


V
ýr

o
čn

í z
p

rá
va

 2
0

0
7

 / 
2

0
0

8

Výroční zpráva 2007 / 2008

DOLNÍ BENEŠOV

JÍLOVÉ

JABLONNÉ 
V PODJEŠTĚDÍ 

www.mvv.cz

2007/2008
MVV Energie CZ s. r. o. je dynamicky se rozvíjející teplárenská společnost 
působící především na Moravě a v severních Čechách. Společnost MVV 
Energie CZ s. r. o. byla založena v říjnu 1993 a od roku 1999 je dceřinou 
společností německého energetického koncernu MVV Energie AG se 
sídlem v Mannheimu v SRN.

Skupinu MVV Energie CZ tvoří jedenáct dceřiných společností a působí 
v patnácti městech České republiky. Celkově má 562 zaměstnanců. 
Společnosti se zaměřují především na výrobu a distribuci tepla, vedlejšími 
produkty jsou pak výroba elektřiny, dodávky pitné vody, odvádění 
odpadních vod a srážkové vody či poskytování telekomunikačních služeb. 

MVV Energie s. r. o. má dlouholetou tradici v poskytování energetických 
služeb a energetických auditů Energy Performance Contracting. 
Zákazníky MVV Energie CZ s. r. o. jsou nejenom obyvatelé a terciární 
sféra, ale také průmyslové podniky. 

Ekologická nezávadnost, šetrnost k životnímu prostředí a zamezení 
plýtvání pomocí užívání nejmodernějších technologií naplňují firemní 
motto „Zodpovědná energie“. Společnost dlouhodobě podporuje města 
a regiony, ve kterých působí.
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Agora Flora

Chrudimská 2526/2a
130 00 PRAHA 3

tel.: +420 272 113 113
fax: +420 272 733 935

e-mail: mvv@mvv.cz

http://www.mvv.cz
Prodej tepelné energie (TE) a elektrické energie (EE) v MWh Celkové dodávky skupiny MVV Energie CZ
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2007/2008 2006/2007* 2005/2006

Vybrané konsolidované ukazatele (v tis. Kč)

Vybrané ukazatele 2007/2008 2006/2007* 2005/2006

Celková aktiva 4 185 265 4 181 461 2 546 194

Vlastní kapitál 2 025 474 1 931 347 1 458 379

Dluhy a závazky z fin. kapitálu 982 289 1 284 838 490 632

Výnosy 2 575 260 1 827 523 1 440 706

Investice 119 221 68 023 42 587

HV před úroky a daněmi (EBIT) 355 930 141 535 167 485

Pozn.: Zpracováno dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví
* v lednu 2007 byla skupina MVV rozšířena novou akvizicí

Dodávky tepelné energie

   domácnosti 76 483 

   průmysloví odběratelé / průmyslové areály 61 / 6

   odběratelé z terciální sféry 613

Dodávky elektrické energie

   průmysloví odběratelé 115

Dodávky vody a odvádění odpadních vod

   domácnosti 1 242

   průmyslové objekty 34

   odběratelé z terciální sféry 141

Telekomunikační služby

   odběratelů 63
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Profil společnosti 

Společnost MVV Energie CZ s. r. o. vznikla dne 6. října 1993 pod původním názvem EPS ČR s. r. o. Hlavním 
předmětem jejího podnikání bylo poskytování energetických služeb a původním většinovým majitelem společ-
nosti byla americká Energy Performance Services Inc. 

V roce 1999 odkoupila většinový podíl německá MVV Energie AG, jedna z největších teplárenských společ-
ností v Evropě. V následujících letech se podařilo v České republice vybudovat rozsáhlou teplárenskou skupinu, 
která nyní působí v 15 městech České republiky. MVV Energie CZ s.r.o. je ze 100 % vlastněná německou MVV 
Energie AG.

Společnosti ve skupině MVV Energie CZ podnikají především v oboru výroby a distribuce tepla, některé ze 
společností vyrábí také elektrickou energii, starají se o vodohospodářství ve městě či poskytují telekomunikační 
i další služby. MVV Energie CZ s. r. o. má nejdelší zkušenosti s realizacemi energeticky úsporných projektů v České 
republice a kromě služeb metodou EPC (Energy Performance Contracting) zákazníkům v celé republice nabízí 
také Monitoring a Targeting, Energy Contracting, Outsourcing, Energetické audity, realizaci projektů formou PPP 
(Public Private Partnerships) či provozování energetických zdrojů.

Mottem skupiny je „zodpovědná energie“. Hlavními zdroji výroby energie ve skupině MVV Energie CZ jsou 
zdroje ekologické, přičemž z 38 % je při výrobě spalován zemní plyn. Ojedinělým projektem v České republice je 
geotermální zdroj energie, který je provozován společností TERMO Děčín a. s. od roku 2002. 
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Skupina MVV Energie CZ s podíly MVV Energie CZ s.r.o. v jednotlivých společnostech:
CTZ s. r. o.  50,96 %
Českolipské teplo a. s.  100,00 % 
ENERGIE Holding a. s.  100,00 %
GABO – CS, spol. s r. o.  80,00 %   
   (do 1.6.2008, kdy byla společnost zrušena)
Jablonecká teplárenská a realitní, a. s.  65,78 % 
Městské inženýrské sítě Studénka a. s.   99,92 % 
MVV enservis a. s.  100,00 % 
OPATHERM a. s.  100,00 % 
POWGEN a. s. 100,00 %
TERMO Děčín a. s.  96,91 % 
Zásobování teplem Vsetín a. s.  98,59 % 

Pozn.: Bližší informace o společnostech ve skupině MVV Energie CZ naleznete v kapitole Dceřiné společnosti.

Našimi zákazníky jsou v 15 městech České republiky domácnosti i velké či malé průmyslové podniky. V roce 
2007 / 2008 skupina vyrobila 3,9 mil. GJ tepla. Obrat skupiny ve fiskálním roce 2007/2008 je 2,6 mld. Kč.
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Zleva na fotografii: Ing. Václav Hrach, Ph.D., Ing. Ivan Slavík, Ing. Libor Žížala, Ing. Petr Pokorný
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Od 1. 2. 2005 je v čele společnosti na pozici jednatele Ing. Václav Hrach, Ph. D. V období od 1. 4. 2008 do 
25. 7. 2008 zastával pozici druhého jednatele Dr. Thomas Severin. 

Společnost MVV Energie CZ s. r. o. má celkem 27 zaměstnanců a organizačně je rozdělena do tří úseků říze-
ných manažery. Zároveň má společnost jedno samostatné oddělení a někteří zaměstnanci jsou přímo podřízeni 
jednateli společnosti. 

Ing. Petr Pokorný  manažer Úseku informačních systémů a technologií 
Ing. Ivan Slavík  manažer Obchodně-technického úseku 
Ing. Libor Žížala  manažer Finančního úseku 
Ing. Jitka Kafková, MBA  vedoucí Oddělení správy majetkových účastí

Činnost jednatelů společnosti kontroluje pětičlenná dozorčí rada složená ze zástupců mateřské společnosti 
MVV Energie AG.

Dr. Mathias Brückmann, předseda dozorčí rady 
Hans Georg Hägele, místopředseda dozorčí rady  
Dr. Reiner Andreas Lübke, člen dozorčí rady  
Dr. iur. Martin Auer, člen dozorčí rady 
Stefan Grützmacher, člen dozorčí rady 
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Interview s jednatelem společnosti

Co byste vyzdvihl z uplynulého roku v MVV Energie CZ?
Rozhodně je třeba vyzdvihnout tři nejpodstatnější momenty v životě skupiny MVV Energie CZ: vstup do zá-

sobování tepelnou energií v dalších čtyřech městech, nový projekt vedoucí ke zvýšení výroby elektrické energie 
a růst skupiny o další účast v teplárenském podniku.

Počátkem roku 2007 MVV Energie CZ vstoupila do teplárenských aktivit ve městech Liberec, Litoměřice, 
Louny a Mimoň, čímž se její obrat zvětšil přibližně o 50 %. Rok 2007 / 2008 se nesl ve znamení integrace těchto 
provozů, tak zvaného projektu „NORTHLAND“, do standardních procesů naší skupiny. Tato úloha byla splněna 
a nyní se musíme soustředit na upevnění pozice těchto našich majetkových účastí na místním trhu dodávky 
tepelné energie. Nový tým našich vedoucích pracovníků se nyní soustředí na řešení lokálních úkolů a komunikaci 
se zákazníky.
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Vedle růstu je naším dalším strategickým cílem diverzifikace produktového portfolia. Proto jsme se celý rok 
2007/2008 věnovali analýze možností rozšíření výroby elektrické energie v lokalitách, kde působíme. V rámci to-
hoto projektu, kterému jsme říkali „RE-POWERING“ jsme prozkoumali několik desítek variant a dospěli k prvnímu 
reálnému výsledku: projektu, který jsme nazvali „COGEN“.  Jedná se o instalaci kogeneračních plynových motorů 
vyrábějících s vysokou účinností současně elektrickou energii a tepelnou energii dodávanou do stávajících tepel-
ných sítí. Plánujeme investici v rozsahu do 350 mil. Kč a celkový instalovaný výkon do 30 MW. Naším cílem je 
zvýšení instalované elektrické kapacity přibližně o 50 % již v roce 2010.

V září 2008, v posledním měsíci hospodářského roku 2007 / 2008, byla zastupitelstvem Města Česká Lípa 
schválena smluvní dokumentace k prodeji většinového podílu v teplárenské společnosti  ČESKOLIPSKÁ TEPLÁ-
RENSKÁ a. s. a současně i teplárenského majetku naší skupině. Velice si vážíme důvěry, kterou nám tímto město 
Česká Lípa projevilo, a která umožňuje růst obratu skupiny o dalších 10 %. Na přání Města Česká Lípa posky-
tujeme záruky vedoucí k ujištění, jakým způsobem budeme v České Lípě v budoucnu postupovat. Partnerství 
s městy, ve kterých působíme a transparentnost našeho podnikání jsou našimi prioritami.

V minulém roce jste zmínil možný nárůst cen energií.  Jak se tyto odhady naplnily a co 
to znamená pro zákazníky a MVV Energie CZ?

Veškeré naše odhady učiněné ohledně nárůstu cen paliv, zejména těch, která kopírují vývoj cen ropy na 
světovém trhu, byly překonány. Byli jsme tak nuceni upravit ceny energie dodávané našim zákazníkům. Tento 
nárůst přirozeně vede naše zákazníky k zamyšlení, co je jeho příčinou. Většina paliv, která nakupujeme již nejsou 
dostupná za pevnou cenu. Ceny jsou vypočítávány ze vzorců, jež se téměř v každém případě odkazují na vývoj 
cen ropných produktů či uhlí na burzách v zahraničí. Považujeme za důležité tyto závislosti našim zákazníkům 
vysvětlit a prokázat, jak naše náklady na výrobu energie vznikají.

V porovnání se společnostmi, které v teplárenském oboru v České republice působí, používáme téměř 
všechna dostupná paliva pro výrobu tepelné energie. Našimi palivy jsou zemní plyn, těžký topný olej, hnědé uhlí, 
ale také geotermální energie. Dosavadní zkušenost a další predikce vývoje energetického trhu vedou k závěru, 
že krátkodobě je levnější produkce energie z některých paliv, zejména z hnědého uhlí, avšak dlouhodobě lze 
očekávat vyrovnání cen. Zatímco výroba energie ze zemního plynu patří momentálně k dražšímu způsobu, nelze 
se jednoduše přeorientovat např. na výrobu z dosud levnějšího uhlí. Vedou k tomu dva důvody. Prvním z nich je 
omezenost uhelných zásob a zvyšující se poptávka, která bude zvyšovat cenu, přičemž dovoz uhlí bude vždy při-
rozeně ještě dražší. Druhým důvodem je zatížení výroby energie z nových zdrojů nákupem tzv. emisních povole-
nek CO

2
, jejichž potřeba je u energetických zdrojů spalujících uhlí podstatně vyšší než u zdrojů spalujících zem-

ních plyn. Navíc energetická veřejnost diskutuje o tom, že cena těchto povolenek bude výsledkem aukcí a jejich 
cena bude striktně tržní.
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Vývoj cen paliv je stále poměrně nepředvídatelný. Aktuálně je nejvhodnějším opatřením vedoucím ke stabi-
lizaci nákladů na energie snižování její spotřeby. Proto našim zákazníkům doporučujeme zabývat se především 
opatřeními vedoucími k úspoře energie a případné dlouhodobé investice do alternativních zdrojů zvážit ze všech 
výše uvedených hledisek. 

 
Jaké další výzvy a projekty stojí před MVV Energie CZ v dalších obdobích? 

Naše strategie spočívá v diverzifikaci produktového portfolia a dalším růstu, který bude zvyšovat stabilitu naší 
skupiny a její odolnost proti vnějším rizikům. Budeme dále pokračovat v projektech vedoucích k navýšení vý-
roby elektrické energie. Dalším možným zdrojem našeho růstu a diverzifikace může být využití odpadu k výrobě 
elektrické energie způsobem šetrným k životnímu prostředí. Je to tradiční oblast podnikání naší mateřské skupiny 
a věříme, že reference na trhu v Německu, kde německý koncern MVV Energie AG patří do trojice největších 
výrobců energie z komunálního odpadu, umožní realizaci podobných projektů v České republice. I nadále nás 
zajímají akvizice v oblasti dodávek vody a  provozování kanalizačních sítí.

V souvislosti s plněním našich cílů je třeba poděkovat našim zákazníkům a městům, ve kterých působíme, pro-
tože kooperaci s nimi považujeme za oboustranně klíčovou. Výzvy stojí i před našimi zaměstnanci, kteří pracují 
pro skupinu MVV Energie CZ a jejichž služeb si vážíme. S růstem skupiny roste náš tým a považujeme za mimo-
řádně důležité, aby dovednosti a schopnosti jeho členů byly plně využívány.
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Organizační struktura skupiny
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CTZ s. r. o. 50,96 %

Českolipské 
teplo a. s. 100 %

ENERGIE Holding a. s. 100 %

Jablonecká teplárenská
a realitní, a. s. 65,78 %

Městské inženýrské
sítě Studénka a. s. 99,92 %

MVV enservis a. s. 100 %

OPATHERM a. s. 100 %

POWGEN a. s. 100 %

TERMO Děčín a. s. 96,91 %

Zásobování teplem
Vsetín a. s. 98,59 %

ČESKOLIPSKÁ
TEPLÁRENSKÁ a. s.   35 %

Teplárna 
Liberec, a. s.        70 %

*)

*) Podíl ve společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s. bude navýšen na 94,99 % 

    (viz kapitola Události roku 2007/2008) 



Výroční zpráva 2007 / 2008

12

Události roku 2007/2008

Společnost MVV Energie CZ s.r.o. se soustředí především na správu svých majetkových účastí a od roku 1993 
poskytuje energetické služby. 

Hlavní událostí hospodářského roku 2007/2008 z pohledu strategického růstu skupiny MVV Energie CZ je 
úspěšné navýšení podílu ve společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. na majoritních 94,99%. V tomto hos-
podářském roce vzniklo na MVV Energie CZ nové Oddělení správy majetkových účastí. 

Rozpracován byl, v tomto roce zásadní, projekt RE-POWERING, který se soustředí na posílení výroby elektřiny 
ve skupině MVV Energie CZ v sedmi lokalitách a má několik realizačních fází. Skupina MVV Energie CZ nadále 
finančně podporuje mnohé sportovní, sociální či kulturní aktivity ve městech a regionech, kde působí. 

Událost roku: ČEKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s. se plně zapojí do skupiny MVV Energie CZ
Dne 28. května 2008 rozhodlo na svém zasedání zastupitelstvo Města Česká Lípa o prodeji teplárenského 

majetku města a 59,99% podílu ve společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.  s. Zastupitelstvo poté své roz-
hodnutí potvrdilo schválením smluv k prodeji této teplárenské společnosti na dalším zasedání 17. září 2008.

 Další podíl v teplárně získá MVV Energie CZ s. r. o. prostřednictvím své stoprocentně vlastněné dceřiné spo-
lečnosti Českolipské teplo a. s., která je dosud vlastníkem 35% podílu akcií. Jednání o prodeji probíhala dva roky 
a k ukončení transakce je třeba jejího schválení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. MVV Energie CZ do-
končením celé transakce zvýší svůj akcionářský podíl na majoritních 94,99  % ze současných 35  %. Město Česká 
Lípa bude držitelem zbývajících 5,01  % akcií. Předpokládané roční tržby skupiny MVV Energie CZ uzavřením této 
transakce posílí asi o necelých 10  %. Ukončení transakce a převzetí společnosti předpokládá MVV Energie CZ do 
konce března 2009.
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Energetický management

Energetický management skupiny MVV Energie CZ má na starosti nákup jednotlivých paliv pro celou skupinu 
za maximálního využití synergických efektů a zároveň zajišťuje poradenství a metodické vedení i v dalších oblas-
tech jako je např. obchodování s emisními povolenkami či legislativa v oblasti ekologických daní. 
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V tomto období se energetický management soustředil především na minimalizaci dopadů silného růstu cen 
jednotlivých komodit (viz např. graf vývoje ceny topných olejů) a zavedení ekologických daní na cenu tepla pro 
koncové odběratele. Vývoj cen ropy na světových trzích má přímý vliv na růst cen jednotlivých komodit a tedy 
palivových nákladů skupiny MVV Energie CZ.

Nákup energetických komodit pokračoval stejně jako v minulých letech i v hospodářském roce 2007 / 2008 
osvědčeným centrálním způsobem. V roce 2007/2008 bylo koncovým zákazníkům dodáno celkem 3 866 612 GJ 
tepelné energie.

Pro hospodářský rok 2007/2008 byly na základě výběrového řízení podepsány smlouvy  na dodávku nízko-
sirného topného oleje  a zároveň pronájem mazutového hospodářství pro společnosti Jablonecká teplárenská 
a realitní, a. s. a Teplárna Liberec, a. s. Pro provoz  ENERGIE Holding a. s. byly dodávky těžkého topného oleje  
zajišťovány na základě aktuálních spotových nabídek na trhu.

