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A. Základní údaje o společnosti

Firma:

Teplárna Liberec, a. s.

Sídlo:

tř. Dr. M. Horákové 641/34a, Liberec 4

IČO:

62241672

DIČ:

CZ 62241672

Datum vzniku:

13. 2. 1995

Právní forma:

akciová společnost

Akciová společnost Teplárna Liberec byla založena zakladateli Severočeské teplárny, a. s. a Město
Liberec. Svoji činnost zahájila k 1. 3. 1995.
Základním předmětem podnikání je:
výroba, rozvod, nákup a prodej tepla a elektrické energie, prodej zemního plynu a činnosti s těmito
aktivitami spojené.
Teplárna Liberec, a. s. pokračuje v dlouholeté tradici centralizovaného zásobování tepelnou energií
(CZT) lokality Liberec. Společnost zásobuje tepelnou energií město Liberec a Vratislavice nad Nisou, elektrickou energií a zemním plynem závod pro termické využití odpadů, který byl vystavěn
v těsné blízkosti a technologicky navazuje na technologii Teplárny.
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B. Slovo předsedy představenstva

Vážení akcionáři,
obdobně jako v minulých letech je Vám předložena souhrnná informace o akciové společnosti Teplárna Liberec a výsledek jejího hospodaření v hlavní podnikatelské činnosti – výrobě a rozvodu
tepla a elektřiny.
Dovolte mi, abych Vás již na samém začátku této výroční zprávy seznámil s rozhodujícími faktory,
které ovlivnily výsledky naší společnosti v roce 2007.
Počátkem ledna 2007 došlo ke změně majoritního vlastníka - koncern MVV Energie CZ převzal
70 % akcií společnosti Teplárna Liberec prostřednictvím své dceřiné společnosti ENERGIE Holding
a.s. Následně byly učiněny určité změny, jako je přizpůsobení struktury a systému vedení společnosti koncernovým pravidlům. Změny byly provedeny též v orgánech společnosti. Odběratelů se
však uvedené změny nijak nedotkly.
MVV Energie CZ veřejnost informovala, že bezprostředně po převzetí teplárny nedojde ke zdražení
tepla. I přes enormní nárůst cen kapalných paliv v průběhu roku 2007, Teplárna Liberec, a. s. dostála tomuto příslibu, tj. ceny v roce 2007 zůstaly nezměněné v relaci roku 2006. Tento krok však
ovlivnil hospodaření společnosti i přes to, že společnost přijala řadu úsporných opatření.
Dalším důležitým faktorem, který měl vliv na vykázaný výsledek hospodaření je přechod
z kalendářního roku na rok hospodářský, který končí 30. září, aby bylo zajištěno jednotné vykazování hospodaření v rámci celé skupiny. I tato skutečnost měla negativní vliv na vykázaný výsledek,
neboť v tomto přechodném hospodářském roce, který měl pouze devět měsíců se neprojevily příjmy za IV. čtvrtletí 2007, tj. počátek topné sezóny 2007/08. Údaje v meziročním srovnání tak nejsou
plně srovnatelné s údaji předchozích období zahrnujících celý kalendářní rok. I přes výše uvedené
skutečnosti musím kladně hodnotit oblast financování, neboť společnost plnila v průběhu celého
roku své závazky vůči třetím osobám ve stanovených termínech. Významným vlivem k této situaci
přispěla i skutečnost výrazného snížení pohledávek po lhůtě splatnosti. Detailní hospodářské výsledky společnosti jsou uvedeny dále v tomto dokumentu.
Z důvodu prudkého nárůstu cen ropy na světových trzích, zvýšení sazby DPH a zavedení ekologické daně, byla po provedených analýzách, projednání se zástupci Statutárního města Liberec a
schválení představenstvem společnosti, vyhlášena nová cena tepelné energie s platností od
1. 1. 2008.
Ve své hlavní činnosti, tj. výrobě, rozvodu a prodeji tepla a elektřiny, byl plán za období leden-září
2007 splněn pouze na 81 %, díky vlivu nestandardních klimatických podmínek počátkem roku 2007.
Z výše uvedených důvodů skončil hospodářský výsledek společnosti v období leden - září 2007 se
ztrátou ve výši -40 686 tis. Kč.
V roce 2007 bylo pokračováno ve smluvním nákupu tepla od firmy TERMIZO a. s., která provozuje
spalovnu komunálních odpadů.
V oblasti investiční výstavby byly jednotlivé akce orientovány na obnovu distribučních sítí, rekonstrukci výrobních zařízení a nová připojení.
Mezi hlavní úkoly pro nejbližší období patří dlouhodobé zajištění spolehlivých dodávek tepla ze
soustavy CZT Liberec a realizace takových opatření, která tento úkol pomohou naplňovat jak
v oblasti výroby, rozvodu a prodeje tepla, tak i v oblasti ochrany životního prostředí.

