

Částka splatná do 
3–4 roky

Částka splatná 
do 4–5 roky

V dalších 
obdobích

Celkem

ČSOB 1 584 1 584 370 3 538

ČSOB 1 980 1 980 1 980 1 980 487 8 407

ČSOB 2 340 2 340 2 340 2 340 1 090  10 450

ČSOB 552 552 552 457 2 113

ČSOB 420 504 504 372 1 800

Celkem 6 876 6 960 5 746 5 149 1 557 26 308

75



2001

(údaje v tis. Kč)

Banka/
věřitel

Zůstatek 
k 30.9.2001

Úroková sazba Forma
zajištění

Účetní/tržní 
hodnota 

zastaveného 
majetku

Popis 
zastaveného 

majetku

ČSOB 5 122 Prime rate/2 
+ 3%

Zást.právo 
k pohl.

Záruka mat.spol.

Viz část 3.4.5. Viz část 3.4.5.

ČSOB 10 387 Prime rate/2 
+ 2%

Zást.právo 
k pohl.

Bianko směnka

Viz část 3.4.5. Viz část 3.4.5.

ČSOB 4 268 Prime rate/2 
+ 2%

Zást.právo 
k pohl.

Bianko směnka

Viz část 3.4.5. Viz část 3.4.5.

ČSOB 2 527 Prime rate/2 
+ 2%

Zást.právo 
k pohl.

Bianko směnka

Viz část 3.4.5. Viz část 3.4.5.

Celkem 22 304

3 . 1 1 .  PŘ E C H O D N É  Ú Č T Y  P A S I V N Í

Významnou položkou dohadných položek pasivních v roce 2002 jsou dlužné úroky z půjček od mateřské společnosti MVV 
ENERGIE AG ve výši 23 643 tis. Kč. Položky tvoří odhad režijních nákladů za období měsíce září 2002 a odhad odměn zaměst-
nancům za rok 2002. V roce 2001 byly v dohadných účtech pasivních převážně zaúčtovány nevyfakturované náklady na do-
dávky projektů realizovaných metodou EPC v celkové výši 3 772 tis. Kč.

3 . 1 2 .  P R O P O Č E T  O D L O Ž E N É  D A NĚ

(údaje v tis. Kč)

Investiční majetek 30.9.2002 30.9.2001

Odepisování hmotného majetku 425 429

Pohledávky z obchodního styku 2 371 1 899

Zásoby 432 417

Ostatní rezervy 1 637 0

Neuplatněná daňová ztráta z min. let 0 660

Odložená daňová pohledávka celkem 4 865 3 405

3 . 1 3 .  A K T I V A  A  P A S I V A  V  C I Z Í C H  MĚN Á C H

Společnost eviduje v cizí měně pouze závazek z úroků z půjček od mateřské společnosti ve výši 1 572 tis. EUR (v roce 2001 ve 
výši 1 026 tis. DEM), který je vykázán v dohadných pasivech a přepočten kurzem k datu uzávěrky.
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3 . 1 4 .  V Ý N O S Y  Z  B Ě Ž N É  Č I N N O S T I  P O D L E  H L A V N Í C H  Č I N N O S T Í

 (údaje v tis. Kč)

Stav k 30.9.2002 Stav k 30.9.2001

Tuzem. Tuzem.

Těžký topný olej 106 517 42 685

Uhlí 17 911 5 229

Ostatní 4 110 13

Tržby za prodej zboží 128 538 47 927

Realizace projektů energetických úspor 20 258 7 396

Energetické audity a konzultace 1 626 354

Podíly na energetických úsporách 17 905 13 055

Konsultace, organizační a ekonomické služby 36 145 26 503

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb celkem 75 934 47 308

Veškeré výnosy byly realizovány v tuzemsku.

3 . 1 5 .  T R A N S A K C E  S E  S PŘ Í Z NĚN Ý M I  O S O B A M I

3.15.1. Výnosy realizované se spřízněnými subjekty

2002

Subjekt Druh 
subjektu

Zboží Služby Fin. 
výnosy

Celkem

Zásobování teplem Vsetín a. s. Dcera 14 461 5 098 393 19 952

CTZ s. r. o. Dcera 0 5 403 0 5 403

TERMO Děčín a. s. Dcera 4 110 13 632 0 17 742

MVV enservis s. r. o. Dcera 0 1 138 75 1 213

OPATHERM a. s. Dcera 6 223 1 976 13 111 21 310

Dubská energetická společnost a. s. Dcera 0 254 0 254

Jablonecká teplárenská a realitní, a. s. Dcera 103 744 6 969 0 110 713

Městské inženýrské sítě a. s. Dcera 0 1 090 0 1 090

Teplárny Brno a. s. Dcera 0 7 0 7

Českolipská teplárenská a. s. V majetku MVV 
enservis s. r. o.