V průběhu letních měsíců 2008 bylo vyhlášeno nové výběrové řízení na dodávku nízkosirného topného oleje 
a zároveň pronájem mazutového hospodářství na následující rok. Vzhledem k tomu, že předložené nabídky 
nebyly výhodnější než stávající smluvní vztah, představenstva dotčených společností rozhodla nevypovídat platné 
smlouvy a pokračovat ve smluvním vztahu se stávajícím dodavatelem. Dodávky pro ENERGIE Holding a. s. budou 
nadále zajišťovány na základě aktuálních spotových nabídek na trhu.

V roce 2007/2008 bylo celkově skupinou MVV Energie CZ  spotřebováno 52 115 tun nízkosirného topného 
oleje. Topný olej byl stejně jako v předešlém období nakupován s parametry jakosti dle ČSN 65 7991 s výslednou 
koncentrací síry do 1 % hmotnosti pro společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a. s., Teplárna Liberec, a. s. 
a ENERGIE Holding a. s. (konkrétně pro Provoz Louny).

 
Ve společnostech CTZ s. r. o., Zásobování teplem Vsetín a. s., OPATHERM a. s. a ENERGIE Holding a. s. bylo 

v tomto období spotřebováno celkem 64 217 tun uhlí. Ve finančním roce 2007/2008 byly dodávky uskutečňo-
vány na základě ročních smluv, a to vždy od dodavatele, jež nabídl nejvýhodnější podmínky. Na dodávku v násle-
dujícím období probíhají jednání ohledně uzavření čtyřleté smlouvy.
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Strategickou komoditou pro skupinu MVV Energie CZ  v oblasti nákupu paliv, zůstává i pro další období zemní 
plyn, který představuje 38 % veškeré palivové základny skupiny. Celková spotřeba činila 552 244 MWh zemního 
plynu.  Na dodávku v roce 2008 proběhlo výběrové řízení  a byly podepsány smlouvy o nákupu pro celou sku-
pinu MVV Energie CZ pouze s jedním dodavatelem za maximálního využití synergického  efektu.

 
Dceřiné společnosti, pro které byl dodavatel elektrické energie poptán, zvolili pro příští období jednotného 

dodavatele a využili tak zvýhodněné nabídky pro skupinu MVV Energie CZ. 
Elektřina vyrobená ve skupině MVV Energie CZ pochází z kombinované výroby. Její prodej je rozdělen mezi 

prodej koncovým zákazníkům a obchodníkům s elektrickou energií. Celková  vyrobená elektrická energie v rámci 
skupiny byla 117 342 tisíc MWh, z čehož je přibližně 55 % dodáváno do výkupu obchodníkům s elektrickou 
energií.

 
V roce  2007/2008  byla úspěšně provedena verifikace vypuštěných emisí CO

2
 autorizovaným auditorem a zá-

roveň  proběhlo výběrové řízení na verifikátora  pro celou skupinu MVV Energie CZ na druhé alokační období pro 
roky 2008-2012. 

Národní alokační plán pro roky 2008 až 2012 umožňuje  provozovatelům zařízení pro účely splnění povinností 
v systému obchodování s povolenkami vyřadit místo povolenek jednotky ověřeného snížení emisí (CER) z projek-
tových činností. Této možnosti MVV Energie CZ s. r. o. využila a byl uzavřen  vzájemně podmíněný prodej povole-
nek a nákup CER, při kterém byl využit profit z rozdílných forwardových cen povolenek a CER.

Dále byly uzavřeny forwardové obchody  na přebytky emisních povolenek, které se  v souladu s vytyčenou 
strategií uskutečnily  prostřednictvím mateřského koncernu MVV Energie AG. Zvolení vhodné strategie  při reali-
zaci těchto projektů mělo kladný vliv na hospodaření celé skupiny MVV Energie CZ.
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Informační technologie (IT)
Na hospodářský rok 2007 / 08 měl úsek informačních technologií naplánovanou realizaci projetu „Integrace 

Teplárny Liberec do IT infrastruktury MVV Energie CZ“. Do Teplárny Liberec byly implementovány informační 
systémy, standardně používané v celé skupině MVV Energie CZ a došlo tak k obměně informačních technologií. 
Projekt, při kterém byly nasazeny informační systémy pro podporu evidence majetku, účetnictví, fakturace tepla 
a teplé užitkové vody, docházky, mezd a personalistiky, probíhal dle předem stanoveného a odsouhlaseného 
harmonogramu. Projekt začal v prosinci 2007, kdy proběhly první analýzy a informační systémy byly během září 
2008 předány uživateli  do rutinního provozu s plnou funkčností všech používaných informačních systémů.

Současně s projektem „Integrace Teplárny Liberec do IT infrastruktury MVV Energie CZ“ úsek IS/IT MVV Ener-
gie CZ s. r. o. provedl v průběhu měsíců března až května výměnu serverové infrastruktury. Jednalo se o techno-
logickou výměnu již zastaralé a výkonově nevyhovující techniky, u níž skončila záruční doba. Vyměněny tak byly 
vlastní servery pro provoz aplikací, diskové pole pro ukládání dat a zálohovací robot, který zálohuje všechna data 
na pásku pro jejich úschovu a dlouhodobou archivaci. Nově nasazená technika má garantovaný servis po dobu 
životnosti hardware.

Instalací nové techniky do IT infrastruktury se povedlo zrychlit běh aplikací. Díky použití novější, rychlejší 
a modernější technologie se podařilo zkrátit dobu zálohování kritických dat tak, aby tím byli uživatelé minimálně 
omezeni. Při této akci jsme zároveň provedli některé instalace a upgrade antivirového programu na poslední, 
aktuální verzi. 

Na začátku července následovala generální oprava záložního zdroje elektrické energie, který zásobuje elek-
trickým proudem datové centrum v sídle společnosti MVV Energie CZ s. r. o. Důvodem pro opravu byla již nevy-
hovující a dosluhující elektronika záložního bateriového zdroje (tzv. UPS), staré baterie a nemožnost komunikace 
s datovým centrem. Opravený záložní zdroj umožní nerušený a bezproblémový chod datového centra v případě 
krátkodobého výpadku elektrické energie v lokalitě Praha 3. 
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Vznik nového Oddělení správy majetkových účastí
V roce 2007/2008 začalo fungovat nové oddělení, zřízené především pro efektivní a organizovanou správu 

a další rozvoj majetkových účastí ve skupině MVV Energie CZ. V souladu s cíli akcionáře má v kompetenci koor-
dinaci činností a projektů napříč společnostmi, vyhledávání synergií ve skupině MVV Energie CZ a administrativní 
podporu členů orgánů účastí nominovaných za akcionáře MVV Energie CZ s. r. o.

Oddělení správy majetkových účastí zajišťuje zejména fungování dceřiných společností MVV Energie CZ s. r. o 
v souladu se standardy „corporate governance“ mateřské společnosti MVV Energie AG a platnými zákony.  Tyto 
standardy splňují požadavky naší mateřské společnosti MVV Energie AG a očekávání veřejnosti a současně jsou 
v souladu s právním rámcem. Pro MVV Energie CZ s. r. o. corporate governance znamená zveřejňování transpa-
rentní finanční zprávy, efektivní řízení společností skupiny a úplnou implementaci existujících směrnic a pravidel. 
Při rozvoji obchodních aktivit se MVV Energie CZ s. r. o. soustředí na trvalou udržitelnost, ctí etické standardy 
a chová se čestně a angažovaně. 

V roce 2007/2008 patřilo mezi hlavní projekty tohoto oddělení integrace nově nabytých majetkových účastí 
Teplárna Liberec, a. s. a Energie Holding a. s., nastavení hlavních pravidel správy účastí, spolupráce na projektu 
COGEN (rozvoj kogenerační výroby elektřiny ve skupině) nebo např. projekt změny stanov v celé skupině v návaz-
nosti na novou společenskou smlouvu společnosti MVV Energie CZ s. r. o.  

Další podstatnou náplní tohoto oddělení je řízení speciálních projektů v souladu se strategií skupiny MVV Ener-
gie CZ, zejména v oblasti akvizic a dalšího rozvoje skupiny. V této oblasti se oddělení ve fiskálním roce 2007/2008 
věnovalo například možnostem získání evropských dotací na rozvoj enviromentálních projektů ve skupině, akvi-
zičním projektům nebo rozvoji strategie skupiny v oblasti nakládání s odpady. 
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Technická podpora
V hospodářském roce 2007/2008 byla započata realizace projektu COGEN 1 a zahájeny byly práce na pro-

jektu APPLE, které jsou součástí souhrnného projektu RE-POWERING (více informací o projektu RE-POWERING 
a COGEN 1 přináší samostatný oddíl „Projekty ve skupině“). 

Dalším z důležitých oblastí podpory byla spolupráce při realizaci nového posilového zdroje v Uherském Hra-
dišti v dceřiné společnosti CTZ s. r. o., kde probíhá výstavba nového hnědouhelného kotle a protitlakové turbíny 
(více informací o tomto projektu přináší samostatný oddíl „Projekty ve skupině“). 

V uplynulém hospodářském roce zahájil Obchodně-technický úsek termodynamickou analýzu tepelných sítí 
u společností ve skupině MVV Energie CZ. Analýza má za cíl optimalizovat provoz tepelných sítí z pohledu stano-
vení tepelných a tlakových ztrát, přepočtu dimenzí, napojování nových odběrů, úspor čerpacích prací v teplovod-
ních a horkovodních sítích. Kompletní analýza využívající specializovaný software bude podkladem pro připravo-
vané rekonstrukce.

Energetické služby
V oblasti energetických služeb se kromě tradičních projektů metodou EPC (Energy Perofmance Contracting – 

viz kapitola „Projekty ve skupině MVV Energie CZ“) společnost MVV Energie CZ s. r. o. soustředila na rozšiřování 
stávajících projektů systémem energetického řízení Monitoring a Targeting. Společnost tak připravila realizaci 
dalších úsporných opatření vyplývajících z výsledků podrobné analýzy technologicko-energetických toků.

Rozvíjející se aktivitou střediska energetických služeb je rozšíření nabídky realizace energeticky úsporných 
opatření o jejich provozování jednak využitím stávajících kapacit pod řízením a hlavičkou MVV Energie CZ s. r. o. 
a také využitím dceřiné společnosti MVV enservis a. s., tedy servisní organizace skupiny MVV Energie CZ.

MVV Energie CZ s. r. o se v tomto roce také připravovala na certifikaci řízení BOZP podle standardu OHSAS 
18001 : 2007 a systému řízení bezpečnosti informací podle normy ISO/IEC 27001 : 2005.
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Projekty ve skupině MVV Energie CZ
RE-POWERING

RE-POWERING je název souhrnného projektu, který má za cíl zefektivnit stávající zdroje v jednotlivých tep-
lárnách skupiny MVV Energie CZ. RE-POWERING znamená z angličtiny posílení, rozšíření či zintenzivnění – pro-
jekt má rozšířit kogenerační výrobu elektřiny v rámci celé skupiny MVV Energie CZ. Skupina tak směřuje k di-
verzifikaci svého produktového portfolia a zlepšení své tržní pozice. Dosud je elektrická energie ve skupině MVV 
Energie CZ vyráběna ve 3 městech. Realizací projektu RE-POWERING bude výroba elektrické energie rozšířena do 
dalších pěti měst. Závěry analýzy RE-POWERINGu jasně identifikovaly jeho 3 samostatné části: COGEN 1, APPLE 
a COGEN 2. Nejčastěji doporučovaným řešením projektu RE-POWERING je výroba elektrické energie s využitým 
kogeneračních jednotek na bázi plynových motorů. Vznikl tak projekt COGEN, který prošel fází technicko-ekono-
mického rozboru a byl schválen vrcholovými orgány MVV Energie CZ i MVV Energie AG. 

COGEN 1 započal v hospodářském roce 2007/2008 realizační fázi, která potrvá 1,5 roku a předpokládané 
dokončení projektu je plánováno na přelom roku 2009/2010. Projekt představuje instalaci kogeneračních jedno-
tek u čtyř dceřiných společností – TERMO Děčín a. s., ENERGIE Holding a. s., OPATHERM a. s. a Městské inže-
nýrské sítě Studénka a. s. Celkově se projekt COGEN soustředí na sedm lokalit – Městskou část Boletice (Děčín), 
Jílové, Louny (ve 3 lokalitách), Opavu a Studénku – a je tak největším projektem ve skupině MVV Energie CZ pro 
následující hospodářský rok. Celkové investiční náklady projektu jsou cca 350 mil. Kč a celkový instalovaný výkon 
je 28,5 MW.

APPLE je druhou částí projektu RE-POWERING a představuje specifické řešení kogenerační výroby elek-
trické energie ve společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a. s. U projektu APPLE bylo v hospodářském roce 
2007/2008 zahájeno stadium zpřesňování technicko-ekonomického modelu a legislativní přípravy. 

COGEN 2 je třetí a finální částí projektu RE-POWERING a představuje stejné technické řešení kogenerační 
výroby elektrické energie jako COGEN 1. COGEN 2 bude přizpůsoben specifickým regionálním podmínkách 
v místech jeho realizace, a projekt tak bude pozdržen do doby úprav energetických koncepcí míst, ve kterých má 
být realizován. 
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Posílení zdrojové části společnosti CTZ s.r.o.

Společnost CTZ s. r. o. v Uherském Hradišti započala realizaci projektu, který lze rozdělit do tří částí: výstavba 
nového hnědouhelného parního kotle K4 o výkonu 8 MW

t
, turbogenerátoru TG 1 o výkonu 1 MW

e
 a ostatní do-

provodné části. Kotel K4 bude uveden do zkušebního provozu v měsíci prosinci 2008 a dokončení projektu bude 
v polovině topného období 2008 / 2009.

Projekty metodou EPC (Energy Performance Contracting)

MVV Energie CZ s. r. o. je tradičním poskytovatelem energetických projektů metodou EPC. V hospodářském 
roce 2007/2008 tak byly započaty další projekty: Zimní stadion ve městě Děčín (tento projekt bude dokončen 
na počátku roku 2008 / 2009), Obchodní akademie Krupkovo náměstí na Praze 6 (projekt byl dokončen) a palác 
Y. M. C. A. (předpokládaný termín dokončení projektu je počátek roku 2009).
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Činnost charitativní a sponzorská
Společnost MVV Energie CZ s. r. o. nadále pokračuje v podpoře sociálních, sportovních a kulturních aktivit ve 

městech a regionech, ve kterých působí. Podporou sponzorskou, donátorskou či charitativní tak spolu se společ-
nostmi ve skupině MVV Energie CZ podpořila další projekty.  

V prosinci 2007 podpořila MVV Energie CZ s. r. o. finančním darem Hudební divadlo dětem. Divadlo za 
finanční prostředky na svých předvánočních koncertech v českých městech (koncerty se uskutečnily mimo jiné 
také v Děčíně, České Lípě a Jablonci nad Nisou) rozdávalo písničkové CD dětem ze základních škol i zvláštních 
škol. Dětskému oddělení Nemocnice s Poliklinikou Česká Lípa, a. s., přispěla společnost před Vánoci na nákup 
dětských setů (tedy povlečení na postele a pyžama dětským pacientům). 
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V lednu 2008 MVV Energie CZ s. r. o. věnovala poukazy na dovolené klientům občanského sdružení Sluneč-
nice, kteří se ve výtvarném ateliéru v Děčíně učili rozvíjet své nadání.

V dubnu 2008 proběhlo v Jablonci nad Nisou předávání dalšího tzv. sociálního vozu za účasti MVV Energie 
CZ s. r. o. V letošním roce přispěla společnost na nákup vozu občanskému sdružení Fokus Liberec, které tak bude 
moci zásobovat Kavárnu na půli cesty, své dílny a další projekty sloužící k uplatnění převážně duševně nemoc-
ných klientů.

V létě se MVV Energie CZ s. r. o. zapojila do projektu Evropské policejní asociace „Děti v silničním provozu“, 
který reaguje na narůstající počet dětských úrazů. Dětem jsou u lékařů, na úřadech, ve školách, školkách a dal-
ších dětských akcích rozdávány omalovánky, které je učí a seznamují s pravidly bezpečného pohybu na ulici 
a silnici. Projekt probíhá v celé České republice a v MVV Energie CZ s. r. o. se zapojila do jeho části probíhající 
v Moravskoslezském kraji. 

V září 2008 proběhl již 7. ročník charitativní akce Primátorského dne solidarity v Liberci. Na tuto akci přispěla 
MVV Energie CZ s. r. o. spolu s Teplárnou Liberec, a. s. Stejně jako v minulém roce jsou výsledkem této akce fi-
nanční prostředky na nákup dalších polohovacích lůžek pro Léčebnu dlouhodobě nemocných Krajské nemocnice 
Liberec. Letošní ročník pomohl nemocnici přispět na 12 nových lůžek.

V hospodářském roce 2007/2008 MVV Energie CZ s. r. o. opět podpořila sportovní klub BK Děčín, který v této 
sezóně obsadil celkově 5. místo v Národní basketbalové lize, a také Slezský fotbalový club Opava a. s., který bojo-
val o postup do vyšší soutěže. 

Společnosti ve skupině MVV Energie CZ podpořily v hospodářském roce 2007/2008 v regionech a místech 
svého působení řadu dalších neziskových organizací, charitativních akcí a dalších projektů, o kterých více napoví 
další kapitoly. 

Péče o zaměstnance
MVV Energie CZ s. r. o. věnuje pozornost rozvojovým aktivitám a péči o své zaměstnance v rámci strategie 

společnosti. Společnost tak zajišťuje kulturní a sportovní vyžití zaměstnanců a především se nadále věnuje jejich 
odbornému a jazykovému vzdělávání. 

MVV Energie CZ s. r. o. v tomto hospodářském roce také poprvé uspořádala soutěž pro skupinu MVV Energie 
CZ. Všichni zaměstnanci ve skupině měli možnost se zapojit do fotografické soutěže, na jejímž konci vznikl kalen-
dář skupiny pro rok 2009.