Ing. Zdeněk Stehlík v.r.
předseda představenstva
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C. Struktura společnosti

Představenstvo společnosti
Ing. Pavel Ondra
předseda představenstva
(do 10. 1. 2007)
Ing. Petr Jeník
člen představenstva
(do 10. 1. 2007)
Ing. Jan Mašinda
člen představenstva
(do 10. 1. 2007)
Zdeněk Kožešník
člen představenstva
(do 25. 4. 2007)
Ing. Pavel Herites
předseda představenstva
(od 10. 1. 2007 do 25. 4. 2007)
člen představenstva (od 10. 1. 2007)
Ing. Libor Žížala
místopředseda představenstva (od 10. 1. 2007)
Mgr. Roman Mendrygal
člen představenstva (od 10. 1. 2007)
Ing. Zdeněk Stehlík
předseda představenstva (od 25. 4. 2007)
MUDr. Jaroslav Krutský
člen představenstva
Mgr. Stanislav Cvrček
člen představenstva

Struktura vlastníků
Základní kapitál společnosti:

500 000 000 Kč

Počet vydaných akcií:
Jmenovitá hodnota akcie:

100 ks
5 000 000 Kč

Vlastníci:
United Energy právní nástupce, a.s.
70 ks, tj.
70 %
(od 1. 1. 2007 do 3. 1. 2007)
ENERGIE Holding a.s.
70 ks, tj. 70 %
(od 4. 1. 2007 do 30. 9. 2007)
Město Liberec
30 ks, tj. 30 %

Výkonné vedení společnosti
Zdeněk Kožešník
ředitel společnosti (do 30. 4. 2007)
ředitel pro techniku (od 1. 5. 2007)
Ing.Zdeněk Stehlík
ředitel pro celkové řízení, ekonomiku a obchod
(od 1. 5. 2007)
Ing. Milan Richter
první zástupce ředitele společnosti
vedoucí technického odboru
Ing. Ladislav Kubeš
vedoucí odboru výroby
Ing. Miloslav Šafařík
vedoucí odboru pro obchod
Ing. Pavel Jurica
vedoucí odboru pro ekonomiku

Dozorčí rada
Mgr. Michal Antonín
předseda dozorčí rady
(do 10. 1. 2007)
Jaroslav Urban
člen dozorčí rady
Ing. Jiří Kittner
člen dozorčí rady
Ing. Václav Hrach, Ph.D.
předseda dozorčí rady (od 10. 1. 2007)
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D. Zpráva představenstva
o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za hospodářský rok 2007

1. Podnikatelské aktivity společnosti
Vzhledem k tomu, že novým vlastníkem 70 % podílu ve společnosti se stala společnost ENERGIE
Holding, a.s., člen skupiny MVV Energie CZ, bylo nutno v r. 2007 přizpůsobit systém plánování,
účetnictví a reportingu systému mateřské společnosti. S tím souvisí i potřeba plánování i účetnictví
ve fiskálním roce od října do září následujícího roku. Aby mohla společnost zahájit 1. 10. 2007
v souladu s celou skupinou MVV Energie CZ nový fiskální rok, bylo vykazování roku 2007 zkráceno
na účetní období 1. 1. 2007 – 30. 9. 2007. Veškeré výsledky hospodaření tohoto účetního období
jsou tak ovlivněny zkrácením účetního období a nejsou srovnatelné v časové řadě předchozích let,
zejména tím, že ve výsledcích společnosti za zkrácené období leden-září 2007 chybí část zimní
sezony říjen - prosinec 2007.
V účetním období 2007 skončila společnost se ztrátou na hospodářském výsledku ve výši
mínus 40 686 tis. Kč.
Hlavní důvody této skutečnosti byly následující:





zkrácené účetní období – období zkráceno o topnou sezonu říjen – prosinec 2007
vliv klimatických podmínek v prvních měsících roku - abnormálně vysoké průměrné venkovní
teploty , v topném období leden – květen 2007 byl plněn plán dodávek tepla jenom na 80 %, za
celé účetní období leden – září 2007 na 81 %, ztráta nastala i u výroby elektřiny navazující na
provoz kotle K2
tvorba rezerv na soudní spory vyvolané bývalým pronájemcem skladu těžkého topného oleje.

Po změně majoritního vlastníka společnosti byl změněn princip financování zásob těžkého topného
oleje, které od ukončení smluvního vztahu s pronajimatelem skladu těžkého topného oleje v závěru
roku 2005 jsou v majetku společnosti. Bylo ukončeno financování zásob prostřednictvím dodavatelského úvěru a bylo dosaženo dohody o zvýšení již existujícího kontokorentu z 30 mil. Kč na 160
mil. Kč. V závěru účetního období byl kontokorentní úvěr čerpán ve výši 139,5 mil. Kč.
Společnost neměla k 30. 9. 2007 žádné finanční závazky po lhůtě splatnosti a své finanční závazky
plnila včas v souladu se smluvními podmínkami .
V obchodních vztazích se dařilo udržet v r. 2007 dosavadní strukturu a množství odběratelů tepla.
Zároveň se podařilo snížit množství pohledávek po lhůtě splatnosti. K 30. 9. 2007měla společnost
5,3 mil. Kč polhůtních pohledávek do 12 měsíců po lhůtě splatnosti a 2,3 mil. Kč polhůtních pohledávek více než 12 měsíců po lhůtě splatnosti. Na tyto pohledávky byly v účetní závěrce společnosti
vytvořeny opravné položky ve výši 5,4 mil. Kč.
V oblasti investiční výstavby společnost investovala celkem 7,9 mil. Kč. Jednotlivé akce investiční
výstavby byly zaměřeny následovně:

