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1. Interview s ředitelem ing. Ivo Slavotínkem

>  Pane řediteli, dá se říci, �e v koncernu MVV EPS se 
vlastně spojují tři různá know-how, německé z mateř-
ské Þ rmy MVV, české z EPS a americké z Þ rmy, která 
před několika lety byla u zrodu EPS?

 
IS: Jde vlastně o dvě odli�né Þ losoÞ e i motivace. Malá ame-
rická Þ rma neměla velký kapitál, ale drsný podnikatelský pří-
stup, ve kterém jsme se naučili pracovat pod tlakem, pru�ně 
a ß exibilně. To přispělo k tomu, �e jsme velice rychle a dyna-
micky vybudovali českou skupinu. Na�e mateřská Þ rma je 
konzervativní komunální energetický podnik s dlouhodobou 
tradicí, který v�ak uměl vyu�ít svou zku�enost při vstupu na li-
beralizující se evropský energetický trh. Nám poskytl zejména 
rozsáhlé teplárenské know-how a skutečně silné Þ nanční zá-
zemí. Na�e české know-how pak byla znalost domácího trhu 
a zku�ený tým.

>  Jaké jsou hlavní trendy energetiky ve světě, se kterými 
jste se takto seznámili, a co z nich přejímáte?

 
IS: Jeden trend na trhu je vytvářet takzvané multiutilities, co� 
znamená, �e se společnost sna�í ovládat víc ne� jednu formu 
energie. Toje standardní třeba v Německu. U nás u� je takřka 
nemo�né se do takového stavu vrátit. Příkladem je Praha bu-
dující energetický holding. Dodávat víc ne� jednu formu ener-
gie přitom znamená �etřit náklady, například tím, �e se zavede 
jeden sdru�ený účet, jedno odečítání měřidel apod.

>  Nevede to ale k monopolnímu postavení?

IS: Mezi jednotlivými energiemi je mo�ná substituce � místo 
plynu mů�ete topit elektřinou nebo centrálním teplem...
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>  Ale kdy� má v�echny energie v rukou jedna Þ rma?

IS: Monopol padá s tím, jak se otevírá trh. Majitel přenosové 
soustavy má regulovanou cenu přenosu. Výrobci energie do 
sítě nabízejí energii za různou cenu a konečný spotřebitel � do-
mácnost � si mů�e vybrat.

>  MVV Energie AG vykročila z německého trhu směrem 
na Východ. Jaké jsou její cíle?

IS: Strategií MVV Energie AG v Německu i mimo Německo jsou 
investice do akvizice obdobných komunálních společností 
(v Německu jsou to tzv. Stadtwerke) a do obchodu s energií 
(elektřina a zemní plyn). Jsou 5. největ�ím obchodníkem s elek-
třinou v Německu. Prostřednictvím investičního fondu dále in-
vestují do obnovitelných zdrojů jako větrná energie nebo bio-
masa a mají účast ve Þ rmách na výrobu fotovoltaických článků. 
Zaměřují se rovně� na energetické slu�by (úspory, telekomuni-
kace, outsourcing, facility management apod.) a poradenství 
a na takzvaný zákaznický systém, jeho� podstatou je vlastně 
kontakt se zákazníkem, který nekončí prodejem. To je dal�í 
světový trend. 

>  Přejímáte tuto strategii beze zbytku nebo máte mo�-
nost ji modiÞ kovat?

IS: Dalo by se dokonce říci, �e strategie zaměřená na úsporné 
projekty byla v podstatě na�e původní mise, kterou jsme 
Mann heimu �prodali�, a od nich jsme zase převzali tepláren-

ské know-how. Bez jejich Þ nancování bychom se neprosadili 
na trhu. Hlavní obtí�í u nás je byrokracie. Státní sektor úspory 
energie příli� nezajímají. Pro řadu úředníků je privátní sektor 
stále je�tě �podezřelý�, a to i kdy� nabízíme například �kolám 
nebo nemocnicím úspory. Opírají se přitom o vyhodnocovací 
kritérium projektu v rámci jednoho roku, kde�to my navrhu-
jeme postup, který po vstupní investici po několika letech za-
čne nést trvalé úspory.

>  Lze říci, �e se od byrokracie li�íte předev�ím v tomto 
dlouhodobém my�lení? 

IS: To má své hlub�í souvislosti. Jak jsem u� zmínil, jedním 
z trendů ve světové energetice je orientace na spokojeného 
konečného zákazníka. V Uherském Hradi�ti, Děčíně nebo Jab-
lonci nad Nisou jsme dělali energetické úspory u na�ich zákaz-
níků, které zásobujeme teplem. I kdy� nás logicky zajímá co 
největ�í odběr, z dlouhodobého hlediska je důle�itěj�í udr�et 
si zákazníka. Proto je například součástí na�í strategie investo-
vat do toho, aby se na centrálně vytápěných sídli�tích udr�oval 
�ivot a aby tam lidé �ili zdravě a spokojeně. 

>  Zdá se, �e se Va�í Þ rmě daří nacházet harmonii mezi 
ekonomickými cíli a veřejným zájmem. Díky za toto 
povzbudivé vyústění na�eho rozhovoru. 
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Společnost MVV EPS s. r. o. byla zalo�ena v září 1993. Od 
roku 1999 je dceřinou společností významného německého 
energetického podniku MVV Energie AG se sídlem v Mann-
heimu v SRN.

Před vstupem německé společnosti poskytovala MVV EPS, 
jako dceřiná společnost americké Þ rmy Energy Performance 
Services, Inc., úspě�ně slu�by v oblasti úspor energie (EPC, 
tj. Energy Performance Contracting) řadě zákazníků z prů-
myslového i komunálního sektoru. Tyto aktivity se rozvíjejí 
i po vstupu strategického partnera.

Hlavními aktivitami jsou v současné době investice do ener-
getických společností v Čechách a na Moravě vyrábějících 
a distribuujících teplo (zejména centrální zásobování tep-
lem), vodu, elektřinu atd. MVV EPS se koncentruje zejména 
na komunální sféru a ve vět�ině případů je partnerem města, 
na jeho� území probíhá zásobování energiemi. 

Společnost MVV EPS s. r. o. v roce 2001 získala 10 % podílu 
na trhu s centrálním zásobováním teplem v České republice. 
Expanze MVV EPS s. r. o. v České republice tímto nekončí 
a dal�í projekty se připravují.

MVV EPS je uznávaným partnerem České energetické agen-
tury, odborných společností i asociací a svými zku�enostmi 
přispěla k přípravě legislativních pravidel v energetice 
a programů efektivního hospodaření s energií. Česká ener-
getická agentura plně přijímá energetické audity společ-
nosti při schvalování projektů v rámci státních programů 
podpory energetických úspor. MVV EPS je smluvním part-
nerem ČSOB při technicko-ekonomickém hodnocení pro-
jektů, které se ucházejí o Þ nancovaní z Fondu PHARE ESF 
pro úspory energie. 

2.   Historie společnosti MVV EPS s. r. o.
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Společnost MV Energie AG je významnou energetickou spo-
lečností v oblasti řek Rýn�Neckar, kde dodává centrální 
teplo, zemní plyn, elektřinu, vodu a provozuje spalovnu od-
padů napojenou na systém CZT. Celkový obrat společnosti 
ve Þ skálním roce 2000/2001 dosáhl 1,18 miliardy Euro.

3.1  MVV Energie AG na 
liberalizovaném energetickém 
trhu

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

Jedním z hlavních předpokladů této expanze byla změna 
vlastnické struktury společnosti. MVV Energie AG je první 
komunální společností, která velice úspě�ně vstoupila na 
trh frankfurtské burzy úpisem akcií. Prodejem akcií byla za-
hájena postupná privatizace společnosti. Vlastnický podíl 
města klesl pod 75 % a v budoucnu se počítá s jeho dal�ím 
poklesem. Finanční prostředky získané prodejem akcií ve 
vý�i 400 mil. DM slou�í k Þ nancování dal�ího rozvoje společ-
nosti a předev�ím jejích domácích a mezinárodních akvizic.

3.2  Aktuální výsledky a expanze 
MVV Energie AG

Ve Þ skálním roce 2000/2001 vykázala MVV Energie AG 82% 
růst prodejů na úroveň téměř 1,18 mld. Euro a růst EBIT (zisk 
před zdaněním a úroky) z 98 na 133 mil. Euro. Největ�í po-
díl na zvý�ení prodejů má začlenění významné energe-
tické společnosti Energieversorgung Off enbach AG (EVO) 
a Stadtwerke Solingen GmbH (SWS). MVV Energie AG akvi-
zicí EVO a SWS roz�íří počet svých zákazníků celkem na 
620 000 a zařadí se na 6. místo mezi regionálními energetic-
kými společnostmi v Německu.

MVV Energie AG patří mezi deset největ�ích obchodníků 
s elektrickou energií na německém trhu. Za dobu exis-
tence liberalizovaného trhu uskutečnila obchody v objemu 
63,9 mld. kWh. V uplynulém Þ skálním roce zvý�ila dodávky 
elektřiny koncovým zákazníkům z 96 na 250 mil. kWh.

Společnost zamý�lí nově expandovat do masivního vyu-
�ití obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární a vě-
trná energie, a do vyu�ití biomasy výstavbou nových zdrojů 
na toto palivo, čím� zásadně přispěje ke sní�ení emisí CO2 

v SRN. Hodlá podporovat vývoj a výrobu nových progresiv-
ních technologií prostřednictvím speciálního rozvojového 
fondu. 

MVV Energie AG dále rozvíjí své aktivity v oblasti informač-
ních a telekomunikačních technologií. Po úspě�ném vý-
voji a testování technologie pro přenos dat a hlasu po elek-
trické rozvodné síti (Powerline Servise) na počátku roku 
2000 vstoupila MVV Energie AG do společnosti Main.net. 
Ltd. v  Izraeli a počítá s dal�ím rozvojem těchto slu�eb a je-
jich nabídkou lokálním distributorům elektřiny (zalo�ení jo-
int venture v Německu). Tyto slu�by umo�ňují zákazníkům 
komunikovat hlasově či datově prostřednictvím bě�ných zá-
suvek na elektřinu.

3. Skupina MVV Energie AG
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Vstupem do energetických společností v roce 2000 a 2001 
se stala skupina MVV EPS jednou z největ�ích teplárenských 
skupin v České republice. 

Akviziční činnost MVV EPS s. r. o. je Þ nancována mateřskou 
společností MVV Energie AG, která svou úspě�nou meziná-
rodní expanzi Þ nancuje z prostředků získaných vstupem na 
frankfurtskou burzu. Vstupem MVV Energie AG bylo navý-
�eno základní jmění MVV EPS a� na 720 mil. Kč. 

V roce 2000 a 2001 MVV EPS získala majoritní 
podíl v těchto společnostech:

>  Zásobování teplem Vsetín a. s. 
(82,22 % v dr�ení MVV EPS s. r. o.)

>  CTZ s. r. o. (Uherské Hradi�tě) 
(50,96 % v dr�ení MVV EPS s. r. o.)

>  TERMO Děčín a. s. 
(66,67 % v dr�ení MVV EPS s. r. o.)

>  Městské in�enýrské sítě Studénka a. s. 
(66,67 % v dr�ení MVV EPS s. r. o.)

>  Jablonecká teplárenská a realitní, a. s. 
(65,78 % v dr�ení MVV EPS s. r. o.)

>  OPATHERM a. s. (Opava) 
(100 % v dr�ení MVV EPS s. r. o.)

MVV EPS dále vlastní 100% podíl ve společnosti MVV 
 enservis s. r. o. (původně Unitherm Česká Lípa s.r.o.) a 35% 
ve společnosti Českolipská teplárenská a. s.

4.1 Nabídka zákazníkům

Hlavní nabídkou zákazníkům jsou zejména slu�by v oblasti 
dodávek energie (centrální zásobování teplem, decentrali-
zovaná výroba elektrické energie, distribuce vody, teleko-
munikační slu�by). 

Díky silnému Þ nančnímu zázemí nabízí společnost průmys-
lovým podnikům vyčlenění (outsourcing) energetických 
zdrojů, případně vyčlenění zásobování v�emi druhy ener-
gie (největ�í dosud realizovaný projekt je provozování ener-
getického hospodářství ve Vsetíně v údolí bývalé Zbrojovky 
Vsetín /roční nárůst tr�eb společnosti Zásobování teplem 
Vsetín a.s. cca o 100 mil. Kč/). Podniky, které outsourcing 
vyu�ijí, se tak mohou plně zaměřit na rozvoj své hlavní pod-
nikatelské činnosti. Ve�keré navrhované, realizované a pro-
vozované projekty plně vyhovují platným ekologickým nor-
mám a nezatě�ují �ivotní prostředí.

Zákazníky koncernu MVV EPS jsou nejenom obyvatelé a ter-
ciární sféra, ale také průmyslové podniky, které koncern zá-
sobuje energií nebo jim� poskytuje slu�by v oblasti energie 
formou EPC. Pro ka�dého zákazníka doká�e koncern připra-
vit individuální nabídku energetických slu�eb.

Strategií dal�ího rozvoje a stabilizace koncernu je centrali-
zace některých činností a diverziÞ kace a roz�íření nabídky 
produktů tak, aby byly energie dodávány za přijatelných 
cenových podmínek a zároveň bylo zákazníkům nabídnuto 
�ir�í spektrum slu�eb.

4. Skupina MVV EPS v České republice





D C EŘ I N É  S P O L E Č N O S T I  
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Akciová společnost Zásobování teplem Vsetín vznikla 
v první vlně kupónové privatizace v roce 1992. Od března 
2000 vlastní MVV EPS s. r. o. majoritní podíl 82,2 % akcií.

Zásobování teplem Vsetín a. s. se řadí k tzv. multiutility spo-
lečnostem, které dodávají více druhů energie a slu�eb pro 
své zákazníky. Kromě obsluhy domácností zejména dodáv-
kami tepla společnost vyrábí, nakupuje a prodává elektřinu, 
pitnou a u�itkovou vodu, provozuje kanalizaci a poskytuje 
telekomunikační slu�by. Toto �iroké spektrum nabídky spo-
lečnost získala roz�ířením svých podnikatelských aktivit na 
přelomu let 2000/2001 vstupem do průmyslového areálu 
bývalé Zbrojovky Vsetín v oblasti Jasenice ve Vsetíně. Komu-
nální charakter společnosti tak doznal změn a vstup do prů-
myslového areálu v Jasenicích zvý�il tr�ní orientaci společ-
nosti a její snahu navázat a prohloubit partnerský vztah se 
zákazníky.

Zásobování teplem Vsetín disponuje dostatečnou výrobní 
základnou, která je rozdělena do dvou nezávislých provozů 
s charakterem centrálního zásobování teplem. Jedna část 
výrobních kapacit vznikla přestavbou původní výtopny na 
teplárnu s kombinovanou výrobou tepla a elektrické ener-
gie � 2 kogenerační motory 2 x 4,5 MWe a 2 x 4,95 MWt, 2 zá-
sobníky na teplo vybudované z nepotřebných zásobníků na 
topný olej (celkový výkon 150 MWt), 2 plynové horkovodní 
kotle 35 a 58 MWt. Tento teplárenský provoz plně uspoko-
juje nároky na moderní a ekologickou výrobu energie. Spo-
lečnost dále rekonstruovala olejové hospodářství na vý-

topně Ohrada a provozuje tento tepelný zdroj jako �pičkový 
v průběhu zimních měsíců (3 �pičkové kotle o celkovém vý-
konu 40,7 MWt a 2 kotle o celkovém výkonu 5,8 MWt). Tato 
část výrobního zařízení zásobuje teplem velkou vět�inu do-
mácností a elektrickou energii dodává do sítě regionální dis-
tribuční společnosti. Druhá část výrobní a distribuční zá-
kladny je umístěna v průmyslovém areálu Jasenice. Zde se 
k dodávkám tepla vyu�ívá uhelný zdroj tepla (16,8 MWt) 
a plynový zdroj tepla (22,6 MWt). Oba dva parní zdroje do-
dávaly do oddělených distribučních sítí. V roce 2001 bude re-
alizováno parní propojení soustav, čím� vznikne jedna cent-
rální soustava umo�ňující provoz ekonomicky příznivěj�í ne� 
v minulosti. Elektrická energie je distribuována v průmyslo-
vém areálu pomocí 2 hlavních trafostanic, 18 km středona-
pěťových rozvodů (22 kV) a 13 transformátorů (22/0,4 kV). 
Vlastní zdroj, zásobník vody a rozvody v délce 24 km umo�-
ňují rozvádět pitnou a u�itkovou vodu a 5 km kanalizačních 
sítí slou�í k odvodu odpadních vod. Telekomunikační slu�by 
jsou poskytovány pomocí vlastních rozvodů (30 km) a cen-
trální výkonné ústředny, která bude v roce 2001 nahrazena 
moderněj�í pro 1 500 účastníků.

Cílem společnosti je dlouhodobá orientace na zákazníka, 
co� znamená udr�ování partnerského vztahu s orgány 
města Vsetín, je� reprezentuje a ochraňuje zájmy obyva-
tel města. V průmyslovém sektoru je cílem rozvíjení vztahů 
se zákazníky nabídkou zajímavého spektra dodávek energií 
a energetických a ostatních slu�eb.

>  Produkty a slu�by: výroba, rozvod a prodej tepla, výroba a prodej elektrické energie, výroba, rozvod a prodej pitné 
a u�itkové vody, provoz kanalizační sítě, telekomunikační slu�by

>  Zákazníci: 8 000 domácností ve městě Vsetín, 85 průmyslových odběratelů, 64 ostatních odběratelů (terciární sféra)
>  Roční prodeje: teplo 550 TJ, výroba a prodej elektřiny 28 GWh, nákup a prodej elektřiny 19 GWh, prodej vody 

153 tis. m3, telekomunikační slu�by 10 mil. Kč
> Roční výnosy společnosti: 295 mil. Kč

Zásobování teplem Vsetín a. s. 
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Společnost CTZ s. r. o. se sídlem v Uherském Hradi�ti byla 
zalo�ena v roce 1995 městem Uherské Hradi�tě a je přímým 
pokračovatelem státního podniku Centrální tepelný zdroj 
Uherské Hradi�tě, který vyráběl a rozváděl teplo a TUV na 
území okresního města od roku 1966. Součástí městem při-
jaté strategie bylo nalezení strategického partnera, který by 
odpovídal za modernizaci centralizovaného zásobování tep-
lem, Þ nancování projektu a následný provoz společnosti. Vý-
běr strategického partnera byl ukončen v květnu 2000 při-
stoupením druhého společníka, společnosti MVV EPS s. r. o. 
MVV EPS získala v květnu 2000 ve společnosti CTZ majoritní 
podíl ve vý�i 51 %.

Nejvýznamněj�ími zákazníky společnosti jsou domácnosti 
města Uherské Hradi�tě. Nejdůle�itěj�í průmyslový zákaz-
ník je společnost OTMA a. s., je� odebírá v současné době 
pro technologické vyu�ití 16% z prodejů tepla CTZ. Pro zá-
kazníky společnosti CTZ i pro samotný provoz společnosti 
je nejvýznamněj�í událostí v letech 2000 a 2001 projekt mo-
dernizace tepelného zdroje a distribuční soustavy. Vstup 
strategického partnera znamenal roz�íření dodávek společ-
nosti do satelitních oblastí, které nebyly napojeny na cent-
rální zásobování teplem.

CTZ původně provozovala centrální uhelný zdroj tepla 
(19 MWt) s parními rozvody. Modernizace tepelné soustavy 

byla rozčleněna do dvou etap. Součástí první etapy byla in-
stalace odprá�ení uhelného zdroje (ekologizace zdroje), vý-
měna stávajícího parního rozvodu tepla za horkovodní sys-
tém s rozvodem tepla v předizovolaném bezkanálovém 
vedení tepla a instalace nových objektových předávacích 
stanic tepla pro ka�dý objekt. Tato etapa byla realizována 
v roce 2000. Ve druhé etapě bude dokončena výměna stá-
vajícího teplovodního rozvodu z první etapy a provedena in-
tegrace satelitních oblastí dosud zásobovaných plynovými 
blokovými (6 kotelen o celkovém výkonu 29,2 MWt) a do-
movními kotelnami (15 kotelen o celkovém výkonu 4,6 MWt). 
Druhá etapa bude dokončena před zahájením topné sezóny 
2001/2002. Modernizace soustavy CZT bude Þ nancována 
kombinací vlastních prostředků a cizích zdrojů v celkové 
vý�i přes 140 mil. Kč. Projekt vede k ekologizaci tepelného 
zásobování a oslovení dal�ích zákazníků s nabídkou k při-
pojení k dodávkám tepla za výhodných podmínek.

Cílem společnosti je dlouhodobá orientace na zákazníka 
a udr�ení dlouhodobě přijatelných podmínek dodávek tepla. 
Rozvoj společnosti je podporován jasnou koncepcí města 
Uherské Hradi�tě v oblasti zásobování teplem, která počítá 
s udr�ením a dal�ím výrazným rozvojem centrálního záso-
bování teplem. Tato koncepce je schválena a zapracována 
do územního plánu města.

CTZ s. r. o. 
> Produkty a slu�by: výroba, rozvod a prodej tepla
>  Zákazníci: 4 000 domácností ve městě Uherské Hradi�tě, 1 průmyslový odběratel a 25 dal�ích odběratelů (terciární 

sféra)
> Roční prodeje: teplo 213 TJ
> Roční výnosy společnosti: 67 mil. Kč
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TERMO Děčín a. s. byla zalo�ena v roce 1995 městem Dě-
čín privatizací státního podniku Bytový podnik Děčín. Od 
května 2000 je strategickým vlastníkem 66,66 % akcií spo-
lečnosti MVV EPS s. r. o. 

TERMO Děčín zabezpečuje dodávky tepla pro města Děčín 
a Jílové. Hlavními zákazníky jsou domácnosti těchto měst. 
Dal�í rozvoj společnosti spočívá v unikátním projektu ge-
otermální teplárny stavěné v letech 2001�2003, která na-
hradí stávající roztří�těnou výrobní základnu na pravém 
břehu Labe. Tento projekt bude vyu�ívat geotermálního pra-
menu, z něho� bude odebíráno teplo pro vytápění a ochla-
zená voda díky svým příznivým parametrům bude prodá-
vána do městské vodovodní sítě. Zbývající část potřebného 
tepla pro zákazníky bude vyráběna z plynu, co� přispěje ke 
sní�ení ekologické zátě�e okolí.

Společnost provozuje celkem 10 centrálních zdrojů tepla 
a navazující tepelné sítě v celkové délce cca 24 km. Dále 
provozuje celkem 10 domovních kotelen. Vedle zabezpe-
čování výroby a dodávek tepla se společnost ji� od svého 
vzniku intenzivně věnovala modernizaci nevyhovující části 
výrobní technologie. Společnost se ji� v minulosti sna�ila 
modernizovat výrobní základnu zejména na levém břehu 
Labe, co� reprezentuje teplárna �elenice zalo�ená na kombi-

nované výrobě tepla a elektrické energie (3 kogenerační mo-
tory 3 x 1,7 MWe, 2,14 MWt; plynové kotle 2 x 5,9 MWt) a tep-
lárna v Bynově vybudovaná městem Děčín (4 kogenerační 
motory 4 x 1,27 MWe, 1,79 MWt; plynové kotle 2 x 5,9 MWt). 
Celkový instalovaný výkon je v současnosti 89,5 MWt a 24,7 
MWe. Projekt nového centrálního zdroje zásobování teplem 
je zalo�en na vyu�ití geotermálního pramenu tepelnými čer-
padly (2 x 3,28 MWt), na instalaci kogeneračních motorů na 
výrobu elektřiny pro vlastní spotřebu (1 motor 1 x 0,8MWe, 
1,01 MWt; 1 motor 1 x 1,94 MWe, 1 x 2,09 MWt) a na instalaci 
zálo�ních �pičkových plynových kotlů (2 x 16,5 MWt). Bude 
modernizován také rozvod tepla polo�ením 10 km sítí a in-
stalací 123 tlakově nezávislých předávacích stanic. Sou-
časně bude polo�eno potrubí spojující centrální zdroj tepla 
se zásobníky vody pro dodávky pitné vody do vodovodní 
sítě. Projekt bude Þ nancován kombinací vlastních a cizích 
zdrojů a jeho Þ nanční náročnost přesáhne 500 mil. Kč.