0 578 0  578

Celkem 128 538 36 145 13 579 178 262
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2001

(údaje v tis. Kč)

Subjekt Druh 
subjektu

Zboží Služby Fin. 
výnosy

Celkem

Zásobování teplem Vsetín a. s. Dcera 5 229 7 189 551 12 969

CTZ s. r. o. Dcera 0 3 203 1 495 4 698

TERMO Děčín a. s. Dcera 13 13 527 0 13 540

Městské inženýrské sítě Studénka a. s. Dcera 0 450 522 972

Unitherm Česká Lípa s. r. o. Dcera 0 560 17 577

Opatherm a. s. Dcera 0 0 3 924 3 924

Dubská energetická společnost a. s. Dcera 0 75 0 75

Jablonecká teplárenská a realitní, a. s. Dcera 42 685 1 500 0 44 185

Celkem 47 927 26 504 6 509 80 940

Všechny výnosy jsou realizovány na základě uzavřených smluv mezi MVV Energie CZ s. r. o. a jednotlivými dceřinnými společ-
nostmi.

3.15.2. Nákupy

2002

Subjekt Druh 
subjektu

Materiál Služby Fin. náklady Celkem

MVV ENERGIE AG Matka 0 0 93 753 93 753

TERMO Děčín a. s. Dcera 6 26 159 191

MVV enservis s. r. o. Dcera 13 1 420 0 1 433

Celkem 19 1 446 93 912 95 377

2001

(údaje v tis. Kč)

Subjekt Druh 
subjektu

Služby Fin. 
náklady

Celkem

TERMO Děčín a. s. Dcera 0 1 247 1 247

MVV ENERGIE AG Matka 0 31 283 31 283

Unitherm Česká Lípa s. r. o. Dcera 1 848 0 1 848

Celkem 1 848 32 530 34 378

3.15.3. Další transakce se spřízněnými subjekty

Žádné další transakce se spřízněnými subjekty se v uplynulém účetním období neuskutečnily.
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4.  Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány
4 . 1 .  O S O B N Í  N Á K L A D Y  A  P O Č E T  Z A MĚ S T N A N CŮ

Průměrný počet zaměstnanců a členů vedení společnosti a osobní náklady jsou následující:

2002

(údaje v tis. Kč)

Počet Mzdové 
náklady

Soc. a zdrav. 
zabezpečení

Ostatní 
náklady

Osobní náklady
 celkem

Zaměstnanci 20 7 073 2 417 138 9 628

Vedení společnosti 5 5 168 1 809 551 7 528

Celkem 21 12 241 4 226 689 17 156

2001

 (údaje v tis. Kč)

Počet Mzdové 
náklady

Soc. a zdrav. 
zabezpečení

Ostatní 
náklady

Osobní náklady
 celkem

Zaměstnanci 13 3 483 1 215 197 4 895

Vedení společnosti 4 4 220 1 426 256 5 902

Celkem 17 7 703 2 641 453 10 797

Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků. Pod pojmem vedení společnosti se rozumí ředi-
tel společnosti a ředitelé jednotlivých úseků. V ostatních nákladech jsou vykázány příspěvky zaměstnancům a vedení společ-
nosti na úrazové a životní pojištění a příspěvek na stravování.
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5. Závazky neuvedené v účetnictví
Významné potenciální ztráty

Společnost si není vědoma významných potencionálních ztrát, které by vyžadovaly vytvoření rezerv v účetnictví společnosti.

Vystavené směnky

Společnost vystavila biankosměnku k leasingovým smlouvám uzavřeným se společností ČSOB Leasing a. s. Směnečná částka 
je ve výši závazku vyplývajícího z leasingu.

Společnost vystavila směnky s vyplňovacím právem směnečným jako formu ručení za tři poskytnuté úvěry od ČSOB a. s. na 
fi nancování projektů provedení opatření na snížení nákladů metodou EPC. Směnečné částky odpovídají výši zůstatků úvěrů.