nová připojení

rekonstrukce výměníkových stanic

rekonstrukce zdroje – vnitřní úspory ve spotřebě energií

rekonstrukce rozvodných sítí – přechod na dvoutrubkové systém

ostatní.
Teplárna Liberec, a. s. spolupracuje s Technickou univerzitou v Liberci a s Technickou univerzitou
Ostrava v oblasti výzkumu a vývoje v otázkách spalování primárních paliv a při plnění opatření stanovených v integrovaném povolení z oblasti životního prostředí.
V pracovněprávní oblasti se společnost řídí platnými právní předpisy, vnitřními předpisy a kolektivní
smlouvou, uzavřenou mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací.
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Ve spolupráci se smluvním lékařem zajišťuje společnost poskytování pracovně-lékařské péče pro
zaměstnance.
Pro zaměstnance jsou zajišťována nebo pořádána školení dle profesí a potřeb, v zákonných lhůtách a v návaznosti na změny zákonů a předpisů.
Teplárna Liberec, a. s. nemá organizační složku podniku v zahraničí.

Struktura ročních dodávek tepla
Struktura odběrů
tepla

1 - 9/2007
TJ

2006
%

TJ

2005
%

TJ

%

průmysl

139,3

19,6

255,7

20,0

257,0

18,7

byty

378,1

53,2

645,6

50,5

693,0

50,3

občanská vybavenost

193,0

27,2

377,6

29,5

426,0

31,0

celkem

710,4

100

1278,9

100

1 376,0

100

60%
60%
50%
50%
40%
40%

průmysl
průmysl
byty
byty
občanská vybavenost
občanská vybavenost

30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%

2005
2005

2006
2006

1-9 2007
1-9 2007

Vývoj specifické spotřeby energie na dodávku tepla a výrobu elektrické energie
Specifická spotřeba

1 - 9/2007

2006

2005

2004

teplo dodané (GJ/GJ)

1,1755

1,1750

1,1890

1,1774

el. vyrobená (GJ/MWh)

4,5483

4,1908

4,4907

4,5260
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Náklady na ekologii
1 - 9/2007

2006

2005

(v tis. Kč)
poplatky za emise

203

675

776

27

0

0

aditiva do paliva

0

0

0

likvidace odpadů

238

1 239

1 277

měření emisí

0

67

207

vyplacené náhrady škod za exhalace

0

0

0

1 981

2 260

základní poplatky za vypouštění odpadních vod

Celkem

Vyhodnocení množství emisí
1 - 9/2007

2006

2005

(v t)
SO2

302

362

522

NOx

82

128

186

CO

1

7

3,4

Suma org. C

4

5

13

tuhé emise

9

10

17

Vyhodnocení měrných emisí na teplo v palivu
1 - 9/2007

2006

2005

(kg/TJ)
SO2

463

261

331

NOx

125

92

118

CO

2

5

3

Suma org. C

7

4

7

13

7

11

tuhé emise

Investiční činnost
ostatní
28%
ostatní
28%

V účetním období 1 – 9/2007 realizovala Teplárna Liberec, a. s. investiční akce v celkovém objemu
7 863 tis. Kč. Tyto akce byly převážně zaměřeny na obnovu dožitého zařízení a na napojení nových
odběratelů.

úprava zdroje
24% zdroje
úprava
24%

nová připojení
25%připojení
nová
25%

rekonstrukce
rozvodných
sítí
rekonstrukce
23%
rozvodných
sítí
23%
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Personální a sociální politika
K 30. 9. 2007 bylo v Teplárně Liberec, a. s. zaměstnáno 121 zaměstnanců.
Z toho:
v kategorii D 66 zaměstnanců a
v kategorii TH 55 zaměstnanců.

Vývoj počtu zaměstnanců
1 - 9/2007

2006

2005

121

122

122

Věková struktura zaměstnanců
Věk

1 – 9 /2007

2006

2005

do 25 let

1

1

2

26 – 35 let

13

14

16

36 – 45 let

29

30

31

46 – 55 let

48

47

50

nad 56 let

30

30

23

Vzdělanostní struktura zaměstnanců
Dosažené vzdělání

1 - 9/2007

2006

2005

základní

5

5

5

vyučen

34

34

35

SO

2

2

2

ÚS

67

68

67

VŠ

13

13

13

Čerpání sociálních nákladů dle kolektivní smlouvy
1 - 9/2007

2006

2005

(v tis. Kč)
objem sociálních nákladů čerpaných dle KS

635

9

854

923

Výsledek hospodaření společnosti
Společnost v tomto účetním období přešla na hospodářský rok 1. 1. 2007– 30. 9. 2007 tak, aby
mohla přejít v dalším účetním období na fiskální rok od října do září. Údaje v meziročním srovnání
tak nejsou plně srovnatelné s údaji předchozích období zahrnujících celý kalendářní rok.
1 - 9/2007

2006

2005

2004

(mil. Kč)
tržby a výnosy

375 973

832 208

672 691

600 030

náklady bez daně z příjmu

430 619

821 402

670 921

645 156

hospodářský výsledek před zdaněním

-54 646

10 806

1 770

-45 126

daň z příjmů

-13 960

2 720

1 681

-10 539

hospodářský výsledek po zdanění

-40 686

8 086

89

-34 587

Struktura výnosů společnosti

tržby za teplo
tržby za elektrickou energii
tržby z prodeje emisních povolenek
ostatní tržby a výnosy
tržby a výnosy celkem