Cílem společnosti je dlouhodobá orientace na zákazníka. 
Rozvoj společnosti je v souladu se záměry města Děčína 
a spočívá v modernizaci a ekologizaci soustavy zásobování 
teplem. Potenciál pro roz�íření trhu se nabízí proniknutím 
do rozsáhlé průmyslové zóny, kde společnost zatím nepů-
sobí.

TERMO Děčín a. s.
> Produkty a slu�by: výroba, rozvod a prodej tepla, výroba a prodej elektrické energie, výroba a prodej pitné vody
> Zákazníci: 10 300 domácností ve městech Děčín a Jílové, 60 ostatních odběratelů (terciární sféra)
> Roční prodeje: teplo 559 TJ, výroba a prodej elektřiny 37 GWh
> Roční výnosy společnosti: 274 mil. Kč
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Akciová společnost Městské in�enýrské sítě Studénka byla 
zalo�ena v prosinci 1995 městem Studénka jako právní ná-
stupce příspěvkové organizace Městské vodovody a kanali-
zace Studénka, která na území města zaji�ťovala dodávku 
pitné vody, odvádění a či�tění odpadních vod. MVV EPS s. r. o. 
získala ve společnosti Městské in�enýrské sítě Studénka a. s. 
majoritní podíl ve vý�i 66,66 % v listopadu 2000. 

Městské in�enýrské sítě Studénka se řadí k tzv. multiutility 
společnostem, které dodávají více druhů energie a slu�eb 
pro své zákazníky. Kromě výroby tepla a obsluhy domácností 
dodávkami tepla pro vytápění a pro přípravu teplé u�itkové 
vody distribuuje a prodává pitnou vodu, provozuje kanalizaci, 
poskytuje připojení ke kabelové televizi a poskytuje řadu dal-
�ích slu�eb veřejně prospě�ného charakteru. V polovině roku 
2001 se podařilo ukončit jednání s ČKD Vagonka a. s. o od-
prodeji majetku spojeného s výrobou tepla a od 1. 7. 2001 se 
společnost stala výhradním výrobcem i dodavatelem tepla na 
území města Studénky. Spojením výroby a distribuce tepla se 
otevřela nová etapa rozvoje společnosti. 

Společnost Městské in�enýrské sítě Studénka provozuje Cen-
trální výtopnu Studénka � zdroj tepla, který se skládá ze dvou 
vzájemně propojených kotelen (kotel OK 30 H � výkon 34,88 
MW, 2 kotle TUBOX � výkon 2x11,67 MW), které svou sklad-
bou výkonu při zachování rentability provozu bezpečně po-
kryjí potřeby jak území města Studénky tak průmyslového 
areálu společnosti Thrall Vagonka Studénka a. s. Distribuce 
tepelné energie je zaji�ťována rozvody v celkové délce 6 km. 

Distribuční soustava se postupně modernizuje cestou dvou-
trubkových rozvodů. 

Dále společnost provozuje veřejnou vodovodní síť o celkové 
délce 35 km, která zásobuje pitnou vodou přibli�ně 1 450 od-
běratelů od domácností po velké podnikatelské subjekty. 
Společnost pitnou vodu nevyrábí a ve�kerou produkci naku-
puje ze systému Ostravského oblastního vodovodu. Společ-
nost dále provozuje veřejnou kanalizační síť o celkové délce 
18 km. Odváděné odpadní vody jsou či�těny v centrální čis-
tírně odpadních vod, která i přes extrémně nízkou energetic-
kou náročnost dosahuje velmi dobrých čisticích efektů. Stav 
čistírny odpadních vod v�ak ji� nevyhovuje současným pod-
mínkám pro či�tění odpadních vod vzhledem k pou�ité tech-
nologii, je� neumo�ňuje adekvátně odstraňovat fosfor a du-
síkaté látky, tak�e je nutné provést celkovou rekonstrukci 
a modernizaci čistírny. 

Společnost provozuje síť kabelové televize o celkové délce 
7,6 km, která nabízí 21 programů včetně městského informač-
ního kanálu. Signál je dodáván do 742 domácností a něko-
lika podnikatelských provozoven. Snahou vedení společnosti 
je najít vhodného zájemce o koupi majetku spojeného s pro-
vozem kabelové televize, který bude schopen zajistit její roz-
voj jak z pohledu roz�íření nabízených slu�eb, tak i z pohledu 
roz�íření teritoria na území města, neboť společnost nemá 
dostatečný lidský, technický a Þ nanční potenciál pro sledo-
vání vývoje v oblastí informačních technologií. Tento záměr 
zároveň sleduje i snahu o zú�ení portfolia předmětu podni-

Městské in�enýrské sítě Studénka a. s.
>  Produkty a slu�by: výroba, rozvod a prodej tepla, rozvod a prodej pitné vody, provoz kanalizační sítě, provoz 

městských zařízení (koupali�tě, sauna, zimní stadión), výstavba kabelové televize a ostatní slu�by na území města 
(údr�ba a očista komunikací, doprava, nakládání s odpady atp.).

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

>  Roční prodeje: teplo 157 TJ , rozvod a prodej pitné vody 490  tis. m3, provoz kanalizace 842  tis. m3, provoz 
kabelové televize 835  tis. Kč

> Roční výnosy společnosti: 75  mil. Kč
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kání společnosti a zprůhlednění hospodaření na v�ech úrov-
ních podnikatelské činnosti, zejména v�ak při činnostech: vý-
roba a prodej tepla, nákup a distribuce pitné vody, odvádění 
de�ťových a spla�kových vod a provozování čistírny odpad-
ních vod. 

Městské in�enýrské sítě Studénka také zaji�ťují komplexní 
provoz městského koupali�tě, sauny a zimního stadiónu. Je 
zpracováván podnikatelský záměr �Transformace provozu 
sportovních zařízení�, jeho� cílem je vznik dceřiné společ-
nosti (s. r. o.) s hlavní náplní provozovat sportovní a rekreační 
zařízení dosud provozované v rámci předmětu podnikání spo-
lečnosti (zakladatele) dle ustanovení akcionářské smlouvy 
uzavřené mezi akcionáři. I tento záměr sleduje snahu o zú-

�ení portfolia předmětu podnikání společnosti a zprůhled-
nění jejího hospodaření. Perspektivně se uva�uje také o re-
alizaci záměru �Výstavba sportovně-ubytovacího komplexu�, 
který by umo�nil roz�íření spektra nabízených slu�eb v těch-
to sportovních a rekreačních zařízeních (přístavba objektu 
sauny s nabídkou ubytování, roz�íření občerstvení, krytý ba-
zén a dal�í slu�by). 

Cílem vedení společnosti je dlouhodobá orientace na zákaz-
níka a prezentace Þ rmy navenek tak, aby působila jako mo-
derní a stabilní obchodní společnost, která je řízena a roz-
víjena správným směrem k uspokojování po�adavků svých 
akcionářů. 
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Společnost Českolipská teplárenská a. s. (dále jen ČLT) byla 
zalo�ena městem Česká Lípa v roce 1996. Ve stejném roce se 
město rozhodlo 35 % akcií odprodat společnosti INTOP-CZ 
s. r. o., kterou v roce 1998 získává společnost UNITHERM 
s. r. o. se sídlem v Jablonci nad Nisou. Ta následně nahrazuje 
název společnosti INTOP-CZ názvem UNITHERM Česká Lípa, 
s. r. o.. MVV EPS s. r. o. získala podíl ve vý�i 35 % v prosinci 
2000 nákupem 100% obchodního podílu společnosti UNI-
THERM Česká Lípa s. r. o.

Hlavním předmětem činnosti společnosti je výroba a roz-
vod tepla na území města Česká Lípa. Vlastníkem zařízení 
na výrobu a rozvod tepla je město Česká Lípa, které uzavřelo 
s ČLT na provozování uvedených činností nájemní smlouvou 
do roku 2012. Na výrobě tepla a TUV v České Lípě se ČLT po-
dílí zhruba ze 60 %. Strukturu odběratelů ČLT tvoří z 86 % 
domácnosti a ze 14 % ostatní odběratelé (průmyslová a ob-
čanská vybavenost � �koly, �kolky, sportovní, obchodní a kul-
turní centra). 

V současnosti je tepelná energie v kotelnách vyráběna a roz-
váděna pomocí horkovodního i teplovodního systému, s po-
u�itím čtyř různých technologií výroby a s pou�itím různých 
druhů paliva (hnědé uhlí, zemní plyn, elektrická energie 
a LTO). 

Tepelná energie je rozváděna primárními trubními rozvody 
o celkové délce cca 18 km k objektům nebo centrálním pře-
dávacím stanicím, kterých společnost provozuje 26. Záro-
veň společnost provozuje 19 km sekundárních sítí a dále pak 
87 domovních předávacích stanic umístěných v objektech od-
běratelů. Část sekundárních sítí byla nahrazena novým před-
izolovaným dvoutrubkovým systémem v bezkanálovém pro-
vedení.

V roce 2000 byl postaven nový centrální zdroj Stará Lípa se 
3 plynovými kotli, ka�dý o výkonu 20 MW. Ka�doročně je po-
stupně modernizována distribuční síť přechodem na moderní 
technologii předizolovaného potrubí.

>   Produkty a slu�by: vyrábí a dodává teplo a TUV
>   Zákazníci: z 86 % domácnosti (10 820 bytů) a ze 14 % ostatní odběratelé (průmyslová a občanská vybavenost - 

�koly, �kolky, sportovní, obchodní a kulturní centra)
>   Roční prodeje: 143 GWh nebo 516 tis. GJ tepelné energie domácnostem i ostatním odběratelům
>   Roční výnosy společnosti: 201 999 tis. Kč

Českolipská teplárenská a. s.
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>  Produkty a slu�by: údr�ba, rekonstrukce a montá� energetického zařízení pro výrobu a distribuci tepla a elektrické 
energie, výroba, rozvod a prodej tepla.

>  Zákazníci: v oblasti údr�bových a montá�ních činností � ČLT, TERMO Děčín, TEPLO Nový Bor, JTR. 
V oblasti výroby a distribuce tepla � 150 domácností ve městě Jablonné v Podje�tědí, Z� a I. M� Preciosa v Jablonném 
v Podje�tědí 

> Roční prodeje: teplo 8300 GJ, prodej slu�eb 10,3 mil. Kč
> Roční výnosy společnosti: 13,2 mil. Kč

MVV enservis s. r. o.

MVV enservis vznikl v roce 1995 z bývalé údr�by bytového 
hospodářství v České Lípě a společnost podnikala pod ob-
chodním názvem INTOP � CZ s. r. o. V roce 1996 vstupuje do 
společnosti Unitherm, s. r. o se sídlem v Jablonci nad Nisou. 
Po získání 100 % podílu ve společnosti mění Þ rma obchodní 
název na UNITHERM Česká Lípa. Na konci roku 2000 získává 
100 % podíl společnost MVV EPS s. r. o. V roce 2001 mění spo-
lečnost obchodní název na MVV enservis . 

MVV enservis zabezpečuje preventivní, periodickou a bě�nou 
údr�bu pro společnosti ČLT, TERMO Děčín a TEPLO Nový Bor. 
Společnost navrhuje technické ře�ení energetických zařízení, 
vypracovává technické studie a projektovou dokumentaci 
a zaji�ťuje výstavbu energetických zařízení, jako jsou rekon-
strukce výměníkových stanic, montá�e a výrobu předávacích 
domovních stanic, pokládky předizolovaného potrubí, rekon-
strukce a výstavba kotelen, termoregulace objektů, montá� 
celkového topného systému v objektech, v komplexní do-
dávce. Dal�í činností společnosti je zásobování teplem a TUV 
bytových jednotek, základní �koly a mateřské �kolky v Jab-
lonném v Podje�tědí.

Rozvoj společnosti spočívá v zabezpečení preventivní, peri-
odické a bě�né údr�by v JTR a vytvoření divize Morava, je� 

by měla vykonávat stejné údr�bové činnosti pro společnosti, 
které mají sídlo na Moravě. Dále se předpokládá rozvoj v do-
dávkách energetických zařízení pro výrobu a distribuci tepla 
a elektrické energie.

Společnost se dělí na ekonomický, provozní a technický úsek. 
Ekonomický úsek vede účetnictví Þ rmy, zpracovává ekono-
mické výsledky, mzdy a osobní data zaměstnanců a vkládá 
a zpracovává ekonomická data Þ rmy. Technický úsek vypra-
covává technické studie, cenové nabídky a projektovou do-
kumentaci, vede skladové hospodářství a zaji�ťuje mate-
riál na akce. Provozní úsek se dělí na tři provozní střediska: 
Česká Lípa, Děčín a Jablonné v Podje�tědí. Středisko Česká 
Lípa zaji�ťuje údr�bové činnosti pro ČLT a TEPLO Nový Bor 
a provádí komplexní dodávky energetického zařízení pro vý-
robu a distribuci tepla a elektrické energie. Středisko Děčín 
zaji�ťuje údr�bové činnosti pro TERMO Děčín a podílí se na 
men�ích investičních akcích. Středisko Jablonné v Podje�tědí 
provozuje zdroj tepla o výkonu 2,2 MWt a tepelné sítě v cel-
kové délce 400 m. 

Cílem společnosti je kvalita dodávaných slu�eb, roz�íření na-
bízených činností hlavně v oborech elektro a MaR, vytvoření 
divize na Moravě a dlouhodobá orientace na zákazníka. 

Významné projekty společnosti:

Jablonné pod Je�tědí: Rekonstrukce kotelny na LTO na zemní plyn 
v Jablonném v Podje�tědí

Českolipská teplárenská a. s.: Výstavba horkovodní kombinované 
kotelny LOOS v České Lípě
Výměna rozvodů za předizolovaný rozvod; Rekonstrukce domov-
ních stanic DPS; Instalace frekvenčních měničů pro oběhová čer-
padla 
Rekonstrukce ústředního topení Z� Pod �pičákem s centrálním 
 řídicím systémem; Rekonstrukce výměníkové stanice Mikovcova

TEPLO Nový Bor a. s.: Instalace nových předizolovaných primér-

ních rozvodů; Instalace frekvenčních měničů pro oběhová čerpa-
dla; Rekonstrukce domovních stanic DPS 

Základní �koly: Montá� termostatické regulace Z� a dru�iny 
Slovanka; Úprava rozvodu TUV pro přímé měření spotřeby pro 
M� Na Výsluní; Montá� termostatické regulace čtyř základních 
�kol v Děčíně

TERMO Děčín a. s.: Připojení předávacích stanic na rozvod CZT; 
Připojení objektu v Kyjevské ulici 

WTG s. r. o.: Dodávka kotlů, montá� topení a napojení VZT 
v Přelouči 
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Jablonecká teplárenská a realitní, a. s.

Jablonecká teplárenská a realitní, a. s., (dále jen JTR) byla 
zalo�ena v roce 1994 městem Jablonec nad Nisou a dal�ími 
podnikatelskými subjekty v souvislosti s privatizací Okres-
ního bytového podniku, s. p. První roky své činnosti byla 
pouze nájemcem a provozovatelem městského tepláren-
ského majetku. V letech 1998�1999 do�lo k navý�ení zá-
kladního jmění společnosti z 300 mil. Kč na 301 mil. Kč a pře-
vodu ve�kerého teplárenského majetku z města na JTR. Od 
července 2001 je strategickým vlastníkem 65,78 % akcií 
společnost MVV EPS s. r. o.

Jablonecká teplárenská a realitní zabezpečuje dodávky 
tepla pro město Jablonec nad Nisou. Hlavními zákazníky 
jsou domácnosti, výrobní podniky a terciární sféra. Dal�í 
rozvoj společnosti spočívá v náhradě do�ívajících sekundár-
ních teplovodních čtyřtrubkových rozvodů za nové rozvody 
dvoutrubkové horkovodní. 

Společnost vyrábí teplo pro centrální rozvod ve dvou výtop-
nách, Brandl a Rýnovice. Obě výtopny mají mo�nost kombi-
novaného spalování tě�kého topného oleje a zemního plynu. 
Výkonové mo�nosti výtopen jsou: Brandl 65 MW, Rýnovice 
77 MW. V roce 1998 do�lo z důvodu ekonomické a výkonové 
optimalizace k odstavení dal�í � třetí � výtopny v oblasti Jab-
loneckých Pasek do stavu studené zálohy. V�echny zdroje 
tepla pracují do jediné propojené parní soustavy zásobo-

vání teplem, čím� je umo�něna jejich vzájemná spolupráce 
a zastupitelnost. Celková délka parních sítí činí 17 km. Spo-
lečnost dále provozuje cca 12 km teplovodních nebo horko-
vodních rozvodů, 33 výměníkových stanic a cca 120 objekto-
vých předávacích stanic.

JTR ka�doročně investuje nemalé prostředky do moderni-
zace soustavy CZT s cílem zajistit trvalý spolehlivý a hos-
podárný chod soustavy. Po vstupu nového strategického 
partnera byla vypracována koncepce rozvoje soustavy 
centrálního zásobování teplem města Jablonec nad Nisou, 
která vychází z aktuální situace v zásobování teplem a zá-
roveň respektuje potřeby a oprávněné nároky odběratelů. 
V roce 2001 proběhla rozsáhlá rekonstrukce rozvodů tepla 
v oblasti ulic Opletalova, Bezručova, Jizerská a Rýnovická. 
V roce 2002 bude probíhat dal�í rozsáhlá stavba zahrnující 
rekonstrukci výměníkové stanice, rozvodů tepla a instalaci 
objektových předávacích stanic, a to v oblasti ulic Na Vr�ku 
a Liberecká. Dále je připravováno zahájení výstavby horko-
vodního přivaděče a distribuční sítě pro připojení nové by-
tové výstavby v oblasti Horní Proseč. 

Cílem společnosti je dlouhodobá orientace na zákazníka, 
udr�ení a roz�iřování odběratelské sféry. Rozvoj společnosti 
je v souladu se záměry města Jablonce nad Nisou a jeho 
energetickým generelem. 

> Produkty a slu�by: výroba, rozvod a prodej tepla
> Zákazníci: 10 116 domácností ve městě Jablonec nad Nisou, 50 ostatních odběratelů (terciární sféra)
> Roční prodej: teplo 514,4 TJ  (zkrácené účetní období 1. 1. � 30. 9. 2001)
> Roční výnosy společnosti: 205 mil. Kč
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OPATHERM a. s.
> Produkty a slu�by: výroba, rozvod a prodej tepla
> Zákazníci: 9300 domácností ve městě Opavě, 41 ostatních odběratelů (terciární sféra)
> Roční prodej: teplo 550 TJ
> Roční výnosy společnosti: 177 mil. Kč

OPATHERM a. s. (se sídlem v Opavě), byl zalo�en jako sou-
kromá akciová společnost 23. 10. 1997. K 1. 1. 1998 na zá-
kladě nájemních smluv převzala společnost po zaniklém 
Městském podniku bytového hospodářství s.p. pro výrobu, 
rozvod a dodávku tepla ve městě Opavě, včetně pracovně 
právních vztahů. V červnu 2001 odkoupil OPATHERM a. s. 
od města Opavy cca 86 % výrobních prostředků, které byly 
v jeho majetku, a to na území celého města. Od 1. 7. 2002 je 
100% vlastníkem akcii společnosti MVV EPS s. r. o. 

OPATHERM a. s. zabezpečuje dodávky tepla pro město Opava. 
Hlavními zákazníky jsou domácnosti, zdravotnictví a podni-
katelská sféra. Společnost provozuje celkem 2 výtopny, 10 
výměníkových stanic, 31 blokových kotelen, 26 domovních 
kotelen a 32 domovních předávacích stanic. Celkový instalo-
vaný výkon výtopen a kotelen je 115,5 MW. Celková délka roz-
vodných sítí je cca 17 km, z toho 1 km parní sítě, 1,6 km horko-
vodní sítě a 14,4 km teplovodní sítě.

Hlavním cílem společnosti OPATHERM je modernizovat stáva-
jící zařízení a tím zvy�ovat rentabilitu výroby a dodávky tepla. 
Jako nejbli��í cíle jsou stanoveny dvě akce a to: 

>  Propojení soustav v oblasti Kyle�ovice K1, K2, K3, 
vybudování domovních předávacích stanic v ob-
lasti Kyle�ovice K3 a modernizace kotelny K3, která 
by měla slou�it jako hlavní zdroj tepla pro oblast Ky-
le�ovic, s tím, �e kotelny K1 a K2 budou pouze �pič-
kové zdroje. Tato akce si vy�ádá investiční náklad ve 
vý�i cca 35 mil. Kč.

>  Přechod z parního systému na systém horkovodní 
ve výtopně Olomoucká, vybudování domovních pře-
dávacích stanic na sídli�ti Olomoucká. Tato akce je 
náročná na přípravu, proto�e je nutno vyře�it pře-
chod z páry na horkou vodu u dvou největ�ích odbě-
ratelů z této výtopny a to Slezské nemocnice a Psy-
chiatrické léčebny. Náklady na tuto investici nejsou 
doposud známy.

Cílem společnosti je dlouhodobá orientace na zákazníka 
a udr�ení dlouhodobě přijatelných podmínek dodávek tepla. 
Pro rozvoj společnosti Opatherm by významnou měrou při-
spělo schválení ji� zpracovaného Územního energetického 
dokumentu města Opavy a jeho zapracování do územního 
plánu města. 
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Podíl ve společnosti Teplárny Brno, a.s. byl koupen a� po 
konci období, za které jsou prezentovány účetní závěrky. 
Teplárny Brno, a. s., vznikly v první vlně kupónové privatizace 
v roce 1992 vyčleněním ze státního podniku ČEZ � Jihomorav-
ské elektrárny Brno, přičem� centralizovaná výroba tepla je 
v Brně zaji�ťována ji� od roku 1930.

Systém CZT v majetku společnosti je tvořen vzájemně pro-
pojenou soustavou parních a horkovodních sítí, která je na-
pájena předev�ím ze čtyř zdrojů � provozů �pitálka, Červený 
Mlýn, Brno-sever a Staré Brno. 

Základním palivem na v�ech provozech je zemní plyn, v rámci 
dvoupalivových systémů je pak pou�íván zejména TTO � ma-
zut. Tepelné výkony jednotlivých zdrojů jsou 510 MW na �pi-
tálce, 140 MW na Červeném Mlýně, 225 MW Brno � sever 
a 34 MW Staré Brno.

Součástí výroby tepla na prvních třech uváděných zdro-
jích je kombinovaná výroba elektrické energie s dodávkou 
do sítí JME a. s. s celkovým instalovaným výkonem necelých 
192 MWe, ve členění cca 50% Červený Mlýn, 48% �pitálka 
a 2% Brno-sever.

