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ŠKO‐ENERGO:  
již 25 let energetickým partnerem ŠKODA AUTO a regionu  
 

›  ŠKO‐ENERGO, s.r.o.: významná firma českého energetického průmyslu, založená 1. července 1995, 

slaví 25 let své existence 

›  Dosavadní úspěchy: spolehlivé dodávky energií a konkurenceschopné ceny pro ŠKODA AUTO a.s. a 

pro obyvatele Mladé Boleslavi, stále se snižující podíl CO2 ve výrobě energií a realizované unikátní 

projekty 

›  Strategie do roku 2035: ŠKO‐ENERGO používá vysoce moderní zařízení a technologie s ohledem na 
životní prostředí, buduje dál své know‐how a chová se odpovědně k regionu  

 

Mladá Boleslav, 1. července 2020 – Společnost ŠKO‐ENERGO má za sebou 25 let úspěšného působení na 
energetickém trhu a před sebou výhled do budoucnosti, ve které chce uskutečnit své další ambiciózní 
plány s důrazem na snížení uhlíkové stopy a hospodaření s vodou.  

Po inovativních projektech v posledních letech, jako je zajišťování podpůrné služby pro přenosovou 
soustavu prostřednictvím elektrokotle, předcházení poklesům napětí v síti v provozech lakoven ŠKODA 
AUTO díky ultrakapacitoru a zajištění infrastruktury pro nabíjení elektromobilů, chce být ŠKO‐ENERGO i 
v příštích 25 letech pro společnost ŠKODA AUTO tím odborníkem a partnerem, který  se bude odvážně 
pouštět  do inovativních projektů, jako je např. CO2 neutrální výroba energií.    

„Veškerá energie, se kterou ŠKODA AUTO v českých závodech vyrábí vozy a komponenty, bude od druhé 
poloviny tohoto desetiletí CO2 neutrální. Díky společným projektům se ŠKO‐ENERGO přispíváme k trvale 
udržitelnému rozvoji,“ říká člen představenstva ŠKODA AUTO pro oblast výroby a logistiky a předseda 
dozorčí rady ŠKO‐ENERGO Dr. Michael Oeljeklaus. 

„Strategie ŠKODA AUTO je pro nás závazkem a zároveň výzvou. ŠKO‐ENERGO zahájila před 25 lety svou 
činnost s vizitkou nejmodernější a ekologicky nejšetrnější teplárny v České republice. S ohledem na 
ambiciózní plány automobilky i emisní požadavky Evropské unie nyní ještě usilovněji pracujeme na 
využívání ekologických paliv ve výrobě tepla a elektřiny a na přizpůsobení našich technologií novým 
požadavkům,“ upřesňuje jednatel ŠKO‐ENERGO Ing. Tomáš Kubín. 

„CO2 neutralita a udržitelné zásobování vodou jsou nejvýznamnější projekty, které naši odborníci aktuálně 
řeší. Vývoj komodit, situace na trhu i klimatické podmínky se rychle a podstatně mění. Nesedíme se 
založenýma rukama a nečekáme na to, co přijde. Naopak. Jsme proaktivní a nebojíme se udělat to, co před 
námi ještě nikdo nezkusil. Díky tomu jsme úspěšnou firmou a tato schopnost je naší výhodou i do dalších 
let,“ doplňuje jednatel ŠKO‐ENERGO Ing. Jaromír Vorel. 

Již v úvodu zmíněné realizované inovativní projekty jsou konkrétními kroky, které patří do rozvojové a 
investiční Strategie ŠKO‐ENERGO do roku 2035. Tu společnost přijala již před dvěma lety a stanovila v ní 
čtyři hlavní oblasti a vize: „Smart factory“, „ Ekologické energie“, „Služby pro e‐Mobilitu“ a „Město, kde se 
dobře žije“. ŠKO‐ENERGO tak staví na svých zkušenostech z uplynulých 25 let a vytváří budoucnost svými 
unikátními projekty a strategií. 

 

Strategie ŠKO‐ENERGO do roku 2035 

Být smart factory znamená pro ŠKO‐ENERGO poskytovat komplexní služby průmyslové energetiky. Zavádíme 
chytrá měření, abychom efektivně využívali energie. Základem je profesionální tým, schopný navrhovat 
úsporná opatření, realizovat projekty na snižování spotřeby energií a využívat k tomu nejnovější informační 
technologie a digitalizaci. 
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Vyrábět a distribuovat ekologicky čisté energie a najít cestu k úplnému nahrazení fosilních paliv 
bezuhlíkatými technologiemi, na to se právě soustředí   odborníci  ve  ŠKO‐ENERGO. Cílem je dodávat CO2 
neutrální energie. 