1 - 9/2007

1 - 9/2007

(tis. Kč)

(%)

317 804

84,5

22 737

6,0

1 619

0,4

33 813

9,0

375 973

100,0

tržby za teplo
tržby
za teplo emisních povolenek
tržby
z prodeje
tržby tržby
z prodeje
emisních povolenek
ostatní
a výnosy
ostatní
tržby a výnosy
tržby
za elektrickou
energii
tržby za elektrickou energii
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Struktura nákladů společnosti

1 - 9/2007

1 - 9/2007

(tis. Kč)

(%)

palivo

131 822

30,6

nákup tepla

100 432

23,3

materiál a energie

25 854

6,0

osobní náklady

36 634

8,5

nájemné

41 131

9,6

odpisy DNM a DHM

30 360

7,1

ostatní náklady

64 383

15,0

430 616

100,0

náklady bez daně z příjmů a účtování povolenek
celkem

ostatní náklady
ostatní náklady
odpisy DNM a
odpisy DNM a
DHM
DHM

palivo
palivo

nájemné
nájemné

osobní náklady
osobní náklady
materiál a
materiál a
energie
energie

nákup tepla
nákup tepla
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Vybrané údaje z rozvahy společnosti

1 - 9/2007

2006

2005

2004

(tis. Kč)
AKTIVA

A.
B.
B.I.
B.II.
B.III.
C.
C.I.
C.II.
C.III.
C.IV.
D.

AKTIVA CELKEM
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišeni

614 190
378 253
3 103
375 150
0
235 795
189 154
0
46 602
39
142

1 - 9/2007

702 194
0
420 805
24 185
396 620
0
280 796
174 084
0
61 340
45 372
593

569 449
0
410 682
3 173
407 509
0
158 324
6 001
0
134 267
18 056
443

512 806
0
409 483
4 105
405 378
0
101 379
5 935
0
63 305
32 139
1 944

2006
2005
(tis. Kč)

2004

614 190
398 753
500 000
0

702 194
439 504
500 000
0

569 449
431 531
500 000
0

512 806
431 736
500 000
0

1 895

1 554

1 663

1 957

-62 456

-70 136

-70 221

-35 634

-40 686

8 086

89

-34 587

208 362
11 363
7 390
50 135
139 474
7 075

260 956
5 473
19 307
236 176
0
1 734

133 376
5 492
16 586
111 298
0
4 542

80 754
0
14 905
65 849
0
316

PASIVA

A.
A.I.
A.II.
A.III.
A.IV.
A.V.
B.
B.I.
B.II.
B.III.
B.IV.
C.I.

PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Kapitálové fondy
Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní
fondy ze zisku
Výsledek hospodaření minulých let
Výsledek hospodaření běžného účetního
období
Cizí zdroje
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
Časové rozlišení
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Peněžní toky

1 - 9/2007
a

b
c

P

stav peněžních prostředků a peněžních
ekvivalentů na začátku období

2006
(tis. Kč)
d

2005
e

45 372

18 056

32 139

A***

čistý peněžní tok z provozní činnosti

-60 310

-18 491

48 432

B***

čistý peněžní tok z investiční činnosti

15 042

45 919

-42 221

C***

čisté peněžní toky z finanční činnosti

-65

-112

-20 294

-45 333

27 316

-14 083

39

45 372

18 056

F

čisté zvýšení, resp. snížení peněžních
prostředků

R.

stav peněžních prostředků a peněžních
ekvivalentů na konci období

Vybrané ekonomické ukazatele

1 - 9/2007

2006

2005

376 986

399 332

410 682

míra odepsanosti dlouhodobého majetku (%)

49,65

46,49

43,23

podíl dlouhodobého majetku na aktivech (%)

61,38

59,93

72,12

krytí dlouhodobého majetku (%)

1,06

1,04

1,05

míra krytí dlouhodobého majetku (%)

1,08

1,09

1,09

pohledávky po lhůtě splatnosti netto (tis. Kč)

2 165

1 603

3 547

podíl vlastních zdrojů na aktivech (%)

65,05

62,59

75,78

1,20

2,75

2,91

33,92

37,16

24,22

1,24

1,19

1,42

dlouhodobý majetek v zůstatkových cenách (v tis. Kč)

podíl dlouhodobého cizího kapitálu (%)
celková zadluženost (% )
běžná (celková) likvidita (%)

Poznámka:

Dlouhodobý majetek je z důvodu meziroční srovnatelnosti uveden bez emisních
povolenek.
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Dlouhodobý majetek v zůstatkových cenách se snížil oproti roku 2006 o 5,6 %.
Míra odepsanosti dlouhodobého majetku se ve srovnání s rokem 2006 zvýšila o 3,16 %.
Podíl dlouhodobého majetku na aktivech celkem klesl oproti roku 2006 o 1,45 %
Hodnota ukazatele krytí dlouhodobého majetku se meziročně změnila jen nepatrně.
Hodnota ukazatele míra krytí dlouhodobého majetku se meziročně změnila jen nepatrně
Pohledávky po lhůtě splatnosti (netto) se zvýšily o 562 tis. Kč.
Podíl vlastních zdrojů na aktivech se v roce 2006 zvýšil o 2,46 %
Podíl dlouhodobého cizího kapitálu se proti roku 2006 snížil 1,55 %.
Celková zadluženost (cizí kapitál/pasiva celkem) se snížila proti roku 2006 o 3,24 %.
Běžná (celková) likvidita stoupla proti roku 2006 o 0,05 bodu.