Dodávka tepla je uskutečňována cca z 50 % sjednaných obje-
mů v přehřáté páře (t � 200 °C , p � O,9 MPa), zejména pro prů-
myslové odběratele a střed města Brna a cca z 50 % sjedna-
ných objemů v horké vodě (130/70 °C) pro otop a ohřev teplé 
u�itkové vody do okolních sídli�ť a v rozsahu cca 10,8 MWt je 
zaji�ťována lokální dodávka v teplé vodě (90/70 °C) pro byto-
vou zástavbu na ulici Rybářská. Systém tepelných sítí Teplá-
ren Brno, a. s., představuje trasy dlouhé 77 769 m u horkovo-
dů, 94 245 m u parovodů a 64 138 m pro kondenzátní potrubí. 
Sjednaný tepelný výkon pro odběratele byl k 31. 12. 2001 rea-
lizován na 946 odběrných místech primární i sekundární sítě 
ve vý�i 614 MWt.

Mezi nejvýznamněj�í zákazníky společnosti Teplárny  Brno, a. s., 
patří jak odběratelé tepla s převa�ujícím odběrem pro bytový 
sektor, tak i zákazníci v kategorii ostatní spotřeby.

Mezi přední zákazníky zaji�ťující zásobování teplou u�itko-
vou vodou a vytápění domácností se předev�ím co do ode-
braného mno�ství tepla řadí zejména:
 
>  Tepelné zásobování Brno, a. s. � 37,5 % prodeje Tep-

láren Brno, a. s., podíl bytového odběru u zákazníka 
činí 92,9%,

>  Městská část Brno-střed v zast. Alfa-COM s. r. o. � 
3,3 % prodeje Tepláren Brno, a. s., podíl bytového 
odběru u zákazníka činí 91,6%

Z kategorie ostatní spotřeby, která zahrnuje průmyslový od-
běr, vytápění a teplou u�itkovou vodu v nebytové sféře, se 
mezi přední zákazníky řadí např.: Alstom Power a. s., Do-
pravní podnik města Brna a. s., Fakultní nemocnice u Sv. Anny 
v Brně, Hotel Voroně� a. s., Masarykova univerzita v Brně, 
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Policie 
ČR, správa JmK Brno, Starobrno a. s., �meral Brno a. s., Úra-
zová nemocnice v Brně, Veletrhy Brno a. s. Veterinární a far-
maceutická univerzita Brno, Vojenská ubytovací a stavební 
správa, Vysoké učení technické v Brně.

V oblasti prodeje elektřiny se jedná pouze o jediného zákaz-
níka, Jihomoravskou energetiku a. s., která ve sledovaném 
období odkoupila prakticky celou produkci elektrické ener-
gie, vyjma malých podílů pro vlastní spotřebu a dodávek zá-
kazníkům v objektech Tepláren.

Cílem společnosti je dlouhodobá orientace na zákazníka 
s postupným zaváděním CRM systému a uzavírání partner-
ských vztahů s klíčovými zákazníky Þ rmy. Důraz je rovně� 
kladen na těsněj�í spolupráci s radnicí Statutárního města 
Brna a samosprávami místních částí. Teplárny Brno, a. s., ji� 
u některých zákazníků zaji�ťují teplo a servis s tím spojený a� 
po termostatické ventily na radiátorech. V koncepčních plá-
nech společnosti Þ guruje roz�íření nabídky produktového 
portfolia o chlazení na bázi horké vody a zaji�tění vytápění 
i mimo dosah stávajících teplovodních sítí.

Teplárny Brno, a. s.
>  Produkty a slu�by: výroba a distribuce tepla, výroba elektřiny, slu�by
>  Zákazníci: společnost má celkem 430 zákazníků, z toho dominantně v bytové sféře 62 (prostřednictvím 

těchto fyzických a právnických osob dodává teplo pro celkem 46 357 domácností), 79 průmyslových odběrů 
a 289 odběratelů v terciární sféře a ostatních

>  Roční prodeje: prodej tepla 4 539 681 GJ, prodej elektřiny 333 727 MWh
>  Roční výnosy společnosti: tr�by za teplo včetně kondenzátu 1 434 904 tis. Kč, tr�by za elektrickou energii 357 106 

tis. Kč, tr�by z prodeje slu�eb 16 891 tis. Kč, celkem 1 808 901 tis. Kč
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Významnou událostí byla provedená restrukturalizace ve 
společnosti Zásobování teplem Vsetín, její� první etapa se 
realizovala během roku 2000 a je� pak pokračovala druhou 
etapou v roce 2001. Výsledkem bylo nastavení funkční orga-
nizační struktury společnosti a zvý�ení produktivity práce za-
bezpečením klíčových procesů s ni��ím počtem pracovníků. 
Redukce pracovníků se projevila poklesem nákladů o 30 %.

Zásobování teplem Vsetín ve spolupráci s MVV EPS roz�ířilo 
své podnikání na území Vsetína o dodávky energie v průmys-
lovém areálu Jasenice (bývalá Zbrojovka Vsetín). Tento ná-
kup energetické infrastruktury areálu vy�adoval zvý�ené na-
sazení pracovníků společnosti a výrazný růst a diverziÞ kaci 
tr�eb společnosti.

Ve společnosti TERMO Děčín proběhla v roce 2000 restruk-
turalizace, která přinesla inovaci organizační struktury, 
a byla naplánována změna v organizaci práce pro zprovoz-
nění nového centrálního zdroje tepla v roce 2002. Zároveň 
proběhla příprava a zahájení výstavby nového centrálního 
zdroje tepla na pravém břehu Labe s vyu�itím geotermálního 
zdroje vody (tepelná čerpadla), kombinované výroby tepla 
a elektřiny z plynu a �pičkových plynových kotlů. Tato inves-
tiční akce se stane nejvýznamněj�ím projektem v období tří 
let (2000�2002).

Ve společnosti CTZ Uherské Hradi�tě byla v roce 2000 rea-
lizována a úspě�ně zprovozněna 1. etapa modernizace sou-
stavy zásobování teplem. Jednalo se o náhradu parní dis-
tribuční soustavy horkovodem v předizolovaném potrubí, 
o instalaci nové centrální výměníkové stanice u centrálního 
parního zdroje tepla a o instalaci 43 tlakově nezávislých do-
movních předávacích stanic. Druhá etapa modernizace a in-
tegrace sítě na centrální zdroje tepla proběhla v roce 2001.

V části skupiny byl v roce 2000 nasazen nový obchodně-eko-
nomický informační systém, který nahradil do�ívající systémy 
či systémy, které byly nekonzistentní s po�adavky na způsob 
tvorby výkaznictví skupiny. Tento systém byl uveden do pro-
vozu od 1. 1. 2001. Dále do�lo k částečné standardizaci klí-
čových komponent informačního a komunikačního systému, 
co� vedlo ke zrychlení a zvý�ení spolehlivosti výměny infor-
mací uvnitř skupiny. Druhá etapa spočívající v nasazení sys-
tému do zbývající části skupiny se připravuje.

Stejně jako MVV EPS po�ádají i členové skupiny MVV EPS 
v roce 2001 o povolení změny účetního období z kalendář-
ního roku na rok hospodářský do období říjen�září. Tato 
změna umo�ní ß exibilněj�í komunikaci a sní�í náklady na au-
dit a uzávěrkové práce, které budou prováděny jen jednou 
ročně. První zdaňovací období hospodářského roku by mělo 
být od 1. října 2001 do 30. září 2002.

Skupina MVV EPS usiluje o vyu�ití znalostí a zku�eností na-
vzájem v jednotlivých dceřiných společnostech, co� souvisí 
s technickým rozvojem a koncepcí a zároveň se standardizací 
ekonomických agend. V tomto úsilí bude skupina i nadále po-
kračovat.

6.1  Teplárny Brno, a. s. � nový člen
skupiny MVV EPS

V závěru roku 2001 do�lo k dohodě mezi společností Tep-
lárny Brno Holdings Limited (100% dceřiná společnost TXU 
Europe Overseas Finance Limited) a MVV EPS s. r. o. o prodeji 
83,92 % akcií Tepláren Brno, a. s. Hospodářské výsledky spo-
lečnosti Teplárny Brno nejsou zahrnuty v účetních výkazech, 
proto�e podíl v této společnosti byl koupen a� po skončení 
účetního období, za které jsou účetní závěrky prezentovány.

Teplárny Brno dodávají ze svých čtyř provozů tepelnou ener-
gii prostřednictvím parovodních a horkovodních sítí a dále 
elektrickou energii do místní distribuční sítě. V roce 2000 
bylo prodáno 4 313 823 GJ tepelné energie a 290 704 MWh 
elektrické energie. Společnost provozuje tepelné zdroje, roz-
vody tepelné energie, výměníkové stanice i otopné soustavy 
v jednotlivých domech. Společnost očekává za rok 2001 tr�by 
na úrovni více jak 1,7 mld. Kč a hospodářský výsledek před 
zdaněním okolo 130 mil. Kč.

6. Významné události skupiny MVV EPS
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MVV EPS tvoří se svými dceřinými společnostmi podle novely 
obchodního zákoníku s účinností od 1. 1. 2001 koncern. MVV 
EPS má zájem koncern dále rozvíjet a roz�iřovat při zlep�o-
vání jeho pozice na trhu s energiemi.

Základní strategie koncernu MVV EPS spočívá ve formování 
významného energetického koncernu na území České repub-
liky prostřednictvím:

>  akvizic společností působících v komunálním sek-
toru zásobování teplem a jinými druhy energie,

>  outsourcingu (vyčleňování) energetických provozů 
průmyslových podniků a průmyslových areálů,

>  rozvíjením EPC projektů.

Posláním koncernu je oslovování lokálních komunálních a prů-
myslových trhů se �irokou nabídkou energetických slu�eb a in-
dividuálním zákaznickým přístupem za přijatelných cenových 
podmínek. Od roku 2002 proto začal systematicky pracovat na 
strategii komunikace s veřejností a jmenovitě s městy, ve kte-
rých jsou sídla dceřiných podniků, a na tvorbě corporate iden-
tity. Součástí této strategie je snaha, aby se dceřiné podniky 
ve svých městech a regionech staly viditelnými subjekty, které 
se zajímají o místní problémy a pomáhají je ře�it. 

Ekonomickým cílem MVV EPS je vybudovat energetický kon-
cern s nejméně 10% podílem na trhu s teplem dodávaným 
z centrálních zdrojů tepla.

7.1 Akviziční činnost

V souladu se stanovenou strategií pokračuje MVV EPS s pod-
porou mateřské společnosti MVV Energie AG i v roce 2001 
v úspě�né akviziční činnosti zaměřené na komunální energe-
tický sektor. Zavr�ené akvizice Zásobování teplem Vsetín a. s., 
TERMO Děčín a. s., CTZ s. r. o. a Městské in�enýrské sítě Stu-
dénka a. s. v roce 2000 předurčily regionální zaměření kon-
cernu do dvou oblastí: severozápadních Čech (západ) a Mo-
ravy a Slezska (východ). 

Přelom let 2000/2001 znamenal posílení skupiny v oblasti se-
verních Čech v České Lípě nákupem 100% obchodního podílu 
společnosti UNITHERM Česká Lípa s. r. o. UNITHERM Česká 
Lípa s. r. o. je organizací, která podporuje vertikální expanzi 
skupiny, proto�e dodává zejména slu�by v oblasti údr�by 
energetických provozů a výstavby energetických tepláren-
ských celků. Prostřednictvím akvizice UNITHERM Česká Lí-
pa s. r. o. byl realizován vstup do Českolipské teplárenské 
a. s., co� je komunální teplárenská společnost zásobující tep-
lem zejména bytové jednotky v České Lípě. Záměrem MVV 
EPS pro rok 2001 navázat partnerský vztah s městem Česká 
Lípa a vylep�it podnikatelskou pozici společnosti. 

Závěr června 2001 znamenal dal�í posílení koncernu MVV 
EPS akvizicí 65,78 % akcií Jablonecké teplárenská a realit-
ní, a. s., nákupem od bývalého majoritního akcionáře Uni-
ted Energy a. s. Byl tak zavr�en proces hledání nového stra-
tegického investora pro teplárenskou společnost působící 
na území města Jablonce nad Nisou. Od počátku svého půso-
bení ve společnosti deklaruje MVV EPS snahu o nalezení vy-
vá�eného partnerského vztahu s městem Jablonec nad Nisou, 
jen� by přinesl stabilizaci na trhu s teplem ve městě.

Dal�í akvizice MVV EPS připravuje a předpokládá, �e koncern 
svou velikost (měřeno tr�bami) během roku 2001 zdvojná-
sobí. Dosud se MVV EPS podařilo získat na trhu s centrálním 
zásobováním teplem 5% podíl. Financování akvizic probíhá 
kombinací půjčky od mateřské společnosti MVV Energie AG 
a vkladu do základního jmění MVV EPS.

7.  Strategie MVV EPS s. r. o.
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8.  Projekty EPC 
(Energy Performance Contracting)

Metoda EPC

Metoda EPC nabízí úspory konečným spotřebitelům energie na 
základě systémových opatření, která se Þ nancují z úspor na jejím 
základě uskutečněných. Přesto�e ceny energie stále stoupají, 
není tato metoda přijímaná tak, jak by si zaslou�ila. Je přitom 
třeba odli�it aplikaci metody EPC v soukromém a ve státním sek-
toru. Energetický audit je u nás pojat tak, �e privátním podnikům 
byrokraticky nařizuje, co mají dělat. Tady musí nastoupit jako 

nástroj cena a zákonem daná pravidla. Ve státním sektoru je jiný 
problém, �e toti� stát je schopen přemý�let pouze v rámci jed-
noho Þ nančního roku. Proto je pro státního úředníka jednodu��í, 
kdy� dá peníze jednorázově na modernizaci, ne� aby po několik 
let přispíval daleko men�í částkou na změny, které přinesou 
dlouhodobé úspory.

V oblasti energetických slu�eb se MVV EPS zaměřuje na 
projekty hospodárné výroby, distribuce a u�ití energie pro-
střednictvím metody EPC (Energy Performance Contracting). 
Nabízí zákazníkům ve�keré aktivity spojené s výstavbou a ří-
zením speciálních a slo�itých energetických projektů, při-
čem� vyu�ívá dlouholeté zku�enosti z oblasti strategického 
plánování, řízení údr�by a zavádění nových systémů s vyspě-
lou technologií. Tyto slu�by vítají předev�ím průmyslové pod-
niky s vysokými provozními náklady, které nutně potřebují 
rozsáhlou modernizaci energetické infrastruktury. Sni�ování 
nákladů na výrobu, distribuci a u�ití energie metodou EPC 
je jednou z mo�ností, jak společně s úsporou energie dlou-
hodobě zlep�it technický stav budov a zařízení. Zároveň se 
tímto odstraňují hygienické nedostatky a sni�uje se zneči�-
tění �ivotního prostředí.

Přínosy metody EPC spočívají v komplexnosti ře�ení výroby 
a u�ití energie. Společnost MVV EPS garantuje úspory ve 
sjednané vý�i, která obvykle odpovídá vý�i splátek investice. 
V případě, �e není dosa�eno garantovaných úspor, odpovídá 
za vzniklý Þ nanční rozdíl, pokud úspory překročí garantova-
nou úroveň, podílí se na vzniklé odměně spolu se zákazní-
kem. Po celou dobu trvání smlouvy odpovídá MVV EPS za 
spolehlivý provoz v�ech zařízení. Ve�keré etapy projektu jsou 
konzultovány a schvalovány zákazníkem, av�ak odpovědnost 
za výsledky nese společnost MVV EPS. Projekty ře�ené me-
todou EPC se uplatňují v průmyslovém, komunálním i státním 
sektoru (v rozpočtových i příspěvkových organizacích).

Doposud MVV EPS metodou EPC úspě�ně dokončila a pravi-
delně vyhodnocuje 15 projektů.

>  celkové náklady úspě�ně realizovaných projektů 
EPC 402,3 mil. Kč

>  celková vý�e úspor dosa�ených těmito projekty EPC 
102,8 mil. Kč/rok.

8.1 Dlouhodobě sledované projekty

8.1.2  Projekt ve �kolských objektech a v bazénu 
v Jablonci nad Nisou 

Od roku 1999 společnost vyhodnocuje EPC projekt ve �kolských 
zařízeních a v plaveckém bazénu v Jablonci nad Nisou. Cílem 
projektu bylo sní�ení energetických a provozních nákladů ve 
vybraných objektech (4 mateřské �koly, 3 základní �koly a pla-
vecký bazén). Ve �kolských objektech se jednalo převá�ně o re-
konstrukci stávajících systémů MaR, úpravy výměníkových 
stanic, instalaci opatření �etřících vodu a TUV a opatření sni-
�ujících náklady na spotřebu elektrické energie a vybrané sta-
vební úpravy a rekonstrukce částí objektů. Projekt v objektu ba-
zénu představoval výstavbu vlastního vodního zdroje z vrtané 
studny, instalaci rekuperace a související opatření.

Výstavba projektu byla zahájena v srpnu 1998, objekty byly 
dokončovány a předávány postupně a poslední objekt byl do-
končen v lednu 1999. Celkový objem investic byl 14,4 mil. Kč, 
úspory v roce 2001 dosáhly 5,2 mil. Kč. Projekt byl Þ nanco-
ván kombinací úvěru, který byl Þ rmě MVV EPS poskytnut 
z Fondu Phare ESF, a vlastních zdrojů MVV EPS.
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Zákazník Charakter 
zákazníka

Realizovaná opatření Zahájení 
výstavby

Dokončení 
výstavby

Ekonomický 
přínos 

projektu
(mil. Kč/rok)

Vý�e 
investice
(mil. Kč)

Fakultní nemocnice 
Na Bulovce Praha

nemocnice napojení vytápění na CZT, úprava 
otopného systému, MaR

květen 94 listopad 95 24 72

Masarykova městská 
nemocnice Jilemnice

nemocnice výstavba kotelny, úprava otopného 
systému, MaR

červenec 94 říjen 94 5 21

Městský úřad
Jablonec nad Nisou

�kolské objekty, 
krytý plavecký 
bazén

úsporná opatření v objektech (MaR, 
úpravy otopných systémů), přepojení 
z páry na horkou vodu, úpravy VZT

srpen 98 leden 99 5,2 16,6

II. etapa
Městský úřad 
Jablonec nad Nisou

�kolský objekt úsporná opatření v objektech (MaR, 
úpravy otopných systémů), přepojení 
z páry na horkou vodu

květen 00 listopad 00 0,8 2,3

Obvodní ústav 
sociálních slu�eb
Jablonec nad Nisou

domov důchodců nový podhled v kuchyni, rekonstrukce 
výměníkové stanice, rekonstrukce 
topného systému, rekuperace

červenec 00 listopad 00 0,34 4,9

SBD Bi�uterie
Jablonec nad Nisou

bytové domy instalace kompaktních předávacích stanic 
včetně systémů regulace,  úprava topení

srpen 00 listopad 00 1,15 3,2

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

srpen 00 prosinec 00 0,75 1.7

15. Základní �kola
Plzeň

�kolský objekt úsporná opatření v objektech (MaR, 
úpravy otopných systémů, vlastní zdroj 
TUV)

listopad 00 březen 01 1,33 2.5

SETUZA a. s.
Ústí nad Labem

chemický a tukový 
průmyslový 
podnik

náhrada průtočného chlazení cirkulačním, 
nová parní turbína, systém MaR pro řízení 
nových komponent

březen 96 březen 99 42 195

Vulkan a. s.
Hrádek nad Nisou

výrobce a 
zpracovatel 
pry�ových výrobků

celková modernizace energ. hosp. včetně 
instalace nového parního středotl. kotle 
s ß uidním spalováním 7,1 t/h

červenec 98 prosinec 99 13,9 46

Spolchemie a. s. 
Ústí nad Labem

chemický podnik modernizace su�áren v divizi barviv leden 99 březen 99 0,8 2.5

Mileta a. s.
Hořice v Podkrkono�í

textilní podnik celková modernizace energetického hosp. 
(nové zdroje tepla a technol. páry, nové 
rozvody tepla a plynu)

srpen 99 prosinec 99 3 15,5

Město Děčín �kolské objekty úsporná opatření v objektech (MaR, 
úpravy otopných systémů)

červenec 01 říjen 01 0,9 2,5

Město Uherské 
Hradi�tě

krytý plavecký 
bazén

rekonstrukce fasád, podhledů, 
podlahového vytápění, topných systémů, 
VZT zařízení (rekuperace) a chem. 
úpravna vody ze studny

září 01 únor 02 1,5 10,6

II. etapa
SETUZA a. s.
Ústí nad Labem

chemický a tukový 
průmyslový 
podnik

chlazení aparátů v mydlárně a vývěv 
destilace kyselin, přechod na horkovodní 
vytápění nádr�í, regulace su�ení pracích 
prá�ků

listopad 00 říjen 01 2,1 6
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8.2  Stručný popis referenčních EPC 
projektů realizovaných v roce 2000 
a 2001

8.2.1  Projekt v Z� Na �umavě 
v Jablonci nad Nisou

Cílem projektu bylo sní�ení energetických a provozních ná-
kladů v objektu základní �koly a zároveň zabezpečení pře-
chodu z dodávek páry pro ústřední topení (ÚT) a ohřev teplé 
u�itkové vody (TUV) na dodávky topného média z nově zbu-
dovaného horkovodu. Jednalo se o rekonstrukci stávající vý-
měníkové stanice, zdokonalení systému MaR a instalaci drob-
ných opatření �etřících studenou a teplou u�itkovou vodu.

Výstavba projektu byla zahájena v květnu 2000 a dokončena 
v listopadu 2000. V roce 2001 bylo dosa�eno úspory 808 tis. 
Kč (předpokládanou částkou ročních úspor bylo 477 tis. Kč). 
Úspora na teple v roce 2001 byla 1284 GJ, tj. 25 % původní 
spotřeby tepla. Projekt byl Þ nancován kombinací vlastních 
zdrojů MVV EPS a úvěru, který byl Þ rmě MVV EPS poskytnut 
z Fondu Phare ESF.

8.2.2  Projekt v Domově důchodců 
v Jablonci nad Nisou

Cílem projektu bylo sní�ení energetických a provozních ná-
kladů v objektu Domova důchodců a zároveň zabezpečení 
přechodu z dodávek páry pro ÚT a ohřev TUV na dodávky 
topného média z nově zbudovaného horkovodu. Jednalo 
se o rekonstrukci stávající výměníkové stanice, zdokona-
lení systému MaR, náhradu stávajících parních technologií 
v prádelně a kuchyni elektrospotřebiči, instalaci rekuperač-
ních výměníků tepla do vzduchotechnických jednotek a zpro-
voznění nefunkčních vzduchotechnických zařízení. Součástí 
projektu bylo provedení nové integrované podhledové kon-
strukce v prostoru kuchyně.

Výstavba projektu byla zahájena v červenci 2000 a dokon-
čena v listopadu 2000. Celkový objem investic byl 4,94 mil. 
Kč. V roce 2001 bylo dosa�eno úspory 343 tis. Kč, tj. 13 % pů-
vodních nákladů na teplo a elektřinu. Projekt byl Þ nancován 
kombinací úvěru, který byl Þ rmě MVV EPS poskytnut z Fondu 
Phare ESF, vlastních zdrojů MVV EPS a zdrojů Obvodního 
ústavu sociálních slu�eb.