Společnost vystavila biankosměnky jako formu ručení za dvě poskytnuté půjčky od mateřské společnosti na nákup dlouhodo-
bého fi nančního majetku. Směnečná částka odpovídá výši zůstatků půjček.

Soudní spory

K 30.9.2002 se společnost neúčastnila žádného pasivního soudního sporu, jehož rozhodnutí by mělo podstatný dopad na 
společnost.

Ekologické závazky

K datu 30. 9. 2002 neexistuje ekologický audit společnosti. Vedení společnosti proto nemůže odhadnout možné budoucí zá-
vazky související se škodami způsobenými minulou činností ani závazky související s prevencí možných škod budoucích, nic-
méně si takových není vědoma.

Ručení třetím osobám 

K zajištění splatných závazků za společnost TEPLO Krkonoše a. s. vystavilo MVV EPS s. r. o. směnku s vyplňovacím prohláše-
ním směnečným ve výši 3 000 000 Kč.

Dále MVV Energie CZ s. r. o. podepsalo prohlášení ručitele pro dceřinnou společnost Městské inženýrské sítě Studénka a. s. 
a Zásobování teplem Vsetín a. s. jako ručení za její závazky z titulu poskytnutého úvěru od ČSOB a. s.

Výše závazku z titulu poskytnutého úvěru od ČSOB a. s. k činí 30.9.2002 u společnosti Městské inženýrské sítě Studénka a. s. 
30 420 tis. Kč a u společnosti Zásobování teplem Vsetín a. s. 85 790 tis. Kč.

Závazky spojené s výstavbou a pořizováním investic (včetně fi nančních)

Společnost nemá k datu účetní závěrky budoucí závazky z titulu dlouhodobých výdajů plynoucí z uzavřených smluv.
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6. Události, které nastaly po datu účetní závěrky
Statutární orgán společnosti rozhodl, že společnost přistupuje k fúzi – splynutím se společnostmi ve skupině s majoritní ma-
jetkovou účastí společnosti. Fúze je plánována ve variantách, přičemž základ pro ni tvoří splynutí společnosti s dceřinými spo-
lečnostmi Teplárny Brno, a. s. a OPATHERM a. s. Alternativně se dále zvažují možnosti, kdy by nástupnická společnost vznikla 
splynutím společnosti se společnostmi Teplárny Brno, a. s., OPATHERM a. s., Jablonecká teplárenská a realitní a. s. a Městské 
inženýrské sítě Studénka a. s. Rozhodným dnem splynutí je 1. 10. 2002 v souladu se začátkem nového hospodářského roku 
splývajících společností. Úspěšnost procesu splynutí bude známa v první polovině roku 2003.

Vyhotovila:

Ing. Jana Maudrová  Ing. Ivo Slavotínek 
ředitel a jednatel společnosti
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Označení TEXT Skutečnost v účetním období

sledovaném minulém

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 20 531 11 852

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním –72 266 –16 538

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 106 218 17 724

A.1.1. Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, odpis 
pohledávek (+), a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/–)

3 274 1 740

A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv a změna zůstatků přechodných účtů aktiv 
a pasiv (+/–) tj. časové rozlišení nákladů a výnosů a kurzových rozdílů  

25 856 –9 370

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (–/+) včetně oceňovacích rozdílů z kapitálových 
účastí (vyúčtování to výnosů „–“, nákladů „+“)

–2 534 –75

A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je 
investiční činnost (investiční společnosti a fondy )(–)

0

A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků a výnosové úroky (–) 79 622 25 429

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

33 952 1 186

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu –18 031 36 352

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/–) –11 996 24 864

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/–) –8 422 16 076

A.2.3. Změna stavu zásob (+/–) 2 387 –4 588

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 15 921 37 538

A.3. Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (–) –71 458 –33 276

A.4. Přijaté úroky s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost 
(investiční společnosti a fondy) (+)

15 479 7 847

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (–) 54

A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný 
hospodářský výsledek včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti 
(+/–)

–73 225

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti –40 131 12 388

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv (–) –913 374 –405 786

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv (+) 2 534 75

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám (–/+) 3 479 –146 000

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti –907 361 –551 711

Peněžní tok z fi nančních činností

C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků (+/–) 662 963 548 002

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky 300 000 0

C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního 
kapitálu event. rezervního fondu, včetně složených záloh na toto zvýšení (+)

