
Důvodová zpráva 
V prosinci 2011 přijalo zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou usnesení, které 
reagovalo na situaci v centrálním zásobování teplem v Jablonci nad Nisou a 
definovalo postoj města k vývoji a budoucnosti tohoto systému.  Systém centrálního 
zásobování teplem je v současnosti představován společností Jablonecká 
teplárenská a realitní, a.s., (dále také JTR) která má dva akcionáře – společnost 
MVV Energie CZ a.s (198 akcií představujících podíl na společnosti 65,78%), druhým 
akcionářem je statutární město Jablonec nad Nisou, které drží 103 akcií). Základní 
kapitál JTR je ve výši 301 milionů Kč, na jednu akcii připadá jmenovitá hodnota 1 
milion Kč.  

Součástí tohoto usnesení zastupitelstva města byl také úkol pro tehdejšího starostu 
města, aby v případě nedohody obou akcionářů o dlouhodobé podnikatelské 
koncepci JTR, zahájil se společností MVV Energie CZ a.s. jako druhým akcionářem 
jednání směřující k odkoupení jejího podílu na společnosti Jablonecká teplárenská a 
realitní, a.s., případně jednání o prodeji podílu města.  

Společnost MVV Energie CZ a.s. jako druhý akcionář společnosti Jablonecká 
teplárenská a realitní, a.s, měla rozdílné představy o vytvoření podmínek pro 
zahájení revitalizace systému centrálního zásobování teplem; mj. bylo požadováno 
provést zásadní změny ve stanovách společnosti spočívající ve ztrátě či omezení 
vlivu města na cenu tepla, což se ukázalo být pro město nepřijatelné. Protože 
v podstatných záležitostech nenalezli zástupci města a MVV Energie CZ a.s. shodu, 
bylo ze strany města navrženo zahájení jednání o odkoupení akciového podílu 
společnosti MVV Energie CZ, a.s. ve výši 65,78% (představovaného 198 ks akcií ve 
jmenovité hodnotě 1 milion korun českých na společnosti Jablonecká teplárenská a 
realitní, a.s. (dále jen JTR). 

Ze strany zástupců MVV Energie CZ a.s. nebyl tento požadavek na odkoupení podílu 
v JTR odmítnut a na jaře 2012 byla proto zahájena první jednání o podmínkách 
prodeje. Jednání probíhala ve velmi korektním duchu s cílem se dohodnout. Primátor 
města postup, který je v novodobé historii Jablonce nad Nisou poměrně 
bezprecedentní, co se rozsahu transakce týče, průběžně konzultoval se zástupci 
města v orgánech JTR i s předsedy zastupitelských klubů. 

Poměrně klíčovým bodem jednání bylo určení ceny podílu MVV Energie CZ a.s. Oba 
akcionáři si zadali znalecké posudky na určení hodnoty podílu. MVV Energie CZ a.s. 
získalo posudek od společnosti TPA Horwath, která hodnotu 65,78% akcií určila na 
268 214 352 Kč; statutární město Jablonec nad Nisou (dále jen SMJN) oslovilo 
společnost RSM TACOMA, která určila hodnotu stejného předmětu na 237 289 515 
(účetní hodnota) a 188 953 176 (výnosová metoda). SMJN požadovalo po MVV 
Energie CZ a.s. řešení v podobě určení smluvní ceny, která by vycházela z těchto 
znaleckých posudků. MVV Energie CZ a. s. trvala na svém posudku. Nicméně SMJN 
nabídlo návrh nové smluvní ceny průměrem obou posudků na 228 583 764 Kč. MVV 



Energie CZ a.s. dne 16. července 2012 následně nabídla městu odkup akcií za 243 
930 000 Kč za podmínky, že dojde ke složení kupní ceny nejpozději do 30. listopadu 
2012.  

Poslední nabídková cena ze strany MVV Energie CZ je 233 430 000 Kč za podmínky 
vyplacení dividend a ukončení transakce do 30. listopadu 2012. Tato výsledná cena 
je smluvní a vychází ze znaleckých posudků a dohody stran.  

Je třeba zdůraznit, že návrh kupní ceny rozhodně nepočítá s finálním výdajem ve 
stejné výši z rozpočtu města. Kupní cena by měla být splacena na vázaný účet ve 
výši 228 435 725 Kč z prostředků města; část by měla být prakticky započtena proti 
dividendám za léta 2010 - 2012. Navíc ze strany MVV Energie CZ, a.s. byl několikrát 
deklarován požadavek na snížení základního kapitálu společnosti v celkové výši 150 
milionů Kč s tím, že společnost na takové snížení kapitálu má připraveny finanční 
prostředky, které je možné následně akcionářům vyplatit. S ohledem na fakt, že 
jednání mezi oběma stranami nakonec nevyústily v takové snížení a také zisk nebyl 
rozdělen, je akciový podíl kupován za plnou cenu s tím, že v případě zájmu SMJN 
v pozici jediného akcionáře se základní kapitál sníží a 150 milionů Kč převede do 
svého rozpočtu. Reálný dopad celé transakce na rozpočet města tzn. náklad na 
převzetí plné kontroly nad společností JTR by v takovém případě byl cca 73 milionů 
Kč.  

Předpokládá se, že v nejbližším období bude svolána mimořádná valná hromada 
JTR, kde bude schvalováno vyplacení dividend a případně též snížení základního 
kapitálu (viz výše – tento proces je poměrně komplikovaný a časově náročný, 
předpokladem je, že rozhodně bude ukončen až po převzetí celé společnosti  
SMJN). 

Protože současný stav městského rozpočtu neumožňuje uhradit dopředu celou kupní 
cenu (jakkoliv větší část prostředků může být následně k dispozici převodem ze 
společnosti JTR do městského rozpočtu po snížení základního kapitálu, rozdělení 
zisku atd.), vyhlásila rada města výběrové řízení na poskytovatele úvěru na koupi 
akciového podílu v JTR v celkovém objemu úvěru ve výši 100 milionů Kč. Zbylá část 
kupní ceny by byla řešena z rozpočtu města.  

Zástupci SMJN si jsou vědomi poměrné rizikovosti celé transakce a to zejména 
v rovině finanční a právní. Rada města proto schválila partnery pro celý proces 
jednání a komplexní posouzení stavu společnosti – pražskou advokátní kancelář AK 
Břeský, Heiplík, Vosátka (právní služby) a společnost RSM TACOMA (odhad a 
vyhodnocení společnosti standardním způsobem tzv. due diligence – tzn. komplexní 
prověření před převzetím společnosti). Posudky obou partnerů by měly být – 
v závislosti na součinnosti ze strany JTR – poskytnuty nejpozději v průběhu měsíce 
října.   

Pokud bude záměr ovládnutí JTR ze strany SMJN schválen, bude ve spolupráci 
s MVV Energie CZ a.s. dále paralelně s procesem due diligence řešena otázka kupní 



smlouvy; a navrženo bude konkrétní financování celé transakce. Veškeré materiály tj. 
koupě akcií, komplexní posouzení společnosti, smlouva o prodeji a koupi akcií i 
financování této koupě by byly zastupitelstvu města předloženy najednou, jakmile to 
bude možné. Předpokladem je říjen – listopad 2012, pokud nedojde v procesu ke 
komplikacím. 

 