8.2.3  Projekt v bytových domech Národního 
divadla v Praze 10

Cílem projektu byla výstavba nového plynového zdroje tepla 
pro potřeby ÚT a TUV v bytových domech v majetku Národ-
ního divadla. Součástí projektu byla rekonstrukce výmění-
kové stanice a úprava topných větví. Náhrada vzdáleného 
a zastaralého plynového zdroje novým kondenzačním kot-
lem, zru�ení podzemních rozvodů tepla do objektu, úprava 
předávací stanice a individuelní regulace topných větví při-
nesla sní�ení energetických a provozních nákladů. Zároveň 
byla zvý�ena spolehlivost a kvalita dodávky tepla do záso-
bovaných objektů.

Výstavba projektu byla zahájena v srpnu 2000 a dokončena 
v prosinci 2000. Celkový objem investic byl 1,72 mil. Kč. 
V roce 2001 bylo dosa�eno celkové úspory na plynu, elek-
třině a provozních nákladech 751 tis. Kč. Úspora na zem-
ním plynu činila 54 650 m3, tj. 31 % původní spotřeby plynu. 
Projekt byl Þ nancován kombinací vlastních zdrojů MVV EPS 
a úvěru, který byl Þ rmě MVV EPS poskytnut z Fondu Phare 
ESF.

8.2.4  Projekt v objektech SBD Bi�uterie 
v Jablonci nad Nisou

Cílem projektu bylo zabezpečení přechodu z dodávek páry 
pro ÚT a ohřev TUV na dodávky topného média z nově zbudo-
vaného horkovodu a současné sní�ení energetických a pro-
vozních nákladů na dodávku tepla a TUV. Jednalo se o vý-
stavbu nových kompaktních předávacích stanic ve čtyřech 
bytových objektech, zdokonalení systému MaR a drobné 
úpravy rozvodů.

Výstavba projektu byla zahájena v srpnu 2000 a dokončena 
v listopadu 2000. Celkový objem investic byl 3,2 mil. Kč. 
V roce 2001 bylo dosa�eno úspory 1150 tis.Kč. Spotřeba tepla 
poklesla o 2870 GJ, tj. 23 % původní spotřeby tepla. Projekt 
byl Þ nancován kombinací úvěru, který byl Þ rmě MVV EPS po-
skytnut z Fondu Phare ESF, vlastních zdrojů MVV EPS a do-
tace ČEA.



38

8.2.5 Projekty v Setuze a. s. � II. etapa

V rámci druhé etapy energeticky úsporných opatření v Se-
tuze byly dosud realizovány tři projekty. Projekt chlazení 
výrobních linek v provozu mydlárny a projekt chlazení vý-
věv v provozu destilace mastných kyselin zahrnoval pře-
chod z průtočného chlazení vodou na chlazení cirkulační vo-
dou z chladicího okruhu vybudovaného v rámci první etapy. 
Projekt rekonstrukce vytápění skladovacích nádr�í zahrno-
val přechod z parního vytápění nádr�í na horkovodní s ma-
ximálním vyu�itím odpadního tepla v kondenzátu z přileh-
lých technologií.

Výstavba prvního projektu byla zahájena v listopadu 2000. 
Projekty byly realizovány postupně a poslední z nich byl do-
končen v říjnu 2001. Celkový objem investic byl 6 mil. Kč. 
Úspora od února do prosince 2001 dosáhla 1,4 mil. Kč. Pro-
jekt byl Þ nancován z vlastních zdrojů MVV.

8.2.6 Projekt v 15. Z� v Plzni

Cílem projektu bylo sní�ení energetických a provozních ná-
kladů v objektech základní �koly. Opatření zahrnovalo in-
stalaci ekvitermně řízených smě�ovacích armatur na páteřní 
větve rozvodů topné vody a instalaci uzavíracích klapek pro 
řízení časových teplotních útlumů jednotlivých pavilonů. 
Dále byla provedena komplexní výměna armatur u radiátorů 
za termostatické ventily a aplikace termostatických hlavic na 
tělesa u ji�ních a východních fasád. Celá topná soustava byla 
hydraulicky vyvá�ena. Stávající odběr TUV od místního dis-
tributora byl nahrazen lokální přípravou TUV v areálu �koly 
pomocí plynového zásobníkového ohřívače. Vytápění dvou 
bytů pro �kolníky bylo odděleno od topného systému �koly.

Výstavba projektu byla zahájena v listopadu 2000 a dokon-
čena v březnu 2001. Celkový objem investic byl 2,5 mil. Kč. 
Úspory v dubnu a� prosinci 2001 dosáhly 1332 tis. Kč, tj. 55% 
původních nákladů na teplo. Projekt byl Þ nancován kombi-
nací úvěru, který byl Þ rmě MVV EPS poskytnut z Fondu Phare 
ESF a vlastních zdrojů MVV EPS.

8.2.7 Projekt ve �kolách v Děčíně

Cílem projektu bylo sní�ení energetických a provozních ná-
kladů ve čtyřech základních �kolách v Děčíně. Opatření zahr-
novalo kompletní výměnu stávajících radiátorových kohoutů 
za termostatické ventily s přednastavením a instalaci termo-
statických hlavic s paroplynovou náplní. Na dvou základních 
�kolách byly na topné větve pro jednotlivé pavilony instalo-
vány uzavírací klapky se servopohony, které zaji�ťují indivi-
duelní útlumové re�imy jednotlivých pavilonů. Servopohony 
jsou ovládány prostorovými termostaty v referenčních míst-
nostech příslu�ných pavilonů. Na třetí základní �kole byly re-
konstruovány smě�ovací stanice a byl instalován nový regu-
lační systém jednotlivých smě�ovaných okruhů s mo�ností 
individuelního naprogramování ekvitermních křivek a časo-
vých re�imů teplotních útlumů.

Výstavba projektu byla zahájena v červenci 2001 a dokon-
čena v říjnu 2001. Celkový objem investic byl 2,5 mil. Kč. 
Úspory v období říjen a� prosinec 2001 dosáhly 464 tis. Kč, 
tj. 18 % původních nákladů na teplo. Projekt byl Þ nancován 
kombinací úvěru, který byl Þ rmě MVV poskytnut z Fondu 
Phare ESF a vlastních zdrojů MVV.

8.2.8  Projekt v krytém plaveckém bazénu 
v Uherském Hradi�ti

Cílem projektu bylo sní�ení energetických a provozních ná-
kladů v plaveckém bazénu a zároveň zlep�ení tepelně vlh-
kostního mikroklima v interiérech bazénu. Opatření zahr-
novalo kompletní rekonstrukci vzduchotechniky včetně 
aplikace rekuperátorů tepla do VZT jednotek, nové pod-
lahové vytápění v bazénových halách, termostatické ven-
tily a hlavice na otopná tělesa a řídicí středisko pro regulaci 
vzduchotechnických zařízení. Dále v rámci projektu proběhla 
rekonstrukce západní a ji�ní fasády bazénu a výměna pod-
hledové konstrukce v bazénové hale. Byla provedena nová 
chemická úpravna studniční vody, která umo�nila opětovné 
vyu�ití vlastního zdroje vody.
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Výstavba projektu byla zahájena v září 2001 a dokončena 
v únoru 2002. Celkový objem investic byl 10,6 mil. Kč. Úspora 
v lednu 2002 dosáhla 237 tis.Kč, tj. 43% původních nákladů. 
Projekt byl Þ nancován kombinací vlastních zdrojů MVV 
a úvěru, který byl Þ rmě MVV poskytnut z Fondu Phare ESF.

8.3 Připravovaný rozvoj pro rok 2002

8.3.1 Významné projekty a události

MVV EPS rozvíjí aktivity v projektech realizace energetic-
kých opatření Þ nancovaných z úspor energie (EPC). V roce 
2001 se podařilo zvítězit ve výběrových řízeních v lokalitách, 
kde působí dceřiné společnosti. Koncern tak získal projekty 
pro město Děčín v investičním objemu přes 2 mil. Kč a město 
Uherské Hradi�tě v investičním objemu přes 10 mil. Kč. Tyto 
projekty budou Þ nancovány z Fondu Phare ESF prostřednic-
tvím ČSOB a. s. Realizací uvedených projektů se naplní záměr 
MVV EPS rozvíjet lokální trhy i v jiných oblastech slu�eb, ne� 
jsou dodávky tepla.

Dal�í projekt EPC se připravuje ve společnosti Mileta a. s., 
kde půjde o pokračování v plánovaných opatření pro rok 2001 
v investiční vý�i do 10 mil. Kč, přičem� klíčovým faktorem 
projektu je nalezení vhodného způsobu Þ nancování. Opat-
ření jsou zaměřena zejména na technologické spotřeby tepla 
investicemi do zdroje a rozvodu tepla, do rekuperace vzdu-
chu a do plynoÞ kace technologického zařízení.

MVV EPS se významnou měrou podílí na přípravě velkých in-
vestičních projektů v dceřiných společnostech. V průběhu 
roku 2001 to jsou zejména projekty nákupu nového tepel-
ného zdroje ve Studénce od ČKD Vagónka, co� přinese roz-
�íření trhu a zkvalitnění obsluhy trhu stávajícího, a investiční 
akce výstavby nového zdroje CZT na pravém břehu Labe v Dě-
číně s podílem získávání tepla z geotermálního pramenu.

Outsourcing

Současný průmyslový podnik dává přednost tomu, aby investoval 
do hlavní výroby. Přitom ale má rozsáhlou vlastní údr�bu nebo 
provozuje stravovací zařízení a podobné provozy, které vytí�í 
třeba jen z 50%. Outsourcing znamená, �e se tyto funkce z pod-
niku vyčlení. I kdy� jsou pak poskytované slu�by o něco dra��í, 
celkově jsou pro podnik pořád levněj�í. Něco podobného 

se odehrává v energetice. Energetické Þ rmy se na rodícím se trhu 
začínají chovat jako globální hráč, tak�e jsou schopny nakoupit 
lépe. Jiní profesionálové zase umějí energetiku lépe řídit. Jednou 
z takových činností je i modernizace energetiky. V zásadě tedy 
jde o to zbavit se činností, které nesouvisejí s hlavním byznysem, 
a svěřit je někomu, kdo to umí lépe.
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9.1 Výsledky hospodaření

Pro hodnocení výsledků hospodaření roku 2001 je třeba pře-
dem upozornit na skutečnost, �e společnost vyu�ila mo�nosti 
dané zákonem o daních z příjmů a zákonem o účetnictví změ-
nit účetní (a tedy i daňové) období z kalendářního roku na rok 
hospodářský. Účetní závěrka roku 2001 je tedy závěrkou za 
zkrácené období 9 měsíců roku 2001, které předchází změně-
nému účetnímu období.

Během roku 2001 do�lo k výraznému nárůstu bilanční sumy 
přibli�ně o 551 000 tis. Kč. Tento nárůst je způsoben, stejně 
jako v loňském roce, nákupem Þ nančních investic v celkové 
vý�i 401 000 tis. Kč. Pořízení těchto obchodních podílů je 
kryto krátkodobou Þ nanční výpomocí mateřské společnosti 
MVV Energie AG. Společnost během tohoto období svou akvi-
ziční činností získala 65,78 % ve společnosti Jablonecká tep-
lárenská a realitní, a. s., 100 % ve společnosti OPATHERM a. s. 
a 100 % ve společnosti Dubská energetická společnost a. s.

Z důvodu zvý�ení uvedených krátkodobých závazků vůči ma-
teřské společnosti se zároveň zvý�ily nákladové úroky, a to 
více ne� dvojnásobně.

Dal�í nárůst bilanční sumy je způsoben poskytnutím dlou-
hodobé půjčky jedné z dceřinných společností ve vý�i 
146 000 tis. Kč. 

Do�lo k celkovému poklesu pohledávek, které tvoří necelých 
4,5 % celkové netto hodnoty aktiv. Hlavním důvodem je spla-
cení v�ech Þ nančních výpomocí, které společnost MVV EPS 
poskytla svým podnikům ve skupině. Dal�ím důvodem je pak 
částečná úhrada pohledávek, které byly ji� po lhůtě splat-
nosti, zároveň v�ak společnosti během roku nevznikly �ádné 
nové.

V porovnání s předchozím rokem do�lo k téměř čtyřnásob-
nému nárůstu hodnoty zásob, neboť vzrostl počet rozpraco-
vaných projektů realizovaných metodou EPC. 

Oproti loňskému roku se změnila skladba tr�eb, a to na tr�by 
z prodeje zbo�í � paliva (50,3 % celkových tr�eb) a tr�by 
z prodeje slu�eb (49,7 % celkových tr�eb). Významné se v�ak 
jeví to, �e tr�by za zkrácený rok jsou o 13 230 tis. Kč vy��í ne� 
za kalendářní rok 2000. To znamená, �e meziroční nárůst činí 
13,9 %.

Úvěry poskytnuté ČSOB a. s. z Fondu Phare ESF na realizace 
projektů úsporných opatření byly řádně spláceny.

Vybrané ekonomické ukazatele:

Ukazatel Rok 2001 Rok 2000

Bilanční suma (v tis. Kč) 1 333 427 782 125

HV před zdaněním �16 313 �13 566

Tr�by v tis. Kč 95 235 82 005

Finanční stabilita společnosti (VK/A) 29,22 % 51,97 %

Zásoby 6 214 1 668

Krátkodobé závazky 915 906 355 951

Rentability celkových aktiv (zisk/A) �1,27 % �1,22 %

Takté� konsolidované výsledky hospodaření za celou skupinu 
MVV EPS jsou výsledky za zkrácené období 9 měsíců roku 
2001, neboť v�echny dceřiné společnosti (kromě společnosti 
Opatherm a.s.) vyu�ily mo�nosti dané zákonem o daních 
z příjmů a zákonem o účetnictví změnit účetní (a tedy i da-
ňové) období z kalendářního roku na rok hospodářský. 

Do celkových výsledků vstoupily zároveň výsledky nově na-
koupených podniků. Konsolidované tr�by za zkrácené období 
činí 809 512 tis. Kč, meziroční nárůst je 33 %. Tento výsledek 
svědčí o velice dynamickém růstu skupiny.

Konsolidovaný provozní hospodářský výsledek za zkrácený 
rok 2001 byl vykázán na úrovni �50 100 tis. Kč. Tato účetní 
ztráta je způsobena zejména výrazným zvý�ením účetních 
odpisů (meziroční nárůst o 38 %) z nově pořízeného majetku, 
např. modernizace tepelné soustavy v CTZ s. r. o. Dal�ím dů-
vodem vzniku ztráty je tvorba nákladových opravných polo-
�ek na nepou�ívaný majetek nebo tvorba rezerv na opravy 
energetických zařízení či na předpokládané ukončení provo-
zování některého majetku, a to převá�ně u nově nakoupe-
ných akvizic. Tato účetní operace přispívá, vzhledem k prin-
cipu opatrnosti, k věrněj�ímu zobrazení majetku společností 
ve skupině MVV EPS.

9.  Výsledky hospodaření MVV EPS 
ve Þ skálním roce 2000/2001
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Z P R Á V A  A U D I T O R A  A  F I N A N Č N Í  V Ý K A Z Y



Zpráva auditora pro společníky společnosti
MVV EPS s. r. o.

Na základě provedeného auditu jsme dne 10. prosince 2001 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy na 

stranách 46 a� 73, zprávu následujícího znění:

�Provedli jsme audit přilo�ené účetní závěrky společnosti MVV EPS s. r. o. k 30. září 2001. Za sestavení účetní závěrky je odpo-

vědný jednatel společnosti. Na�í odpovědností je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek na základě provedeného auditu.

S výjimkou oblastí, v nich� byl rozsah na�í činnosti omezen, jak je uvedeno v následujícím odstavci, jsme provedli ná� au-

dit v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů. Tyto směrnice vy�adují, aby-

chom plánovali a provedli audit s cílem získat přiměřenou míru jistoty, �e účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. 

Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření účetních záznamů a dal�ích informací prokazujících údaje v účetní 

závěrce. Audit také zahrnuje posouzení účetních postupů a významných odhadů pou�itých společností při sestavení závěrky 

a posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, �e provedený audit dává přiměřený základ pro vyslovení 

výroku na účetní závěrku.

Společnost pořídila v roce 2001 investici ve společnosti OPATHERM a. s. za 134 000 tis. Kč. K posouzení hodnoty této investice 

jsme měli k dispozici analýzu ocenění pou�itou pro rozhodnutí o této investici. Tato analýza nám neumo�nila k datu účetní zá-

věrky hodnotu uvedené investice posoudit.

Jak je uvedeno v bodě 3.2.1. přílohy k účetní závěrce, společnost eviduje k 30. září 2001 cenné papíry v podnicích s rozhodu-

jícím vlivem v celkové vý�i 1 075 884 tis. Kč. Pořizované investice nejsou veřejně obchodované a nelze spolehlivě zjistit jejich 

tr�ní hodnotu. Při posouzení reálnosti účetní hodnoty jednotlivých investic společnost vychází z interních ocenění jednot-

livých společností sestavených na základě odhadu budoucích peně�ních toků. Vedení společnosti věří, �e hodnota investic 

tak, jak je vykázána v účetní závěrce, je reálná. Vedení společnosti své investice hodnotí jako celek v souladu se strategií 

uplatněnou v České republice. Podle na�eho názoru účetní postupy vy�adují provést individuální posouzení ocenění jednotli-

Deloitte & Touche spol. s r. o. zapsaná Městským soudem
Týn 641/4 v Praze, oddíl C, vložka 24349
110 00 Praha 1 IČ: 49620592
Česká republika DIČ: 001-49620592

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

Zpráva auditora

Deloitte
Touche 
Tohmatsu
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vých investic. Při individuálním posuzování vykázané hodnoty jednotlivých investic by bylo podle na�eho názoru vhodné vzít 

v úvahu i hodnotu podílu společnosti na vlastním kapitálu jednotlivých investic k 30. září 2001 a trendy jeho vývoje. Na zá-

kladě tohoto pohledu a při vzetí do úvahy zmíněných interních ocenění a sezónních výkyvů v hospodaření jednotlivých spo-

lečností se domníváme, �e by měla být vytvořena opravná polo�ka ve vý�i 43 400 tis. Kč k investici ve společnosti Zásobování 

teplem Vsetín a. s. a ve vý�i 18 000 tis. Kč k investici ve společnosti UNITHERM Česká Lípa s. r. o.

Podle na�eho názoru účetní závěrka, s výhradou případných úprav, je� by mohly být zji�těny jako nezbytné v souvislosti 

s vý�e uvedeným omezením, a s výhradou vlivu skutečnosti uvedené v předcházejícím odstavci, zobrazuje věrně ve v�ech vý-

znamných ohledech majetek, závazky a vlastní kapitál společnosti MVV EPS s. r. o. k 31. září 2001, výsledek hospodaření a Þ -

nanční situaci za rok 2001 v souladu se zákonem o účetnictví a příslu�nými předpisy České republiky.

Ani� bychom dále vyjadřovali výhradu, upozorňujeme na následující skutečnosti.

Jak je uvedeno v bodě 6. přílohy k účetní závěrce, společnost pořídila v roce 2001 Þ nanční investici ve společnosti Dubská 

energetická společnost a. s. (DES). Po datu účetní závěrky se společnost dozvěděla, �e DES poskytla ručení za třetí subjekt. 

Společnost nebyla předchozím majitelem DES informována o této skutečnosti. Na základě rozboru situace společnost odstou-

pila od kupní smlouvy a jedná s předchozím majitelem o vrácení kupní ceny. Výsledek jednání nelze k datu vydání na�í zprávy 

odhadnout a účetní závěrka neobsahuje z tohoto titulu �ádné úpravy.�

Prověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami obsa�ené v této výroční 

zprávě na stranách 74 a� 75. Za úplnost a správnost zprávy o vztazích je odpovědný jednatel společnosti. Na základě na�í pro-

věrky jsme nezjistili �ádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených v této zprávě.

Ověřili jsme té� soulad ostatních Þ nančních informací uvedených v této výroční zprávě s auditovanou účetní závěrkou. Za úpl-

nost a správnost výroční zprávy je odpovědný jednatel společnosti. Podle na�eho názoru jsou ostatní Þ nanční informace uve-

dené v této výroční zprávě ve v�ech významných aspektech v souladu s námi auditovanou účetní závěrkou.

V Praze dne 20. února 2002

Auditorská společnost: 

Deloitte & Touche spol. s r. o. Michal Petrman

Osvědčení č. 79 Osvědčení č. 1105
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Rozvaha

Aktiva
Označení AKTIVA Řád. Bě�né účetní období Min. úč. obd.