Skupina MVV Energie CZ se také každoročně zapojuje do fotbalového turnaje organizovaného mateřskou 
společností MVV Energie AG. V letošním 5. ročníku MVV Cupu přivezli fotbalisté celkem dva poháry za 2. a 12. 
místo.
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Dceřiné společnosti 

CTZ s. r. o.

Obchodní firma: CTZ s.r.o.

Sídlo: Sokolovská 572, 686 01 Uherské Hradiště

Identifikační číslo: 634 72 163

DIČ: CZ 634 72 163

Datum vzniku společnosti: 1. března 1996

ORGÁNY SPOLEČNOSTI  
Jednatel
Ing. Pavel Konečný jednatel 
Petr Heincl jednatel 

  
Dozorčí rada  
Mgr. Roman Mendrygal předseda dozorčí rady
Evžen Uher místopředseda dozorčí rady
Ing. Václav Hrach, Ph.D. člen dozorčí rady
Ing. Libor Žížala člen dozorčí rady
Ing. Vladimír Moštěk člen dozorčí rady
Ing. Drahomír Hlaváč  člen dozorčí rady 
Ing. Zdeněk Procházka člen dozorčí rady 

AKCIONÁŘSKÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI  
MVV Energie CZ s. r. o. 50,96 %
Město Uherské Hradiště   49,04 %
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Výsledek hospodaření za účetní období 8 706 tis. Kč
Celkové výnosy  97 552 tis. Kč
Počet zaměstnanců k 30. 9. 2008 40
Instalovaný tepelný/elektrický výkon 42,8 MW / 0 MW

ZÁKAZNÍCI  
Dodávky tepelné energie 
domácnosti 4 413 
samostatné průmyslové areály 3
odběratelé z terciární sféry 39

Společnost byla založena Městem Uherské Hradiště, jako jediným zakladatelem, a její vznik se datuje k 1. 3. 
1996. K 12. 12. 2000 CTZ s. r. o. stává dceřinou společností MVV Energie CZ s. r. o., která odkoupila od Města 
Uherské Hradiště obchodní podíl ve výši 50,96%.

Společnost CTZ s. r. o. zajišťuje na území města Uherské Hradiště výrobu a rozvod tepelné energie. Společnost 
dodává technologickou páru podnikatelským subjektům a teplou vodu a teplou užitkovou vodu (TUV) podnika-
telským subjektům a domácnostem. V roce 2007/ 2008 společnost prodala celkem 215 209 GJ (tj. 59 780 MWh) 
tepelné energie.

Ve fiskálním roce 2007 / 2008 společnost prodala o 32 888 GJ (tj. 9 136 MWh) více tepla než v roce předchá-
zejícím, který měl velmi mírné zimní období. Tento nárůst oproti minulému roku je kromě vlivů počasí způsoben 
také připojením nových odběratelů z řad domácností i průmyslu. Mezi nově napojené objekty patří bytový dům 
na Sídlišti Východ (připojen v listopadu 2007), bytové domy na Sídlišti Štěpnice (připojeny v prosinci 2007) a prů-
myslový objekt SCHLOTE (připojen v listopadu 2007). Pro příští hospodářský rok plánuje společnost napojení 
objektu Rezidenčního bydlení kasárna a jeho vybavení dvěma objektovými a předávacími stanicemi. 

Kromě nových připojení byly v průběhu roku byly provedeny menší opravy některých částí zařízení. Největší 
událostí hospodářského roku 2007 / 2008 je však projekt „Posílení zdrojové části společnosti CTZ s. r. o. V únoru 
tak začala výstavba nového parního kotle o výkonu 8 MWt a výstavba nové parní turbíny s elektrickým generáto-
rem o výkonu cca 1 MWe. Celkové dokončení projektu předpokládáme v polovině otopné sezóny 2008 / 2009. 

Společnost CTZ s. r. o. každoročně finančně podporuje Oblastní charitu v Uherském Hradišti. V tomto roce 
podpořila finančním darem také Základní uměleckou školu v Uherském Hradišti. 
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Českolipské teplo, a. s. 
Obchodní firma: Českolipské teplo, a.s.

Sídlo: Chrudimská 2526/2a, 130 00 Praha 3

Identifikační číslo: 631 49 907

DIČ: CZ 631 49 907

Datum vzniku společnosti: 11. září 1995

ORGÁNY SPOLEČNOSTI  
Představenstvo  
Ing. Jitka Kafková, MBA jediný člen představenstva
 
Dozorčí rada 
Ing. Václav Hrach, Ph. D. předseda dozorčí rady
Ing. Libor Žížala místopředseda dozorčí rady
Mgr. Zuzana Picková člen dozorčí rady do 10. 6. 2008
Ing. Ivan Slavík člen dozorčí rady od 10. 6. 2008

AKCIONÁŘSKÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI  
MVV Energie CZ s. r. o. 100 %

Prostřednictvím společnosti Českolipské teplo a. s. společnost MVV Energie CZ s. r. o. spravuje svůj 35% podíl 
ve společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s. Podíl ve společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s. bude po 
dokončení probíhající transakce navýšen na 94,99 % (více o transakci v rubrice Události roku 2007/2008).
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ENERGIE Holding a. s.

Obchodní firma: ENERGIE Holding a.s.

Sídlo: Chrudimská 2526/2a, 130 00 Praha 3

Identifikační číslo: 275 94 301

DIČ: CZ 275 94 301

Datum vzniku společnosti: 27. září 2006

ORGÁNY SPOLEČNOSTI  
Představenstvo  
Ing. Bohumír Fíla člen představenstva
Ing. Zdeněk Bednařík člen představenstva do 19. listopadu 2007
Ing. Miroslav Tůma člen představenstva od 19. listopadu 2007
 
Dozorčí rada  
Ing. Václav Hrach, Ph. D. předseda dozorčí rady
Ing. Libor Žížala místopředseda dozorčí rady
Jaroslav Procházka člen dozorčí rady

AKCIONÁŘSKÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI  
MVV Energie CZ s. r. o. 100 %

Výsledek hospodaření za účetní období 45 466 tis. Kč
Celkové výnosy  301 345 tis. Kč
Počet zaměstnanců k 30. 9 .2008   66
Instalovaný tepelný/elektrický výkon 113 MW / 0 MW
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ZÁKAZNÍCI  
Dodávky tepelné energie  

domácnosti 11 968
průmysloví odběratelé 6
odběratelé z terciární sféry 96

ENERGIE Holding a. s. byla založena 27. září 2006 přímo společností MVV Energie CZ s. r. o. Dne 4. ledna 2007 
došlo k převzetí majetku provozních jednotek v Mimoni, Lounech a Litoměřicích a zároveň byl odkoupen 70% 
akcionářský podíl v Teplárně Liberec, a. s. 

Společnost ENERGIE Holding a. s. se zaměřuje na výrobu a distribuci tepelné energie. Teplo dodává v lokali-
tách CZT Litoměřice, CZT Louny a CZT Mimoň. 

Rok 2007 / 2008 byl prvním celým hospodářským rokem a byl rokem strategickým. ENERGIE Holding a. s. 
připravovala ve všech třech městech nová připojení a v příštím roce by tak měly být dokončeny tyto projekty 
připojením nových odběratelů. V Litoměřicích tak během léta 2008 začalo budování připojení nových obytných 
objektů, multifunkční haly i domova důchodců, v Mimoni se připojovalo několik objektů a rekonstruovalo tepelné 
zařízení sídliště Pod Ralskem, přičemž v obou těchto městech budou projekty dokončeny v příštím hospodářském 
roce. V Lounech proběhla rekonstrukce tepelného zařízení na Sídlišti 28. října, které bylo spuštěno do zkušebního 
provozu v září 2008.

ENERGIE Holding a. s. finančně v hospodářském roce 2007 / 2008 podpořila fotbalový klub TJ Jiskra Mimoň. 
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Jablonecká teplárenská a realitní, a. s.

Obchodní firma: Jablonecká teplárenská a realitní, a.s.

Sídlo: Liberecká 104, 466 01 Jablonec nad Nisou

Identifikační číslo: 615 39 881

DIČ: CZ 615 39 881

Datum vzniku společnosti: 7. prosince1994

ORGÁNY SPOLEČNOSTI  
Představenstvo  
Ing. Václav Hrach, Ph.D předseda představenstva
JUDr. Ing. Lukáš Pleticha místopředseda představenstva
Ing. Libor Žížala člen představenstva
Ing. Eduard Hrdina člen představenstva
Ing. Pavel Herites člen představenstva
 
Dozorčí rada 
Václav Vostřák předseda dozorčí rady
Mgr. Roman Mendrygal člen dozorčí rady
Jaroslav Koušek člen dozorčí rady

AKCIONÁŘSKÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI  
MVV Energie CZ s. r. o. 65,78 %
Město Jablonec nad Nisou 34,22 %
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Výsledek hospodaření za účetní období 30 945 tis. Kč
Celkové výnosy  351 861 tis. Kč
Počet zaměstnanců k 30. 9. 2008   55
Instalovaný tepelný/elektrický výkon 145 MW / 0 MW

ZÁKAZNÍCI  
Dodávky tepelné energie  
domácnosti  10 513
průmysloví odběratelé 10
odběratelé z terciární sféry  89

Společnost Jablonecká teplárenská a realitní, a. s. (JTR), byla založena v roce 1994 a postupně převzala výrobu 
a distribuci centrálně připravovaného tepla ve třech hlavních výtopnách Brandl, Rýnovice a Paseky, primárních 
i sekundárních rozvodech v Jablonci nad Nisou. Z důvodu snižování spotřeb tepla byla později Výtopna Paseky 
odstavena z provozu. Kromě  těchto hlavních zdrojů se teplo vyrábí v lokální plynové kotelně Vlaštovčí. JTR se 
stala součástí skupiny MVV Energie CZ v roce 2001, kdy MVV Energie CZ koupila většinový podíl od původního 
akcionáře United Energy a. s. Druhým akcionářem společnosti je Město Jablonec nad Nisou.

Hlavním předmětem činnosti je dodávka tepla pro domácnosti i průmyslovou a terciální sféru v Jablonci nad 
Nisou. Od roku 2005 převzala společnost výrobu a dodávku tepla ve městě Jablonné v Podještědí. 
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Rok 2007/2008 byl první celý hospodářský rok, v jehož průběhu byla plně uplatňována dvousložková cena 
tepla, která byla zavedena 1. května 2007. Základní složka je mezi odběratele klíčována na základě sjednaných 
odběrových diagramů. V oblasti primárních dodávek tepla byly nastaveny tři separátní kategorie základní složky 
podle velikosti odběru tepla. Poprvé na přelomu let 2007/2008 byly sjednávány odběrové diagramy, které měly 
přímý vliv na velikost základní složky. 

Od centrálního zásobování teplem se v tomto hospodářském roce odpojilo několik menších objektů, převážně 
bytových, a to zejména pod tlakem konkurenčních firem. Jako nový zdroj si tito odběratelé zvolili zemní plyn 
a tepelná čerpadla. Město Jablonec nad Nisou založilo na začátku roku 2008 Výbor pro energetiku města, který 
je poradním orgánem zastupitelstva a jeho cílem je řešit otázky centrálního zásobování teplem a energetiky 
města jako takové. 

V hospodářském roce 2007/2008 pokračovala akce modernizace sekundárního rozvodu tepla, kdy je čtyř-
trubkový systém nahrazován moderním dvoutrubkovým. Proběhla druhá etapa projektu Tepelný napáječ Žitná-
-Okružní, kde byly instalovány nové rozvody a předávací stanice v jednotlivých objektech. V tomto roce byly také 
budovány nové kanceláře společnosti, která se po prodeji budovy Starého Brandlu postupně stěhuje do budovy 
Nového Brandlu. 

Společnost JTR podpořila i v tomto roce řadu kulturních a sportovních akcí ve městě Jablonec nad Nisou. 
Městskému divadlu věnovala finanční prostředky ke 100. výročí jeho založení a podpořila dětský pěvecký sbor 
Kruh přátel DPS Vrabčáci. Finance věnovala také Svazu tělesně postižených v ČR a tradičně podpořila Jana 
Českého z JUDO Klubu Jablonec nad Nisou (tentokrát jeho cestu na Mistrovství Evropy) a také sportovní klub 
TJ Bižuterie. 
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Městské inženýrské sítě Studénka a. s.

Obchodní firma: Městské inženýrské sítě Studénka a.s.

Sídlo: Tovární 866, 742 13  Studénka

Identifikační číslo: 651 38 155

DIČ: CZ 651 38 155

Datum vzniku společnosti: 1. března 1996

ORGÁNY SPOLEČNOSTI  
Představenstvo  
Mgr. Roman Mendrygal předseda představenstva
Bc. Radim Žaloudek místopředseda představenstva
Ing. Tomáš Sluka, Ph.D. člen představenstva
 
Dozorčí rada  
Ing. Václav Hrach, Ph.D., předseda dozorčí rady
Ing. Libor Žížala místopředseda dozorčí rady
Ing. Pavel Herites člen dozorčí rady

AKCIONÁŘSKÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI  
MVV Energie CZ s. r. o. 99,92 %
Město Studénka 0,08 %
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Výsledek hospodaření za účetní období 11 920 tis. Kč
Celkové výnosy  77 966 tis. Kč
Počet zaměstnanců k 30. 9. 2008 25
Instalovaný tepelný/elektrický výkon 58 MW / 0 MW

ZÁKAZNÍCI
Dodávky tepelné energie 
domácnosti 1639
průmyslové areály 1
odběratelé z terciární sféry 15
Dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod 
domácnosti 1239
průmyslové areály 1
odběratelé z terciární sféry 141
 

Jediným zakladatelem společnosti Městské inženýrské sítě Studénka a. s. (MISS) bylo Město Studénka. V listo-
padu 2000 se většinovým vlastníkem stala společnost MVV EPS s. r. o. (předchůdce MVV Energie CZ s. r. o.), která 
odkoupila od Města Studénka většinový podíl akcií. Majoritní vlastník MVV Energie CZ s. r. o. poté odkupem 
dalších akcií od Města Studénka v březnu 2003 zvýšil svůj obchodní podíl na současných 99,92 %. 

Společnost zajišťuje na území města Studénka výrobu a dodávku tepelné energie z centrální výtopny. Teplo je 
vyráběno v plynových kotlích, přičemž skladba zdrojové výkonové kapacity centrální výtopny bezpečně pokrývá 
potřeby soustavy centrálního zásobování teplem. MISS také zajišťuje dodávku pitné vody a odvádění a čištění 
odpadních vod. Provozuje ve městě Studénka vodovodní řady v celkové délce 36 km, kanalizační řady v celkové 
délce 28 km a provozuje mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod.
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V hospodářském roce 2007/2008 došlo k poklesu prodeje tepla, jehož hlavní příčiny jsou v extrémně teplé 
zimě, v provádění rozsáhlé revitalizace bytových domů, které jsou významným odběratelem centrálního tepla 
a v odpojení části odběratelů od soustavy CTZ. Na čistírně odpadních vod byla instalována nová náplň biologic-
kého filtru, což vedlo ke zlepšení čisticího efektu. MISS nechala zhotovit v rámci příprav stavby „Decentralizace 
EC 500“ projektovou dokumentaci pro stavební řízení.

V říjnu 2007 se společnost přestěhovala do nového sídla z ulice Poštovní na ulici Tovární přímo do objektu 
centrální výtopny.

V tomto hospodářském roce společnost podpořila účast reprezentanta stolního tenisu Daniela Horuta na 
Paralympiádě v Pekingu. Finančně také podpořila družstvo mladší přípravky kopané TJ MSV Studénka a podpo-
řila klub HC Studénka. Sportovní oblast ve Studénce podpořila i finančními prostředky pro občanská sdružení při 
pořádání turnajů v nohejbalu dvojic, malé kopané a dalších turnajů. V kulturní oblasti v tomto roce společnost 
finančně pomohla organizátorům hudebního festivalu Kotvice 2008 a také Dechové hudbě Slatina při jejich účin-
kování v Německu.



Výroční zpráva 2007 / 2008

34

MVV enservis a. s.

Obchodní firma: MVV enservis a.s.

Sídlo: Pivovarská 2073, 470 01 Česká Lípa

Identifikační číslo: 272 99 872

DIČ: CZ 272 99 872

Datum vzniku společnosti: 1. srpna 2006

ORGÁNY SPOLEČNOSTI  
Představenstvo  
Ing. Luděk Jaroměřský  předseda představenstva 
Ing. Petr Koudelka  místopředseda představenstva
Ing. Zdeněk Tížek  člen představenstva 
 
Dozorčí rada  
Ing. Václav Hrach, Ph.D. předseda dozorčí rady
Ing. Libor Žížala  místopředseda dozorčí rady
Mgr. Roman Mendrygal  člen dozorčí rady

AKCIONÁŘSKÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI  
MVV Energie CZ s. r. o. 100 %

Výsledek hospodaření za účetní období -7 746 tis. Kč
Celkové výnosy  114 484 tis. Kč
Počet zaměstnanců k 30. 9. 2008  61
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Vznik společnosti MVV enservis a. s. je historicky spojen se společností INTOP s. r. o. Od března 2000 je jedi-
ným vlastníkem společnost MVV Energie CZ s. r. o. se 100% obchodním podílem ve společnosti a současně se 
společnost přejmenovává na MVV enservis s. r. o. V roce 2006 poté v rámci projektu rozdělení a po transformaci 
vznikla společnost MVV enservis a. s. 

MVV enservis a. s. je nástupnickou společností původní společnosti MVV enservis s. r. o., působící v minulých 
letech.

Společnost MVV enservis a.s. poskytuje svým zákazníkům veškeré služby od zajištění základní údržby zařízení 
pro výrobu a distribuci tepla a teplé užitkové vody až po realizaci investičních celků. Společnost MVV enservis a. s. 
působí v celé České republice. Rozdělena je na dvě divize – Čechy a Morava a má celkem čtyři střediska v České 
Lípě, Děčíně, Jablonci nad Nisou a Vsetíně. 