Významné skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni
Vedení Teplárny Liberec, a. s. učinilo veškeré kroky, které mu byly umožněny, pro zavedení změny
ve způsobu kalkulace a fakturace ceny tepla pro kalendářní rok 2008. Záměrem je přechod na tzv.
dvousložkovou cenu tepla, která zajišťuje rovnoměrné rozložení úhrady sjednaného množství do
jednotlivých měsíců bez ohledu na sezónní období a klimatické výkyvy. Rovnoměrné platby pomáhají společnosti eliminovat výkyvy rozdílů mezi výnosy a náklady, neboť náklady jsou též realizovány rovnoměrně. Uplatňování dvousložkové ceny tepelné energie je běžný způsob ve většině států
Evropské unie, zohledňuje odlišné potřeby odběratelů, kterým umožňuje ovlivňovat náklady na teplo a výrazně přispívá k zpřehlednění obchodních vztahů mezi dodavatelem tepla a jeho odběrateli.
Rozložením ceny je jasně determinovaná variabilní palivová složka a odkryt její vliv na změnu ceny.
Společnost byla nucena reagovat na prudký nárůst cen paliv, zvýšení sazby DPH a zavedení ekologické daně. Vzhledem k těmto objektivním skutečnostem, které teplárna nemůže ovlivnit, byla
představenstvem schválena úprava cen tepla pro rok 2008. Nové ceny byly v požadovaném měsíčním předstihu před jejich uplatněním veřejně oznámeny a řádně rozeslány všem odběratelům.
S cílem snížení nákladů na skladování paliva byl schválen koncept využití skladového hospodářství
a řešení zásobování palivem TOT pro rok 2008 přímou dodávkou paliva do spotřeby. Závěrem roku
2007, na základě výsledků provedeného výběrového řízení, byly podepsány příslušné smluvní
vztahy s vybraným dodavatelem.

2. Předpokládaný vývoj činnosti
Ve fiskálním roce 2007/2008 společnost plánuje dodat odběratelům 1 184 tis. GJ tepelné energie
z vlastní výroby a z nákupu od společnosti Termizo a.s. a zároveň dodat 28 tis. MWh elektrické
energie z vlastní výroby. Společnost neplánuje prodej ani nákup emisních povolenek, předpokládá,
že množství přidělených emisních povolenek bude odpovídat jejich plánované spotřebě. Hlavními
investičními akcemi v tomto období budou akce spojené s měřením TUV, připojením nových
odběratelů a rekonstrukce tepelných rozvodů a výměníkových stanic.
Hlavními úkoly pro příští období je: rozšíření dodávek do nově budovaných center TESCO, PLAZA
a areálu bývalé Textilany, současným odběratelům rozšířit nabídky poskytovaných služeb v oblasti
zásobování teplem a další s nimi spojené a tím vytvořit podmínky pro udržení pozice a postavení
společnosti v rámci města.

Představenstvo akciové společnosti
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D. Zpráva dozorčí rady
společnosti Teplárna Liberec, a. s. o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady v hospodářském roce 2007

Vážení akcionáři,
v roce 2007 se uskutečnilo pět řádných zasedání dozorčí rady. V souladu s ustanoveními obchodního zákoníku a stanov akciové společnosti dozorčí rada dohlížela na výkon působnosti představenstva společnosti a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Pravidelně sledovala a
projednávala hospodářské výsledky společnosti a stav jejího majetku. Na všech svých rozhodnutích
v roce 2007 se dozorčí rada usnesla jednomyslně.
Dozorčí rada konstatuje, že představenstvem a vedením společnosti byly v průběhu celého roku
poskytovány všechny podklady vyžádané pro činnost dozorčí rady. Na každém zasedání dozorčí
rady se projednávání vybraných bodů programu zúčastnili přizvaní členové představenstva společnosti nebo zástupci vedení společnosti. Na základě těchto skutečností dozorčí rada konstatuje, že
podnikatelská činnost společnosti byla uskutečňována řádně.
Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládnou osobou a o vztazích mezi
ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou podle § 66a odst. 9
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, za účetní období od 1. ledna 2007 do
30. září 2007, předloženou představenstvem společnosti a na svém zasedání dne 19. 2. 2008 konstatovala, že nemá k uvedené zprávě připomínek.
Dále dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti, sestavenou za účetní období od
1. ledna 2007 do 30. září 2007. Dozorčí rada projednala tento dokument na svém zasedání dne
14. 12. 2007. Dozorčí rada se následně seznámila se zprávou o auditu nezávislých auditorů
a konstatuje, že řádná účetní závěrka za hospodářský rok 2007 a výroční zpráva za hospodářský
rok 2007 byly sestaveny v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a že ve všech důležitých
ukazatelích správně prezentují hospodářské výsledky a stav majetku společnosti. Na zasedání
dozorčí rady dne 19. 2. 2008 byl rovněž projednán návrh na úhradu ztráty za hospodářský rok
2007, předložený představenstvem společnosti, spolu s obsahem výroční zprávy za hospodářský
rok 2007 .
Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva na úhradu ztráty za účetní období od 1. ledna
2007 do 30. září 2007 ve výši 40,686 mil. Kč:
• zaúčtovat na účet neuhrazené ztráty minulých let částku 40,686 mil. Kč.
Dozorčí rada navrhuje valné hromadě společnosti Teplárna Liberec, a. s. schválit řádnou účetní
závěrku společnosti za hospodářský rok 2007, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a návrh představenstva společnosti na úhradu ztráty za hospodářský rok 2007.
Dozorčí rada při své kontrolní činnosti v roce 2007 neshledala žádné věcné ani formální nedostatky
ve výkonu působnosti představenstva společnosti.
Tuto zprávu schválila dozorčí rada na svém řádném zasedání dne 19. 2. 2008.