Brutto Korekce Netto Netto
a b c 1 2 3 4

AKTIVA CELKEM 1 1 350 177 �16 750 1 333 427 782 125
A. Pohledávky za upsaný vlastní 

kapitál 2 0 0 0 0
B. Stálá aktiva 3 1 237 198 �6 645 1 230 553 680 507
I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 9 683 �1 499 8 184 4 732
1. Zřizovací výdaje 5 0 0 0 0
2. Nehmotné výsledky výzkumu 

a vývoje 6 75 �8 67 0
3. Software 7 7 381 �1 365 6 016 121
4. Ocenitelná práva 8 0 0 0 0
5. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 9 126 �126 0 0
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný 

majetek 10 2 101 0 2 101 4 611
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

nehmotný majetek 11 0 0 0 0
II. Dlouhodobý hmotný majetek 12 5 631 �5 146 485 891
1. Pozemky 13 0 0 0 0
2. Stavby 14 0 0 0 0
3. Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 15 3 530 �3 045 485 891
4. Pěstitelské celky trvalých porostů 16 0 0 0 0
5. Základní stádo a ta�ná zvířata 17 0 0 0 0
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 18 2 101 �2 101 0 0
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek 19 0 0 0 0
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

hmotný majetek 20 0 0 0 0
9. Opravná polo�ka k nabytému 

majetku 21 0 0 0 0
III. Dlouhodobý Þ nanční majetek 22 1 221 884 0 1 221 884 674 884
1. Podílové cenné papíry a vklady 

v podn. s rozhod. vlivem 23 1 075 884 0 1 075 884 674 884
2. Podílové cenné papíry a vklady 

v podn. s podst. vlivem 24 0 0 0 0
3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry 

a vklady 25 0 0 0 0
4. Půjčky podnikům ve skupině 26 146 000 0 146 000 0
5. Jiný dlouhodobý Þ nanční majetek 27 0 0 0 0
C. Obě�ná aktiva 28 96 685 �10 105 86 580 98 290
I. Zásoby 29 7 560 �1 346 6 214 1 668
1. Materiál 30 0 0 0 0
2. Nedokončená výroba a polotovary 31 7 560 �1 346 6 214 1 353
3. Výrobky 32 0 0 0 0
4. Zvířata 33 0 0 0 0
5. Zbo�í 34 0 0 0 0
6. Poskytnuté zálohy na zásoby 35 0 0 0 315
II. Dlouhodobé pohledávky 36 24 521 0 24 521 18 876
1. Pohledávky z obchodního styku 37 24 521 0 24 521 18 876
2. Pohledávky ke společníkům 

a sdru�ení 38 0 0 0 0
3. Pohledávky v podnicích 

s rozhodujícím vlivem 39 0 0 0 0
4. Pohledávky v podnicích 

s podstatným vlivem 40 0 0 0 0
5. Jiné pohledávky 41 0 0 0 0
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III. Krátkodobé pohledávky 42 44 074 �8 759 35 315 65 894
1. Pohledávky z obchodního styku 43 38 507 �8 759 29 748 16 957
2. Pohledávky ke společníkům 

a sdru�ení 44 0 0 0 0
3. Sociální zabezpečení 45 0 0 0 0
4. Stát � daňové pohledávky 46 1 057 0 1 057 1 098
5. Odlo�ená daňová pohledávka 47 3 406 0 3 406 4 007
6. Pohledávky v podnicích 

s rozhodujícím vlivem 48 700 0 700 43 832
7. Pohledávky v podnicích 

s podstatným vlivem 49 0 0 0 0
8. Jiné pohledávky 50 404 0 404 0
IV. Finanční majetek 51 20 530 0 20 530 11 852
1. Peníze 52 157 0 157 124
2. Účty v bankách 53 20 373 0 20 373 11 728
3. Krátkodobý Þ nanční majetek 54 0 0 0 0
D. Ostatní aktiva � přechodné účty 

aktiv 55 16 294 0 16 294 3 328
I. Časové rozli�ení 56 713 0 713 636
1. Náklady pří�tích období 57 713 0 713 542
2. Příjmy pří�tích období 58 0 0 0 0
3. Kursové rozdíly aktivní 59 0 0 0 94
II. Dohadné účty aktivní 60 15 581 0 15 581 2 692

Kontrolní číslo 999 5 385 127 �67 000 5 318 127 3 125 808
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Pasiva

Označení PASIVA Řád. Bě�né účetní období Minulé účetní období
a b c 5 6

PASIVA CELKEM 61 1 333 427 782 125
A. Vlastní kapitál 62 389 583 406 497
I. Základní kapitál 63 420 000 420 000
1. Základní kapitál 64 420 000 420 000
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 65 0 0
II. Kapitálové fondy 66 1 1
1. Emisní a�io 67 0 0
2. Ostatní kapitálové fondy 68
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 69 1 1
4.  70 0 0
III. Fondy ze zisku 71 0 0
1. Zákonný rezervní fond 72 0 0
2. Nedělitelný fond 73 0 0
3. Statutární a ostatní fondy 74 0 0
IV. Hospodářský výsledek minulých let 75 �13 504 �3 945
1. Nerozdělený zisk minulých let 76 0 0
2. Neuhrazená ztráta minulých let 77 �13 504 �3 945
V. Hospodářský výsledek bě�ného účetního období (+/�) 78 �16 914 �9 559
B. Cizí zdroje 79 938 210 374 133
I. Rezervy 80 0 0
1. Rezervy zákonné 81 0 0
2. Rezerva na kursové ztráty 82 0 0
3. Ostatní rezervy 83 0 0
II. Dlouhodobé závazky 84 0 0
1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 85 0 0
2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem 86 0 0
3. Dlouhodobé přijaté zálohy 87 0 0
4. Emitované dluhopisy 88 0 0
5. Dlouhodobé směnky k úhradě 89 0 0
6. Jiné dlouhodobé závazky 90 0 0
III. Krátkodobé závazky 91 915 906 355 951
1. Závazky z obchodního styku 92 29 357 14 101
2. Závazky ke společníkům a sdru�ení 93 75 65
3. Závazky k zaměstnancům 94 457 403
4. Závazky ze sociálního zabezpečení 95 355 316
5. Stát � daňové závazky a dotace 96 121 114
6. Odlo�ený daňový závazek 97 0 0
7. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 98 884 832 340 952
8. Závazky k podnikům s podstatným vlivem 99 0 0
9. Jiné závazky 100 709 0
IV. Bankovní úvěry a výpomoci 101 22 304 18 182
1. Bankovní úvěry dlouhodobé 102 17 351 14 618
2. Bě�né bankovní úvěry 103 4 953 3 564
3. Krátkodobé Þ nanční výpomoci 104 0 0
C. Ostatní pasiva � přechodné účty pasiv 105 5 634 1 495
I. Časové rozli�ení 106 90 0
1. Výdaje pří�tích období 107 43 0
2. Výnosy pří�tích období 108 0 0
3. Kursové rozdíly pasivní 109 47 0
II. Dohadné účty pasivní 110 5 544 1 495

Kontrolní číslo 999 5 345 078 3 136 564
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Výkaz zisků a ztrát

Skutečnosti v účetním období
Označení Text sledovaném minulém
a b c 1 2
I. Tr�by za prodej zbo�í 1 47 927 0
A. Náklady vynalo�ené na prodané zbo�í 2 43 229 0
 + Obchodní mar�e 3 4 698 0
II. Výkony 4 52 211 49 690
1. Tr�by za prodej vlastních výrobků a slu�eb 5 47 308 82 005
2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 6 4 903 �32 315
3. Aktivace 7 0 0
B. Výkonová spotřeba 8 35 489 43 673
1. Spotřeba materiálu a energie 9 1 204 1 581
2. Slu�by 10 34 285 42 092
 + Přidaná hodnota 11 21 420 6 017
C. Osobní náklady 12 10 797 10 211
1. Mzdové náklady 13 7 703 7 193
2. Odměny členům orgánů společnosti a dru�stva 14 0 0
3. Náklady na sociální zabezpečení 15 2 641 2 518
4. Sociální náklady 16 453 500
D. Daně a poplatky 17 45 95
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 1 740 1 174
III. Tr�by z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 75 0
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 

a materiálu 20 0 0
IV. Zúčtování rezerv a časového rozli�ení provozních výnosů 21 0 0
G. Tvorba rezerv a časového rozli�ení provozních nákladů 22 0 0
V. Zúčtování opravných polo�ek do provozních výnosů 23 594 0
H. Zúčtování opravných polo�ek do provozních nákladů 24 51 1 732
VI. Ostatní provozní výnosy 25 75 200
I. Ostatní provozní náklady 26 337 391
VII. Převod provozních výnosů 27 0 0
J. Převod provozních nákladů 28 0 0
* Provozní hospodářský výsledek 29 9 194 �7 386
VIII. Tr�by z prodeje cenných papírů a vkladů 30 0 0
K. Prodané cenné papíry a vklady 31 0 0
IX. Výnosy z dlouhodobého Þ nančního majetku 32 0 0
1. Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve skupině 33 0 0
2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů 

a vkladů 34 0 0
3. Výnosy z ostatního dlouhodobého Þ nančního majetku 35 0 0
X. Výnosy z krátkodobého Þ nančního majetku 36 0 3 812
XI. Zúčtování rezerv do Þ nančních výnosů 37 0 0
L. Tvorba rezerv na Þ nanční náklady 38 0 0
XII. Zúčtování opravných polo�ek do Þ nančních výnosů 39 0 0
M. Zúčtování opravných polo�ek do Þ nančních nákladů 40 0 0
XIII. Výnosové úroky 41 7 847 5 542
N. Nákladové úroky 42 33 276 15 353
XIV. Ostatní Þ nanční výnosy 43 0 34
O. Ostatní Þ nanční náklady 44 303 264
XV. Převod Þ nančních výnosů 45 0 0
P. Převod Þ nančních nákladů 46 0 0
* Hospodářský výsledek z Þ nančních operací 47 �25 732 �6 229
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R. Daň z příjmů za bě�nou činnost 48 556 �3 962
1.  � splatná 49 0 0
2.  � odlo�ená 50 556 �3 962

   51 0 0
** Hospodářský výsledek za bě�nou činnost 52 �17 094 �9 653
XVI. Mimořádné výnosy 53 225 49
S. Mimořádné náklady 54 0 0
T. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 45 �45
1.  � splatná 56 0 0
2.  � odlo�ená 57 45 �45
* Mimořádný hospodářský výsledek 58 180 94
U. Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům 

(+/�) 59 0 0
*** Hospodářský výsledek za účetní období (+/�) 60 �16 914 �9 559

Hospodářský výsledek před zdaněním (+/�) 61 �16 313 �13 566
Kontrolní číslo 99 293 359 187 498

50



P Ř Í L O H A  K  Ú Č E T N Í  Z Á V ĚR C E

Název společnosti:  MVV EPS s. r. o.

Sídlo:  Nuselská 39, 140 00 Praha 4

Právní forma:  společnost s ručením omezeným

IČO:  49685490

Přílohu sestavila: Ing. Jana Maudrová

Za statutární orgán: Ing. Ivo Slavotínek, jednatel
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1. Obecné údaje

1.1. Zalo�ení a charakteristika společnosti

MVV EPS s. r. o. (dále jen �společnost�) byla zalo�ena společenskou smlouvou jako společnost s ručením omezeným dne 

7. 9. 1993 a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze dne 6. 10. 1993 .

Společnost má základní kapitál ve vý�i 420 000 000 Kč.

Fyzické a právnické osoby podílející se více ne� 20 % na základním kapitálu společnosti a vý�e jejich podílu jsou uvedeny v ná-

sledující tabulce:

Společník % podíl na základním kapitálu

MVV ENERGIE AG 99,99 %

Ostatní 0,01 %

Celkem 100,00 %

Hlavním předmětem činnosti společnosti je poradenská činnost v oblasti průmyslu a slu�eb; činnost organizačních a ekono-

mických poradců; technicko-ekonomická příprava a realizace investičních projektů souvisejících se sni�ováním nákladů, ze-

jména úspor, které reprezentují celkem 48 % výnosů společnosti. Dal�ími předměty činnosti jsou projektová činnost ve vý-

stavbě; provádění staveb včetně jejich změn, udr�ovacích prací na nich a jejich odstraňování; výroba, rozvod a prodej 

jednotlivých forem energie nepodléhajících státní autorizaci dle z. č. 222/1994 Sb.; Þ nanční a operativní pronájem (leasing) 

a koupě zbo�í za účelem jeho dal�ího prodeje a prodej v rozsahu �ivnosti volné.

V průběhu účetního období byl rozsah předmětu činnosti roz�ířen o následující �ivnosti:

> Činnost podnikatelských, Þ nančních, organizačních a ekonomických poradců

> Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

> Činnost technických poradců

> In�enýrská činnost v investiční výstavbě

> Velkoobchod

> Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

>  Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu a skladování paliv 

a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení � velkoobchod

> Poskytování slu�eb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

> Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

> Poskytování technických slu�eb

> Pronájem a půjčování věcí movitých

> Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

> Příprava a vypracování technických návrhů

>  Slu�by v oblasti administrativní správy a slu�by organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

> Zpracování dat, slu�by databank, správa sítí

> Zprostředkování slu�eb
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1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období

V uplynulém účetním období nebyly provedeny �ádné změny do obchodního rejstříku.

1.3. Organizační struktura společnosti

Společnost má vytvořenou následující organizační strukturu:

Na vrcholové pozici je ředitel společnosti, pod kterého spadá podnikový právník. Společnost je dále rozdělena do pěti úseků: 

Provozní úsek, Obchodně-ekonomický úsek, Technický úsek, Úsek pro výstavbu a Úsek EPC. Ka�dý z uvedených úseků, 

kromě EPC, který svým řízením spadá pod Úsek pro výstavbu, má svého ředitele.

1.4. Statutární orgány v účetním období.

Společnost zastupuje jednatel ing. Ivo Slavotínek, který je oprávněn samostatně společnost zastupovat a samostatně za ni 

podepisovat, a to tak, �e k názvu společnosti připojí svůj podpis. 
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2. Účetní metody a obecné účetní zásady

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, opat-

řením ministerstva Þ nancí, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, a opatřením ministerstva

Þ nancí, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. 

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, předev�ím zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování 

ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

2.1. Účetní období

Společnost vyu�ívá mo�nosti dané zákonem o daních z příjmů a zákonem o účetnictví o mo�nosti změnit účetní (a daňové) 

období z kalendářního roku na kterýchkoliv 12 měsíců po sobě jdoucích. Účetní (a daňové) období společnosti bude nadále 

12 po sobě jdoucích měsíců začínajících 1. říjnem kalendářního roku.

Tato účetní závěrka je připravena jako účetní závěrka za období 9 měsíců roku 2001, předcházejících změně účetního (a daňo-

vého) období. Výkazy společnosti k datu 30. 9. 2001 jsou připraveny tak, �e:

>  rozvaha obsahuje ve sloupci �Bě�né účetní období� zůstatky k 30. 9. 2001 a ve sloupci �Minulé účetní období�

zůstatky k 31. 12. 2000;

>  výkaz zisků a ztrát obsahuje ve sloupci �Bě�né účetní období� údaje za období 1. 1. 2001 a� 30. 9. 2001 a ve sloupci 

�Minulé účetní období� údaje za období 1. 1. 2000 a� 31. 12. 2000.

Na základě �ádosti společnosti odsouhlasil Finanční úřad pro Prahu 4 změnu účetního období na hospodářský rok v�dy 

od 1. 10. do 30. 9. Tato účetní závěrka je zpracovávána za přechodné účetní období od 1. 1. 2001 do 30. 9. 2001.

Na základě dal�í �ádosti společnosti souhlasil Finanční úřad s podáním daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob 

za období od 1. 1. do 30. 9. 2001 k 31. 12. 2001.

2.2. Způsoby ocenění, odepisování a tvorby opravných polo�ek

2.2.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

> Ocenění

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jeho� ocenění je vy��í ne� 40 000 Kč v jednotlivém případě a doba pou-

�itelnosti je del�í ne� jeden rok.

Dlouhodobým nehmotným majetkem jsou zřizovací výdaje vy��í ne� 20 000 Kč a dal�í majetek, jeho� ocenění je vy��í ne� 

60 000 Kč v jednotlivém případě a doba pou�itelnosti je del�í ne� jeden rok.

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami.
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Hmotný majetek s dobou pou�itelnosti del�í ne� jeden rok oceněný při pořízení cenou ni��í ne� 40 000 Kč a zároveň vy��í ne� 

5 000 Kč a nehmotný majetek s dobou pou�itelnosti del�í ne� jeden rok oceněný při pořízení cenou ni��í ne� 60 000 Kč a zá-

roveň vy��í ne� 5 000 Kč je kvaliÞ kován jako drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a je odepisován jednorázově 

ve vý�i 100 % při zařazení do pou�ívání.

Technické zhodnocení, pokud převý�ilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 000 Kč, zvy�uje pořizo-

vací cenu dlouhodobého majetku.

> Účetní odpisy

Dlouhodobý majetek je odpisován lineární metodou s dobou odpisování uvedenou ní�e.

Kategorie majetku Doba odpisování v letech

Stroje a zařízení 2 a� 4

Dopravní prostředky 2

Software 2 a� 4

Dlouhodobý majetek je zařazován do kategorií shodných �ivotností jako pro daňové účely. Ka�dému dlouhodobému majetku 

je individuelně stanovena doba pou�itelnosti.

> Způsob tvorby opravných polo�ek

V roce 2001 nebyly tvořeny opravné polo�ky k hmotnému a nehmotnému majetku.

2.2.2. Dlouhodobý Þ nanční majetek

> Ocenění

Cenné papíry a majetkové účasti se oceňují cenou pořízení.

> Způsob tvorby opravných polo�ek

Hodnota dlouhodobého Þ nančního majetku byla odsouhlasena v rámci inventarizace na základě dostupných relevantních in-

formací. Společnost netvořila opravné polo�ky k dlouhodobému Þ nančnímu majetku.

2.2.3. Zásoby

> Ocenění

Společnost v účetním období nenakupovala zásoby. 

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

nákladech re�ijních.
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> Způsob tvorby opravných polo�ek

Společnost tvořila opravnou polo�ku k nedokončené výrobě na základě individuálního posouzení stavu jednotlivých pro-

jektů. V případě pochybností o realizovatelnosti nedokončené výroby byla na daný projekt vytvořena opravná polo�ka ve vý�i 

100 %.

2.2.4. Pohledávky

> Způsob tvorby opravných polo�ek

V roce 2001 byly vytvořeny opravné polo�ky k pohledávkám v návaznosti na věkovou strukturu pohledávek následovně:

Pohledávky po splatnosti Opravné polo�ky v %

od 3 do 6 měsíců 20 %

od 6 do 12 měsíců 50 %

od 12 do 18 měsíců 80 %

nad 18 měsíců 100 %

2.2.5. Úvěry

> Ocenění 

Úvěry jsou sledovány v nominální hodnotě. Za krátkodobý úvěr se pova�uje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná 

do jednoho roku od data účetní závěrky.

2.3. Rezervy

Během účetního období nebyly rezervy tvořeny.

2.4. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

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

ního případu.

Pohledávky a závazky v cizí měně jsou k datu účetní závěrky přepočteny dle platného kurzu vyhlá�eného Českou národní ban-

kou k tomuto datu a zji�těné kursové rozdíly jsou proúčtovány na kursové rozdíly. Na nerealizované kursové ztráty jsou tvo-

řeny rezervy na kursové ztráty, pokud je jejich vý�e významná.

2.5. Finanční pronájem s následnou koupí najaté věci

Leasingy společnost účtuje tzv. krátkodobou metodou, tj. neuhrazené závazky z leasingu nejsou v účetnictví zachyceny. 

Akontace na leasing je zachycena na účtu nákladů pří�tích období nebo na účtu poskytnutých záloh. Z těchto účtů je pravi-

delně jednou za měsíc rozpou�těna poměrná část nájemného.
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2.6. Daně

> Daňové odpisy dlouhodobého majetku

Pro účely výpočtu daňových odpisů je pou�ita lineární metoda.

> Odlo�ená daň

Odlo�ená daň je vypočtena ze v�ech dočasných rozdílů, tj. rozdílu mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodo-

bého majetku, pohledávek z obchodního styku, zásob a neuplatněné ztráty z minulých let za pou�ití sazby daně z příjmů 

platné pro následující rok.

2.7.  Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti 
předcházejícímu účetnímu období

Ve srovnání s předchozím účetním obdobím nedo�lo k �ádným změnám.
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3. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

3.1. Dlouhodobý majetek

3.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek

> Pořizovací cena (údaje v tis. Kč)

Stav 
k 31. 12. 1999

Přírůstky Úbytky Stav 
k 31. 12. 2000

Přírůstky Úbytky Stav 
k 30. 9. 2001

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

Software 605 0 0 605 6 776 0 7 381

Jiný DNM 126 0 0 126 0 0 126

Pořízení DNM 0 4 611 0 4 611 2 101 4 611 2 101

Celkem 731 4 611 0 5 342 8 952 4 611 9 683

> Oprávky (údaje v tis. Kč)

Stav 
k 31. 12. 1999

Přírůstky Úbytky Stav 
k 31. 12. 2000

Přírůstky Úbytky Stav 
k 30. 9. 2001

Nehm. výsl. výzk. čin. 0 0 0 0 8 0 8

Software 372 112 0 484 881 0 1 365

Jiný DNM 126 0 0 126 0 0 126

Pořízení DNM 0 0 0 0 0 0 0

Celkem 498 112 0 610 889 0 1 499

> Zůstatková hodnota (údaje v tis. Kč)

Stav k 31. 12. 1999 Stav k 31. 12. 2000 Stav k 30. 9. 2001

Nehm. výsl. výzk. čin. 0 0 67

Software 233 121 6 016

Jiný DNM 0 0 0

Pořízení DNM 0 4 611 2 101

Celkem 233 4 732 8 184

Přírůstek softwaru představuje koupi licencí účetního software Exact SW pro společnosti ve skupině, tzv. první etapa. Poří-

zením dlouhodobého nehmotného majetku je pořízení licencí účetního software Exact SW pro společnosti ve skupině � druhá 

etapa.

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku zaúčtované do nákladů

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku v roce 2001 činily Kč 889 tis. a v roce 2000 činily Kč 112 tis.
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3.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek

> Pořizovací cena (údaje v tis. Kč)

Stav 
k 31. 12. 1999

Přírůstky Úbytky Stav 
k 31. 12. 2000

Přírůstky Úbytky Stav 
k 30. 9. 2001

Samostatné movité věci 3 937 1 332 57 5 212 444 25 5 631

� Stroje a zařízení 2 434 571 0 3 005 152 13 3 144

� Dopravní prostředky 0 386 0 386 0 0 386

� Inventář 1 503 375 57 1 821 292 12 2 101

Celkem 3 937 1 332 57 5 212 444 25 5 631

> Oprávky (údaje v tis. Kč)

Stav 
k 31. 12. 1999

Přírůstky Úbytky Stav 
k 31. 12. 2000

Přírůstky Úbytky Stav 
k 30. 9. 2001

Samostatné movité věci 3 317 1 061 57 4 321 850 25 5 146

� Stroje a zařízení 1 814 589 0 2 403 413 13 2 803

� Dopravní prostředky 0 97 0 97 145 0 242

� Inventář 1 503 375 57 1 821 292 12 2 101

Celkem 3 317 1 061 57 4 321 850 25 5 146

> Zůstatková hodnota (údaje v tis. Kč)

Stav k 31. 12. 1999 Stav k 31. 12. 2000 Stav k 30. 9. 2001

Samostatné movité věci 620 891 485

� Stroje a zařízení 620 602 341

� Dopravní prostředky 0 289 144

� Inventář 0 0 0

Celkem 620 891 485

V průběhu účetního období nebyly tvořeny opravné polo�ky k majetku.

> Odpisy dlouhodobého hmotného majetku zaúčtované do nákladů

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku v roce 2001 činily Kč 850 tis. a v roce 2000 činily Kč 1 061 tis.

3.1.3. Majetek najatý formou Þ nančního a operativního leasingu

> Finanční pronájem (leasing) s následnou koupí najaté věci (údaje v tis. Kč)

Popis předmětu/skupiny 
předmětů

Datum 
zahájení

Doba trvání 
v měsících

Celková 
hodnota 
leasingu

Skutečně 
uhrazené 

splátky 
k 31. 12. 2000

Skutečně 
uhrazené 

splátky
k 30. 9. 2001

Splatné 
v měsíci

10/2001�9/
2002

Splatné 
v dal�ích 

letech

HW 25. 10. 00 36 3 236 508 624 1 014 1 090

HW 9. 2. 01 36 356 0 139 162 55

HW 6. 6. 01 36 3 414 0 881 1 549 984

Os. vůz � 1502326995 16. 3. 98 36 762 713 49 0 0

Os. vůz � 1502325401 17.11.99 36 787 370 145 236 36

Os. vůz � 1502327858 29. 3. 00 36 461 162 89 144 66
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Os. vůz � 1502328241 25. 4. 00 36 1 404 398 273 465 268

Os. vůz � 1502330429 6. 10. 00 36 716 101 145 235 235

Os. vůz � 1502330430 6. 10. 00 36 716 101 145 235 235

Os. vůz � 1502330431 6. 10. 00 36 611 85 124 201 201

Os. vůz � 1100251 26. 2. 01 36 702 0 187 231 284

Os. vůz � 1100250 1. 3. 01 36 702 0 169 231 302

Celkem 13 867 2 438 2 970 4 703 3 756

3.1.4. Dlouhodobý majetek zatí�ený zástavním právem

Společnost nemá dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek zatí�ený zástavním právem.

3.2. Dlouhodobý Þ nanční majetek

> Cena pořízení (údaje v tis. Kč)

Stav 
k 31. 12. 1999

Přírůstky Úbytky Stav 
k 31. 12. 2000

Přírůstky Úbytky Stav k 
30. 9. 2001

Cenné papíry a vklady 
s rozhodujícím vlivem

0 674 884 0 674 884 401 000 0 1 075 884

Půjčky podnikům ve 
skupině

0 0 0 0 146 000 0 146 000

Celkem 0 674 884 0 674 884 547 000 0 1 221 884

3.2.1. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem

> 2001 (údaje v tis. Kč)

Název společnosti Cena 
pořízení

Nom. 
hodnota

Počet 
cenných 

papírů

Podíl
%

Vlastní 
kapitál 

spol.