300 000

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (–) 0

C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu a další vklady peněžních prostředků 
společníků a akcionářů (+)

0

C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) 0

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (–) 0

Přehled o peněžních tocích 
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Označení TEXT Skutečnost v účetním období

sledovaném minulém

C.2.6. Vyplacené dividendy a podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující 
se k těmto nárokům a včetně fi nančního vypořádání se společníky veřejné obchodní 
společnosti a komplementáři u komanditní společnosti (–)

0

C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je 
investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+)

0

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k fi nanční činnosti 962 963 548 002

F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 15 471 8 679

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 36 002 20 531

Přehled o peněžních tocích 
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
Tato zpráva je zpracována podle §66a odst. 9 obchodního zákoníku 513/90 Sb. v platném znění. Mezi ovládající osobou a ovlá-
danými osobami nebyly uzavřeny ovládací smlouvy podle §66a odst. 7 obchodního zákoníku 513/90 Sb. v platném znění.

1 .  P R O P O J E N É  O S O B Y :

Společnost náleží ke koncernu MVV; struktura jeho části nacházející se na území České republiky je uvedena na str. 10 této 
výroční zprávy.

1.1. Ovládající osoby

MVV Energie AG (se sídlem v Mannheimu, Luisenring 49) disponuje 100% obchodního podílu ve společnosti MVV Energie CZ 
s. r. o.

1.2. Ostatní ovládané osoby:

ovládající osoba osoby jí ovládané IČO

MVV Energie CZ s. r. o. Zásobování teplem Vsetín a. s. 451 92 588

MVV Energie CZ s. r. o. CTZ s. r. o. 634 72 163

MVV Energie CZ s. r. o. TERMO Děčín a. s. 640 50 882

MVV Energie CZ s. r. o. Městské inženýrské sítě Studénka a. s. 651 38 155

MVV Energie CZ s. r. o. MVV enservis s. r. o. 631 49 907

MVV Energie CZ s. r. o. Jablonecká teplárenská a realitní, a. s. 615 39 881

MVV Energie CZ s. r. o. OPATHERM a. s. 253 85 771

MVV Energie CZ s. r. o. Teplárny Brno, a. s. 463 475 34

MVV Energie CZ s. r. o. BFE-CZ, Institut pro energii a ekologii, 
spol. s r. o.

258 31 526

1.3. Osoby ovládané společností

Společnost neovládá žádné další osoby.

2 .  S M L O U V Y

V období od 1.10.2001 do 30.9.2002 byly uzavřeny následující smlouvy:

Smlouvy o půjčce

Předmětem smluv jsou půjčky pro účely fi nancování akviziční činnosti společnosti.

Druh smlouvy Druhá smluvní 
strana

Plnění 
společnosti

Protiplnění Újma Úhrada újmy

Smlouva o půjčce č. 50054 ve výši 630 mil. Kč MVV Energie AG Peněžní plnění 
v ceně obvyklé

Obvyklý úrok 
komerčních 
bank v této 
měně

Ne
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Druh právního úkonu Plnění společnosti Protiplnění Újma Úhrada újmy

Prolongace smluv o půjčce Prodloužení doby splatnosti u všech 
smluv o půjčce o 1 rok

Obvyklý úrok komerčních 
bank v této měně

Ne

3 .  O S T A T N Í  O P A TŘ E N Í

Statutární orgán společnosti rozhodl, že společnost přistupuje dnem 1.10.2002 k fúzi – splynutím se společnostmi ve skupině 
s majoritní majetkovou účastí MVV Energie CZ s. r. o. podle §220 Obchodního zákoníku, a to se společnostmi OPATHERM a. s., 
Teplárny Brno a. s. a Městské inženýrské sítě Studénka a. s.

K 14.12.2001 byla zahájena činnost dozorčí rady ve společnosti MVV Energie CZ s. r. o. v tomto složení:

Funkce Jméno Den vzniku členství Den zániku členství

Předseda Roland Hartung 14.12.2001

Místopředseda Dr. Werner Dub 14.12.2001

Člen Einar Westre 14.12.2001

Člen Michael J. Kirsch 14.12.2001

Člen Ing. Helfried Krope 14.12.2001

Člen Dr. Ing. Thomas Wenzel 14.12.2001 11.4.2002

Člen Karsten Günter Nowak 11.4.2002

4 .  Z Á V ĚR

Jednatel společnosti MVV Energie CZ s. r. o. deklaruje, že z uzavřených smluv nevznikla společnosti ze strany společnosti ovlá-
dající žádná újma.

