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• Energetika ve Vítkovicích vznikla roku 1897, kdy byla uvedena do provozu první  

elektroústředna. 

• TVI je klíčovým výrobcem tepelné a elektrické energie v lokalitě Vítkovice. 

• V teplárně jsou instalovány tři vysokotlaké parní granulační kotle a jeden středotlaký 

parní plynový kotel, které jsou umístěné ve dvou kotelnách. 

• Ve strojovně jsou umístěny čtyři turbogenerátory o celkovém výkonu 79 MW. 

 Únor 2015 – rozhodnutí představenstva ČEZ o zahájení příprav na vyčlenění TVI do dceřiné společnosti formou 

vkladu části závodu  cílem samostatný subjekt z pohledu hospodaření připravený k restrukturalizaci aktiv v lokalitě 

Vítkovice na platformě společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. 

 Duben 2015 – rozhodnutí představenstva společnosti ČEZ o vkladu části závodu Teplárna Vítkovice do základního 

kapitálu dceřiné společnosti Energocentrum Vítkovice, a. s. 

 Duben 2015 – vysloven předchozí souhlas dozorčí rady společnosti ČEZ s vkladem části závodu 

 2015 – konání řádné valné hromady společnosti ČEZ, a.s. – hlasování o schválení smlouvy o vkladu části závodu 

teplárna Vítkovice do dceřiné společnosti Energocentrum Vítkovice, a. s. 

 V případě získání všech souhlasů může dojít k vkladu části podniku již k 1. říjnu 2015 

Základní parametry Teplárny Vítkovice 

Z ROZHODNUTÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ČEZ  

MÁ DOJÍT K VYČLENĚNÍ ČÁSTI ZÁVODU TEPLÁRNA  

VÍTKOVICE (TVI) DO DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI 



 Aktiva Skupiny ČEZ v lokalitě Ostrava – Vítkovice tvoří zejména provozy bývalé podnikové 

energetiky Vítkovických železáren a jsou soustředěna ve čtyřech společnostech: 

ČEZ, a. s.    OJ Teplárna Vítkovice (výroba elektřiny a tepla) 

ČEZ Teplárenská, a.s.  CZT Vítkovice (rozvody tepla) 

ČEZ Distribuce, a. s.  lokální elektrická distribuční soustava 

ČEZ Energetické služby, s.r.o. ostatní energetické služby v lokalitě 

• Výrobní zdroj Teplárna Vítkovice bude vzhledem ke svému datu uvedení do provozu, účinnosti a 

emisním parametrům v brzké době vyžadovat významné ekologizační investice. Tyto investice by 

však za současných tržních podmínek nebyly návratné a bez těchto investic nebude možné zdroj 

po roce 2019 dále provozovat. 

• Dceřiná společnost ČEZ Energetické služby, s.r.o., („ESL“) proto zpracovala restrukturalizační 

projekt na scelení výše zmíněných aktiv průmyslové energetiky v lokalitě Vítkovice a jejich 

restrukturalizaci na platformě ESL. Restrukturalizační projekt předpokládá v letech 2016–2019 

úsporu oproti současnému stavu ve výši cca 140 mil. Kč. 

•  Základem restrukturalizace lokality Vítkovice je vyčlenění OJ Teplárna Vítkovice (dále „TVI“) do 

samostatné dceřiné společnosti Energocentrum Vítkovice, a.s. (dále „ENVIAS“).  

• Vyčlenění TVI do ENVIAS a zajištění provozní kontroly ESL nad ENVIAS umožní bezpečnou 

realizaci restrukturalizace lokality Vítkovice a dosažení plánovaných úspor. Zvolená varianta 

vyčlenění je v souladu s právními předpisy, je transparentní a zajišťuje dostatečnou ochranu 

všem dotčeným subjektům, zejména akcionářům, věřitelům a zaměstnancům. 

 

K VYČLENĚNÍ TEPLÁRNY VÍTKOVICE VEDOU 

EKONOMICKÉ DŮVODY 