Účetní 
hospod. 

výsledek 

Opravná 
polo�ka

Finanční 
výnosy 
za rok

Zásobování teplem 
Vsetín a. s.

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

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

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

Městské in�enýrské sítě 
Studénka a. s.

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

UNITHERM Česká 
Lípa s. r. o.

50 000 1 000 x 100,00 2 227 �912 0 0

Dubská energetická 
společnost a. s.

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

Jablonecká teplárenská 
a realitní, a. s.

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

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

Celkem 1 075 884 825 069 1 252 664 0 0

Dceřiná společnost UNITHERM Česká Lípa s. r. o. je zároveň vlastníkem 35% podílu v Českolipské teplárenské a. s., co� je spo-

lečnost zapadající do oborového portfolia investic MVV EPS s. r. o.

Investice společnosti do oblasti majetkových účastí v ČR jsou zaměřeny na vytvoření portfolia energetických podniků, jejich� 

předmět podnikání je obdobný se zaměřením na provozování centrálních zdrojů tepla, výroby elektřiny, distribuce vody a pro-

vozování energetické infrastruktury.
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Pořizované investice nejsou veřejně obchodované a nelze spolehlivě zjistit jejich tr�ní hodnotu. Při posouzení hodnoty jednot-

livých investic vychází společnost z interních ocenění sestavených na základě odhadu budoucích peně�ních toků. Vedení spo-

lečnosti věří, �e hodnota investic tak, jak je vykázaná v účetní závěrce, je reálná.

> 2000 (údaje v tis. Kč)

Název společnosti Cena 
pořízení

Nom. 
hodnota

Počet 
cenných 

papírů

Podíl
%

Vlastní 
kapitál 

spol.

Účetní 
hospod 

výsledek 

Opravná 
polo�ka

Finanční 
výnosy 
za rok

Zásobování teplem Vsetín a. s. 240 850 150 839 150 839 82,22 241 915 �21 608 0 0

CTZ s. r. o. 31 800 31 800 x 51,00 62 516 124 0 0

TERMO Děčín a. s. 312 234 345 965 345 965 66,66 519 635 �64 750 0 0

Městské in�enýrské sítě 
Studénka a. s.

40 000 86 565 86 565 66,66 131 052 �1 363 0 0

UNITHERM Česká Lípa s. r. o. 50 000 1 000 x 100,00 3 089 2 089 0 0

Celkem 674 884 616 169 958 207 0 0

3.2.2. Půjčky podnikům ve skupině

> 2001 (údaje v tis. Kč)

Společnost Částka Úroková 
sazba

Úrok za rok Datum 
splatnosti

Ji�tění Země
(měna)

Opravná 
polo�ka

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

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

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

Celkem 146 700 3 941 0

> 2000 (údaje v tis. Kč)

Společnost Částka Úroková 
sazba

Úrok za rok Datum 
splatnosti

Ji�tění Země
(měna)

Opravná 
polo�ka

CTZ s. r. o. 42 800 8,5 % 1 341 31. 12. 2000 Není CZK 0

Celkem 42 800 1 341 0

3.2.3. Dlouhodobý Þ nanční majetek zatí�ený zástavním právem

> 2001 (údaje v tis. Kč)

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

Hodnota zaji�těného závazku

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

Zásoby představují rozpracované projekty úspor EPC pro konkrétní zákazníky.

3.4. Pohledávky

3.4.1. Pohledávky z obchodního styku

(údaje v tis. Kč)

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

Dlouhodobé 24 521 18 876

� odběratelé 24 521 18 876

� směnky k inkasu

� poskytnuté provozní zálohy

� ostatní pohledávky

 � opravné polo�ky

Celkem 24 521 18 876

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

Krátkodobé 29 748 16 957

� odběratelé 33 165 23 017

� poskytnuté provozní zálohy 5 336 3 284

� ostatní pohledávky 6

� opravné polo�ky � 8 759 �9 344

Celkem 29 748 16 957

Dlouhodobé pohledávky se vztahují výhradně k realizaci projektů EPC (Energy Performance Contracting). Jedná se o inves-

tiční projekty umo�ňující u�ivatelům sní�ení provozních nákladů na výrobu a distribuci energie, které jsou u�ivateli spláceny 

v závislosti na realizovaných úsporách po dobu 6�8 let.

3.4.2. Věková struktura pohledávek vůči odběratelům

(údaje v tis. Kč)

Rok Kategorie Do splatnosti Po splatnosti Celkem

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

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

Opr. polo�ky 268 584 7 907 8 759

2000 Krátkodobé 12 651 263 323 536 875 8 312 22 960

 Opr. polo�ky   65 268 700 8 312 9 344

Bě�ná lhůta splatnosti pohledávek činí 14 dní.
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3.4.3. Pohledávky k podnikům ve skupině

(údaje v tis. Kč)

Název společnosti Stav k 30. 9. 2001 Stav k 31. 12. 2000

Krátkodobé pohledávky z obchodního styku 
� odběratelé

Zásobování teplem Vsetín a. s. 2 894 5 097

CTZ s. r. o. 333 3 631

TERMO Děčín a. s. 1 730 3 058

Městské in�enýrské sítě Studénka a. s. 539 0

Jablonecká teplárenská a realitní, a. s. 9 058 0

OPATHERM a. s. 3 924 0

V podnicích s rozhodujícím vlivem 18 478 11 786

Celkem krátkodobé pohledávky k podnikům ve 
skupině

18 478 11 786

Pohledávky mimo skupinu 14 687 11 174

Krátkodobé pohledávky celkem 33 165 22 960

3.4.4. Jiné pohledávky

Společnost poskytla čásku 400 tis. Kč jako garanci na veřejnou zakázku, jejím� zadavatelem je město Ústí nad Labem.

3.4.5. Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo zaji�těné jiným způsobem

Na základě smlouvy o zřízení zástavního práva č. 02445/02/1998 s ČSOB, a. s. jsou úvěry poskytnuté touto bankou včetně pří-

slu�enství zaji�těny pohledávkami společnosti do vý�e 9 946 tis. Kč

3.5. Finanční majetek

(údaje v tis. Kč)

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

Pokladna 122 44

Bě�né účty 4 647 2 103

Termínované vklady 15 726 9 625

Ceniny 35 80

Finanční majetek celkem 20 530 11 852

3.6. Přechodné účty aktivní

Zůstatek dohadných účtů aktivních je tvořen odhadem výnosů nevyfakturovaných k 30. 9. 2001, jedná se o projekty úspor, 

kde je ve vět�ině případů roční vyúčtování, a nezúčtované zálohy za slu�by technického charakteru při projektech ve vý-

stavbě. Významný nárůst je způsoben změnou hospodářského roku.
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3.7. Vlastní kapitál

3.7.1. Změny vlastního kapitálu

> Pohyby vlastního kapitálu (údaje v tis. Kč)

Základní kapitál Kapitálové 
fondy

Neuhr. 
ztráta

Zisk/ztráta 
bě�ného období

Vlastní kapitál 
celkem

Zůstatky k 31. 12. 1999 22 465 1 �7 561 3 616 18 521

Přírůstky 397 535 0 3 616 0

Úbytky 0 0 0 �3 616

Zůstatky k 31. 12. 2000 420 000 1 � 3 945 �9 559 406 497

Přírůstky 0 0 � 9 559 �16 914

Úbytky 0 0 0 9 559

Zůstatky k 30. 9. 2001 420 000 1 �13 504 � 16 914 389 583

3.8. Rezervy

Společnost nemá tituly pro tvorbu rezerv.

3.9. Závazky

3.9.1. Závazky z obchodního styku

(údaje v tis. Kč)

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

Krátkodobé závazky

� dodavatelé 20 252 10 870

� přijaté zálohy 9 105 3 231

Celkem 29 357 14 101

3.9.2. Věková struktura závazků vůči dodavatelům

(údaje v tis. Kč)

Rok Kategorie Do splatnosti Po splatnosti Celkem

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

2001 Krátkodobé 19 135 33 400 684 20 252

2000 Krátkodobé 7 754 2 074 50 359 633 10 870

Bě�ná lhůta splatnosti závazků činí 14 dní.
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3.9.3. Závazky k podnikům ve skupině

(údaje v tis. Kč)

Název společnosti Stav k 30. 9. 2001 Stav k 31. 12. 2000

Krátkodobé závazky z obchodního styku

TERMO Děčín a. s. 0 95

Zásobování teplem Vsetín a. s. 0 23

UNITHERM Česká Lípa s. r. o. 374 0

Celkem krátkodobé závazky k podnikům ve skupině 374 118

Závazky mimo skupinu 19 878 10 752

Krátkodobé závazky celkem 20 252 10 870

Závazky vůči MVV ENERGIE AG � půjčky 867 000 332 000

Závazky vůči MVV ENERGIE AG � úroky z půjček 17 832 8 952

Závazky vůči MVV ENERGIE AG celkem 884 832 340 952

Závazky k podnikům ve skupině celkem 905 084 351 822

3.10. Bankovní úvěry a dluhopisy

> 2001 (údaje v tis. Kč)

Banka/
věřitel

Zůstatek 
k 30. 9. 2001

Úroková sazba Forma
zaji�tění

Účetní/tr�ní 
hodnota 

zastaveného majetku

Popis zastaveného 
majetku

ČSOB 5 122 Prime rate/2 + 3% Zást. právo k pohl.
Záruka mat. spol.

Viz část 3.5.5. Viz část 3.5.5.

ČSOB 10 387 Prime rate/2 + 2% Zást. právo k pohl.
Bianko směnka

Viz část 3.5.5. Viz část 3.5.5.

ČSOB 4 268 Prime rate/2 + 2% Zást. právo k pohl.
Bianko směnka

Viz část 3.5.5. Viz část 3.5.5.

ČSOB 2 527 Prime rate/2 + 2% Zást. právo k pohl.
Bianko směnka

Viz část 3.5.5. Viz část 3.5.5.

Celkem 22 304

Prime Rate je minimální zápůjční sazba banky, která je aktuálně veřejně vyhla�ována.

V�echny úvěry jsou provozního charakteru a byly poskytnuty za účelem Þ nancování realizace projektů energetických úspor 

(EPC).

> Splátkový kalendář (údaje v tis. Kč)

Banka/
věřitel

Do roka Částka 
splatná do 

1�2 let

Částka 
splatná do 

2�3 let

Částka 
splatná do 

3�4 let

Částka 
splatná do 

4�5 let

V dal�ích 
obdobích

Celkem

ČSOB 1 584 1 584 1 584 370 5 122

ČSOB 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 487 10 387

ČSOB 975 2 340 953    4 268

ČSOB 414 552 552 552 457 2 527

Celkem  4 953 6 456 5 069 2 902 2 437 487 22 304
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> 2000 (údaje v tis. Kč)

Banka/
Věřitel

Zůstatek 
k 31. 12. 2000

Úroková sazba Forma
zaji�tění

Účetní/tr�ní 
hodnota 
zastaveného 
majetku

Popis 
zastaveného 
majetku

ČSOB 6 310 Prime rate +3 % Zást. právo k pohl.
Záruka mat. spol.

Viz část 3.5.5. Viz část 3.5.5.

ČSOB 11 872 Prime rate +2 % Zást. právo k pohl.
Bianko směnka

Viz část 3.5.5. Viz část 3.5.5.

Celkem 18 182

3.11. Přechodné účty pasivní

V dohadných účtech pasivních jsou převá�ně zaúčtovány nevyfakturované náklady na dodávky projektů realizovaných meto-

dou EPC v celkové vý�i 3 772 tis. Kč.

3.12. Propočet odlo�ené daně

Dočasné rozdíly mezi daňovou a účetní hodnotou Stav k 30. 9. 2001 Stav k 31.  12. 2000

Odpisy Dlouhodobého majetku  1 383  105

Opravné polo�ky 7 472  1 304

Ztráta minulých let 2 132 11 373

Dočasné rozdíly z bě�né činnosti 10 987 12 782

Dočasné rozdíly z mimořádné činnosti (odpisy) � 144

Dočasné rozdíly z celkem 10 987 12 926

Daňová sazba 31 % 31 %

Odlo�ená daň 3 406 4 007

Rozdíly mezi daňovými a účetními zůstatky nebyly při výpočtu odlo�ené daně zohledněny v plné vý�i s přihlédnutím k realizo-

vatelnosti daňového efektu v následujících letech.

3.13. Aktiva a pasiva v cizích měnách

> 2001

Společnost eviduje v cizí měně pouze závazek z úroků z půjček od mateřské společnosti (viz 3.9.3) ve vý�i 1 026 tis. DEM 

(v roce 2000 ve vý�i 499 tis. DEM), který je přepočten kurzem k datu uzávěrky.
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3.14. Výnosy z bě�né činnosti podle hlavních činností

(údaje v tis. Kč)

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

Tuzem. Tuzem.

Tě�ký topný olej 42 685 0

Uhlí 5 229 0

Ostatní 13 0

Tr�by za prodej zbo�í 47 927 0

Realizace projektů energetických úspor 7 396 49 649

Energetické audity a konzultace 354 0

Podíly na energetických úsporách 13 055 12 244

Konzultace, organizační a ekonomické slu�by 26 503 20 112

Tr�by za prodej vlastních výrobků a slu�eb celkem 47 308 82 005

Ve�keré výnosy byly realizovány v tuzemsku.

3.15. Mimořádné náklady a výnosy

Mimořádné výnosy představují plnění pojistných událostí a vracení pojistného od poji�ťoven.

3.16. Transakce se spřízněnými osobami

3.16.1. Výnosy realizované se spřízněnými subjekty

> 2001 (údaje v tis. Kč)

Subjekt Druh subjektu Zbo�í Slu�by Fin. výnosy Celkem

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

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

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

Městské in�enýrské sítě Studénka a. s. Dcera 0 450 522 972

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

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

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

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

Celkem 47 927 26 504 6 509 80 940

67



> 2000 (údaje v tis. Kč)

Subjekt Druh subjektu Slu�by Fin. výnosy Celkem

Zásobování teplem Vsetín a. s. Dcera 8 875 0 8 875

CTZ s. r. o. Dcera 6 155 1 341 7 496

TERMO Děčín a. s. Dcera 4 546 0 4 546

Celkem 19 576 1 341 20 917

V�echny výnosy jsou realizovány na základě uzavřených smluv mezi MVV EPS s. r. o. a jednotlivými dceřinnými společnostmi.

3.16.2. Nákupy

> 2001 (údaje v tis. Kč)

Subjekt Druh subjektu Slu�by Fin. náklady Celkem

TERMO Děčín a. s. Dcera 0 1 247 1 247

MVV ENERGIE AG Matka 0 31 283 31 283

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

Celkem 1 848 32 530 34 378

> 2000 (údaje v tis. Kč)

Subjekt Druh subjektu Slu�by Fin. náklady Celkem

TERMO Děčín a. s. Dcera 0 95 95

MVV ENERGIE AG Matka 0 14 776 14 776

Celkem 0 14 871 14 871

3.16.3. Dal�í transakce se spřízněnými subjekty

�ádné dal�í transakce se spřízněnými subjekty se v uplynulém účetním období neuskutečnily.
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4. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány

4.1. Osobní náklady a počet zaměstnanců

Průměrný počet zaměstnanců a členů vedení společnosti a osobní náklady za rok 2001 a 2000 jsou následující:

> 2001 (údaje v tis. Kč)

Počet Mzdové 
náklady

Soc. a zdrav. 
zabezpečení

Ostatní 
náklady

Osobní náklady
celkem

Zaměstnanci 13 3 483 1 215 197 4 895

Vedení společnosti 4 4 220 1 426 256 5 902

Celkem 17 7 703 2 641 453 10 797

> 2000 (údaje v tis. Kč)

Počet Mzdové 
náklady

Soc. a zdrav. 
zabezpečení

Ostatní 
náklady

Osobní náklady
celkem

Zaměstnanci 10 3 997 1 399 346 5 742

Vedení společnosti 5 3 196 1 119 154 4 469

Celkem 15 7 193 2 518 500 10 211

Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků. Pod pojmem vedení společnosti se rozumí ředi-

tel společnosti a ředitelé jednotlivých úseků. V ostatních nákladech jsou vykázány příspěvky zaměstnancům a vedení společ-

nosti na úrazové a �ivotní poji�tění a příspěvek na stravování.
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5. Závazky neuvedené v účetnictví

> Významné potenciální ztráty

Společnost si není vědoma významných potenciálních ztrát, které by vy�adovaly vytvoření rezerv v účetnictví společnosti.

 Vystavené směnky

Společnost vystavila biankosměnku k leasingovým smlouvám uzavřeným se společností ČSOB Leasing a. s. Směnečná částka 

je ve vý�i závazku vyplývajícího z leasingu.

Společnost vystavila směnky s vyplňovacím právem směnečným jako formu ručení za tři poskytnuté úvěry od ČSOB a. s. na

Þ nancování projektů provedení opatření na sní�ení nákladů metodou EPC. Směnečné částky odpovídají vý�i zůstatků úvěrů.

Společnost vystavila biankosměnky jako formu ručení za dvě poskytnuté půjčky od mateřské společnosti na nákup dlouhodo-

bého Þ nančního majetku. Směnečná částka odpovídá vý�i zůstatků půjček.

 Soudní spory

Ke 30. 9. 2001 se společnost neúčastnila �ádného soudního sporu, jeho� rozhodnutí by mělo podstatný dopad na společnost. 

 Ekologické závazky

K datu 30. 9. 2001 neexistuje ekologický audit společnosti. Vedení společnosti proto nemů�e odhadnout mo�né budoucí zá-

vazky související se �kodami způsobenými minulou činností ani závazky související s prevencí mo�ných �kod budoucích, nic-

méně si takových není vědoma.

 Ručení třetím osobám 

K zaji�tění splatných závazků za společnost TEPLO Krkono�e a. s. vystavilo MVV EPS s. r. o. směnku s vyplňovacím prohlá�e-

ním směnečným ve vý�i 3 000 000 Kč.

Dále MVV EPS s. r. o. podepsalo prohlá�ení ručitele pro dceřinnou společnost Městské in�enýrské sítě Studénka a. s. a Zásobo-

vání teplem Vsetín a. s. jako ručení za její závazky z titulu poskytnutého úvěru od ČSOB a. s.

> Závazky spojené s výstavbou a pořizováním investic (včetně finančních)

Společnost nemá k datu účetní závěrky budoucí závazky z titulu dlouhodobých výdajů plynoucí z uzavřených smluv.

70



6. Události, které nastaly po datu účetní závěrky

MVV EPS s. r. o. dne 12. 11. 2001 odstoupila od smluv o úplatném převodu cenných papírů uzavřených dne 30. 5. 2001 s pů-

vodními akcionáři společnosti Dubská energetická společnost a. s. Důvodem pro odstoupení bylo uplatnění pohledávky 

České konsolidační agentury vůči společnosti Millenium Technologies s. r. o., za její� závazky ručí Dubská energetická společ-

nost a. s. Tento závazek vyplývající z ručení Dubské energetické společnosti a. s. za třetí osobou nebyl MVV EPS s. r. o. znám 

a� do okam�iku jeho uplatnění, čím� byla zásadně poru�ena smlouva o úplatném převodu cenných papírů. Proto�e plnění 

z uplatněné pohledávky přesahuje významně kupní cenu cenných papírů (akcií) Dubské energetické společnosti a. s., pova-

�uje MVV EPS s. r. o. tuto skutečnost za hrubé poru�ení smluvních podmínek a po�aduje vrácení zaplacené kupní ceny včetně 

úroku ve vý�i 8 % stanoveného ode dne 18. 6. 2001.

Společnost notářským zápisem ze dne 18. 10. 2001 navý�ila peně�itým vkladem majoritního vlastníka MVV ENERGIE AG zá-

kladní kapitál o 300 000 tis. Kč. Celková vý�e základního kapitálu společnosti je 720 000 tis. Kč.

Společnost uzavřela smlouvu o koupi akcií společnosti Teplárny Brno a. s. a zároveň přijala od mateřské společnosti MVV 

ENERGIE AG půjčku na nákup těchto akcií.

Vyhotovila:

Ing. Jana Maudrová

Ing. Ivo Slavotínek

ředitel a jednatel společnosti
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Přehled o peně�ních tocích 

Označení TEXT Skutečnost v účetním období
sledovaném minulém

P. Stav peně�ních prostředků a peně�ních ekvivalentů na začátku 
účetního období 1 11 852 23 896

Peně�ní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti) 2

Z. Účetní zisk nebo ztráta z bě�né činnosti před zdaněním 3 �16 538 �13 615

A.1. Úpravy o nepeně�ní operace 4 17 724 �22 736

A.1.1. Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných 
stálých aktiv, odpis pohledávek (+), a dále umořování opravné 
polo�ky k nabytému majetku (+/�) 5 1 740 1 174

A.1.2. Změna stavu opravných polo�ek, rezerv a změna zůstatků 
přechodných účtů aktiv a pasiv (+/�) tj. časové rozli�ení nákladů 
a výnosů a kurzových rozdílů  6 �9 370 �33 721

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (�/+) včetně oceňovacích 
rozdílů z kapitálových účastí (vyúčtování to výnosů ���, nákladů 
�+�) 7 �75

A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku s výjimkou podniků, jejich� 
předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti 
a fondy )(�) 8 0

A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných 
úroků a výnosové úroky (�) 9 25 429 9 811

A.* Čistý peně�ní tok  z provozní činnosti před zdaněním, změnami 
pracovního kapitálu a mimořádnými polo�kami 10 1 186 �36 351

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu 11 36 352 351 924

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/�) 12 24 864 �21 620

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/�) 13 16 076 311 843

A.2.3. Změna stavu zásob (+/�) 14 �4 588 61 701

A.2.4. Změna stavu krátkodobého Þ nančního majetku 15 0

A.** Čistý peně�ní tok z provozní činnosti před zdaněním 
a mimořádnými polo�kami 16 37 538 315 573

A.3. Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (�) 17 �33 276 �15 258

A.4. Přijaté úroky s výjimkou podniků, jejich� předmětem činnosti je 
investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+) 18 7 847 5 542

A.5. Zaplacená daň z příjmů za bě�nou činnost a za doměrky daně za 
minulá období (�) 19 54 �2 147

A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, 
které tvoří mimořádný hospodářský výsledek včetně uhrazené 
splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti (+/�) 20 225 49

A.*** Čistý peně�ní tok z provozní činnosti 21 12 388 303 759

Peně�ní toky z investiční činnosti 22

B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv (�) 23 �405 786 �680 826

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv (+) 24 75

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám (�/+) 25 �146 000 �42 800

B.*** Čistý peně�ní tok vztahující se k investiční činnosti 26 �551 711 �723 626

Peně�ní tok z Þ nančních činností 27

C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků (+/�) 28 548 002 10 288

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peně�ní prostředky 29 0 397 535

C.2.1. Zvý�ení peně�ních prostředků a peně�ních ekvivalentů z titulu 
zvý�ení základního kapitálu event. rezervního fondu, včetně 
slo�ených záloh na toto zvý�ení (+) 30 0 397 535

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (�) 31 0

C.2.3. Peně�ní dary a dotace do vlastního kapitálu a dal�í vklady 
peně�ních prostředků společníků a akcionářů (+) 32 0

C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) 33 0

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (�) 34 0
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C.2.6. Vyplacené dividendy a podíly na zisku včetně zaplacené 
srá�kové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně 
Þ nančního vypořádání se společníky veřejné obchodní 
společnosti a komplementáři u komanditní společnosti (�) 35 0

C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou podniků, jejich� 
předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti 
a fondy) (+) 36 0

C.*** Čistý peně�ní tok vztahující se k Þ nanční činnosti 37 548 002 407 823

F. Čisté zvý�ení, resp. sní�ení peně�ních prostředků 38 8 679 �12 044

R. Stav peně�ních prostředků a peně�ních ekvivalentů na konci 
účetního období 39 20 531 11 852
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami z pohledu společnosti
MVV EPS s. r. o.