Ing. Václav Hrach, Ph.D., v. r.
předseda dozorčí rady
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Zpráva
o vztazích mezi propojenými osobami
podle § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník v platném znění,

za účetní období od 1. ledna 2007 do 30. září 2007

Obchodní jméno/Trade name:
Teplárna Liberec, a. s.
Sídlo společnosti/Registered office:
Liberec 4, tř. Dr.Milady Horákové 641/34a

IČ/Ident. number:
622 41 672
DIČ/Tax ident. number:
CZ 62 24 16 72

Krajský soud v Ústí nad Labem,
obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 653
The District Court in Ústí nad Labem,
Commercial Register, Section B, Inset 653

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst. 9
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění,
za období od 1. ledna 2007 do 30. září 2007

Představenstvo společnosti Teplárna Liberec, a. s., v souladu s ustanovením § 66a odst. 9 zákona
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zpracovalo tuto zprávu o vztazích mezi společností Teplárna Liberec, a. s., se sídlem Liberec 4, tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, PSČ 460 01,
jako osobou ovládanou a společnostmi přímo i nepřímo ovládajícími a ostatními osobami ovládanými stejnými ovládajícími osobami za účetní období 1. ledna 2007 do 30. září 2007.
Přímo ovládající osobou za období od 1. ledna 2007 do 3. ledna 2007 byla společnost United Energy právní nástupce, a.s., se sídlem Most - Komořany, Teplárenská 2, PSČ
434 03, identifikační číslo 273 09 959, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1722. Přímo ovládající osoba United Energy
právní nástupce, a.s., byla v uvedeném období od 1. ledna 2007 do 3. ledna 2007 vlastníkem 70 ks akcií ovládané osoby představujících 70 % podílu na základním kapitálu ovládané
osoby a měla tomu odpovídající podíl na hlasovacích právech.
Přímo ovládající osobou za období od 4. ledna 2007 do 30. září 2007 byla společnost
ENERGIE Holding a.s., se sídlem Praha 3, Chrudimská 2526/2a, PSČ 130 00, identifikační
číslo 275 94 301, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11073. Přímo ovládající osoba ENERGIE Holding a.s. byla v uvedeném období
od 4. ledna 2007 do 30. září 2007 vlastníkem 70 ks akcií ovládané osoby představujících
70 % podílu na základním kapitálu ovládané osoby a měla tomu odpovídající podíl na hlasovacích právech.

I.

Ovládaná osoba
Obchodní společnost Teplárna Liberec, a. s., se sídlem Liberec 4, tř. Dr. Milady Horákové
641/34a, PSČ 460 01, identifikační číslo 622 41 672, zapsaná v obchodním rejstříku Ústí
n. L., oddíl B., vložka 653.

II.

Ovládající osoba

A)

Přímo ovládající osoba:
-

B)

přímo ovládající osobou za období od 1. ledna 2007 do 3. ledna 2007 byla společnost
United Energy právní nástupce, a.s., se sídlem Most - Komořany, Teplárenská 2, PSČ
434 03, identifikační číslo 273 09 959, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1722, přímo ovládající osoba za období od
4. ledna 2007 do 30. září 2007 byla společnost ENERGIE Holding a.s., se sídlem Praha 3, Chrudimská 2526/2a, PSČ 130 00, identifikační číslo 275 94 301, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11073.

Nepřímo ovládající osoba:
- v období od 1. ledna 2007 do 3. ledna 2007 byla nepřímo ovládající osobou společnost
Czech Energy Holding, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, identifikační číslo 271 66 511 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 9447
a ing. Patrik Tkáč, bydliště Bratislava, Rumančeková 859/36, PSČ 821 01, Slovenská
republika;
-

v období od 4. ledna 2007 do 30. září 2007 byla nepřímo ovládající osobou společnost
MVV Energie CZ s.r.o., se sídlem Praha 3, Chrudimská 2526/2a, PSČ 130 00, identifikační číslo 496 85 490 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 23493.
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III.

Ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou
Osobami ovládanými stejnou nepřímo ovládající osobou, v nichž ing. Patrik Tkáč vykonával
přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v období od 1. ledna 2007 do 3. ledna 2007, byly:
-

Czech Energy Holding, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, identifikační číslo 271 66 511, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B., vložka 9447;

-

United Energy právní nástupce, a.s., se sídlem Most - Komořany, Teplárenská 2,
PSČ 434 03, identifikační číslo 273 09 959, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1722;

-

Teplárenská a.s., se sídlem Most - Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, identifikační číslo 273 09 941, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí
nad Labem, oddíl B, vložka 1723;

-

ENOP, s. r. o., se sídlem Most - Komořany čp. 2, PSČ 434 03, identifikační číslo
646 50 201, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10121;

-

Lounské tepelné hospodářství spol. s r. o. se sídlem Louny, ul. 17. listopadu čp.
2580, PSČ 440 01, identifikační číslo 622 43 179, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8193;

-

United Energy Trading, a.s., se sídlem Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00, identifikační číslo 273 86 643, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 10233;

-

Nadační fond pro rozvoj vzdělávání, se sídlem Most - Komořany čp. 376, Most 3,
PSČ 434 03, identifikační číslo 656 60 692, zapsaný v nadačním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl N, vložka 16;

-

J & T Securities, s. r. o., se sídlem Lamačská cesta 3, Bratislava 841 04, Slovenská
republika, identifikační číslo 313 66 431, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Okresním soudem v Bratislavě, vložka číslo 6458/B.

Osobami ovládanými stejnou nepřímo ovládající osobou, v nichž společnost MVV Energie
CZ s.r.o. vykonávala přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v období od 4. ledna 2007 do
30. září 2007, byly:
-

Zásobování teplem Vsetín a.s., se sídlem 755 01 Vsetín, Jiráskova 1326, identifikační
číslo 451 92 588, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl B., vložka 420;

-

CTZ s.r.o., se sídlem Uherské Hradiště, Sokolovská 572, PSČ 686 01, identifikační číslo 634 72 163, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20090;

-

TERMO Děčín a.s., se sídlem Děčín III., Oblouková 25, PSČ 405 02, identifikační číslo
640 50 882, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 765

-

Městské inženýrské sítě Studénka a. s., se sídlem Studénka, Tovární 866, PSČ 742
13, identifikační číslo 651 38 155, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1239;

-

MVV enservis a.s., se sídlem Česká Lípa, Pivovarská 2073, PSČ 470 01, identifikační
číslo 272 99 872, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí
nad Labem, oddíl B, vložka 1700;
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-

Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., se sídlem Jablonec nad Nisou, Liberecká
104, PSČ 466 01, identifikační číslo 615 39 881, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 643;

-

OPATHERM a.s., se sídlem Opava, část Opava - město, Horní náměstí č.p. 283, PSČ
746 01, identifikační číslo 253 85 771, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1776;

-

ENERGIE Holding a.s., se sídlem Praha 3, Chrudimská 2526/2a, PSČ 130 00, identifikační číslo 275 94 301, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 11073;

-

Českolipské teplo a.s., se sídlem Praha 3, Chrudimská 2526/2a, PSČ 130 00, identifikační číslo 631 49 907, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 11259;

-

POWGEN a.s. , se sídlem Praha 3, Chrudimská 2526/2a, PSČ 130 00, identifikační
číslo 279 28 411, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 12136;

-

GABO-CS spol. s r.o. , se sídlem Praha 3, Chrudimská 2526/2a, PSČ 130 00, identifikační číslo 496 85 490, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 124548.

MVV Energie CZ

ENERGIE Holding a.s.

100 %

Teplárna Liberec, a. s. 70 %

Českolipské teplo a.s.

100 %

Českolipská teplárenská a.s.

MVV enservis a.s.

100 %

OPATHERM a.s.

100 %

POWGEN a.s.

100 %

Městské inženýrské
sítě Studénka a.s.

99,92 %

Zásobování teplem
Vsetín a.s.

98,59 %

TERMO Děčín a.s.

96,91%

GABO-CS spol s r.o.

80 %

Jablonecká teplárenská
a realitní a.s.
65,78 %
CTZ s.r.o.

50,96 %
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IV.

Smlouvy uzavřené s propojenými osobami během posledního účetního
období
Během období od 1. ledna 2007 do 3. ledna 2007 nebyly mezi ovládanou osobou a přímo či
nepřímo ovládajícími osobami a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnými
přímo či nepřímo ovládajícími osobami uzavřeny žádné smlouvy.
Během období od 4. ledna 2007 do 30. září 2007 byly mezi ovládanou osobou a přímo či
nepřímo ovládajícími osobami a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnými
přímo či nepřímo ovládajícími osobami uzavřeny následující smlouvy:

Vztahy k ovládajícím společnostem a subjektům ovládajícím ovládající
společnost
MVV Energie CZ s.r.o.
1) Mezi společností MVV Energie CZ s.r.o. a Teplárnou Liberec, a. s. byla uzavřena „Rámcová kupní smlouva“ na dodávku těžkého topného oleje do 1 % S dle ČSN 65 7991
v platném znění pro TOT-R2 včetně dodatků.
2) Mezi společností MVV Energie CZ s.r.o. a Teplárnou Liberec, a. s. byly uzavřeny „Kupní
smlouvy o prodeji povolenek“ na emise skleníkových plynů.