V hospodářském roce 2007 / 2008 společnost dále pokračovala v realizaci zakázek i mimo lokality svého stá-
lého působení. Mezi největší zakázky patřila rekonstrukce výměníkových stanic a objektových předávacích stanic 
(dále OPS) pro Pražskou teplárenskou a. s. Pro společnost Austin Detonator s. r. o. ve Vsetíně společnost rekon-
struovala topné systémy a pro Energetika Vítkovice a.s. v Ostravě vystavěla horkovodní přípojky. Mezi největší za-
kázky ve skupině MVV Energie CZ se řadí především realizace výměny čtyřtrubkového systému na dvoutrubkový 
pro Jabloneckou teplárenskou a realitní, a. s. v části Okružní – Žitná spolu s rekonstrukcí 17 OPS. Pro Zásobování 
teplem Vsetín a. s. společnost rekonstruovala primární topné okruhy sídliště Ohrada včetně OPS, pro TERMO 
Děčín kompletně zrekonstruovala systém sídliště Boletice a pro společnost ENERGIE Holding a. s. plynové kotelny 
na sídlišti 28. října v Lounech.
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OPATHERM a. s.

Obchodní firma: OPATHERM a.s.

Sídlo: Horní náměstí 283, 746 01 Opava

Identifikační číslo: 253 85 771

DIČ: CZ 253 85 771

Datum vzniku společnosti: 21. listopadu 1997

ORGÁNY SPOLEČNOSTI  
Představenstvo  
Ing. Miroslav Uvíra předseda představenstva
Ing. Libor Stuchlík místopředseda představenstva
 
Dozorčí rada  
Ing. Václav Hrach, Ph.D. předseda dozorčí rady
Mgr. Roman Mendrygal místopředseda dozorčí rady
Kamila Štěpanovská člen dozorčí rady

AKCIONÁŘSKÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI  
MVV Energie CZ s. r. o. 100 %

Výsledek hospodaření za účetní období 17 639 tis. Kč
Celkové výnosy  231 655 tis. Kč
Počet zaměstnanců k 30. 9. 2008  63
Instalovaný tepelný/elektrický výkon 108 MW / 0 MW
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ZÁKAZNÍCI  
Dodávky tepelné energie 
domácnosti 9 305
odběratelé z terciární sféry 55

Společnost Opatherm a. s. byla založena jako soukromá akciová společnost na základě společenské smlouvy 
tří zakladatelů v roce 1997. V lednu 1998 převzala společnost po zaniklém Městském podniku bytového hos-
podářství s. p. výrobu, rozvod a dodávku tepla ve městě Opava. V červnu 2001 odkoupila společnost od Města 
Opavy cca 86 % výrobních prostředků na území města. Od června 2001 je společnost členem skupiny MVV 
Energie CZ.

OPATHERM a. s. vyrábí a dodává teplo a teplou užitkovou vodu na území měst Opava a v Dolní Benešov. 
Poskytuje také služby v oblasti pronájmu nebytových prostor a zajišťuje dispečerskou pohotovost pro realitní 
společnosti a společenství vlastníků na území města Opavy. Společnost provozuje celkem dvě výtopny a 31 blo-
kových a 28 domovních kotelen, jejichž celkový instalovaný výkon je 115,5 MW a celková délka rozvodných sítí je 
cca 17 km.

Hospodářský rok 2007 / 2008 byl teplotně mírně nadprůměrný. V prodeji tepla se projevila úsporná opatření 
na straně odběratelů, zejména revitalizace domů. V tomto roce nedošlo k žádným novým připojením odběratelů. 
Společnost OPATHERM a. s. realizovala v rámci investičních akcí v tomto hospodářském roce druhou etapu mon-
táže patních měřidel teplé užitkové vody v hodnotě 3,82 mil. Kč.

OPATHERM a.s. i v tomto roce podpořila Slezský fotbalový klub Opava a. s., který v sezóně 2007 / 2008 obsadil 
celkově 3. místo v lize.
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Teplárna Liberec, a. s.

Obchodní firma: Teplárna Liberec, a. s.

Sídlo: tř. Dr. M. Horákové 641/34a, 460 01  Liberec 4

Identifikační číslo: 622 41 672

DIČ: CZ 622 41 672

Datum vzniku společnosti: 13. února. 1995

ORGÁNY SPOLEČNOSTI  
Představenstvo  
Ing. Zdeněk Stehlík předseda představenstva do 18. 9. 2008
Ing. Libor Žížala místopředseda představenstva do 18. 9. 2008
 předseda představenstva od 18. 9. 2008
Mgr. Roman Mendrygal člen představenstva do 18. 9. 2008
Ing. Tomáš Balcar člen představenstva do 18. 9. 2008
 místopředseda představenstva od 18. 9. 2008
Ing. Bohumír Fíla člen představenstva od 18. 9. 2008
MUDr. Jaroslav Krutský člen představenstva
Stanislav Cvrček člen představenstva

 
Dozorčí rada 
Ing. Václav Hrach předseda dozorčí rady
Ing. Jiří Kittner člen dozorčí rady
Jaroslav Urban člen dozorčí rady
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AKCIONÁŘSKÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI  
ENERGIE Holding a. s.  70 %
Statutární město Liberec   30 %

Výsledek hospodaření za účetní období 528 tis. Kč
Celkové výnosy    763 290 tis. Kč
Počet zaměstnanců k 30. 9. 2008 117
Instalovaný tepelný/elektrický výkon 231 MW / 12 MW

ZÁKAZNÍCI 
Dodávky tepelné energie 
domácnosti  19 044
průmysloví odběratelé  19
odběratelé z terciární sféry  157
Dodávky elektrické energie 
průmysloví odběratelé 2

Dokončení výstavby teplárny v Liberci se datuje k roku 1976. Zakladateli Teplárny Liberec, a. s. (dále TLIB), byli 
již v roce 1995 Severočeské teplárny, a. s., a Město Liberec. Dne 4. 1. 2007 došlo k poslední změně akcionářů, 
kdy 70 % akcií koupila od společnosti United Energy právní nástupce, a. s. společnost ENERGIE Holding a. s. 
a TLIB se tak stala součástí skupiny MVV Energie CZ. Zbývajících 30 % akcií zůstává ve vlastnictví Statutárního 
města Liberec. 

Základním předmětem podnikání TLIB je výroba, rozvod, nákup a prodej tepla a elektrické energie, prodej 
zemního plynu a činnosti s těmito aktivitami spojené. Společnost zásobuje tepelnou energií město Liberec a jeho 
městskou část (dříve samostatný městys) Vratislavice nad Nisou a elektrickou energií a zemním plynem závod pro 
termické využití odpadů. Technologie v TLIB umožňuje pro výrobu používat dvě paliva – topný olej a zemní plyn 
(ten je zde využíván jako doplňkové palivo). Teplárna je také technologicky propojena se spalovnou komunálních 
odpadů, od níž nakupuje a pro další výrobu také částečně využívá tepelnou energii.
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Z důvodu prudkého nárůstu cen ropy na světových trzích, zvýšení sazby DPH a zavedení ekologické daně, 
byla po provedených analýzách, projednání se zástupci Statutárního města Liberec a schválení představenstvem 
společnosti, vyhlášena po dvou letech nová cena tepelné energie s platností od 1. 1. 2008. K tomuto datu byla 
též rozšířena vícesložková cena tepelné energie pro odběratele na sekundárních rozvodech.

V hospodářském roce 2007 / 2008 realizovala TLIB investiční akce v celkovém objemu 27 mil. Kč. Tyto akce 
byly převážně zaměřeny na rekonstrukci výrobních zařízení, obnovu distribučních sítí a napojení nových odběra-
telů z řad bytových domů i podnikatelských objektů. 

TLIB i v tomto roce finančně podpořila charitativní akci Primátorský den solidarity, díky níž byly pro Léčebnu 
dlouhodobě nemocných v Krajské nemocnici Liberec nakoupena další nová polohovací lůžka.
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TERMO Děčín a. s.

Název subjektu: TERMO Děčín a.s.

Sídlo: Oblouková 25, 405 02 Děčín III

Identifikační číslo: 640 50 882

DIČ: CZ 640 50 882

Datum vzniku společnosti: 29. listopadu 1995

ORGÁNY SPOLEČNOSTI  
Představenstvo  
Ing. Pavel Herites předseda představenstva
Ing. Radomír Ondra místopředseda představenstva
Ing. Petr Šimoník člen představenstva
 
Dozorčí rada  
Ing. Václav Hrach, Ph.D. předseda dozorčí rady
Ing. Libor Žížala místopředseda dozorčí rady
Mgr. Miroslav Samler člen dozorčí rady

AKCIONÁŘSKÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI  
MVV Energie CZ s. r. o.   96,91 %
Statutární město Děčín     3,09 %

Výsledek hospodaření za účetní období  58 915 tis. Kč
Celkové výnosy    373 344 tis. Kč
Počet zaměstnanců k 30. 9. 2008   40
Instalovaný tepelný/elektrický výkon  104 MW / 12 MW
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ZÁKAZNÍCI 
Dodávky tepelné energie 
domácnosti   11 001
průmyslové areály   2
odběratelé z terciární sféry   97
Dodávky elektrické energie   
průmysloví odběratelé   1

TERMO Děčín a.s. (dále jen TERMO) byla založena jediným akcionářem Městem Děčín v roce 1995. Strategic-
kým partnerem se v květnu roku 2000 stala společnost  MVV Energie CZ s.r.o., která odkoupila 66,66 % akcií 
společnosti. V srpnu 2005 se podíl MVV Energie CZ s.r.o. v TERMO zvýšil na 96,91 % a minoritní akcionář Statu-
tární město Děčín drží 3,09  % akcií. 

Hlavní výrobní základnu TERMO tvoří 5 centrálních zdrojů tepla ve městech Děčín a Jílové. Jako palivo je výhradně 
používán zemní plyn a také geotermální voda. Systém geotermálního zdroje jako paliva pro centrální zásobování tep-
lem (dále CZT) je v České republice ojedinělý. TERMO dodává teplo i ze 33 domovních plynových kotelen.

V uplynulém hospodářském roce byly realizovány celkem dodávky 407 800 GJ (tj. 113 275 MWh) tepelné 
energie a vyrobeno bylo 29 000 MWh elektrické energie, přičemž její část spotřebovala TERMO pro vlastní 
potřebu. V daném období probíhala i další jednání pro rozšíření okruhu odběratelů tepla, s čímž souvisí i cílený 
proces udržení ceny tepla na konkurenceschopné úrovni. 
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Hlavní investiční akce v hospodářském roce 2007 / 2008 byly v rámci přijaté strategie společnosti směřovány pře-
devším do oblasti zkvalitňování dodávky tepla. Modernizací rozvodu tepla a instalací 36 kompaktních předávacích 
stanic (dále KPS) v lokalitě Boletice lze realizovat individuální dodávky tepla celoročně. Zároveň byla provedena 
i vizualizace provozního stavu KPS na centrální dispečink, umožňující okamžitou reakci na vzniklé poruchové stavy 
a náhrada části původních sekundárních rozvodů za nové předizolované potrubí. Stejný komfort zákazníkům 
přinesla i rekonstrukce 4 předávacích stanic v Podmoklech. Obdobný přínos má i osazení 17 ks měřících souprav 
na měření spotřeby tepla na přípravu TUV ve čtyřtrubkových rozvodech v lokalitě VS OK5 CZT Benešovská a rekon-
strukce řídícího systému CZT Bynov zvýšila spolehlivost a bezpečnost dodávky pro odběratele v uvedené lokalitě.

 
TERMO se již pravidelně podílí na společenském, kulturním a sportovním životě města Děčín a města Jílo-

vého. Společnost tak kromě dalších aktivit pokračuje v dlouhodobé spolupráci s  Asociací vozíčkářů a zdravotně 
i mentálně postižených AVAZ, občanským sdružením Slunečnice pomáhajícím lidem s mentálním a duševním 
postižením a dalšími. TERMO také podporuje Basketbalový klub Děčín, který se v uplynulém ročníku Národní 
basketbalové ligy umístil na 5. místě.
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Zásobování teplem Vsetín a. s.

Obchodní firma: Zásobování teplem Vsetín a. s.

Sídlo: Jiráskova 1326, 755 01 Vsetín

Identifikační číslo: 451 92 588

DIČ: CZ 451 92 588

Datum vzniku společnosti: 6. května 1992

ORGÁNY SPOLEČNOSTI  
Představenstvo  
Mgr. Roman Mendrygal předseda představenstva
Petr Heincl místopředseda představenstva
Ing. Michal Chmela člen představenstva
 
Dozorčí rada  
Ing. Václav Hrach, Ph.D. předseda dozorčí rady
Ing. Libor Žížala místopředseda dozorčí rady
Josef Matoška člen dozorčí rady

AKCIONÁŘSKÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI  
MVV Energie CZ s. r. o.   98,59 %
ostatní akcionáři    1,41 %

Výsledek hospodaření za účetní období  43 385 tis. Kč
Celkové výnosy    462 276 tis. Kč
Počet zaměstnanců k 30. 9. 2008   68
Instalovaný tepelný/elektrický výkon        193 MW / 9 MW
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ZÁKAZNÍCI  
Dodávky tepelné energie 
domácnosti   8 600
průmysloví odběratelé   26
odběratelé z terciální sféry   65
Dodávky elektrické energie 
odběratelů   112
Dodávky vody a odvádění odpadních vod 
domácnosti   3
průmyslové objekty   33
Telekomunikační služby 
odběratelů   63

Společnost Zásobování teplem Vsetín a. s. (dále ZTV) byla založena v květnu 1992 Fondem národního ma-
jetku ČR. Většinovým akcionářem se v březnu 2000 stala společnost MVV EPS s. r. o. (předchůdce MVV Energie 
CZ s. r. o.). Majoritní akcionář MVV Energie CZ s. r. o. postupně zvýšil svůj obchodní podíl ve společnosti na sou-
časných 98,59 %, přičemž zbylé akcie jsou nadále ve vlastnictví drobných akcionářů. 

Společnost zajišťuje dodávku tepelné energie pro město Vsetín a průmyslový areál Jasenice ve Vsetíně. Hlav-
ním zdrojem v soustavě centrálního zásobování teplem (dále CZT) Město je Teplárna Jiráskova, kde jsou mimo 
plynových kotlů instalovány kogenerační jednotky a za současného využití odpadního tepla je vyráběna i elek-
trická energie. Elektrická energie je odtud dále dodávána do dvou lokálních distribučních soustav Jiráskova a Ja-
senice a část směřuje do výkupu. V otopném období je výroba tepla výkonově doplňována z Výtopny Ohrada, 
a jsou využívány i tři lokální kotelny. Do lokality průmyslového areálu Jasenice dodává ZTV také pitnou vodu, 
odvádí odpadní a srážkové vody a poskytuje zde telekomunikační služby. 

V hospodářském roce 2007 / 2008 zaznamenala společnost ZTV nárůst prodeje tepla v průmyslovém areálu 
Jasenice, kdy došlo k připojení 4 nových odběratelů. Naopak dodávky tepla ve městě klesají a jsou ovlivněny kli-
matickými podmínkami a realizovanými úspornými opatřeními na straně odběratelů. V prodeji elektrické energie 
ZTV vykázala nárůst, a to i vzhledem k vyšší spotřebě stávajících odběratelů a připojení nových odběrných míst. 
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V oblasti telekomunikačních služeb nabídla společnost více odběratelům datové služby (internet), avšak vlivem 
stěhování společností poklesl počet odběratelů služeb hlasových. Vlivem trendu úspor pokles také prodej pitné 
vody společnosti o cca 20 %, ZTV však nově v tomto roce připojila 3 odběratele.

Investice v průběhu roku 2007/2008 směřovaly zejména do oblasti distribuce tepla a elektřiny. V oblasti 
tepla ZTV investovala do modernizace rozvodů včetně instalace nových objektových předávacích stanic, např. 
rekonstrukce sídliště Ohrada, část lokality Sychrov, Rybníky. Došlo k vybudování několika výměníkových stanic 
v průmyslovém areálu Jasenice. V oblasti elektřiny ZTV realizovala výstavbu trafostanice v průmyslovém areálu 
Jablůnka, provedla rekonstrukci trafostanice pro objekt M1 v průmyslovém areálu Jasenice a dokončila výstavbu 
záložního vedení vysokého napětí.

 
ZTV finančně podpořila TJ SOKOL u příležitosti pořádání XI. ročníku Běhu naděje. Finanční prostředky vě-

novala společnost i oddílu floorbalu a tenisovému oddílu TJ MEZ Vsetín a družstvu starších žáků FC Semetín. 
Finančně také podpořila Stacionář ve Vsetíně a věnovala prostředky na dokončovací práce Pastoračního centra ve 
Vsetíně. 
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Společnost MVV Energie CZ s. r. o. dosáhla v hospodářském roce 2007 / 2008 výsledku hospodaření před 
zdaněním ve výši více jak 92 mil. Kč. V meziročním srovnání jde o pokles téměř o 25 %, který však byl způsoben 
především nižšími dividendami vyplacenými od dceřiných společností z výsledků hospodářského roku 2006 / 2007 
jako důsledek neobvykle teplé zimy. Tyto dividendy činily zhruba 87 mil. Kč a meziročně zaznamenaly pokles 
o více jak 27 %. Společnosti se dále podařilo nepatrně zvýšit svůj provozní zisk na necelé 2 mil. Kč a v důsledku 
výrazně pozitivní peněžní bilance i navýšit ostatní finanční výsledky hospodaření na více jak 3 mil. Kč. 

Tržby společnosti meziročně poklesly o 7 %. Hlavním důvodem bylo snížení dodávek centrálně zajišťovaného 
nákupu paliv dceřiným účastem kvůli částečnému snížení jimi držených zásob. Jednalo se  především o společ-
nosti spalující topný olej, u kterých byl aplikován způsob zajištění dodávek topného oleje přímo do spotřeby bez 
nutnosti držení vlastních zásob (tzv. metodou Just in Time). O něco menším tempem (5 %) meziročně poklesly 
i celkové náklady na nakupovaná paliva. Nižší tempo poklesu nákladů oproti tržbám z paliv je způsobeno přede-
vším vysokým nárůstem světových cen paliv (odvozených od prudkého růstu cen ropy) a snahou zmírnit dopad 
na konečného odběratele jeho částečnou centrální absorpcí.