Tato zpráva je zpracována podle § 66a odstavce 9 Obchodního zákoníku 513/90 Sb. v platném znění. Mezi ovládající osobou 

a ovládanými osobami nebyly uzavřeny ovládací smlouvy podle § 66a odstavce 7 Obchodního zákoníku 513/90 Sb. v platném 

znění.

1.  Propojené osoby

> Ovládající osoba:

MVV Energie AG (se sídlem Mannheim, Luisenring 49) disponuje 99,99 % obchodního podílu ve společnosti MVV EPS s. r. o.

> Seznam ovládaných osob vyjma MVV EPS s. r. o.:

Společnost MVV Energie AG dále ovládá prostřednictvím svého majoritního podílu v MVV EPS s. r. o. následující společnosti:

2.  Uzavřené smlouvy ve sledovaném účetním období roku 2001

> Smlouvy o půjčce

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

(Rekapitulace plnění a protiplnění z uzavřených smluv roce 2001 je uvedena v kapitole 3 této zprávy.)

Ovládající osoba Ovládaná osoba

MVV EPS s. r. o. CTZ Uherské Hradi�tě s. r. o.

MVV EPS s. r. o. Zásobování teplem Vsetín a. s.

MVV EPS s. r. o. TERMO Děčín a. s.

MVV EPS s. r. o. Městské in�enýrské sítě Studénka a. s.

MVV EPS s. r. o. Unitherm Česká Lípa s. r. o.

MVV EPS s. r. o. OPATHERM Opava a. s.

MVV EPS s. r. o. Dubská energetická společnost a. s.

MVV EPS s. r. o. Jablonecká teplárenská a realitní a. s.
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3. Rekapitulace plnění a protiplnění

4. Jiné právní úkony učiněné v zájmu ovládající osoby

> Opatření učiněná v zájmu či na popud ovládající osoby

1.  MVV EPS s. r. o. pře�lo na účetní období říjen/září, tzn. účetní období začíná od 1. října roku 2001 a končí 30. září ná-

sledujícího roku.

2.  MVV EPS s. r. o. zasílá měsíčně informace o ekonomickém stavu společnosti a skupiny společností, ve kterých má 

MVV EPS s. r. o. obchodní podíl.

> Výhody a nevýhody uplatněných opatření

Nevýhody

Jednatel společnosti MVV EPS s. r. o. deklaruje, �e z uzavřených smluv nevznikla společnosti ze strany společnosti ovládající 

�ádná újma.

Výhody

Přechod na nové účetní období přinese úsporu času a sní�ení zatí�ení lidských zdrojů společnosti, proto�e ji� nebude vypra-

cováván dvojí audit.

V Praze, dne 2. 1. 2002

Ing. Ivo Slavotínek 

Jednatel společnosti MVV EPS s.r.o

Osoba vykonávající plnění Osoba přijímající
plnění

Název smlouvy � obsah plnění Protiplnění v období 1-
9/2001

SpeciÞ kace 
období plnění

MVV Energie AG MVV EPS s. r. o. Smlouva o půjčce č. 33295 ve vý�i 144 mil. Kč Obvyklý úrok komerčních 
bank v této měně

03/2000

MVV Energie AG MVV EPS s. r. o. Smlouva o půjčce č. 33295 ve vý�i 133 mil. Kč Obvyklý úrok komerčních 
bank v této měně

05/2000

MVV Energie AG MVV EPS s. r. o. Smlouva o půjčce č. 33295 ve vý�i 55 mil. Kč Obvyklý úrok komerčních 
bank v této měně

12/2000

MVV Energie AG MVV EPS s. r. o. Smlouva o půjčce č. 33298 ve vý�i 40 mil. Kč Obvyklý úrok komerčních 
bank v této měně

03/2001

MVV Energie AG MVV EPS s. r. o. Smlouva o půjčce č. 33314 ve vý�i 240 mil. Kč Obvyklý úrok komerčních 
bank v této měně

06/2001

MVV Energie AG MVV EPS s. r. o. Smlouva o půjčce č. 33316 ve vý�i 255 mil. Kč Obvyklý úrok komerčních 
bank v této měně

06/2001
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Zpráva auditora pro společníky společnosti
MVV EPS s. r. o.

Na základě provedeného auditu jsme dne 15. ledna 2002 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy na stra-

nách 78 a� 95, zprávu následujícího znění:

�Provedli jsme audit přilo�ené konsolidované účetní závěrky společnosti MVV EPS s. r. o. k 30. září 2001. Za sestavení konsolido-

vané účetní závěrky je odpovědný jednatel společnosti. Na�í odpovědností je vyjádřit názor na konsolidovanou účetní závěrku 

jako celek na základě provedeného auditu. Audit konsolidované účetní závěrky společnosti k 31. prosinci 2000 provedl jiný au-

ditor, jeho� zpráva vyjadřovala výrok bez výhrad.

S výjimkou oblasti, v ní� byl rozsah na�í činnosti omezen, jak je uvedeno v následujícím odstavci, jsme provedli ná� audit 

v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů. Tyto směrnice vy�adují, aby-

chom plánovali a provedli audit s cílem získat přiměřenou míru jistoty, �e účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. 

Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření účetních záznamů a dal�ích informací prokazujících údaje v účetní 

závěrce. Audit také zahrnuje posouzení účetních postupů a významných odhadů pou�itých společností při sestavení závěrky 

a posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, �e provedený audit dává přiměřený základ pro vyslovení 

výroku na účetní závěrku.

Společnost pořídila v roce 2001 investici ve společnosti OPATHERM a. s., která je v přilo�ené účetní závěrce konsolidována. 

Při konsolidaci vznikl aktivní konsolidační rozdíl ve vý�i 102 268 tis. Kč k datu akvizice (zůstatková hodnota k 30. září 2001 

činí 81 814 tis. Kč). K posouzení hodnoty této investice jsme měli k dispozici analýzu ocenění pou�itou pro rozhodnutí o této 

investici. Tato analýza nám neumo�nila k datu účetní závěrky hodnotu uvedené investice posoudit. Z tohoto důvodu jsme ne-

mohli ocenění aktivního konsolidačního rozdílu ověřit.

Podle na�eho názoru účetní závěrka, s výhradou případných úprav, je� by mohly být zji�těny jako nezbytné v souvislosti 

s vý�e uvedeným omezením, a s výhradou vlivu skutečnosti uvedené v předcházejícím odstavci, zobrazuje věrně ve v�ech 

Deloitte & Touche spol. s r. o. zapsaná Městským soudem
Týn 641/4 v Praze, oddíl C, vložka 24349
110 00 Praha 1 IČ: 49620592
Česká republika DIČ: 001-49620592

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

Zpráva auditora

Deloitte
Touche 
Tohmatsu
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významných ohledech majetek, závazky a vlastní kapitál společnosti MVV EPS s. r. o. k 30. září 2001, výsledek hospodaření 

a Þ nanční situaci za rok 2001 v souladu se zákonem o účetnictví a příslu�nými předpisy České republiky.

Ani� bychom dále vyjadřovali výhradu, upozorňujeme na následující skutečnosti.

Jak je uvedeno v bodě 7. přílohy k účetní závěrce, společnost pořídila v roce 2001 Þ nanční investici ve společnosti Dubská 

energetická společnost a. s. (DES). Po datu účetní závěrky se společnost dozvěděla, �e DES poskytla ručení za třetí subjekt. 

Společnost nebyla předchozím majitelem DES informována o této skutečnosti. Na základě rozboru situace společnost odstou-

pila od kupní smlouvy a jedná s předchozím majitelem o vrácení kupní ceny. Výsledek jednání nelze k datu vydání na�í zprávy 

odhadnout a účetní závěrka neobsahuje z tohoto titulu �ádné úpravy. Společnost není v přilo�ené účetní závěrce konsolido-

vána.

Upozorňujeme na skutečnost uvedenou v příloze k účetní závěrce v bodě 2. Některé společnosti skupiny, včetně mateřské 

společnosti, zavedly poprvé v roce 2001 hospodářský rok končící k 30. září. Proto jsou údaje o výnosech a nákladech za rok 

2001 uváděny za období 9 měsíců, ale údaje za rok 2000 za období 12 měsíců. Z tohoto důvodu nejsou výnosy a náklady 

v obou obdobích plně srovnatelné.�

Ověřili jsme té� soulad ostatních Þ nančních informací uvedených v této výroční zprávě s auditovanou účetní závěrkou. Za úpl-

nost a správnost výroční zprávy je odpovědný jednatel společnosti. Podle na�eho názoru jsou ostatní Þ nanční informace uve-

dené v této výroční zprávě ve v�ech významných aspektech v souladu s námi auditovanou účetní závěrkou.

V Praze dne 20. února 2002

Auditorská společnost: 

Deloitte & Touche spol. s r. o. Michal Petrman

Osvědčení č. 79 Osvědčení č. 1105
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9/30/01 12/31/00

AKTIVA Netto tis. Kč Netto tis. Kč

CELKEM 2 682 451 1 845 152
A. Pohledávky za upsané vlastní jmění 0 15 446
B. Stálá aktiva 1 888 855 1 175 290
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 9 676 8 894
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 727 614 1 117 415
B.III. Dlouhodobý Þ nanční majetek 12 052 50
B.IV. Aktivní konsolidační rozdíl 109 927 19 345
B.V. Cenné papíry v ekvivalenci 29 586 29 586
C. Obě�ná aktiva 496 955 435 031
C.I. Zásoby 88 325 14 626
C.II. Dlouhodobé pohledávky 25 480 18 970
C.III. Krátkodobé pohledávky 184 790 120 086
C.IV. Finanční majetek 198 360 281 349
D. Ostatní aktiva 296 641 219 386

PASIVA Netto tis. Kč Netto tis. Kč
CELKEM 2 682 451 1 845 152
A. Vlastní kapitál 335 794 434 085
A.I. Základní kapitál 420 000 420 000
A.II. Kapitálové fondy 0 1
A.III. Fondy ze zisku 0 �0
A.IV. Hospodářský výsledek min. let �65 802 �3 945
A.V. Hospodářský výsledek bě�ného období (bez

men�inových podílů) �80 889 �59 260
A.V. 1. Hospodářský výsledek bě�ného období bez ekvivalence �80 889 �61 857
A.V. 2. Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci 0 2 597
A.VI. Pasivní konsolidační rozdíl 59 888 77 289
A.VII. Konsolidační rezervní fond 2 597 0
B. Cizí zdroje 1 898 272 1 096 800
B.I. Rezervy 27 610 19 912
B.II. Dlouhodobé závazky 76 044 86 171
B.III. Krátkodobé závazky 1 358 864 742 145
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 435 754 248 572
C. Ostatní pasiva 50 063 24 843
D. Men�inový vlastní kapitál 398 322 289 425
D.I. Men�inový základní kapitál 382 461 279 504
D.II. Men�inové kapitálové fondy 14 639 14 643
D.III. Men�inové ziskové fondy včetně nerozd. zisku min. let 17 097 22 261
D.IV. Men�inový hospodářský výsledek bě�ného účetního období �15 875 �26 983

Konsolidovaná rozvaha k 30. 9. 2001

Aktiva

Pasiva
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1�9/2001 1�12/2000

tis. Kč tis. Kč

Tr�by za prodej zbo�í 23 082 34 776
Náklady vynalo�ené na prodané zbo�í 14 716 27 435

* Obchodní mar�e 8 366 7 341
Výroba 786 430 575 283
Výrobní spotřeba 578 951 404 148

* Přidaná hodnota 215 845 178 476
Osobní náklady 110 749 100 199
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 144 554 104 859
Zúčtování rezerv,opr. polo�ek  a čas. rozli�ení provozních výnosů 75 684 25 076
Tvorba rezerv, opr.polo�ek  a čas. rozli�ení provozních nákladů 67 299 76 890
Ostatní provozní výnosy 7 945 19 142
Ostatní provozní náklady 26 972 8 167

* Konsolidovaný provozní hospodářský výsledek �50 100 �67 421
Finanční výnosy 7 136 12 122
Finanční náklady 48 980 34 010
Daň z přijmu 1 982 1 596

* Konsolidovaný hospodářský výsledek z Þ nančních operací �43 826 �23 484
Odlo�ená daň z příjmů za bě�nou činnost �3 425 �1 385

** Konsolidovaný hospodářský výsledek za bě�nou činnost �90 501 �89 520
Mimořádné výnosy 5 827 1 724
Mimořádné náklady 739 22 162
Zúčtování pasivního konsolidačního rozdílu 17 385 74 955
Zúčtování aktivního konsolidačního rozdílu 28 691 53 836
Odlo�ená daň z příjmů z mim.činnosti 45 0

* Konsolidovaný mimořádný hospodářský výsledek �6 263 680
*** Konsol. hospod. výsledek za úč. období bez podílu ekvivalence �96 764 �88 839

� Hospodářský výsledek bě�ného období bez men�inových podílů �80 889 �61 857
� Men�inový hospodářský výsledek bě�ného období �15 875 �26 983
Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci 0 2 597

**** Konsolidovaný hospodářský výsledek za účetní období (bez men�inových podílů) �80 889 �59 260

Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát za 9 měsíců roku 2001
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P Ř Í L O H A  K  Ú Č E T N Í  Z Á V ĚR C E

Název společnosti:  MVV EPS s. r. o.

Sídlo:  Nuselská 39, 140 00 Praha 4

Právní forma:  společnost s ručením omezeným

IČO:  49685490

P Ř Í L O H A  K E  K O N S O L I D O V A N É  Ú Č E T N Í  Z Á V ĚR C E  
Z A  H O S P O D Á Ř S K É  O B D O B Í  L E D E N  �  Z Á Ř Í  2 0 0 1
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1. OBECNÉ ÚDAJE

1.1. Zalo�ení a charakteristika společnosti

Mateřská společnost MVV EPS s. r. o. (dále jen �společnost�) byla zalo�ena společenskou smlouvou jako společnost s ručením 

omezeným dne 7. 9. 1993 a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze dne 6. 10. 1993.

Společnost má základní kapitál ve vý�i 420 000 000 Kč.

Fyzické a právnické osoby, podílející se více ne� 20 % na základním kapitálu společnosti a vý�e jejich podílu jsou uvedeny 

v následující tabulce:

Hlavním předmětem činnosti skupiny je výroba a distribuce tepelné energie, teplé u�itkové vody, elektřiny; zámečnictví a vo-

doinstalatérství; poradenská činnost v oblasti průmyslu a slu�eb; činnost organizačních a ekonomických poradců; technicko-

-ekonomická příprava a realizace investičních projektů souvisejících se sni�ováním nákladů, zejména úspor, které dohromady 

reprezentují v průměru 73 % výnosů skupiny. Dal�ími předměty činnosti jsou projektová činnost ve výstavbě; provádění sta-

veb včetně jejich změn, udr�ovacích prací na nich a jejich odstraňování; výroba, rozvod a prodej jednotlivých forem energie 

nepodléhajících státní autorizaci dle z.č. 222/1994 Sb.; opravy a údr�ba výrobních, rozvodných a předávacích tepelných za-

řízení; rozvody u�itkové a pitné vody; telekomunikační slu�by, výroba; instalace a oprava elektronických zařízení; �íření vy-

sílání prostřednictvím kabelových rozvodů; silniční motorová doprava; nakládání s odpady; Þ nanční a operativní pronájem

(leasing) a koupě zbo�í za účelem jeho dal�ího prodeje a prodej v rozsahu �ivnosti volné.

1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období

V uplynulém účetním období nebyly provedeny �ádné změny do obchodního rejstříku.

1.3. Statutární orgány v účetním období.

Společnost zastupuje jednatel ing. Ivo Slavotínek, který je oprávněn samostatně společnost zastupovat a samostatně za ni 

podepisovat, a to tak, �e k názvu společnosti připojí svůj podpis.

Společník % podíl na základním kapitálu

MVV ENERGIE AG 99,99 %

Ostatní 0,01 %

Celkem 100,00 %
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 2. Účetní metody a obecné účetní zásady

Konsolidovaná účetní závěrka skupiny MVV EPS s. r. o. za rok 2001 je sestavena v souladu s Opatřením MF, kterým se stanoví 

postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky (č. j. 281/73 570/93).

Konsolidovaná účetní závěrka respektuje obecné účetní zásady, předev�ím zásadu o oceňování majetku historickými cenami, 

zásadu věcné a časové souvislosti při účtování nákladů a výkonů (akruální princip), zásadu opatrnosti a předpoklad schop-

nosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Pro účely sestavení konsolidované účetní závěrky skupiny MVV EPS s. r. o. do�lo ke sjednocení účetních postupů v rámci kon-

solidačního celku. Významné účetní postupy, tak jak jsou pou�ívány jednotlivými společnostmi, jsou popsány ní�e.

Konsolidační rozdíl

Aktivní i pasivní konsolidační rozdíl je zásadně odepisován po dobu 5 let od pořízení podílu ve společnosti. 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jeho� ocenění je vy��í ne�  40 000 Kč v jednotlivém případě a doba po-

u�itelnosti je del�í ne� jeden rok.

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jeho� ocenění je vy��í ne�  60 000 Kč v jednotlivém případě a doba 

pou�itelnosti je del�í ne� jeden rok.

Nakoupený dlouhodobý hmotný  a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami.

Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé náklady, nepřímé ná-

klady bezprostředně související s vytvořením majetku vlastní činností, popřípadě nepřímé náklady správního charakteru, po-

kud vytvoření majetku přesahuje období jednoho roku.

Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nabytý darováním, dlouhodobý nehmotný 

majetek vytvořený vlastní činností, pokud je reprodukční pořizovací cena ni��í ne� vlastní náklady, dlouhodobý hmotný ma-

jetek bezúplatně nabytý na základě smlouvy o koupi najaté věci, majetek nově zji�těný v účetnictví a vklad dlouhodobého ne-

hmotného a hmotného majetku, s výjimkou případů, kdy vklad je oceněn podle společenské smlouvy nebo zakladatelské lis-

tiny jinak.

Dlouhodobý majetek je odepisován lineární metodou v rozmezích doby odepisování uvedené ní�e.

Kategorie majetku Doba odepisování v letech

Budovy, haly, stavby 20�45

Stroje a zařízení 2�15

Dopravní prostředky 2�16

Inventář 1�16

Software 2�5

Opravná polo�ka k nabytému majetku 15
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Opravné polo�ky jsou vytvářeny na základě inventarizace, pokud se proká�e, �e ocenění majetku neodpovídá reálnému stavu. 

Dlouhodobý Þ nanční majetek

Cenné papíry, majetkové účasti a ostatní dlouhodobý Þ nanční majetek se oceňují cenou pořízení. 

Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací ceny zahrnují vedlej�í pořizovací náklady � zejména 

celní poplatky, dopravné a skladovací poplatky při dopravě, provize a pojistné.

Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které zahrnují přímé náklady vynalo�ené na výrobu nebo ji-

nou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti.

Výdeje zásob ze skladu jsou účtovány metodou FIFO (první do skladu, první ze skladu) a dále skladovými cenami. 

Opravné polo�ky k zásobám byly vytvořeny v plné vý�i na zásoby dlouhodobě bezobrátkové (více ne� 2 roky), u kterých není 

předpoklad vyu�ití a pravděpodobnost prodeje je nízká.

Pohledávky

Opravné polo�ky k pohledávkám jsou tvořeny dle věkové struktury u pohledávek po splatnosti více ne� jeden rok ve vý�i 

100 %, u pohledávek po splatnosti do jednoho roku ve vý�i do 50�80 % s individuálním přihlédnutím k zaji�tění pohledávek, 

zápočtům atd.

Úvěry

Úvěry jsou sledovány v nominální hodnotě. Za krátkodobý úvěr se pova�uje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do 

jednoho roku od data účetní závěrky.

Rezervy

Rezervy jsou vytvářeny na rizika a budoucí ztráty známé k datu účetní závěrky. Skupina tvoří rezervy na kursové ztráty ve vý�i 

nerealizovaných kursových rozdílů aktivních. 

Skupina tvoří také rezervy na opravy a udr�ování dlouhodobého hmotného majetku podle zákona o rezervách. V roce 2001 

tato rezerva tvořena nebyla. 

Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Pohledávky, závazky, úvěry, Þ nanční výpomoci a dlouhodobý Þ nanční majetek v cizí měně jsou k datu účetní závěrky přepoč-

teny dle platného kurzu vyhlá�eného Českou národní bankou k tomuto datu a zji�těné kursové rozdíly jsou proúčtovány na 

kursové rozdíly aktivní a pasivní. Na nerealizované kursové ztráty jsou tvořeny rezervy na kursové ztráty.

Finanční majetek v cizí měně je k datu účetní závěrky přepočten dle platného kurzu vyhlá�eného Českou národní bankou k to-

muto datu a zji�těné kursové rozdíly jsou proúčtovány do Þ nančních nákladů nebo výnosů.

84



Daně

Odlo�ená daň je vypočtena ze v�ech dočasných rozdílů mezi daňovými a účetními hodnotami za pou�ití sazby daně z příjmů 

platné pro následující rok. Odlo�ená daňová pohledávka není v souladu s principem opatrnosti účtována, pokud existuje po-

chybnost, �e bude v budoucnu k dispozici dostatečná vý�e zdanitelného plnění, proti kterému by mohla být pou�ita.

Změny v účetních metodách

Ve srovnání s předchozím účetním období do�lo, v rámci sjednocení postupů, ke změně metodiky výpočtu odlo�ené daně. 

Společnost TERMO Děčín a. s. změnila přístup k účtování o dlouhodobém hmotném majetku, který bude vyřazen v souvis-

losti s uvedením do provozu nově zařazeného zdroje tepla v roce 2002. Místo rezervy na ztrátu z uvedeného vyřazení tvořené 

v roce 2000 společnost přizpůsobila dobu odepisování tohoto majetku jeho ekonomické �ivotnosti. Zároveň společnost ne-

tvořila rezervu na opravy dlouhodobého majetku z důvodu nesplnění 12ti měsíčního účetního období při přechodu na hospo-

dářský rok.

Přehled o způsobu transformace údajů z individuálních účetních závěrek podniků konsolidačního celku 
do polo�ek konsolidované účetní závěrky

Jednotlivé polo�ky rozvahy a výkazu zisků a ztrát dceřiných společností byly sečteny s rozvahou a výkazem zisků a ztrát ma-

teřského podniku. Dále byly vyloučeny Þ nanční investice mateřského podniku proti nakoupenému vlastnímu kapitálu, vzá-

jemné dodávky, pohledávky a závazky, včetně zisků z prodejů stálých aktiv a zásob realizovaných mezi podniky konsolidač-

ního celku.

Účetní období

Společnosti skupiny � MVV EPS s. r. o., CTZ s. r. o., TERMO Děčín a. s., MISS a. s., UNITHERM Česká Lípa s. r. o. a Jablonecká tep-

lárenská a realitní a. s. � vyu�ívají mo�nosti dané zákonem o daních z příjmů a zákonem o účetnictví o mo�nosti změnit účetní 

(a daňové) období z kalendářního roku na kterýchkoliv 12 měsíců po sobě jdoucích (hospodářský rok). Účetní (a daňové) ob-

dobí společností skupiny bude nadále 12 po sobě jdoucích měsíců začínajících 1. říjnem kalendářního roku.