V Praze, dne 2.1.2003

Ing. Ivo Slavotínek

Jednatel společnosti MVV Energie CZ s. r. o.
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Konsolidované výsledky hospodaření skupiny MVV Energie CZ 
Konsolidované výsledky hospodaření za celou skupinu MVV Energie CZ s. r. o. obsahují výsledky všech dceřiných společností 
včetně nově nakoupené společnosti Teplárny Brno a. s., avšak kromě Dubské energetické společnosti a. s. Konsolidované vý-
sledky byly připraveny jako podklad pro konsolidaci skupiny MVV Energie AG, Mannheim, na základě mezinárodní účetních 
standardů a politik této skupiny. Pro srovnání jsou uvedeny také konsolidované výsledky sestavené obdobným způsobem za 
předchozí období. Na rozdíl od statutárních výsledků hospodaření je výhodou, že tyto údaje jsou vždy za 12 měsíců hospodář-
ského období říjen-září, tedy srovnatelné.

Konsolidované tržby za hospodářské období činí 2 627 mil. Kč, meziroční nárůst je 234 %, s přihlédnutím ke vstupu nové akvi-
zice Teplárny Brno a. s., neboť jen tato společnost se na celkových konsolidovaných tržbách podílí z 50 %. Tento výsledek 
svědčí o velice dynamickém růstu skupiny. 

Celkový konsolidovaný hospodářský výsledek po zdanění a po vyloučení minoritních podílů činí 85 mil. Kč. Dalším význam-
ným ukazatelem je výše 258 mil. Kč dosaženého EBIT, který takto výrazně překročil původně plánovanou hodnotu. 

Důvodem pro takto pozitivní výsledky je také skutečnost, že všechny účetní operace, které mají za důsledek tvorbu řady 
opravných položek, tvorby rezerv na opravy nebo vyřazení nepotřebného majetku, byly tvořeny již v předchozích obdobích, 
aby takto přispěly k věrnějšímu zobrazení majetku společností ve skupině MVV Energie CZ, a proto nebylo třeba v tomto hos-
podářském období tyto nákladové položky tvořit.

Celkové výsledky skupiny MVV Energie CZ takto významnou měrou ovlivnily celkové výsledky skupiny MVV Energie AG, která 
v tomto hospodářském období 2001/2002 dosáhla nejlepších ročních výsledků v historii koncernu. 
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10/1999–9/2000 10/2000–9/2001 10/2001–9/2002

Aktiva tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Zřizovací výdaje 0 11 2

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 25 910 0 0

Dlouhodobý majetek 929 064 1 886 867 4 611 136

Dlouhodobý nehmotný majetek 4 945 160 738 –206 519

SW 4 000 11 593 33 538

Goodwill 324 145 582 –240 183

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 621 3 563 126

Dlouhodobý hmotný majetek 924 009 1 683 260 4 787 246

Pozemky, pozemková práva, stavby 436 676 993 956 2 017 069

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 402 046 539 568 2 253 879

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 1 594 5 201 10 071

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 83 693 144 535 506 227

Dlouhodobý fi nanční majetek 110 42 868 30 407

Podíly a podílové CP v konsolidovaných podnicích 0 0 10

Podíly a podílové CP v podnicích konsolidovaných ekvivalencí 0 29 585 30 309

Ostatní  podíly a podílové CP 110 0 0

Minoritní podíly 0 0 88

Půjčky konsolidovaným podnikům 0 0 0

Ostatní půjčky 0 13 233 0

Ostatní dlouhodobý fi nanční majetek 0 50 0

Oběžná aktiva 629 278 455 236 1 588 500

Zásoby 30 644 89 750 169 929

Materiál 9 556 75 699 132 194

Nedokončená výroba 13 987 7 244 6 236

Zboží 0 0 0

Zálohy na pořízení zásob 7 101 6 807 31 499

Pohledávky z obchodního styku 234 637 132 657 133 407

Ostatní aktiva 190 414 33 777 38 467

Ostatní pohledávky 190 722 33 777 38 462

Ostatní pohledávky u podniků ve skupině –308 0 5

Finanční majetek 173 583 199 052 1 246 696

Krátkodobý fi nanční majeteke 0 0 1 038 096

Účty v bankách 173 583 199 052 208 600

Odložená daňová pohledávka 0 31 959 55 762

Dohadné účty aktivní 1 855 60 441 9 738

AKTIVA CELKEM 1 586 108 2 434 516 6 265 140

Konsolidovaná rozvaha IAS
A K T I V A
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10/1999–9/2000 10/2000–9/2001 10/2001–9/2002