Mírný meziroční pokles bilanční sumy byl způsoben především snížením úvěrové angažovanosti u bank a vý-
platou dividendy mateřské společnosti MVV Energie AG. Mateřská společnost je kótovaná na frankfurtské burze 
a více jak z poloviny vlastněna německým městem Mannheim. 

Společnost MVV Energie CZ s. r. o. i v tomto hospodářském roce řádně splnila veškeré oprávněné závazky, 
které měla vůči finančním i ostatním věřitelům.
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Ukazatel Hospodářský rok 
2007/2008

Hospodářský rok 
2006/2007

Hospodářský rok 
2005/2006

Tržby 385 157 413 417 277 440

Hospodářský výsledek před zdaněním 92 419 121 888 68 850

Bilanční suma 1 705 900 1 842 296 1 255 109

Cizí zdroje 146 349 290 773 128 437

Zadluženost (cizí zdroje/pasiva) 8,6 % 15,8 % 10,2 %

Rentabilita celkových aktiv (zisk/A) 5,4 % 6,6 % 5,5 %

* v lednu 2007 byla skupina MVV Energie CZ rozšířena novou akvizicí
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za finanční rok  2007/2008 (říjen 2007 - září 2008)

Dozorčí rada společnosti MVV Energie CZ s.r.o. nezaznamenala v tomto roce žádné personální změny. 

V průběhu fiskálního roku se konalo jednání dozorčí rady celkem třikrát a dne 14. listopadu 2007 bylo přijato 
rozhodnutí dozorčí rady mimo zasedání („per rollam“).

Na základě doporučení dozorčí radou byly během tohoto fiskálního roku schváleny jediným společníkem 
změny v Katalogu transakcí, změny ve Společenských smlouvách dceřiných společností, dále byl schválen projekt 
„Cogen“ týkající se výstavby kogeneračních jednotek na dceřiných společnostech a byly také schváleny obchody 
s emisními povolenkami skupiny MVV Energie CZ. 

Velmi zásadní bylo rozhodnutí jediného společníka ve věci stanovení pravomocí pro každého z obou jednatelů 
a ohledně změn ve Společenské smlouvě společnosti MVV Energie CZ s.r.o. Rozhodnutím jediného společníka ze 
dne 18.července 2008 byla udělena prokura Ing. Liborovi Žížalovi, současnému finančnímu manažerovi společ-
nosti MVV Energie CZ s.r.o. Dne 22. 8. 2008 byl rozhodnutím jediného společníka společnosti schválen finanční 
plán skupiny MVV Energie CZ na rok 2008 / 2009 a výplata dividend společnosti MVV Energie AG.

V průběhu zasedání byla dozorčí radou schválena Zpráva dozorčí rady společnosti MVV Energie CZ s.r.o. za 
finanční rok 2006 / 2007, jejími členy byla přezkoumána  účetní závěrka a hospodářské výsledky po zdanění za 
fiskální rok 2006 / 2007 a byla  předložena i Zpráva o propojených osobách  za fiskální rok 2006 / 2007. Dozorčí 
rada schválila založení nové dceřiné společnosti POWGEN a.s. 
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Na zasedání dozorčí rady byli její členové v průběhu celého roku informování jednatelem společnosti MVV 
Energie CZ s.r.o. o finanční situaci této společnosti i o společnostech skupiny MVV Energie CZ. Dále byla dozorčí 
rada pravidelně informována o vývoji nových či stávajících projektech společnosti MVV Energie CZ s.r.o. Dozorčí 
rada byla dále postupně informována o finalizaci projektu akvizice jednotek na dodávání tepla v Litoměřicích, 
Lounech, Mimoni a 70% podílu v Teplárně Liberec (projekt „Northland“) a o probíhající arbitráži týkající se této 
akvizice. V průběhu celého roku byla také dozorčí rada podrobně informována o vývoji akvizičního projektu – ná-
kup podílu ve společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a teplárenské infrastruktury. 

V Mannheimu dne 3. prosince 2008 
 

        Matthias Brückmann
         předseda dozorčí rady
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ra Zpráva nezávislého auditora  
o ověření výroční zprávy

za ověřované období od 1. 10. 2007 do 30. 9. 2008

Firma: MW Energie CZ s.r.o.

IČ: 49 68 54 90

Sídlo: Chrudimská 2526/2a, 130 00 Praha 3

Předmět a rozsah auditu
Na základě provedeného auditu jsme dne 3. 10. 2008 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, 

zprávu následujícího znění:

„Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled 

o peněžních tocích a přílohu k účetní závěrce, včetně obecných účetních zásad k datu 30. 9. 2008 společnosti MW Energie 

CZ s.r.o.

Za sestavení a za věrné zobrazení skutečností v této účetní závěrce v souladu s účetními předpisy platnými v České republice 

odpovídá vedení společnosti MW Energie CZ s.r.o. Toto vedení je mimo jiné povinno navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad 

sestavováním a věrným zobrazením skutečností v této účetní závěrce tak, aby zde nebyly obsaženy významné nesprávnosti způso-

bené podvodem nebo chybou, a zvolit a uplatňovat účetní odhady, které jsou s ohledem na danou situaci přiměřené.

Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem 

o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto 

standardy vyžadují, aby auditor dodržoval etické normy a plánoval a prováděl audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že účetní 

závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených 

v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na posouzení auditora, mimo jiné na tom, jak auditor vyhodnotí riziko vý-

znamné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor 

posoudí vnitrní kontroly, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení skutečností v účetní závěrce, aby mohl navrhnout 

auditorské postupy, které budou v dané situaci vhodné. Cílem tohoto posouzení však není, aby se auditor vyjádřil k účinnosti 

vnitrních kontrol účetní jednotky. Audit zahrnuje též posouzení vhodnosti použitých účetních zásad, přiměřenosti účetních odhadů 

provedených vedením a dále posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
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Domníváme se, že důkazní informace, které jsme získali, jsou dostatečné a vhodné, aby poskytovaly přiměřený základ pro vyjád-

ření výroku auditora.

Zpráva je určena společníkům účetní jednotky.

Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz finanční 

pozice společnosti MW Energie CZ s.r.o. k datu 30.9.2008 a výsledků jejího hospodaření za období od 1. 10. 2007 

do 30. 9. 2008 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.“

Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti MVV Energie CZ s.r.o. 

k datu 30.9.2008. Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti MVV Energie CZ s.r.o. Naším úkolem je 

vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích.

Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy vztahujícími se k prověrce a souvisejícími aplikačními dolož-

kami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, 

že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na 

analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než 

audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.

Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě 

o vztazích mezi propojenými osobami společnosti MVV Energie CZ s.r.o. k datu 30. 9. 2008.

Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědné vedení společnosti. 

Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České 

republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve 

výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v sou-

ladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Výrok auditora o ověření výroční zprávy společnosti MVV Energie CZ s.r.o.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti MVV Energie CZ s.r.o. k datu 
30. 9. 2008 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

V Praze dne 27. 11. 2008
 

TPA Horwath Notia Audit s.r.o.  
Mánesova 917/28, Praha 2 - Vinohrady 

číslo osvědčení 080 KAČR

Auditor:
Ing. Rostislav Kuneš
číslo osvědčení 1307 KAČR
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k 30. 9. 2008 v celých tisících CZK

Řádek
Běžné období Minulé období

Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 1 750 188 -44 288 1 705 900 1 842 894

B. Dlouhodobý majetek 1 505 059 -37 401 1 467 658 1 370 977

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 20 803 -19 489 1 314 2 885

2 Nehmotné výsledky výzkumu  
a vývoje 75 -75 0 0

3 Software 20 728 -19 414 1 314 2 689

6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 10

7 Nedokončený dlouhodobý  
nehmotný majetek 0 0 186

II. Dlouhodobý hmotný majetek 10 962 -5 912 5 050 4 330

3 Samostatné movité věci 
a soubory movitých věcí 10 557 -5 912 4 645 1 515

7 Nedokončený dlouhodobý  
hmotný majetek 405 405 339

8 Poskytnuté zálohy 
na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 2 476

III. Dlouhodobý finanční majetek 1 473 294 -12 000 1 461 294 1 363 762

1 Podíly v ovládaných  
a řízených osobách 1 467 861 -12 000 1 455 861 1 352 963

4 Půjčky a úvěry – ovládající  
a řídící osoba, podstatný vliv 5 433 5 433 10 799
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Řádek
Běžné období Minulé období

Brutto Korekce Netto Netto

C. Oběžná aktiva 242 814 -6 887 235 927 470 262

I. Zásoby 19 474 0 19 474 35 175

2 Nedokončená výroba a polotovary 19 474 19 474 19 131

5 Zboží 0 0 16 044

II. Dlouhodobé pohledávky 17 918 0 17 918 23 771

1 Pohledávky z obchodních vztahů 17 918 17 918 23 771

III. Krátkodobé pohledávky 79 630 -6 887 72 743 100 442

1 Pohledávky z obchodních vztahů 60 881 -6 887 53 994 60 930

2 Pohledávky – ovládající  
a řídící osoba 10 016 10 016 24 621

6 Stát – daňové pohledávky 307 307 4 665

7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 2 146 2 146 1 766

8 Dohadné účty aktivní 6 270 6 270 4 065

9 Jiné pohledávky 10 10 4 395

IV. Krátkodobý finanční majetek 125 792 0 125 792 310 874

1 Peníze 158 158 171

2 Účty v bankách 105 634 105 634 41 053

3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 20 000 20 000 269 650

D. Časové rozlišení 2 315 0 2 315 1 655

I. 1 Náklady příštích období 2 315 2 315 1 655
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PASIVA CELKEM 1 705 900 1 842 894

A. Vlastní kapitál 1 558 496 1 551 795

I. Základní kapitál 720 000 720 000

1 Základní kapitál 720 000 720 000

II. Kapitálové fondy 586 449 502 543

2 Ostatní kapitálové fondy 440 001 440 001

3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 146 448 62 542

III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 9 565 3 462

1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 9 565 3 462

IV. Výsledek hospodaření minulých let 153 688 203 742

1 Nerozdělený zisk minulých let 153 688 203 742

V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 88 794 122 048

B. Cizí zdroje 146 349 291 099

I. Rezervy 30 343 30 942

3 Rezerva na daň z příjmů 0 5 118

4 Ostatní rezervy 30 343 25 824

II. Dlouhodobé závazky 27 857 13 420

10 Odložený daňový závazek 27 857 13 420

III. Krátkodobé závazky 63 074 211 498

1 Závazky z obchodních vztahů 19 136 54 180

2 Závazky – ovládající a řídící osoba 0 264

4 Závazky ke společníkům, členům družstva  
a k účastníkům sdružení 0 131 400

5 Závazky k zaměstnancům 1 285 967
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Řádek Běžné období Minulé období

6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 712 711

7 Stát – daňové závazky a dotace 2 682 331

8 Krátkodobé přijaté zálohy 11 376 9 229

10 Dohadné účty pasivní 27 183 3 716

11 Jiné závazky 700 10 700

IV. Bankovní úvěry a výpomoci 25 075 35 239

1 Bankovní úvěry dlouhodobé 16 119 25 075

2 Krátkodobé bankovní úvěry 8 956 10 164

C. Časové rozlišení 1 055 0

2 Výnosy příštích období 1 055 0

Datum sestavení: Sestavil:  Statutární orgán:
3. října 2008

 Ing. Věra Křížová Ing. Václav Hrach, Ph.D.
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za období od 1. 10. 2007 do 30. 9. 2008 v celých tisících CZK
      

Řádek Běžné období Minulé období

I. Tržby za prodej zboží 306 873 0

A. Náklady vynaložené na prodané zboží -293 142 0

+ Obchodní marže 13 731 0

II. Výkony 78 627 0

1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 78 284 0

2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 343 0

B. Výkonová spotřeba -57 629 0

1 Spotřeba materiálu a energie -3 527 0

2 Služby -54 102 0

+ Přidaná hodnota 34 729 0

C. Osobní náklady -22 896 0

1 Mzdové náklady -17 349 0

3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění -5 048 0

4 Sociální náklady -499 0

D. Daně a poplatky -22 0

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku -3 677 0

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 6 0

1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 6 0

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období -5 718 0

IV. Ostatní provozní výnosy 170 0
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Řádek Běžné období Minulé období

H. Ostatní provozní náklady -680 0

* Provozní výsledek hospodaření 1 912 0

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 87 204 0

1 Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách 
a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 87 204 0

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 6 452 0

X. Výnosové úroky 3 677 0

N. Nákladové úroky -1 825 0

XI. Ostatní finanční výnosy 1 563 0

O. Ostatní finanční náklady -6 564 0

* Finanční výsledek hospodaření 90 507 0

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost -3 625 0

1 Daň z příjmů za běžnou činnost (splatná) -3 791 0

2 Daň z příjmů za běžnou činnost (odložená) 166 0

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 88 794 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období 88 794 0

Výsledek hospodaření před zdaněním 92 419 0

Datum sestavení: Sestavil:  Statutární orgán:
3. října 2008

 Ing. Věra Křížová Ing. Václav Hrach, Ph.D.



Výroční zpráva 2007 / 2008

62

Fi
n

an
čn

í v
ýk

az
y PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 1. 10. 2007 do 30. 9. 2008 v celých tisících CZK

Řádek Běžné období

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 41 224  

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 92 419  

A.1. Úpravy o nepeněžní operace -86 125  

A.1.1. Odpisy stálých aktiv 3 677  

A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv 5 712  

A.1.2.1.    Změna stavu opravných položek 1 193  

A.1.2.2.    Změna stavu rezerv 4 519  

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -6  

A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku -93 656  

A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky a vyúčtované výnosové úroky -1 852  

A.1.5.1.    Vyúčtované nákladové úroky 1 825  

A.1.5.2.    Vyúčtované výnosové úroky -3 677  

A.1.6. Úpravy o ostatní nepeněžní operace 0  

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

6 294  

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu 274 008  

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a časového rozlišení aktivního 27 862  

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a časového rozlišení pasivního -19 205  

A.2.3. Změna stavu zásob 15 701  

A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku 249 650  

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 280 302  

A.3. Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků -1 602  

A.4. Přijaté úroky 3 677  

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období -9 216  

A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy 0  

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 93 656  
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Řádek Běžné období

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 366 817  

B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -2 665  

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 6  

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 5 366  

B.4. Přijaté dividendy a podíly na zisku 0  

B.5. Přijaté úroky 0  

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 2 707  

C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků -8 956  

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky -296 000  

C.2.1.
   Zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, event. rezervního fondu  
   včetně složených záloh na toto zvýšení

0  

C.2.2.    Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům 0  

C.2.3.    Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0  

C.2.4.    Úhrada ztráty společníky 0  

C.2.5.    Přímé platby na vrub fondů 0  

C.2.6.
   Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně srážkové daně  
   vztahující se k těmto nárokům

-296 000  

C.3. Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků 0  

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -304 956  

F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 64 568  

D. Rozdíl D = P + F - R 0  

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 105 792  

Datum sestavení: Sestavil:  Statutární orgán:
3. října 2008

 Ing. Věra Křížová Ing. Václav Hrach, Ph.D.
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VLASTNÍHO KAPITÁLU
 za období od 1. 10. 2007 do 30. 9. 2008 v celých tisících CZK
        

Základní kapitál  
a vlastní akcie

Emisní 
ážio

Fondy  
z přecenění  
a přepočtů

Ostatní  
kapitálové  

fondy

Rezervní  
fond

Ostatní  
fondy  

ze zisku

Nerozdělené  
výsledky  

hospodaření
Celkem

Stav k 1. 10. 2007 720 000 0 62 542 440 001 3 462 0 325 790 1 551 795

Transakce s vlastníky celkem 0 0 0 0 6 103 0 -83 308 -77 205

Dividendy / podíly na zisku -166 000 -166 000

Ostatní 1 1

Překlasifikace a přesuny 6 102 -6 102 0

Výsledek hospodaření  
za běžné období

88 794 88 794

Čisté nerealizované zisky 
(ztráty) celkem

0 0 83 906 0 0 0 0 83 906

Přecenění cenných papírů  
a účastí

87 243 87 243

Přecenění derivátů -3 337 -3 337

Stav k 30. 9. 2008 720 000 0 146 448 440 001 9 565 0 242 482 1 558 496

Datum sestavení: Sestavil:  Statutární orgán:
3. října 2008

 Ing. Věra Křížová Ing. Václav Hrach, Ph.D.
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 Příloha k účetní závěrce
společnosti MVV Energie CZ s. r. o.

za účetní období od 1. 10. 2007 do 30. 9. 2008

1 Popis účetní jednotky

Firma: MVV Energie CZ s.r.o.

IČ: 49 68 54 90

Založení / Vznik: Podpis společenské smlouvy dne 7. září 1993, zápis do obchodního rejstříku dne 6. října 1993

Sídlo: Praha 3, Chrudimská 2526/2a

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Spisová značka: Oddíl C, vložka 23493 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze

Hospodářský rok: 1. října až 30. září

Předmět podnikání: Společnost holdingového typu
Realizace projektů úspor energie

Základní kapitál: Základní kapitál činí 720 mil. Kč a je plně splacen.

1.1 Osoby podílející se více jak 20 % na základním kapitálu účetní jednotky
 Jméno / Firma  Podíl v %
  Běžné období  Minulé období
 MVV Energie AG (Německo) 100,0  100,0

1.2 Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku
 Dne 1. června 2008 bylo zapsáno převzetí jmění společnosti CABO-CS, spol. s  r.  o., a to podle smlouvy o převodu jmění. Ostatní změny 

a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období jsou uvedeny níže.

1.3 Popis organizační struktury podniku
 Organizační struktura společnosti je ke dni 30. září 2008 tvořena 3 úseky, jedním oddělením a šesti samostatnými pozicemi. Oddělení 

společnosti je rozčleněno do 2 pracovních pozic a je řízeno vedoucím oddělením. Organizační strukturu schvaluje jednatel společnosti 
s ohledem na účelnost a efektivnost řízení. Úseky společnosti jsou následující: Finanční úsek, Obchodně-technický úsek a Úsek IS/IT. 

