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SCHVÁLENÍ VKLADU ČÁSTI  
ZÁVODU „ELEKTRÁRNA MĚLNÍK“  
DO ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU  
SPOLEČNOSTI ENERGOTRANS, a.s.

Návrh usnesení:

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. m)  
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
a ustanovením čl. 8 odst. 1 písm. j) Stanov ČEZ, a. s., vklad části obchodního závodu ČEZ, a. s., 
představovaný organizační jednotkou „Elektrárna Mělník“, do společnosti Energotrans, a.s., se sídlem 
Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 471 15 726, a to formou zvýšení jejího základního kapitálu.

Zdůvodnění:

Elektrárna Mělník je ze všech výroben ČEZ nejblíže Praze – leží přibližně třináct kilometrů pod soutokem 
Labe a Vltavy. Skládala se původně ze tří technologických celků EMĚ I, EMĚ II a EMĚ III, vybudovaných 
postupně v rozmezí konců padesátých a osmdesátých let jako komplex kondenzačních elektráren 
spalujících hnědé uhlí dopravované vlaky ze severočeských a západočeských dolů. V současnosti činí 
instalovaný výkon bloků v Mělníku EMĚ I – 4 x 60 MW, EMĚ II – 2 x 110 MW a EMĚ III – 1 x 500 MW.

Elektrárna Mělník I disponuje instalovaným výkonem 240 MW. Její stavba byla zahájena roku 1956 
a provoz byl zahájen v roce 1960. Od roku 1993 je jejím provozovatelem společnost Energotrans, a.s., 
která je od roku 2012 100% dceřinou společností ČEZ.

V osmdesátých letech byla zahájena přestavba Elektrárny Mělník I na teplárnu. Čtyři z původních šesti 
bloků prošly zásadní modernizací a dva byly trvale odstaveny. Současně byla zahájena výstavba tepelného 
napáječe k dodávce centrálního tepla do Pražské teplárenské soustavy. Dodávka tepla pro hlavní město 
Prahu byla zahájena v roce 1995. Od roku 2003 je do dodávky tepla zahrnuto i město Neratovice.

Původní čtyři bloky Elektrárny Mělník II byly uvedeny do trvalého provozu v listopadu roku 1971. V rámci 
realizace útlumového programu zdrojů ČEZ došlo k rozhodnutí provozovat po nabytí nové ekologické 
legislativy (od 1. 1. 1999) pouze dva bloky, které prošly v letech 1994–1996 celkovou rekonstrukcí 
a ekologizací. Od roku 2000 je z Elektrárny Mělník II dodáváno teplo do regionálního tepelného napáječe 
pro město Mělník a blízké obce Horní Počaply a Dolní Beřkovice. Mezi Elektrárnou Mělník I a Elektrárnou 
Mělník II bylo vybudováno horkovodní propojení, a Elektrárna Mělník II tak zároveň plní funkci záložního 
zdroje pro dodávky tepla do Hlavního města Prahy a Neratovic.

Budoucnost Elektrárny Mělník v kontextu výrobního portfolia ČEZ je již delší dobu diskutována. V červenci 
2020 (po uplynutí Přechodného národního plánu) vstoupí v platnost nové ekologické limity dle požadavku 
směrnice EU 2010/75/EU – směrnice IED – a následně v srpnu 2021 limity dle prováděcího rozhodnutí 
Komise (EU) 2017/1442 – BREF/BAT.

Zdroje, které neplní ekologické limity IED, bude možné provozovat pouze v přechodném režimu 
po omezenou dobu 5 let a s omezeným počtem provozních hodin. 
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Postupné ukončování provozu elektráren ve vazbě na legislativní požadavky IED/BAT se předpokládá 
u zdrojů Skupiny ČEZ, pro které bylo ekonomickým vyhodnocením prokázáno, že jejich ekologizace
a obnova by nebyla ekonomicky efektivní. Mezi zdroje, které nebudou plnit ekologické limity BAT, patří
i Elektrárna Mělník II a Elektrárna Mělník III. Společnost ČEZ žádá o výjimku z úrovní emisí spojených
s BAT pro vybrané látky na omezenou dobu pro režim záložního zdroje pro dodávky tepla.

Společnost ČEZ vypracovala optimalizovaný plán provozu bloků Elektrárny Mělník pro přechodný režim 
tak, aby bloky byly v případě potřeby k dispozici jako záložní zdroj po maximální možnou dobu 5 let, tj. do 
poloviny roku 2025. Poté budou muset být všechny neekologizované bloky trvale odstaveny.

Dceřiná společnost Energotrans, která provozuje modernizované a ekologizované bloky Elektrárny Mělník I,  
má podle dlouhodobé smlouvy povinnost dodávat teplo pro hlavní město Prahu, nejméně však do roku 2037.

Elektrárna Mělník I ke svému provozu nezbytně potřebuje infrastrukturu a technologie společné pro celou 
lokalitu. Jedná se například o vodní hospodářství, železniční vlečku, příjezdové komunikace apod. Veškerá 
společná infrastruktura je ve vlastnictví společnosti ČEZ.

Společnost Energotrans bude přitom společnou infrastrukturu nezbytně potřebovat i po plánovaném 
úplném odstavení bloků Elektrárny Mělník II a Mělník III, kdy společnost ČEZ nebude mít důvod tuto 
infrastrukturu dále provozovat a udržovat z důvodu ústupu od výroby elektrické energie z uhlí.

Vyčlenění organizační jednotky Elektrárna Mělník, tj. bloků EMĚ II a EMĚ III, do 100% dceřiné společnosti 
Energotrans optimalizuje útlum kondenzační výroby uhelných zdrojů ČEZ a vytváří předpoklady pro 
dlouhodobou bezpečnou dodávku tepla pro hlavní město Praha, neboť zajistí společnosti Energotrans 
na přechodné období 5 let záložní zdroj tepla v podobě bloků EMĚ II, které již nemohou být provozovány 
v základním elektrárenském zatížení, ale především přinese jistotu dalšího provozu po roce 2025 v podobě 
společné infrastruktury.

Scelení lokality bude mít i další synergické efekty, mj. zjednodušení právních a administrativních vztahů 
v lokalitě, zjednodušení plánování provozu apod.

Pro vyčlenění Elektrárny Mělník byla na základě předchozí právní a daňové analýzy zvolena forma vkladu 
části závodu do základního kapitálu 100% dceřiné společnosti Energotrans, a.s. Rozhodnutí o vyčlenění 
Elektrárny Mělník formou vkladu části závodu podléhá v souladu s § 421 odst. 2 písm. m) zákona 
o obchodních korporacích souhlasu valné hromady ČEZ, a. s.

Navržené znění smlouvy o vkladu části obchodního závodu a příslušný výrok znaleckého ústavu jsou 
uveřejněny na internetové adrese společnosti www.cez.cz pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné 
hromady“, v části týkající se valné hromady 2020. Návrh smlouvy a související znalecký posudek  
jsou k nahlédnutí také v sídle společnosti a budou rovněž k nahlédnutí pro akcionáře v den a místě  
konání valné hromady.