Pasiva tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Vlastní kapitál 410 668 341 905 714 558

Základní kapitál 420 000 420 000 720 000

Kapitálové fondy 1 114 5 435

Fondy ze zisku 0 1 –7 819

Nerozdělený zisk / neuhrazené ztráta minulých let 4 077 –14 135 –88 080

Výsledek hospodaření –13 410 –64 075 85 022

Menšinové podíly ve vlastním kapitále 244 315 387 389 639 092

Rezervy 2 678 4 484 9 270

Rezerva na daň z příjmu 0 1 958 895

Ostatní rezervy 2 678 2 526 8 375

Cizí zdroje 883 758 1 584 652 4 599 805

Dlouhodobé závazky 530 861 1 349 688 4 271 566

Bankovní úvěry 253 861 447 267 744 766

Závazky z fi nančního leasingu 0 13 306 2 930

Ostatní dlouhodobé závazky 0 4 283 1 980 079

Závazky vůči MVV GmbH 277 000 884 832 1 543 791

Závazky z obchodního styku 26 617 60 065 137 941

Závazky vůči dodavatelům 26 617 60 065 137 814

Závazky z obchodního styku vůči MVV GmbH 0 0 127

Přijaté zálohy 242 796 96 817 130 804

Ostatní pasiva 83 485 78 081 59 493

Ostatní závazky 83 485 78 081 58 812

Ostatní závazky vůči MVV GmbH 0 0 681

Dohadné účty pasivní 44 688 68 954 181 488

Odložený daňový závazek 0 47 130 120 925

PASIVA CELKEM 1 586 108 2 434 516 6 265 140

P A S I V A
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10/1999–9/2000 10/2000–9/2001 10/2001–9/2002

tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Výnosy 149 355 786 564 2 627 467

Tržby za vlastní výkony a zboží 144 091 751 802 2 573 719

Ostatní provozní výnosy 16 679 33 215 40 258

Změny stavu zásob vlastní činnosti –14 167 –6 743 –958

Aktivace 2 752 8 290 14 448

Provozní náklady 170 541 678 735 2 025 020

Náklady na materiál/nakupované služby 97 160 447 088 1 675 290

Osobní náklady 38 527 109 595 239 585

Ostatní provozní náklady 34 854 122 052 110 145

HV před úroky, daní a odpisy (EBITDA) –21 185 107 829 602 447

Odpisy –5 742 160 950 343 853

HV před úroky a daní (EBIT) –15 443 –53 121 258 593

Čisté úrokové náklady 12 529 53 094 168 823

Úrokové náklady 14 973 64 372 195 703

Úrokové výnosy 2 444 11 278 37 014

Odpisy fi nančních aktiv 0 0 10 133

Mimořádné náklady/výnosy 0 –934 364

HV před daní (EBT) –27 972 –105 281 89 406

Daň z příjmů 1 824 1 982 5 054

Odložená daňová pohledávka 0 30 536 37 548

Odložený daňový závazek 0 2 050 8 151

HV po zdanění –29 796 –78 777 113 748

Podíl na HV v ekvivalenci 0 0 –724

Celkový HV po zdanění –29 796 –78 777 114 472

Menšinový HV –16 386 –14 703 29 450

Celkový HV po zdanění po odečtení menšinových podílů –13 410 –64 074 85 022

Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát IAS
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Warszawa

Bydgoszcz

Skar ķzysko-Kamienna

Köthen

Solingen

Off enbach

Buchen

Mannheim

Praha

Brno

Děčín
Česká 
Lípa

Jablonec
nad Nisou

Opava

Studénka

Vsetín

Uherské Hradiště

Praha

Teplárny Brno,  a. s.

Termo Děčín a. s.

Českolipská teplárenská a. s.

Zásobování teplem Vsetín  a. s.Zásobování teplem Vsetín  a. s.

CTZ s. r. o. (Uherské Hradiště)

Jablonecká teplárenská 
a realitní  a. s.

Opatherm  a. s. (Opava)

Městské inženýrské sítě Městské inženýrské sítě 
Studénka  a. s.Studénka  a. s.
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telefon > 272 113 113
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