1.4 Statutární orgány v průběhu účetního období
 Jméno Funkce Od (datum) Do (datum)
 Ing. Václav Hrach, Ph.D. jednatel 1. 10. 2007 30. 9. 2008
 Dr. Thomas Severin jednatel 1. 4. 2008 25. 7. 2008
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 Jménem společnosti jednají jednatelé samostatně ve všech věcech, jejichž hodnota nepřesáhne v jednotlivém případě ekvivalent částky 
150 tis. EUR, ve všech ostaních případech jednají jednatelé společně.

1.6 Prokura
 Dne 20. srpna 2008 byla do obchodního rejstříku zapsána prokura, která byla udělena panu Ing. Liboru Žížalovi. V prokuře je zahrnuto 

oprávnění zcizovat a zatěžovat nemovitosti.

1.7 Dozorčí orgány v průběhu účetního období
Jméno Funkce Od (datum) Do (datum)

Matthias Brückmann předseda 1. 10. 2007 30. 9. 2008

Hans Georg Hägele místopředseda 1. 10. 2007 30. 9. 2008

Dr. Reiner Andreas Lübke člen 1. 10. 2007 30. 9. 2008

Stefan Grützmacher člen 1. 10. 2007 30. 9. 2008

Dr. iur. Martin Auer člen 1. 10. 2007 30. 9. 2008

1.8 Poskytnuté půjčky, záruky či jiná plnění
 Taková plnění společníkům, členům statutárních, dozorčích nebo řídících orgánů poskytnuta nebyla.

2 Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách  
a způsobech oceňování

2.1 Použité účetní metody mající významný vliv pro posouzení situace podniku  
a jejich změny

 Společnost sestavila účetní závěrku v souladu s obecnými účetními zásadami a s principy stanovenými zákonem 563/1991 Sb., o účet-
nictví a souvisejících podzákonných právních předpisů upravujících způsob vedení účetnictví pro podnikatele.

 Pokud není uvedeno jinak, jsou částky v příloze k účetní závěrce uvedeny v celých tisících CZK.
 Společnost ve svém výkazu zisku a ztráty zobrazuje výnosy jako kladné hodnoty a náklady jako záporné hodnoty.

2.2 Oceňování

2.2.1 Způsob stanovení reálné hodnoty cenných papírů, majetkových účastí a derivátů
 Cenné papíry a majetkové účasti se při nákupu oceňují pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny cenného papíru a podílu jsou přímé 

náklady související s pořízením, např. poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám. 
K datu účetní závěrky jsou majetkové účasti oceněny ekvivalencí s výjimkou majetkové účasti v Dubské energetické společnosti a. s., jež 
je oceněna pořizovací hodnotou upravenou o opravnou položku k této finanční investici z důvodu nemožnosti jejího ocenění ekviva-
lenční metodou. 
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Půjčky podnikům ve skupině jsou oceněny jmenovitou hodnotou půjček.
 Změny reálné hodnoty včetně změn v ocenění podílu ekvivalencí podle jednotlivých druhů finančního majetku jsou uvedeny dále v pří-

loze k účetní závěrce.

2.2.2 Způsob stanovení opravných položek

Druh majetku Opravná položka Způsob stanovení / Zdroj informací

Běžné období Minulé období

Dlouhodobý majetek 328 85 dle individuálního posouzení

Podíly ve společnostech 12 000 12 000 100 % pořizovací ceny investice

Pohledávky 6 887 5 937 podle věkové struktury po splatnosti

Celkem 19 215 18 022

2.2.3 Způsob stanovení odpisových plánů a použité metody pro účetní odpisy
 Dlouhodobý majetek je odepisován lineární metodou s dobou odepisování uvedenou níže. Každému dlouhodobému majetku je indivi-

duálně stanovena doba odepisování dle odhadované doby životnosti.

Skupina dlouhodobého majetku Průměrná doba odepisování

Běžné období Minulé období

Software 2 - 4 roky 2 - 4 roky

Stroje a zařízení 4 - 6 let 4 - 6 let

2.2.4 Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách
 Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České národní banky ke dni uskutečnění účetního 

případu.
 Pohledávky a závazky v cizí měně jsou k datu účetní závěrky přepočteny dle platného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou 

k tomuto datu a zjištěné kurzové rozdíly jsou proúčtovány na účet kurzových zisků nebo ztrát. 

2.2.5 Způsob ocenění nedokončené výroby
 Nedokončená výroba, vztahující se k rozpracovaným projektům, je oceňována na úrovni jejich přímých nákladů a podílu na nákladech 

režijních. Společnost tvoří opravné položky k nedokončené výrobě na základě individuálního posouzení stavu jednotlivých projektů. 
V případě pochybností o realizovatelnosti nedokončené výroby se na daný projekt tvoří opravná položka ve výši 100 %. V běžném 
účetním období společnost netvořila opravné položky.
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 Na základě smlouvy o převodu jmění došlo k převzetí jmění společnosti GABO-CS, spol. s. r. o., a to s rozhodným dnem 1. října 2007. 
Z tohoto důvodu v souladu s interpretací I-11 Národní účetní rady společnost přistoupila k prezentaci minulého období následovně:

 – v rozvaze jsou ve sloupci minulé období uvedeny hodnoty k 1. říjnu 2007, tj. hodnoty z počáteční rozvahy  
   k rozhodnému dni převzetí jmění

 – ve výkazu zisku a ztráty, v přehledu o peněžních tocích a v přehledu o změnách ve vlastním kapitálu  
   není minulé období uvedeno

 – v příloze k účetní závěrce jsou u komentářů k rozvažným položkám uváděny i hodnoty minulého období,  
   u komentářů k výsledkovým položkám tyto hodnoty uváděny nejsou

3 Významné události mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému jsou  
výkazy schváleny k předání mimo účetní jednotku

 V tomto období nedošlo k žádným významným událostem, které by měly dopad na finanční pozici společnosti.

Aktiva

B. Dlouhodobý majetek
 Pohyby dlouhodobého majetku jsou zobrazeny v tabulce Rozbor majetku na konci této části přílohy.

B.I Dlouhodobý nehmotný majetek
 Zůstatek Stav k 30. 9. 2008 1 314
  Stav k 1. 10. 2007 2 885

Položka rozvahy Netto hodnota k 30. 9. 2008

Software 1 314

Celkem 1 314

 Rozbor přírůstků
 Přírůstky celkem v pořizovacích cenách 419
 z toho:   
    SW Exact Event Manager 233
    Ostatní 186

 Rozbor úbytků
 Úbytky celkem v zůstatkových cenách 254
 z toho:
    Prodeje 95
    Likvidace 159



Fi
n

an
čn

í v
ýk

az
y

Finanční část

69

 Přeúčtování, ostatní
 Přeúčtování celkem 1 709
 z toho:   
    Odpisy 1 794
    Změna stavu opravných položek -85

B.II Dlouhodobý hmotný majetek
 Zůstatek Stav k 30. 9. 2008 5 050
  Stav k 1. 10. 2007 4 330

Položka rozvahy Netto hodnota k 30. 9. 2008

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 4 645

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 405

Celkem 5 050

 Rozbor přírůstků
 Přírůstky celkem v pořizovacích cenách 5 746
 z toho:
    Výpočetní technika 4 055
    Automobily 1 230
    Ostatní 461

 Rozbor úbytků
 Úbytky celkem v zůstatkových cenách 1 096
 z toho:
    Likvidace 1 096

 Přeúčtování, ostatní
 Přeúčtování celkem 2 211
 z toho:
    Odpisy 1 883
    Změna stavu opravných položek 328
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1. - 3. Účasti ve společnostech
 Zůstatek Stav k 30. 9. 2008 1 455 861
  Stav k 1. 10. 2007 1 352 963

Položka rozvahy Netto hodnota k 30. 9. 2008

Podíly v ovládaných a řízených osobách 1 455 861

Celkem 1 455 861

 Podíly v ovládaných a řízených osobách

 Stav k 30. 9. 2008

Společnost Výše  
podílu

Pořizovací 
cena   Přecenění Vlastní  

kapitál
Výsledek 

hospodaření

Zásobování teplem Vsetín a. s. 98,59 % 178 152 18 962 199 933 4 339

CTZ s. r. o. 50,96 % 31 800 15 454 92 724 8 706

TERMO Děčín a. s. 96,91 % 165 255 119 905 294 263 58 915

Městské inženýrské sítě Studénka a. s. 99,92 % 17 835 63 077 80 974 11 920

Českolipské teplo a. s. 100,00 % 49 000 10 072 59 072 -56

MVV enservis a. s. 100,00 % 2 000 -2 000 -6 480 -7 746

Jablonecká teplárenská a realitní, a. s. 65,78 % 255 000 -28 142 344 870 30 945

OPATHERM a. s. 100,00 % 134 000 -50 095 83 905 17 639

Dubská energetická společnost a. s. 100,00 % 12 000 -12 000 – –

Energie Holding a. s. 100,00 % 440 019 24 427 464 446 45 466

POWGEN a. s. 100,00 % 2 000 9 140 11 140 9 185

Celkem – 1 287 061 168 800 1 624 847 179 313
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 Stav k 1. 10. 2007

Společnost Výše  
podílu

Pořizovací 
cena

Přecenění Vlastní  
kapitál

Výsledek 
hospodaření

Zásobování teplem Vsetín a. s. 98,59 % 178 152 4 363 185 125 38 667

CTZ s. r. o. 50,96 % 31 800 11 131 84 242 3 852

TERMO Děčín a. s. 96,91 % 165 255 96 078 269 675 36 256

Městské inženýrské sítě Studénka a. s. 99,92 % 17 834 60 928 78 823 -1 780

MVV enservis a. s./ČLT 100,00 % 51 000 2 644 53 644 -1 543

Jablonecká teplárenská a realitní, a. s. 65,78 % 255 000 -33 554 336 643 24 027

OPATHERM a. s. 100,00 % 134 000 -67 735 66 265 7 178

Dubská energetická společnost a. s. 100,00 % 12 000 -12 000 – –

Energie Holding a. s. 100,00 % 440 019 4 048 444 067 3 937

POWGEN a. s. 100,00 % 2 000 0 2 000 –

Celkem – 1 287 060 65 903 1 520 484 110 594

 Společnost přeceňuje své účasti pomocí metody ekvivalence. Výjimkou je Dubská energetická společnost a.s., u níž je veden soudní 
spor o stanovení vlastnictví k akciím. K této majetkové účasti je vytvořena opravná položka.

4. - 7. Další finanční investice
 Zůstatek Stav k 30. 9. 2008 5 433

  Stav k 1. 10. 2007 10 799

Položka rozvahy Netto hodnota k 30. 9. 2008

Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 5 433

Celkem 5 433
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Dlužník, úrok 
Měna, splatnost

Pohyb
Částka 

(CZK)

OPATHERM a. s.,PRIBOR 3M+marže 1,9 % Počáteční stav 5 500

CZK, 30. 12. 2012      z toho krátkodobá část 1 000

Splácení -1 250

Konečný stav 4 250

Krátkodobá část 1 250

OPATHERM a. s.,  5,75 % p. a. Počáteční stav 12 006

CZK, 25. 2. 2010      z toho krátkodobá část 4 366

Splácení -5 457

Konečný stav 6 549

Krátkodobá část 5 457

CTZ s. r. o., 6M PRIBOR + 2,5 % p. a. Počáteční stav 5 500

CZK, 30. 9. 2007     z toho krátkodobá část 5 500

Splácení -5 500

Konečný stav 0

Celkem brutto 10 799

     Krátkodobá část 6 707

Celkem netto 4 092
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C. Oběžná aktiva

C.I. Zásoby
 Zůstatek Stav k 30. 9. 2008 19 474
  Stav k 1. 10. 2007 35 175

Položka rozvahy Netto hodnota k 30. 9. 2008

Nedokončená výroby a polotovary 19 474

Celkem 19 474

 Detailní přehledy
 Nedokončená výroby a polotovary 19 474
 z toho:
    DKVO Ostrava provoz Bohumín  19 131
    Ostatní  343

 Společnost pro třetí strany realizuje projekty úspor energií. K rozvahovému dni zůstává v nedokončené výrobě jeden projekt. S Českými 
dráhami, a. s. se stále jedná o uzavření zástavní smlouvy na technologický soubor. Po uzavření této smlouvy dojde k vystavení konečné 
faktury a výše zmíněný technologický soubor bude představovat zajištění této pohledávky. Do té doby budou České dráhy, a.s. platit 
společnosti zálohy podle splátkového kalendáře.

C.II. Dlouhodobé pohledávky
 Zůstatek Stav k 30. 9. 2008 17 918
  Stav k 1. 10. 2007 23 771

Položka rozvahy Netto hodnota k 30. 9. 2008

Pohledávky z obchodních vztahů 17 918

Celkem 17 918

 V rámci dlouhodobých pohledávek jsou vykázány dlouhodobé části splátkových kalendářů - pohledávek za společnostmi, pro které 
byly uskutečněny projekty úspor energie.

 Zajištění pohledávek

Pohledávka Částka Způsob zajištění

Pohledávky z obchodních vztahů 17 918 zástavní právo k technologii úspory
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Skupina Stav k 30. 9. 2008 Stav k 1. 10. 2007

Celková brutto
 hodnota

Opravná 
položka

Celková brutto
 hodnota

Opravná 
položka

Od 1 do 5 let do splatnosti 13 881 0 17 773 0

Nad 5 let do splatnosti 4 037 0 5 998 0

Celkem 17 918 0 23 771 0

C.III. Krátkodobé pohledávky
 Zůstatek Stav k 30. 9. 2008 72 743
  Stav k 1. 10. 2007 100 442

Položka rozvahy Netto hodnota k 30. 9. 2008

Pohledávky z obchodních vztahů 53 994

Pohledávky – ovládající a řídící osoba 10 016

Stát – daňové pohledávky 307

Krátkodobé poskytnuté zálohy 2 146

Dohadné účty aktivní 6 270

Jiné pohledávky 10

Celkem 72 743
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 Přehled krátkodobých půjček

Dlužník, úrok 
Měna, splatnost

Pohyb
Částka 

(CZK)

Českolipské Teplo a. s., 4,8 % p. a. Počáteční stav 150

CZK, 30. 9. 2008 Konečný stav 150

CTZ s. r. o., 4,8 % p. a. Počáteční stav 8 000

CZK, 28.2.2008 Splácení -8 000

Konečný stav 0

MVV enservis a. s., 4,28 % p. a. Počáteční stav 4 000

CZK, 31. 1. 2008 Splácení -4 000

Konečný stav 0

MVV enservis a. s., 5 % p. a. Počáteční stav 0

CZK, 31. 10. 2008 Čerpání 4 500

Konečný stav 4 500

Celkem brutto 4 650

     Krátkodobá část (B.III, C.II.) 6 707

Celkem netto 11 357
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Dlužník, splatnost, popis Měna Zůstatek v měně Zůstatek v CZK

Krátkodobé půjčky a krátkodobé části  
     dlouhodobých půjček ve skupině

CZK 11 357 11 357

CTZ s. r. o. CZK 7 110 7 110

Českolipské Teplo a. s. CZK 1 600 1 600

Energie Holding a. s. CZK 3 508 3 508

Jablonecká teplárenská a realitní, a. s. CZK 17 260 17 260

MVV enservis a. s. CZK 6 562 6 562

OPATHERM a. s. CZK 1 825 1 825

Teplárna Liberec, a. s. CZK 10 591 10 591

TERMO Děčín a. s. CZK 997 997

Zásobování teplem Vsetín a. s. CZK 2 552 2 552

MVV holding CZ s. r. o. CZK 197 197

POWGEN a. s. CZK 34 34

Celkem     – – 63 593

 S vyjímkou prvního řádku se jedná typově o pohledávky z obchodního styku za poskytování služeb v rámci holdingu MVV Energie CZ.
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 Rozbor krátkodobých pohledávek dle data splatnosti

Skupina Stav k 30. 9. 2008 Stav k 1. 10. 2007

Celková brutto
 hodnota

Opravná
 položka

Celková brutto
 hodnota

Opravná
 položka

Pohledávky před datem splatnosti 61 118 -345 84 631 0

Po splatnosti do 3 měsíců 12 179 -258 12 825 0

Po splatnosti od 3 do 6 měsíců 269 -260 1 993 -399

Po splatnosti od 6 do 12 měsíců 835 -799 2 279 -1 140

Po splatnosti od 12 do 18 měsíců 570 -566 1 262 -1 009

Po splatnosti nad 18 měsíců 4 659 -4 659 3 389 -3 389

Pohledávky za dlužníky v konkursu 0 0 0 0

Celkem 79 630 -6 887 106 379 -5 937

C.IV. Krátkodobý finanční majetek
 Zůstatek Stav k 30. 9. 2008 125 792
  Stav k 1. 10. 2007 310 874

Položka rozvahy Netto hodnota k 30. 9. 2008

Peníze 158

Účty v bankách 105 634

Krátkodobé cenné papíry a podíly 20 000

Celkem 125 792

 Krátkodobé cenné papíry představují bankovní depozitní směnky.
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D.I. Časové rozlišení
 Zůstatek Stav k 30. 9. 2008 2 315
  Stav k 1. 10. 2007 1 655

Položka rozvahy Netto hodnota k 30. 9. 2008

Náklady příštích období 2 315

Celkem 2 315

Pasiva

A. Vlastní kapitál
 Zůstatek Stav k 30. 9. 2008 1 558 496
  Stav k 1. 10. 2007 1 551 795

Položka rozvahy Stav k 30. 9. 2008

Základní kapitál 720 000

Ostatní kapitálové fondy 440 001

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 146 448

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 9 565

Nerozdělený zisk minulých let 153 688

Výsledek hospodaření běžného účetního období 88 794

Celkem 1 558 496
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A.I. Základní kapitál

Společník Výše podílu v % Nominální hodnota Nesplaceno Datum splatnosti

MVV Energie AG 100,00 720 000 0 –

Celkem 100,00 720 000 0 –

 Pohyby ve vlastním kapitálu
 Pohyby vlastního kapitálu jsou zobrazeny ve Výkazu o změnách ve vlastním kapitálu.