Již v uplynulých letech se společnost ŠKO‐ENERGO osvědčila jako partner pro ŠKODA AUTO v budování 
infrastruktury pro elektromobilitu. Spolupráce nadále pokračuje a zahrnuje například i vývoj softwaru pro 
monitorování interních nabíjecích stanic automobilky. 

Z vizí se stávají projekty  a společným cílem je, aby  se  Mladá Boleslav stala městem,  kde se dobře žije. Proto 
bude  ŠKO‐ENERGO i v příštích letech pomáhat městu při udržení a rozvoji dálkového vytápění a podporovat 
energetickou koncepci města, zásobovat své odběratele cenově výhodným teplem, přitom zajišťovat čisté 
životní prostředí, a také podporovat sportovní, kulturní a vzdělávací akce v regionu, stejně jako v uplynulých 
letech. 

Podpora pro nás neznamená jen sponzoring a granty, přitom i konkrétní jednání. Dobrovolníci z řad 
zaměstnanců se zapojují do firemních projektů. Ty jsou zaměřené na podporu  konkrétních regionálních  
organizací a charitativní akce na pomoc dětem, přírodě, kultuře i sportu. Společenská odpovědnost je 
součástí filozofie ŠKO‐ENERGO. 

 

Dynamická společnost již 25 let  

Právě před 25 lety, 1. července 1995, byla založena společnost ŠKO‐ENERGO jako první česko‐německý 
podnik joint‐venture v energetickém průmyslu. Od počátku vsadila na používání moderních technologií a 
zařízení, na šetrný přístup k životnímu prostředí a zaměstnávání odborníků. Díky tomu si vybudovala pověst 
spolehlivého dodavatele energií.  

ŠKO‐ENERGO zásobuje energiemi všechny české výrobní závody společnosti ŠKODA AUTO. Konkrétně dodává 
elektrickou energii, teplo, průmyslovou, pitnou a chladicí vodu, stlačený vzduch a zemní plyn. Dále provádí 
čištění a odvádění odpadních a povrchových vod, provozuje a udržuje všechny energetické sítě a poskytuje 
komplexní služby v oblasti zásobování energiemi a energetického managementu. Stabilní a efektivní 
zásobování energiemi přispívá k úspěšnému fungování ŠKODA AUTO. Vlastníky podílů ve ŠKO‐ENERGO jsou 
spolu se ŠKODA AUTO a.s. (44,5 %) také VW Kraftwerk GmbH (22,5 %), E.ON Beteiligungen GmbH (21,0 %) a 
ČEZ ESCO, a.s. (12,0 %). 

 

 

V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte: 

› Ing. Tomáš Kubín, jednatel a mluvčí vedení společnosti,  

+420 326 819 027, tomas.kubin@sko‐energo.cz, www.sko‐energo.cz 

 

Přílohy k tiskové zprávě:  

› Strategie ŠKO‐ENERGO do roku 2035 

› ŠKO‐ENERGO v čase 

› ŠKO‐ENERGO ve faktech a číslech 



STRATEGIE 2035

Trvale snižujeme 
spotřebu energií

Měříme, 
automatizujeme 
a digitalizujeme

Efektivně 
nakládáme 
s odpady

Navrhujeme 
a projektujeme síť 

dobíjecích stanic pro 
závody ŠKODA AUTO, 

dealery a město 
Mladou Boleslav

Zajišťujeme 
zpracování dat 

při dobíjení

Spolupracujeme 
se ŠKODA AUTO 
na využití baterií 

elektrovozů

INFRASTRUKTURA 
PRO e-MOBILITU

SMART 
FACTORY

Vyrábíme energii 
z biomasy a bioplynu 

a nabízíme 
podpůrné služby

Energie 
z obnovitelných zdrojů 

a zelená elektřina 
je samozřejmostí

Hospodaříme 
s vodou efektivně 

a ohleduplně

Podporujeme 
aktivity pro lepší 

život obyvatel

MĚSTO, KDE 
SE DOBŘE ŽIJE

EKOLOGICKÉ 
ENERGIE

Zásobujeme 
Mladou Boleslav 

cenově výhodným 
teplem

Pomáháme městu 
Mladá Boleslav být 

Smart City



V roce 1995 převzala kompletní dodávky energií do ŠKODA AUTO a zajištění tepla pro 
město Mladou Boleslav nově vzniklá společnost ŠKO‑ENERGO. Prvních pět let této 
společnosti bylo obdobím velké výstavby, následovala éra rozvoje, zdokonalování 
technologických postupů a procesů a posledních pět let bylo pro ŠKO‑ENERGO časem 
unikátních projektů. V inovacích vidí i svou budoucnost.