ENERGIE Holding a.s.
1) Mezi společností ENERGIE Holding a.s. a Teplárnou Liberec, a. s. byl uzavřen dodatek
ke „Smlouvě o odborné pomoci a poskytování služeb“ ze dne 13. března 2006. Předmětem dodatku je stanovení rozpisu záloh pro rok 2007 na poskytované služby.
2) Mezi společností ENERGIE Holding a.s. a Teplárnou Liberec, a. s. byly uzavřeny dodatky ke „Smlouvě o nájmu věcí movitých a nemovitých“ ze dne 27. prosince 2000. Předmětem dodatku je úprava pořizovacích cen některých pronajatých majetků, přehled plánu oprav a údržby pronajatého majetku na rok 2007 a rozsah nutných revizí pro
rok 2007.

V.

Jiné právní úkony učiněné v zájmu propojených osob
Ve prospěch osoby přímo nebo nepřímo ovládající nebo osob ovládaných stejnými ovládajícími osobami nebyly učiněny žádné právní úkony mimo rámec běžných právních úkonů
uskutečňovaných v rámci výkonu jejích práv jako akcionáře ovládané osoby.

VI.

Ostatní opatření uskutečněná v zájmu nebo na popud propojených osob
V průběhu účetního období nebyla v zájmu či na popud osob přímo či nepřímo ovládajících
nebo osob ovládaných stejnými ovládajícími osobami přijata či uskutečněna žádná opatření
mimo rámec běžných opatření uskutečňovaných ovládanou osobou ve vztahu k ovládající
osobě jako akcionáři ovládané osoby.
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VII. Plnění poskytnutá a přijatá ovládanou osobou
V účetním období byla ovládanou osobou poskytnuta přímo i nepřímo ovládajícím osobám
a osobám ovládaným stejnými ovládajícími osobami následující plnění s následujícím protiplněním (peněžní částky uváděny v tisících Kč):
Propojená osoba
ENERGIE Holding a.s.

Předmět plnění
emisní povolenky

Protiplnění
peněžní

V účetním období byla ovládané osobě poskytnuta přímo i nepřímo ovládajícími osobami
a osobami ovládanými stejnými ovládajícími osobami následující plnění s následujícím protiplněním (peněžní částky uváděny v tisících Kč):
Propojená osoba

Předmět plnění

Protiplnění

ENERGIE Holding a.s.

nájemné za DHM

peněžní

ENERGIE Holding a.s.

služby

peněžní

MVV Energie CZ s.r.o

mazut

peněžní

MVV Energie CZ s.r.o

pronájem vozu (přefakt.)

peněžní

MVV Energie CZ s.r.o

pohonné hmoty (přefakt.)

peněžní

MVV Energie CZ s.r.o

umístění zaměstnance (přefakt.)

peněžní

MVV Energie CZ s.r.o

notebook (přefakt.)

peněžní

MVV Energie CZ s.r.o

mobilní telefon (přefakt.)

peněžní

MVV Energie CZ s.r.o

audit (přefakt.)

peněžní

MVV Energie CZ s.r.o

MVV Cup (přefakt.)

peněžní

VIII. Újmy vzniklé ovládané osobě a způsob jejich úhrady
Představenstvo konstatuje, že v rozhodném období ovládané osobě nevznikla z titulu uzavření výše uvedených smluv, jiných právních úkonů, ostatních opatření a poskytnutých plnění či přijatých protiplnění žádná újma či majetková výhoda.
Protiplnění mezi uvedenými společnostmi bylo prováděno ve výši, termínech a způsobem
v obchodním styku obvyklém.

IX.

Důvěrnost informací
Za důvěrné jsou v rámci holdingu považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí
obchodního tajemství ovládající, ovládané i dalších propojených osob a také ty informace,
které byly za důvěrné jakoukoliv propojenou osobou označeny. Dále jsou to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě jakékoliv z propojených osob.
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Z důvodu, aby nemohlo dojít k újmě na straně ovládané osoby, s ohledem na ustanovení
§ 51 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, neobsahuje tato zpráva informace tohoto charakteru.
Představenstvo dále konstatuje, že zpráva je úplná, a že zveřejnění dalších informací, zejména pokud se týká rozšíření rozsahu nebo hloubky údajů, podléhá režimu obchodního tajemství dle § 17 obchodního zákoníku, resp. mlčenlivosti dle § 194 obchodního zákoníku.

X.

Závěr
Tato zpráva byla zpracována představenstvem ovládané osoby, společnosti Teplárna Liberec, a. s. a projednána na zasedání představenstva dne 30. ledna 2008. Bude předložena
v souladu s § 66a odst. 10 dozorčí radě k přezkoumání a v souladu s § 66a odst. 11 auditorovi, který provádí kontrolu účetní závěrky ve smyslu zvláštního zákona, k ověření správnosti
údajů. S výsledkem bude seznámena valná hromada společnosti. Vzhledem k tomu, že
ovládaná osoba je povinna ze zákona zpracovávat výroční zprávu, bude tato zpráva k ní přiložena jako její součást.
Výroční zpráva bude uložena do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Krajského soudu
v Ústí nad Labem.

V Liberci dne 30. ledna 2008

Z pověření představenstva za představenstvo ovládané osoby:
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Obchodní jméno/Trade name:
Teplárna Liberec, a. s.
Sídlo společnosti/Registered office:
Liberec 4, tř. Dr.Milady Horákové 641/34a

IČ/Ident. number:
622 41 672
DIČ/Tax ident. number:
CZ 62 24 16 72

Krajský soud v Ústí nad Labem,
obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 653
The District Court in Ústí nad Labem,
Commercial Register, Section B, Inset 653
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