 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
Položka rozvahy Běžné období Minulé období

Přecenění cenných papírů a účastí 180 799 77 902

Odložená daň z přecenění -34 351 -18 696

Přecenění derivátů 0 3 336

Celkem 146 448 62 542

 Rozdělení hospodářského výsledku

Druh pohybu Běžné období Minulé období

Převod zisku na neuhrazené zisky minulých let 115 946 65 786

Příděl ze zisku do rezervního fondu 6 102 3 462

Celkem rozdělený hospodářský výsledek* 122 048 69 248

 *Jedná se o hospodářské výsledky vytvořené v minulém a předminulém účetním období

B. Cizí zdroje

B.I. Rezervy

 Rezerva na daň z příjmů
 Zůstatek Stav k 30. 9. 2008 0
  Stav k 1. 10. 2007 5 118
 Rezerva na daň z příjmů byla kompenzována se zaplacenými zálohami.
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 Zůstatek Stav k 30. 9. 2008 30 343
  Stav k 1. 10. 2007 25 824

Popis rezervy Stav k 1. 10. 2007 Tvorba Čerpání Stav k 30. 9. 2008

Manažerské odměny a odměny jednatelů 3 583 5 474 3 583 5 474

Rezerva na soudní spory 20 870 2 628 0 23 498

Rezerva na penále od dodavatele TTO 1 371 0 0 1 371

Celkem 25 824 8 102 3 583 30 343

B.II. Dlouhodobé závazky
 Zůstatek Stav k 30. 9. 2008 27 857
  Stav k 1. 10. 2007 13 420

Položka rozvahy Stav k 30. 9. 2008

Odložený daňový závazek 27 857

Celkem 27 857

 Rozbor odloženého daňového závazku je uveden na konci této části přílohy k účetní závěrce.

 Rozbor dlouhodobých závazků dle data splatnosti

Skupina Stav k 30. 9. 2008 Stav k 1. 10. 2007

Nad 5 let do splatnosti 27 857 13 420

Celkem 27 857 13 420
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B.III. Krátkodobé závazky
 Zůstatek Stav k 30. 9. 2008 63 074
  Stav k 1. 10. 2007 211 498

Položka rozvahy Stav k 30. 9. 2008

Závazky z obchodních vztahů 19 136

Závazky k zaměstnancům 1 285

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 712

Stát – daňové závazky a dotace 2 682

Krátkodobé přijaté zálohy 11 376

Dohadné účty pasivní 27 183

Jiné závazky 700

Celkem 63 074

 Krátkodobé závazky – propojené osoby

Firma, druh závazku Měna Zůstatek v měně Zůstatek v CZK

ENERGIE holding a. s. CZK 995 995

MVV enservis a. s. CZK 432 432

MVV energie AG CZK 373 373

Celkem – – 1 800

 Jedná se o závazky z obchodních vztahů.

 Rozbor krátkodobých závazků dle data splatnosti

Skupina Stav k 30. 9. 2008 Stav k 1. 10. 2007

Závazky před datem splatnosti 60 897 211 425

Po splatnosti do 6 měsíců 2 157 39

Po splatnosti od 6 do 12 měsíců 20 34

Celkem 63 074 211 498
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 Bankovní úvěry dlouhodobé
 Zůstatek Stav k 30. 9. 2008 16 119
  Stav k 1. 10. 2007 25 075

Věřitel, úrok 
Měna, splatnost

Pohyb Částka 
(CZK)

ČSOB, 1M PRIBOR + 2,5 % p. a. Počáteční stav 3 312

CZK, 30. dubna 2009      z toho krátkodobá část 2 136

Splácení -2 136

Konečný stav 1 176

Krátkodobá část 1 176

ČSOB, 1M PRIBOR + 2,5 % p. a. Počáteční stav 760

CZK, 30. června 2009     z toho krátkodobá část 435

 Splácení -435

Konečný stav 325

Krátkodobá část 325

ČSOB, 1M PRIBOR + 2,5 % p. a. Počáteční stav 660

CZK, 30. června 2009      z toho krátkodobá část 377

Splácení -377

Konečný stav 283

Krátkodobá část 283

ČSOB, 1M PRIBOR + 2,5 % p. a. Počáteční stav 454

CZK, 31. července 2009      z toho krátkodobá část 249

 Splácení -249

Konečný stav 205

Krátkodobá část 205

ČSOB, 1M PRIBOR + 2,5 % p. a. Počáteční stav 1 059

CZK, 31. srpna 2010      z toho krátkodobá část 412

Splácení -412
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Věřitel, úrok 
Měna, splatnost

Pohyb Částka 
(CZK)

Konečný stav 647

Krátkodobá část 412

ČSOB, 1M PRIBOR + 2,5 % p. a. Počáteční stav 2 158

CZK, 31. července 2011     z toho krátkodobá část 563

Splácení -563

Konečný stav 1 595

Krátkodobá část 563

ČSOB, 1M PRIBOR + 2,5 % p. a. Počáteční stav 1 200

CZK, 31. srpna 2010    z toho krátkodobá část 411

Splácení -411

Konečný stav 789

Krátkodobá část 411

ČSOB, 3M PRIBOR + 2,3 % p. a. Počáteční stav 11 636

CZK, 30. listopadu 2010    z toho krátkodobá část 3 581

Splácení -3 581

Konečný stav 8 055

Krátkodobá část 3 581

ČSOB, 3M PRIBOR + 1,1 % p. a. Počáteční stav 14 000

CZK, 30. září 2014    z toho krátkodobá část 2 000

Splácení -2 000

Konečný stav 12 000

Krátkodobá část 2 000

Celkem 25 075

Krátkodobá část 8 956

Celkem 16 119
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Úvěry ČSOB  25 074 Zástavní právo k pohledávkám

Blankosměnka

Skupina Stav k 30. 9. 2008 Stav k 1. 10. 2007

Od 1 do 5 let do splatnosti 14 119 21 075

Nad 5 let do splatnosti 2 000 4 000

Celkem 16 119 25 075

 Krátkodobé bankovní úvěry
 Zůstatek Stav k 30. 9. 2008 8 956
  Stav k 1. 10. 2007 10 164
 Jedná se o krátkodobou část bankovních úvěrů.

C. Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv

C.I.      Časové rozlišení
 Zůstatek Stav k 30. 9. 2008 1 055
  Stav k 1. 10. 2007 0

Položka rozvahy Stav k 30. 9. 2008

Výnosy příštích období 1 055

Celkem 1 055
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Mimobilanční údaje

D. Závazky neuvedené v rozvaze

Popis závazku Hodnota

HypoVereinsbank CZ a. s. – Ručitelské prohlášení za úvěr dceřiné společnsoti CTZ s. r. o. 6 860

HypoVereinsbank CZ a. s. – Zástava obchodního podílu ve společnosti CTZ s. r. o. 6 860

ČSOB + HVB – Smlouva o ručení vztahující se k úvěru dceřiné společnosti OPATHERM a. s. 81 484

HVB – Ručitelské prohlášení za úvěr dceřiné společnosti TERMO Dečín 177 924

HVB – Zástava listinných cenných papírů dceřiné společnosti TERMO Děčín a. s. za její úvěr 177 924

ČS – Zástava listinných cenných papírů dceřiné společnosti Energie Holding a. s. za její úvěr 688 676

ČSOB – Zástava pohledávek z obchodního styku za úvěry na projekty EPC 25 075

Stav k 30. 9. 2008 1 164 803

 Ve prospěch společnosti byly dále vydány bankovní záruky pronajimateli RLRE Columba Property, s. r. o. jako zajištění závazků z pro-
dlení vůči tomuto obchodnímu partnerovi. Žádný z těchto závazků se v prodlení nenachází.
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I./A. Tržby a náklady ze zboží
 Výnosy Stav k 30. 9. 2008 306 873
 Náklady Stav k 30. 9. 2008 293 142

 Běžné období

Skupina Výnosy Náklady Rozdíl

Těžký topný olej 239 410 232 705 6 705

Uhlí 67 320 60 305 7 015

Ostatní 143 132 11

Celkem 306 873 293 142 13 731

 Uhlí a těžký topný olej jsou prodávány společnostem v rámci skupiny MVV Energie CZ.

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
 Zůstatek Stav k 30. 9. 2008 78 284

Skupina Stav k 30. 9. 2008

Realizace projektů úspor 32 963

Služby poskytované v rámci skupiny MVV Energie CZ – pronájem IS a hardware 27 320

Služby poskytované v rámci skupiny MVV Energie CZ – poradenské služby 9 360

Služby poskytované v rámci skupiny MVV Energie CZ – přefakturace ostatních služeb 8 641

Celkem 78 284

II.2. Změna stavu zásob vlastní činností
 Zůstatek Stav k 30. 9. 2008 343

Skupina Stav k 30. 9. 2008

Změna stavu nedokončené výroby 343

Celkem 343
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B.1. Spotřeba materiálu a energie
 Zůstatek Stav k 30. 9. 2008 3 527

Druh nákladu Stav k 30. 9. 2008

Provoz kanceláře 2 885

Provoz automobilů 642

Celkem 3 527

B.2. Služby
 Zůstatek Stav k 30. 9. 2008 54 102

Druh nákladu Stav k 30. 9. 2008

Náklady na projekty 6 693

Poradenství 37 499

Nájemné a provoz kanceláře 9 910

Celkem 54 102

C. Osobní náklady
 Zůstatek Stav k 30. 9. 2008 22 896

Druh nákladu Počet v běžném období Stav k 30. 9. 2008

Zaměstnanci – mzdové náklady 25 17 349

    z toho řídící pracovníci – mzdové náklady 5 8 984

Statutární orgány, jednatelé – odměny 1 0

Dozorčí orgány – odměny 5 0

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 5 048

Sociální náklady 499

Celkem 31 22 896
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 Zůstatek Stav k 30. 9. 2008 22

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
 Zůstatek Stav k 30. 9. 2008 3 677

III./F. Výnosy a náklady z prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
 Výnosy Stav k 30. 9. 2008 6
 Náklady Stav k 30. 9. 2008 0

Majetek Výnosy Náklady Rozdíl

Drobný kancelářský majetek 6 0 6

Celkem 6 0 6

IV.-V. Ostatní provozní výnosy
 Zůstatek Stav k 1. 10. 2007 0

Druh výnosu Stav k 30. 9. 2008

Ostatní provozní výnosy 170

Celkem 170

G.-I. Ostatní provozní náklady
 Zůstatek Stav k 30. 9. 2008 6 398

Druh nákladu Stav k 30. 9. 2008

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti  
a komplexních nákladů příštích období

5 718

Ostatní provozní náklady 680

Celkem 6 398
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VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
 Zůstatek Stav k 30. 9. 2008 87 204

Druh výnosu Stav k 30. 9. 2008

Přijaté dividendy 87 204

Celkem 87 204

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku
 Zůstatek Stav k 30. 9. 2008 6 452

Druh výnosu Stav k 30. 9. 2008

Směnečný úrok 6 452

Celkem 6 452

IX.-XII. Ostatní finanční výnosy
 Zůstatek Stav k 30. 9. 2008 5 240

Druh výnosu Stav k 30. 9. 2008

Výnosové úroky 3 677

Ostatní finanční výnosy 1 563

Celkem 5 240

L.-P. Ostatní finanční náklady
 Zůstatek Stav k 30. 9. 2008 8 389

Druh nákladu Stav k 30. 9. 2008

Nákladové úroky 1 825

Ostatní finanční náklady 6 564

Celkem 8 389

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost
 Zůstatek Stav k 30. 9. 2008 3 625
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Základ daně Daňový efekt

Zisk před zdaněním 92 419 –

Daňová sazba aplikovatelná na tuzemské zisky 21 % 19 408

Daňové dopady z ostatních nezdaňovaných příjmů a odpočtů -96 307 -20 224

Daňové dopady z ostatních nedaňových nákladů 16 997 3 569

Daňové dopady minulých zdaňovacích období – 1 026

Daňové dopady z ostatních vlivů 57 12

Celkem 13 166 3 791

Nedaňové příjmy představují zejména přijaté dividendy ve výši 87 204 tis. Kč.

Rozbor odložené daně

Zdroje dočasných rozdílů Rozdíl Nezohledněná částka Zohledněná částka

Rozdíl daňové a účetní zůstatkové ceny  
     dlouhodobého majetku

586 0 586

Účetní rezervy 30 344 0 30 344

Přecenění finančních investic -180 799 0 -180 799

Celkem rozdíly -149 869 0 -149 869

Sazba daně pro následující období 19 - 21 %

Odložená pohledávka (+) / závazek (-) vztahující se k dočasným rozdílům -34 352

Počáteční stav odložené daně (+ pohledávka; - závazek) -13 420

Běžný náklad (+) / výnos (-) z odložené daně -166

Odložená daň účtovaná do vlastního kapitálu (+ snížení; - zvýšení fondů) 14 603

Výsledná odložená daňová pohledávka (+) / závazek (-) -27 857

Datum sestavení: Sestavil:  Statutární orgán:
3. října 2008

 Ing. Věra Křížová Ing. Václav Hrach, Ph.D.
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ROZBOR MAJETKU
  za období od 1. 10. 2007 do 30. 9. 2008 v celých tisících CZK

Položka Vývoj v pořizovacích cenách Vývoj oprávek a opravných položek Netto

Stav k  
1. 10. 2007

Přírůstky Převody Úbytky Stav k  
30. 9. 2008

Stav k  
1. 10. 2007

Přírůstky Převody Úbytky Stav k  
30. 9. 2008

Stav k  
30. 9. 2008

Stav k  
1. 10. 2007

B.I.2. 75 75 75 75 0 0

B.I.3. 20 468 233 186 159 20 728 17 779 1 794 159 19 414 1 314 2 689

B.I.6. 95 95 0 85 85 0 0 10

B.I.7. 186 -186 0 0 0 186

B.I.   20 824 233 0 254 20 803 17 939 1 794 0 244 19 489 1 314 2 885

 

B.II.3. 6 312 2 526 2 815 1 096 10 557 4 797 2 211 1 096 5 912 4 645 1 515

B.II.7. 339 405 -339 405 0 405 339

B.II.8. 2 476 -2 476 0 0 0 2 476

B.II.   9 127 2 931 0 1 096 10 962 4 797 2 211 0 1 096 5 912 5 050 4 330

 

B.III.1. 1 364 963 102 898 1 467 861 12 000 12 000 1 455 861 1 352 963

B.III.4. 10 799 5 366 5 433 0 5 433 10 799

B.III.   1 375 762 102 898 0 5 366 1 473 294 12 000 0 0 0 12 000 1 461 294 1 363 762

Celkem 1 405 713 106 062 0 6 716 1 505 059 34 736 4 005 0 1 340 37 401 1 467 658 1 370 977

Položka:
B.I. – Dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.2. – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
B.I.3. – Software
B.I.4. – Ocenitelná práva
B.I.6. – Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.7. – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
B.II. – Dlouhodobý hmotný majetek

B.II.3. – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
B.II.7. – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
B.II.8. – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
B.III. – Dlouhodobý finanční majetek
B.III.1. – Podíly v ovládaných a řízených osobách
B.III.4. – Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv
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Zpráva o vztazích  
mezi propojenými osobami

Obchodní jméno společnosti: MVV Energie CZ s.r.o.

Sídlo společnosti: Chrudimská 2526/2a, 130 00 Praha 3

IČO 496 85 490

Zapsaná v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Praze; sp. značka C.23493 (déle jen „společnost“)

Jednatel společnosti ing. Václav Hrach, Ph.D.
1) konstatoval, že
• Neexistuje ovládací smlouva
• Neexistuje smlouva o převodu zisku
• Neexistuje kvalifikovaný koncern
• Existuje faktický koncern
• A proto je jednatel povinen vypracovat v souladu s ustanovením § 66a odst. 9 obchodního zákoníku zprávu o vztazích 

(dále jen zpráva), přičemž
• Jako statutární orgán ovládané osoby je si vědom, že by mu ve smyslu § 66a odst. 15 obchodního zákoníku vznikl ruči-

telský závazek, pokud by  ve zprávě nebyly uvedeny společnosti vzniklé újmy, nebyly-li tyto újmy uhrazeny nebo nebyly-li 
uzavřeny smlouvy o jejich náhradě

2) schválil tuto zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za období říjen 2007 – září 2008

Propojené osoby společnosti
Společnost náleží ke koncernu MVV Energie; struktura jeho částí nacházející se na území České Republiky je uvedena v pří-
loze č. 1 této zprávy.

Ovládající osoby 

Obchodní firma nebo název ovládající osoby IČO Sídlo

MVV Energie AG DE 811244542 Luisenring 48, D-68159  Mannheim,  
Spolková republika Německo

Ostatní osoby ovládané ovládající osobou:
Vztahy mezi společností MVV Energie CZ s.r.o. a jí ovládanými osobami jsou popsány ve zprávách vypracovávaných těmito 
osobami; v této zprávě jsou uvedeny pouze vztahy vůči mateřské a sesterské společnosti. 
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Ovládající osoba Osoby jí ovládané 
přímo

Osoby jí neovládané přímo IČO SÍDLO

MVV Energie AG DE 811244542 Luisenring 48, D-68159  
Mannheim, Germany

MVV holding CZ s.r.o. 258 31 526 Chrudimská 2526/2a,
130 00 Praha 3

MVV Energie CZ s.r.o. 496 85 490 Chrudimská 2526/2a,
130 00 Praha

CTZ s.r.o. 634 72 163 Sokolovská 572,  
686 01 Uherské Hradiště

Českolipské teplo a.s. 631 49 907 Pivovarská 2073,
470 01 Česká Lípa 

ENERGIE Holding a.s. 275 94 301 Chrudimská 2526/2a,
130 00 Praha 3

GABO – CS, s.r.o. 413 24 943 Chrudimská 2526/2a,
130 00 Praha

Jablonecká teplárenská  
a realitní, a.s.

615 39 881 Liberecká 104,  
466 01 Jablonec nad Nisou

Městské inženýrské sítě 
Studénka a.s.