Tato účetní závěrka je připravena jako účetní závěrka za období 9 měsíců roku 2001, předcházejících změně účetního (a daňo-

vého) období. Výkazy skupiny k datu 30. 9. 2001 jsou připraveny tak, �e:

>  rozvaha obsahuje ve sloupci �Bě�né účetní období� zůstatky k 30. 9. 2001 a ve sloupci �Minulé účetní období�

zůstatky k 31. 12. 2000;

>  výkaz zisků a ztrát obsahuje ve sloupci �Bě�né účetní období� údaje za období 1. 1. 2001 a� 30. 9. 2001 a ve sloupci 

�Minulé účetní období� údaje za období 1. 1. 2000 a� 31. 12. 2000.

Společnosti pře�ly na hospodářský rok od měsíce října do měsíce září poprvé od 1. 10. 2001 do 30. 9. 2002. Z tohoto důvodu 

byly za zkrácený hospodářský rok 2001 uplatněny účetní odpisy ve vý�i 9/12 jejich roční hodnoty a daňové odpisy ve vý�i 

jedné poloviny jejich roční hodnoty.
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3. Rozsah a systém konsolidace

Skupina podniků je tvořena mateřskou společností MVV EPS s. r. o. a jejími dceřinými a přidru�enými společnostmi. DeÞ nice 

dceřiných a přidru�ených společností je uvedena ní�e:

Dceřiné společnosti

Dceřinou společností se pro účely konsolidace rozumí společnost, v ní� mateřská společnost má rozhodující vliv prostřednictvím

> vlastnictví více ne� 50 % akcií/podílů na základním kapitálu nebo

> uzavřené smlouvy nebo ustanovení ve stanovách nebo společenské smlouvě

Tyto společnosti jsou konsolidovány metodou plné konsolidace.

Přidru�ené společnosti

>  Přidru�enou společností se pro účely konsolidace rozumí společnost, v ní� mateřská společnost má podstatný vliv, 

tzn. �e vlastní více ne� 20 % akcií/podílů na základním kapitálu a současně nevykonává rozhodující vliv.

Tyto společnosti jsou konsolidovány metodou ekvivalenční konsolidace.

Systém konsolidace

Skupina je konsolidována přímou metodou.

Konsolidační pravidla

Konsolidační pravidla jsou k nahlédnutí v sídle mateřské společnosti MVV EPS s. r. o.
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4. Vymezení konsolidačního celku 

Společnost ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s. (ČLT) sestavuje účetní závěrku za kalendářní rok. Ke dni sestavení této konsoli-

dované účetní závěrky nebyla účetní závěrka ČLT k 31. 12. 2001 k dispozici. Z tohoto důvodu neobsahuje předkládaná konsoli-

dovaná účetní závěrka podíl na hospodaření této společnosti za rok 2001.

Do konsolidace v roce 2001 nebyly zařazeny:

Účetní závěrky v�ech společností, a to zahrnutých i nezahrnutých do konsolidačního celku jsou dispozici k nahlédnutí v sídle 

mateřské společnosti MVV EPS s. r. o.

Změny ve slo�ení konsolidačního celku

Do konsolidačního celku byly nově zařazeny podíly v dceřiných společnostech Jablonecká teplárenská 
a realitní a. s. a OPATHERM a. s., které mateřská společnost pořídila v roce 2001. 

Název společnosti Sídlo společnosti Podíl na ZK 
(v %)

Stupeň závislosti Metoda 
konsolidace

MVV EPS s. r. o. Nuselská 39, Praha 4 xxx xxx mateřská 
společnost

CTZ s. r. o. Sokolovská 572, Uherské  Hradi�tě 51 rozhodující plná
Zásobování teplem Vsetín a. s. Jiráskova 1326, Vsetín 82,22 rozhodující plná
Městské in�enýrské sítě Studénka a. s. Po�tovní 772, Studénka 66,66 rozhodující plná
TERMO Děčín a. s. Oblouková 25, Děčín III 66,66 rozhodující plná
UNITHERM Česká Lípa, s. r. o. Pivovarská 2073, Česká Lípa 100 rozhodující plná 
Jablonecká teplárenská a realitní a. s. Liberecká 104, Jablonec nad Nisou 65,78 rozhodující plná
OPATHERM a. s. Horní náměstí 58, Opava 100 rozhodující plná
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s.
� ve vlastnictví UNITHERM Česká Lípa, s. r. o.

Pivovarská 2073, Česká Lípa 35 podstatný ekvivalenční

Název společnosti Sídlo společnosti Podíl na ZK (v %) Důvod nezahrnutí do konsolidace

Dubská energetická společnost a. s. Purkyňova 1849, Česká Lípa 100 Viz bod 1 přílohy.
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5. Doplňující údaje ke konsolidované rozvaze

V�echny údaje jsou v tisících Kč.

Během období 2001 tvořila skupina opravné polo�ky k dlouhodobému hmotnému majetku), jeho� tr�ní ocenění je výrazně 

ni��í ne� jsou jeho zůstatkové ceny a jeho vyu�itelnost je nízká, ve vý�i 46 723 tis. Kč (v roce 2000 ve vý�i 54 617 tis. Kč.)

5.1. Dlouhodobý majetek zatí�ený zástavním právem

> Rok 2001

> Rok 2000

Společnost Popis majetku Účetní 
zůstatková 

hodnota

Popis, rozsah a účel zástavního práva/
věcného břemene

Hodnota 
zaji�těného 

závazku

JTR a. s. Komín + nádr�e TTO výtopny Brandl 11 977 Kontokorentní a dlouhodobý investiční úvěr 
od KB a. s.

40 529

JTR a. s. Nemovitý majetek výtopny Rýnovice 34 130 Dlouhodobý investiční úvěr na nákup 
pohledávky

14 415

JTR a. s. Nemovitý a movitý majetek společnosti 275 786 Půjčka od United Energy a. s. � splaceno, ale 
nevymazáno z katastru

0

MVV EPS s. r. o. Obchodní podíl v CTZ s. r. o. 31 800 Zástavní právo HVB a. s. 31 800
CTZ s. r. o. Pozemky 9 129 Zástava za úvěry HVB a. s. 60 850
CTZ s. r. o. Budovy 7 454 Zástava za úvěry HVB a. s. 60 850
MISS a. s. Nemovitost č. p. 769 Sauna a rehabilitace 

Studénka vč. pozemku parc.č. 1640/3
2 348 Zástavní právo pro KB a. s. z titulu ručení za 

závazek Města Studénka
1 536

MISS a. s. Nemovitý majetek výroby tepla nepodléhající 
evidenci v katastru nemovitostí

5 311 Zástavní právo pro ČSOB a. s. 40 500

MISS a. s. Nemovitý majetek výroby tepla nepodléhající 
evidenci v katastru nemovitostí

20 700 Zástavní právo pro Konsolidační banku 
Praha (ji� podán návrh na výmaz zástavního 
práva)

0

ZTV a. s. Nemovitosti 7 799 Zástavní právo ČSOB a. s. pro ji�tění úvěru 45 000
ZTV a. s. Nemovitosti 1 233 Zástavní právo ČSOB a. s. pro ji�tění úvěru 45 000
ZTV a. s. Nemovitosti 28 150 Zástavní právo ČSOB a. s. pro ji�tění úvěru 79 200
ZTV a. s. Nemovitosti 97 864 Zástavní právo ČSOB a. s. pro ji�tění úvěru 79 200

Společnost Popis majetku Účetní 
zůstatková 

hodnota

Popis, rozsah a účel zástavního práva/
věcného břemene

Hodnota 
zaji�těného 

závazku

JTR a. s. Komín + nádr�e TTO výtopny Brandl 12 082 Kontokorentní a dlouhodobý investiční úvěr 
od KB a. s.

35 629

JTR a. s. Nemovitý majetek výtopny Rýnovice 34 929 Dlouhodobý investiční úvěr na nákup 
pohledávky

15 120

JTR a. s. Nemovitý a movitý majetek společnosti 302 600 Půjčka od United Energy a. s. 22 000
MISS a. s. Nemovitost č. p. 769 Sauna a rehabilitace 

Studénka vč. pozemku parc.č. 1640/3
2 393 Zástavní právo pro KB a. s. z titulu ručení za 

závazek Města Studénka
1 536

ZTV a. s. Dlouhodobý hmotný majetek
Technologie

42 774
1 627

Zástavní právo IPB a. s.. pro ji�tění úvěru 0
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5.2. Majetek najatý formou Þ nančního nebo operativního leasingu

V průběhu období byly ve skupině formou Þ nančního leasingu jako významné polo�ky pořízeny hardware a technologická za-

řízení.

Formou operativního pronájmu provozuje společnost MISS a. s. majetek ve vý�i 41 599 tis. Kč, jeho� pronajímatelem je Město 

Studénka.

Společnost TERMO Děčín a. s. má pronajatý dlouhodobý hmotný majetek � teplárna Bynov � od města Děčín. Z tohoto kom-

plexního pronámu majetku plyne společnosti závazek vůči minoritnímu akcionáři (město Děčín) ve vý�i 89 357 tis. Kč. Záva-

zek odpovídá zůstatkové hodnotě pronajatého majetku k datu účetní závěrky.

5.3. Dlouhodobý Þ nanční majetek

U dlouhodobého Þ nančního majetku nebyl do plné konsolidace zahrnut 10% podíl společnosti JTR a. s. ve společnosti

Výtopna Paseky, s. r. o., která je v současné době v likvidaci, na Þ nanční investici byla ji� dříve vytvořena opravná polo�ka ve 

vý�i 100 %.

5.4. Zásoby

5.5. Dlouhodobé pohledávky

Pohledávky za podniky konsolidačního celku s dobou splatnosti del�í ne� 5 let v roce 2001 i za rok 2000 nebyly evidovány.

5.6. Krátkodobé pohledávky

2001

Materiál 81 064

Nedokončená výroba 7 244
Zbo�í 17
Celkem 88 325

2001

Pohledávky z obchodního styku + poskytnuté provozní zálohy 126 880

Odlo�ená daňová pohledávka 27 258

Bě�ná daňová pohledávka 26 682

Ostatní pohledávky 3 970

Celkem 184 790
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5.7. Věková struktura pohledávek z obchodního styku

5.8. Krátkodobý Þ nanční majetek

5.9. Ostatní aktiva

5.10. Odpisování konsolidačního rozdílu

Společnost v minulém účetním období provedla následující jednorázové odpisy konsolidačního rozdílu:

1. Z pasivního konsolidačního rozdílu ve společnosti TERMO Děčín a. s. ve vý�i 77 317 tis. Kč bylo 50 % mimořádně ode-

psáno do výnosů účetního období 2000. Odpis byl proveden jako kompenzace za ztrátu této společnosti v tomto účetním ob-

dobí ve vý�i 68 228 tis. Kč, která nebyla, vzhledem k metodice výpočtu, v konsolidačním rozdílu zohledněna. Ztráta byla způ-

sobena převá�ně tvorbou opravných polo�ek k HIM, který společnost vlastnila ji� k datu akvizice.

2. Společnost MVV EPS s. r. o. v průběhu roku 2000 koupila 100% podíl ve společnosti UNITHERM Česká Lípa, s. r. o. 

(nově MVV enservis s. r. o.) spolu s 35% podílem této společnosti na společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s. Celkový 

konsolidační rozdíl z této operace dosáhl vý�e 22 361 tis. Kč (aktivní konsolidační rozdíl). Tento konsolidační rozdíl účetní jed-

notka, na základě zásady opatrnosti, 100 % odepsala do nákladů účetního období 2000.

V bě�ném účetním období společnost o mimořádných odpisech konsolidačního rozdílu neúčtovala.

Rok Kategorie Do splatnosti

Po splatnosti

Celkem0�90 dní 91�180 dní 181�360 dní 1�2 roky 2 roky a více

2001 Krátkodobé 107 977 14 126 1 341 1 454 2 896 29 163 156 957

Opravné polo�ky 0 5 37 400 1 283 28 352 30 077
Celkem 126 880

2001

Peníze 1 172

Bě�né účty v bankách 197 188

Krátkodobý Þ nanční majetek 0

Krátkodobý Þ nanční majetek celkem 198 360

2001

Náklady pří�tích období 6 293

Příjmy pří�tích období 284

Kurzové rozdíly aktivní 0

Dohadné účty aktivní 290 064

Celkem 296 641
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5.11. Vlastní kapitál

Pohyby vlastního kapitálu

5.12. 

5.13. Rezervy

5.14. Dlouhodobé závazky

Dlouhodobý závazek vykázaný v rozvaze představuje závazek společnosti TERMO Děčín a. s. vůči minoritnímu akcionáři, 

městu Děčín, z komplexního pronájmu majetku � teplárny Bynov.

Závazky vůči podnikům konsolidačního celku s dobou splatnosti del�í ne� 5 let, činí v roce 2001 146 mil. Kč, tato částka byla 

mateřskou společností MVV EPS s. r. o. poskytnuta společnosti Opatherm a. s. na nákup akcií společnosti MTPO a. s. Počátek 

splácení je stanoven na 31. 3. 2002, půjčka je určena na 15 let. Závazek ve skupině je v rámci konsolidace eliminován a není 

vykazován v rozvaze.

V roce 2000 nebyly dlouhodobé závazky se splatností del�í ne� 5 let evidovány.

Zákl.
kapitál

Kapitál.
fondy HV minul.  let

HV bě�. účet. 
období

Podíl na HV 
v ekvivalenci

Pasivní konsol. 
rozdíl

Konsol. rezerv. 
fond

Stav k 31. 12. 2000 420 000 1 �3 945 �61 857 2 597 77 289 0
Přírůstky 0 0 �61 857 �80 889 0 0 2 597
Úbytky 0 1 0 �61 857 2 597 17 401 0
Stav k 30. 9. 2001 420 000 0 �65 802 �80 889 0 59 888 2 597

Rezervy na opravy DHM  
(daňově uznatelné)

Rezervy na kursové 
ztráty

Ostatní  rezervy Rezervy celkem

Stav k 21. 12. 1999 11 638 0 0 11 638
Tvorba rezerv 4 935 1 763 12 779 19 477
Čerpání rezerv 11 203 0 0 11 203
Stav k 31. 12. 2000 5 370 1 763 12 779 19 912
Tvorba rezerv 16 519 1 225 5 318 23 062
Čerpání rezerv 725 1 763 12 876 15 364
Stav k 30. 9. 2001 21 164 1 225 5 221 27 610
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5.15. Krátkodobé závazky

Struktura závazků k podnikům s rozhodujícím vlivem

5.16. Věková struktura závazků z obchodního styku

5.17. Úvěry 

5.18. Ostatní pasiva

5.19. Aktiva a pasiva v cizích měnách

Skupina eviduje pouze závazek z úroků z půjček od společnosti MVV Energie AG ve vý�i 1 026 tis. DEM (v minulém období 

499 tis. DEM).

2001

Závazky obchodního styku 404 617

Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 884 832

Bě�ný daňový závazek 6 745

Odlo�ený daňový závazek 38 761

Ostatní 23 909

Celkem 1 358 864

2001

Závazky MVV EPS vůči MVV ENERGIE AG � půjčky 867 000

Závazky MVV EPS vůči MVV ENERGIE AG � úroky z půjček 17 832

Závazky MVV EPS vůči MVV ENERGIE AG celkem 884 832

Rok Kategorie Do splatnosti

Po splatnosti

Celkem0� 90 dní 91� 180 dní 181� 360 dní 1� 2 roky 2 roky a více

2001 Krátkodobé 1 349 561 6 527 450 1 510 7 809 1 358 864

2001

bankovní úvěry dlouhodobé 337 913

bě�né bankovní úvěry (splatné do 1 roku) 97 841

Celkem 435 754

2001

Výdaje pří�tích období 1 659

Výnosy pří�tích období 1 087

Kurzové rozdíly pasivní 47

Dohadné účty pasivní 47 270

Celkem 50 063
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5.20. Závazky neuvedené v rozvaze

Poskytnuté záruky/ručení

Společnost MVV EPS s. r. o. vystavila biankosměnku k leasingovým smlouvám uzavřeným se společností ČSOB Leasing a. s. 

Směnečná částka je ve vý�i závazku vyplývajícího z leasingu.

Společnost MVV EPS s. r. o. vystavila směnky s vyplňovacím právem směnečným jako formu ručení za tři poskytnuté úvěry od 

ČSOB a. s. na Þ nancování projektů provedení opatření na sní�ení nákladů metodou EPC. Směnečné částky odpovídají vý�i zů-

statků úvěrů.

Společnost MVV EPS s. r. o. dále vystavila biankosměnky jako formu ručení za dvě poskytnuté půjčky od mateřské společnosti 

na nákup dlouhodobého Þ nančního majetku. Směnečná částka odpovídá vý�i zůstatků půjček.

Ručení třetím osobám 

K zaji�tění splatných závazků za společnost TEPLO Krkono�e a. s. vystavilo MVV EPS s. r. o. směnku s vyplňovacím prohlá�ením 

směnečným ve vý�i 3.000.000 Kč.

Dále MVV EPS s. r. o. podepsalo prohlá�ení ručitele pro dceřinnou společnost Městské in�enýrské sítě a. s. a Zásobování 

 teplem Vsetín a. s. jako ručení za její závazky z titulu poskytnutého úvěru od ČSOB a. s.

Společnost Městské in�enýrské sítě Studénka a. s.vydalo ručitelské prohlá�ení za závazek Města Studénka ve vý�i 1,5 mil. Kč.

Významné potenciální ztráty

Potenciální ztrátu představuje pro společnost TERMO Děčín a. s. po�kození domu Purkyňova 1 v rámci výstavby tepelných sítí 

CZT. Vedení společnosti v�ak neočekává, �e by tato událost mohla způsobit společnosti významnou ztrátu.

Soudní spory

K 31. 9. 2001 se skupina neúčastnila �ádného soudního sporu, jeho� rozhodnutí by mělo podstatný dopad na skupinu.

Ekologické závazky

K datu 31.9.2001 neexistuje ekologický audit společností ve skupině. Z tohoto důvodu nelze odhadnout mo�né budoucí zá-

vazky související se �kodami způsobenými minulou činností ani závazky související s prevencí mo�ných �kod budoucích.

Závazky spojené s výstavbou a pořizováním investic

Společnost Jablonecká teplárenská a realitní a. s. měla k datu účetní závěrky budoucí závazky z titulu investičních výdajů, ply-

noucí z uzavřených smluv ve vý�i 9,9 mil. Kč.
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6. Doplňující údaje ke konsolidovanému výkazu zisků a ztrát 

V�echny údaje jsou v tisících Kč.

6.1. Výnosy z provozní činnosti

Výnosy v celé skupině vznikají z dodávek tepelné energie, teplé u�itkové vody, elektřiny a dal�ích slu�eb. Dále skupina reali-

zuje výnosy z projektů energetických úspor a z prodeje paliv. Ve�keré výnosy byly realizovány v tuzemsku.

Údaje o výnosech jsou uvedeny bez vyloučení vzájemných vztahů.

6.2. Výrobní spotřeba

V nákladech společností se nejvy��í měrou podílejí náklady na výrobu tepelné energie, teplé u�itkové vody, elektřiny.

Ostatní provozní náklady jsou tvořeny zejména zůstatkovými cenami prodaného hmotného a nehmotného majetku (9 455 tis. Kč).

6.3. Osobní náklady

Členům statutárních, řídících a dozorčích orgánů byly v roce 2001 vyplaceny odměny za výkon funkce a nebyly poskytnuty zá-

lohy, půjčky ani jiné plnění ať peně�ní či nepeně�ní povahy.

V roce 2000 byla ve společnosti Městské in�enýrské sítě a. s. poskytnuta záruka akcionáři ve vý�i 1 536 tis. Kč

6.4. Mimořádné výnosy a náklady

V roce 2000 byly ve společnosti Zásobování teplem Vsetín a. s. tvořeny do mimořádných nákladů opravné polo�ky k dlouho-

dobému hmotnému majetku.

Hlavní činnosti skupiny 2001

výroba a distribuce tepla a el.energie 757 186

pronájem 1 565

pitná voda + odpadní vody 12 460

ostatní 38 301

celkem 809 512

Počet zaměstnanců konsolidačního celku Osobní  náklady 

2001 2000 2001 2000
Vedení 34 31 24 539 23 264
Ostatní 474 304 86 210 76 935
Celkem 539 335 110 749 100 199
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7. Události, které nastaly po datu účetní závěrky

MVV EPS s. r. o. dne 12. 11. 2001 odstoupila od smluv o úplatném převodu cenných papírů uzavřených dne 30. 5. 2001 s pů-

vodními akcionáři společnosti Dubská energetická společnost a. s. Důvodem pro odstoupení bylo uplatnění pohledávky 

České konsolidační agentury vůči společnosti Millenium Technologies s. r. o., za její� závazky ručí Dubská energetická společ-

nost a. s. Tento závazek vyplývající z ručení Dubské energetické společnosti a. s. za třetí osobou nebyl MVV EPS s. r. o. znám 

a� do okam�iku jeho uplatnění, čím� byla zásadně poru�ena smlouva o úplatném převodu cenných papírů. Proto�e plnění 

z uplatněné pohledávky přesahuje významně kupní cenu cenných papírů (akcií) Dubské energetické společnosti a. s., pova-

�uje MVV EPS s. r. o. tuto skutečnost za hrubé poru�ení smluvních podmínek a po�aduje vrácení zaplacené kupní ceny včetně 

úroku ve vý�i 8 % stanoveného ode dne 18. 6. 2001.

Společnost notářským zápisem ze dne 18. 10. 2001 navý�ila peně�itým vkladem majoritního vlastníka MVV ENERGIE AG zá-

kladní kapitál o 300 000 tis. Kč. Celková vý�e základního kapitálu společnosti je 720 000 tis. Kč.

Společnost uzavřela smlouvu o koupi akcií společnosti Teplárny Brno a. s. a zároveň přijala od mateřské společnosti MVV 

ENERGIE AG půjčku na nákup těchto akcií.

K 1. 10. 2001 byla uskutečněna fúze podniku Opatherm a. s. (nástupnický podnik) s jeho dceřinnou společností MTPO a. s.

Ve společnosti Zásobování teplem Vsetín a. s. byl s platností od 11. 10. 2001 zvolen místopředsedou představenstva Ing. Vác-

lav Petr�íla.

Společnost TERMO Děčín a. s. obdr�ela dne 24. 10. 2001 druhou zálohu od České podnikatelské poji�ťovny na pojistné plnění 

havarovaných motorů v teplárně Bynov ve vý�i 3,5 mil. Kč.

Ve společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a. s. byla uzavřena akcionářská smlouva mezi akcionáři společnosti MVV 

EPS s. r. o. a Městem Jablonec nad Nisou. Byl schválen střednědobý podnikatelský záměr, který obsahuje předpokládaný prů-

běh hospodaření, cenový vývoj, investiční rozvoj a způsob Þ nancování na roky 2002�2006. Tento podnikatelský záměr byl 

schválen představenstvem společnosti.

Podpis statutárního orgánu

Ing. Ivo Slavotínek

jednatel
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CTZ s. r. o. (Uherské Hradi�tě)

Jablonecká teplárenská 
a realitní  a. s.

Opatherm  a. s. (Opava)

Městské in�enýrské sítě 
Studénka  a. s.
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