651 38 155 Poštovní 772,  
742 13 Studénka

MVV enservis s.r.o. 272 99 872 Pivovarská 2073,  
470 01 Česká Lípa

OPATHERM a.s. 253 85 771 Horní nám. 58,  
746 01 Opava

POWGEN a.s. 279 28 411 Chrudimská 2526/2a,  
130 00 Praha 3

TERMO Děčín a.s. 640 50 882 Oblouková 25,  
405 01 Děčín III. 

Zásobování teplem Vsetín a.s. 451 92 588 Jiráskova 1326, 
755 01 Vsetín
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Smlouvy mezi společností a propojenými osobami
(Smlouvy uzavřené v tomto fiskálním roce 2007/2008)

Žádné smlouvy nebyly uzavřeny.

Ostatní právní úkony v zájmu propojených osob    

Žádné právní úkony v zájmu propojených osob nebyly provedeny.

Ostatní plnění a protiplán ve vztahu k propojeným osobám:
(Smlouvy s platností do tohoto fiskálního roku)

Důvod plnění Protistrana Plnění společnosti Protiplnění Újma Úhrada 
újmy

Rámcová smlouva na prodej 
emisních povolenek

MVV Energie AG Prodej emisních povolenek Kupní cen dle  
aktuální výše na trhu

Ne

Ostatní újmy způsobené společnosti
Žádné další újmy nebyly společnosti způsobeny. 

Závěr
Jednatel společnosti MVV Energie CZ, spol. s r.o. konstatuje, že za období října 2007 – září 2008 nevznikla ze strany 
společnosti ovládající žádná újma společnosti ovládané.

V Praze dne 30. 9. 2008

       Ing. Václav Hrach, Ph.D.

      Jednatel společnosti MVV Energie CZ, spol. s r. o.
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Příloha č. 1

Koncernová struktura společnosti MVV Energie CZ ke dni 30. 9. 2008. 
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CTZ s. r. o. 50,96 %

Českolipské 
teplo a. s. 100 %

ENERGIE Holding a. s. 100 %

Jablonecká teplárenská
a realitní, a. s. 65,78 %

Městské inženýrské
sítě Studénka a. s. 99,92 %

MVV enservis a. s. 100 %

OPATHERM a. s. 100 %

POWGEN a. s. 100 %

TERMO Děčín a. s. 96,91 %

Zásobování teplem
Vsetín a. s. 98,59 %

ČESKOLIPSKÁ
TEPLÁRENSKÁ a. s.   35 %

Teplárna 
Liberec, a. s.        70 %



Výroční zpráva 2007 / 2008

96

Konsolidované výsledky hospodaření  
skupiny MVV Energie CZ (dle IFRS)

Konsolidované výsledky hospodaření obsahují výsledky všech dceřiných a mateřské společnosti za celou skupinu MVV 
Energie CZ. Konsolidované výsledky byly sestaveny jako podklad pro konsolidaci mezinárodního koncernu MVV Energie AG 
se sídlem v německém Mannheimu, a to podle platných Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IAS/IFRS) a účetních 
politik koncernu.

Konsolidované výnosy za hospodářský rok 2007/2008 meziročně stouply o více jak 500 mil. Kč a činily téměř více jak 
2 300 mil. Kč. Hlavní příčinou byly výrazně chladnější klimatické podmínky v zimě 2007 / 2008 oproti mimořádně teplé zimě 
na přelomu let 2006 / 2007. Dalším významným důvodem bylo zahrnutí celých dvanáct měsíců držby (10/2007 – 9/2008) 
oproti loňským devíti měsícům (1/2007 - 9/2007 navíc bez významné zimní části) a z nich vyplývajících výnosů nově naby-
tého 70% podílu ve společnosti Teplárna Liberec, a. s., a provozních jednotek Litoměřice, Louny a Mimoň pořízených 100% 
vlastněnou dceřinou společností ENERGIE Holding a. s. Rovněž vyšší meziroční využití existující kapacity výroby elektrické 
energie přispělo svým podílem ve výši více jak 40 mil. Kč na výše uvedeném nárůstu tržeb. 

Konsolidované provozní náklady včetně odpisů meziročně stouply taktéž o více jak 500 mil. Kč. Důvody takovéhoto 
nárůstu jsou obdobné jako u nárůstu příjmů. Hlavními vlivy byla chladnější zima a tím vyšší spotřeba paliva a rovněž zahrnutí 
nákladů za výše zmíněných celých dvanáct měsíců oproti devíti měsícům v loňském hospodářském roce společností ENERGIE  
Holding a. s. a Teplárna Liberec, a. s. Podstatným vlivem nárůstu nákladů byly rovněž významně rostoucí ceny nakupovaných 
paliv, především topných olejů, které reagovaly na prudký nárůst cen ropy.

Významně pozitivním ekonomickým přínosem hospodářského roku 2007 / 2008 byla realizace prodeje přebytků emisních 
povolenek způsobeného mimo jiné i významným podílem využití ekologicky šetrných  energetických zdrojů jako je zemní 
plyn či geotermální energie. Dalšími přínosy byly příjmy plynoucí z podpory ekologických projektů na snížení emisí skleníko-
vých plynů mimo Evropskou unii formou využití 200 000 tzv. CER kreditů (pozn.: 1 kredit představuje 1 tunu certifikované 
redukce emisí oxidu uhličitého v rozvojových zemích podle jedné z dohod v rámci tzv. Kyotského protokolu). Celkové konsoli-
dované čisté příjmy skupiny související s emisními povolenkami se tak přiblížily k 70 mil. Kč.  

Konsolidovaná bilanční suma v roce 2007/2008 činí téměř 4 200 mil. Kč. Je tedy zhruba na stejné úrovni jako byla před 
rokem. Přesto došlo meziročně k několika významným dílčím změnám. V oblasti pracovního kapitálu se podařilo uvolnit 
významné peněžní částky vázané v některých palivových zásobách a zajistit tak jejich dodávky prostřednictvím zásobování 
v potřebném množství přímo do spotřeby (tzv. Just In Time). Došlo tak k uvolnění více jak 200 mil. Kč vázaného kapitálu, 
které mohou být využity na další rozvoj společností v rámci skupiny. Především vlivem metodické úpravy a sjednocení 
postupů v rámci skupiny došlo rovněž k nárůstu konsolidovaných pohledávek z obchodního styku. Na straně pasiv pak byly 
vykázány rezervy na budoucí užití již nabytých emisních CER kreditů a s uvedenou metodickou úpravou související nárůsty 
krátkodobých obchodních závazků. 

V uplynulém hospodářském roce došlo rovněž k významnému poklesu dlouhodobých cizích zdrojů o více jak 300 mil. Kč, 
což potvrzuje velmi dobrou finanční kondici a významný potenciál pro další úvěrovou angažovanost v rámci nových rozvojo-
vých projektů skupiny MVV Energie CZ. 

Uvedený graf ukazuje vývoj dosaženého zisku před zdaněním a úroky (EBIT*) a návratnosti zaměstnaného kapitálu 
(ROCE**) upravených o jednorázové efekty během posledních tří let. 
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Meziroční navýšení hodnoty EBIT* v hospodářském roce 2007/2008 je způsobeno několika vlivy. Jedním z podstatných 
faktorů je rozšíření a optimalizace režimu výroby a prodeje elektrické energie ve společnostech Zásobování teplem Vsetín a.s. 
a Powgen a.s. Dalšími důvody jsou realizovaná dílčí optimalizační opatření jednotlivých společností v rámci skupiny.  

Zásadním vlivem je pak zahrnutí výsledků společností ENERGIE Holding a.s. a Teplárna Liberec, a.s., jejichž EBIT* očištěný 
o výše uvedené jednorázové efekty dosáhl v roce 2007/08 dohromady přes 92 mil. Kč. V porovnání s původně plánovanou 
hodnotou ukazatele EBIT* pro obě uvedené společnosti ve výši 91 mil. Kč jde v podstatě o téměř přesné naplnění původního 
plánu, kterým byla potvrzena úspěšná integrace obou společností do skupiny MVV Energie CZ. 

Při porovnání výsledků hospodářského roku 2007/2008 s původně plánovanými hodnotami na tentýž rok přispěla k lep-
ším výsledkům skupiny i holdingová společnost MVV Energie CZ s.r.o., která celkem uspořila 10 mil. na svých personálních 
nákladech.

Průběh ukazatele ROCE** naznačuje velmi pozitivní vývoj, který je dán kromě výše uvedených  hospodářských výsledků 
taktéž trvalou snahou o co nejefektivnější využití zaměstnaného kapitálu. 

Skupina MVV Energie CZ tak svými výsledky prokazuje posílení své přední pozice mezi standardními a ekonomicky zdra-
vými subjekty na českém teplárenském trhu.

* EBIT (Earnings Before Interests and Taxes) vyjadřuje zisk před zdaněním a úroky a je očištěný o jednorázové efekty z odpisu 
goodwillu, vynaložených akvizičních nákladů a výnosů z transakcí s  emisními povolenkami. 
** ROCE (Return On Capital Employed) vyjadřuje výkonnost zaměstnaného kapitálu vypočtenou jako očištěný EBIT / (vlastní 
kapitál + cizí zdroje).
Pozn.: Hodnoty výsledků let 2005/2006 a 2006/2007 jsou uvedeny bez vlivu výsledků ENERGIE Holding a. s. a Teplárny Liberec, a. s.;  
rok 2007 / 2008 je uveden včetně vlivu obou zmíněných společností.
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10/2007 - 9/2008*
tis. Kč

10/2006 - 9/2007*
tis. Kč

10/2005 - 9/2006
tis. Kč

Výnosy 2 575 260 1 827 523 1 440 706

   Tržby za vlastní výkony a zboží 2 327 464 1 741 388 1 354 524

   Ostatní provozní výnosy 205 172 74 029 70 787

   Změna stavu zásob vlastní činností 634 -581 -1 344

   Aktivace 41 990 12 687 16 739

Provozní náklady 2 013 470 1 491 088 1 139 837

   Náklady na materiál/ nakupované služby 1 647 537 1 176 247 919 191

   Osobní náklady 220 541 189 900 131 776

   Ostatní provozní náklady 145 391 124 941 88 871

Ostatní čistý příjem z dceřiných společností 0 -0 0

HV před úroky, daní a odpisy (EBITDA) 561 790 336 435 300 869

   Odpisy 205 860 194 900 133 384

HV před úroky a daní (EBIT) 355 930 141 535 167 485

   Čisté úrokové náklady 43 262 38 455 18 198

      Úrokové náklady 52 133 46 234 24 356

      Úrokové výnosy 8 871 7 779 6 158

   Odpisy finančních aktiv 0 0 0

HV před daní (EBT) 312 668 103 079 149 287

   Daň z příjmů 40 715 23 221 18 037

   Odložená daňová pohledávka 18 219 18 098 1 674

   Odložený daňový závazek 18 071 20 435 24 382

HV po zdanění 272 101 77 521 108 542

   Podíl na HV v ekvivalenci 0 0 -998

Celkový HV po zdanění 272 101 77 521 109 540

Menšinový HV 22 140 7 089 14 101

Celkový HV po zdanění po odečtení menšinových podílů 249 961 70 432 95 440
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* údaje včetně vlivu výsledků ENERGIE Holding a. s. a Teplárny Liberec, a. s.
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Aktiva 10/2007 - 9/2008*
tis. Kč

10/2006 - 9/2007*
tis. Kč

10/2005 - 9/2006
tis. Kč

Zřizovací výdaje 0 0 0

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 0

Dlouhodobý majetek 2 849 897 2 957 067 1 811 449

   Dlouhodobý nehmotný majetek 140 606 141 620 133 144

      SW 3 384 3 873 3 051

      Goodwill 137 201 137 201 130 048

      Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 22 546 46

   Dlouhodobý hmotný majetek 2 658 684 2 763 525 1 633 271

      Pozemky, pozemková práva, stavby 1 751 672 1 819 024 1 066 038

      Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 813 037 879 103 538 909

      Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 12 892 10 823 3 472

      Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 81 083 54 574 24 852

   Dlouhodobý finanční majetek 50 607 51 922 45 034

      Podíly a podílové CP v konsolidovaných podnicích 0 0 0

      Podíly a podílové CP v nekonsolidovaných podnicích 0 1 315 1 515

      Podíly a podílové CP v podnicích konsolidovaných ekvivalencí 50 607 50 607 42 925

      Minoritní podíly 0 0 0

      Půjčky 0 0 594

Oběžná aktiva 1 161 881 1 077 717 568 788

   Zásoby 36 598 320 080 60 744

      Materiál 33 297 300 678 57 839

      Nedokončená výroba 343 687 720

      Zboží 0 16 045 0

      Zálohy na pořízení zásob 2 958 2 670 2 185

   Pohledávky z obchodního styku 508 725 253 508 138 146

   Ostatní aktiva 132 516 50 113 20 516

   Finanční majetek 484 041 454 016 349 383

      Krátkodobý finanční majetek 0 0 0

      Účty v bankách 484 041 454 016 349 383

Dohadné účty aktivní 165 846 141 380 164 487

Odložená daňová pohledávka 7 640 5 298 1 469

Aktiva celkem 4 185 265 4 181 461 2 546 194
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* údaje včetně vlivu výsledků ENERGIE Holding a. s. a Teplárny Liberec, a. s.
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Pasiva 10/2007 - 9/2008*
tis. Kč

10/2006 - 9/2007*
tis. Kč

10/2005 - 9/2006
tis. Kč

Vlastní kapitál 1 728 322 1 647 426 1 257 773

   Základní kapitál 720 000 720 000 720 000

   Kapitálové fondy 469 032 462 834 10 741

   Fondy ze zisku 0 3 510 3 510

   Nerozdělený zisk/ neuhrazená ztráta minulých let 289 329 390 649 428 082

   Výsledek hospodaření 249 961 70 432 95 440

Menšinové podíly ve vlastním kapitálu 297 152 283 921 200 606

Rezervy 166 754 61 840 22 410

   Rezerva na daň z příjmů 14 689 7 707 0

   Ostatní rezervy 152 065 54 133 22 410

Cizí zdroje 1 717 037 1 965 255 843 081

   Dlouhodobé závazky 982 289 1 284 838 490 632

      Bankovní úvěry 980 018 1 282 116 487 406

      Závazky z finančního leasingu 1 872 2 393 2 897

      Ostatní dlouhodobé závazky 398 330 330

      Závazky vůči MVV GmbH/ MVV Verkehr AG 0 0 0

   Závazky z obchodního styku 266 217 157 524 74 106

   Přijaté zálohy 419 179 295 583 217 296

   Ostatní pasiva 49 352 227 310 61 047

Dohadné účty pasivní 143 839 91 961 117 731

Odložený daňový závazek 132 163 131 058 104 592

Pasiva celkem 4 185 265 4 181 461 2 546 194

* údaje včetně vlivu výsledků ENERGIE Holding a. s. a Teplárny Liberec, a. s.
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kontakty

MVV Energie CZ s. r. o.
Agora Flora

Chrudimská 2526/2a
130 00 PRAHA 3

tel.: +420 272 113 113
fax: +420 272 733 935

e-mail: mvv@mvv.cz

http://www.mvv.cz
Prodej tepelné energie (TE) a elektrické energie (EE) v MWh Celkové dodávky skupiny MVV Energie CZ

Palivová základna skupiny MVV Energie CZ
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2007/2008 2006/2007* 2005/2006

Vybrané konsolidované ukazatele (v tis. Kč)

Vybrané ukazatele 2007/2008 2006/2007* 2005/2006

Celková aktiva 4 185 265 4 181 461 2 546 194

Vlastní kapitál 2 025 474 1 931 347 1 458 379

Dluhy a závazky z fin. kapitálu 982 289 1 284 838 490 632

Výnosy 2 575 260 1 827 523 1 440 706

Investice 119 221 68 023 42 587

HV před úroky a daněmi (EBIT) 355 930 141 535 167 485

Pozn.: Zpracováno dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví
* v lednu 2007 byla skupina MVV rozšířena novou akvizicí

Dodávky tepelné energie

   domácnosti 76 483 

   průmysloví odběratelé / průmyslové areály 61 / 6

   odběratelé z terciální sféry 613

Dodávky elektrické energie

   průmysloví odběratelé 115

Dodávky vody a odvádění odpadních vod

   domácnosti 1 242

   průmyslové objekty 34

   odběratelé z terciální sféry 141

Telekomunikační služby

   odběratelů 63

Fuel base of MVV Energie CZ group

coal
20 %

gas
38 %

heavy oil
40 %

geothermal energy
2 %

Palivová základna skupiny MVV Energie CZ

uhlí
20 %

zemní plyn
38 %

topný olej
40 %

geotermální energie
2 %
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JÍLOVÉ

JABLONNÉ 
V PODJEŠTĚDÍ 

www.mvv.cz

2007/2008
MVV Energie CZ s. r. o. je dynamicky se rozvíjející teplárenská společnost 
působící především na Moravě a v severních Čechách. Společnost MVV 
Energie CZ s. r. o. byla založena v říjnu 1993 a od roku 1999 je dceřinou 
společností německého energetického koncernu MVV Energie AG se 
sídlem v Mannheimu v SRN.

Skupinu MVV Energie CZ tvoří jedenáct dceřiných společností a působí 
v patnácti městech České republiky. Celkově má 562 zaměstnanců. 
Společnosti se zaměřují především na výrobu a distribuci tepla, vedlejšími 
produkty jsou pak výroba elektřiny, dodávky pitné vody, odvádění 
odpadních vod a srážkové vody či poskytování telekomunikačních služeb. 

MVV Energie s. r. o. má dlouholetou tradici v poskytování energetických 
služeb a energetických auditů Energy Performance Contracting. 
Zákazníky MVV Energie CZ s. r. o. jsou nejenom obyvatelé a terciární 
sféra, ale také průmyslové podniky. 

Ekologická nezávadnost, šetrnost k životnímu prostředí a zamezení 
plýtvání pomocí užívání nejmodernějších technologií naplňují firemní 
motto „Zodpovědná energie“. Společnost dlouhodobě podporuje města 
a regiony, ve kterých působí.