Projekt výstavby nové 
teplárny ŠKO‑ENERGO byl 

v České republice zařazen jako 
pilotní projekt do programu 

Activities Implemented 
Jointly (AIJ) v rámci dohod 

Kjótského protokolu.

1. 7. 1995
Zakládají se provozní společnost 
ŠKO‑ENERGO, s.r.o. a finanční společnost 
ŠKO‑ENERGO FIN, s.r.o. Jejich úkolem 
je zajištění kompletního a spolehlivého 
zásobování energiemi ŠKODA AUTO 
a část svého výkonu nabízí k využití městu 
Mladá Boleslav.

14. 8. 1996

Pokládáme základní kámen nové teplárny 
a stavíme horkovodní kotel K40, který po 
dobu výstavby zajišťuje jistotu dodávek tepla 
pro závod i Mladou Boleslav.
Je zahájena výstavba čističek odpadních 
vod z provozů lakoven, zaolejovaných vod 
a emulzí z mechanických provozů závodu 
ŠKODA AUTO. V centrální kompresorové 
stanici instalujeme turbokompresor o výkonu 
10 000 m³/h.

1997
Hned v lednu začínají zemní práce 
a betonáže základů nové teplárny. 
ŠKO‑ENERGO přebírá od ŠKODA AUTO 
vybraná energetická zařízení. Zahajujeme 
zkušební provoz čisticí stanice odpadních 
vod z lakovny Z17A a měrných objektů 
odpadních vod Z23 a Z26. Do provozu 
uvádíme i nová zařízení chladicí vody 
pro výrobní provozy ŠKODA AUTO Z24 
a E14A. V závodě Česana zahajuje provoz 
bezobslužná plynová výtopna. V závodě 
ve Vrchlabí začínáme s výstavbou parního 
plynového kotle.

6. 5. 1999
Slavnostní zahájení provozu teplárny ŠKO‑ENERGO za přítomnosti 
zástupců veřejné politické sféry a veřejné správy, našich vlastníků, 
dodavatelských společností a našich zaměstnanců. 

2000
Kolaudace teplárny. Trvalému provozu nic nebrání. Chladicí stanice 
vody E14A rozšiřujeme pro nové provozy ŠKODA AUTO. V oblasti 
stlačeného vzduchu byla provedena rekonstrukce řídicího systému 
u turbokompresoru TK4. V rozvodně 110 kV E25 instalujeme 
odpojovací program, který chrání teplárnu i provozy ŠKODA 
AUTO při výpadku venkovní sítě. ŠKO‑ENERGO je spolehlivým 
dodavatelem energií pro automobilku.

1998
Postupně dokončujeme celou technologii nově budované teplárny. 
Nastal čas na zprovoznění a uvedení do zkušebního provozu fluidních 
parních kotlů K80 a K90 o výkonu 140 t/hod., parního plynového kotle 
K70, obou parních turbín a dalšího zařízení teplárny. Ve Vrchlabí byl do 
provozu uveden nový parní plynový kotel o výkonu 10 t/h.

1999
Dokončili jsme výstavbu chladicí věže Z6, přestavbu 
demineralizační stanice Z10 jako zdroje upravené vody pro 
teplárnu i pro provoz lakoven v závodě ŠKODA AUTO i výstavbu 
čerpací stanice dešťových vod Z22. V hlavní rozvodně vysokého 
napětí E25, která propojuje přívodní linky 110 kV z STE se 
ŠKO‑ENERGO a dále se ŠKODA AUTO, zahajujeme výměnu 
vypínačů, odpojovačů a ochran pro zlepšení jistoty v zásobování.

ŠKO‑ENERGO V ČASE

1991
ŠKODA AUTO spojuje své síly s koncernem VW. Se společníky, kteří mají odborné know‑how, začíná 
automobilka spřádat plány na vznik energetické společnosti, která se bude starat o energetiku 
automobilky investičně i provozně. Důležitými partnery v přípravných týmech jsou zástupci partnerů:

1995
Dokončujeme studie 
rekonstrukce energetických 
zařízení podle standardů VW 
a projekt pro stavbu teplárny.

1995–2000



2004

Zahajujeme trvalý provoz na směs hnědého 
a černého uhlí v poměru 60:40 a testujeme 
spalování biomasy v podobě peletek.
Certifikovali jsme popílek jako stavební 
materiál. Pro zvýšení provozní jistoty 
v zásobování ŠKODA AUTO elektrickou 
energií realizujeme nový rezervní přívod 
22 kV z rozvodny STE Mladá Boleslav 
do rozvodny E25. Budujeme nové horkovodní 
přípojky pro objekt Bondy ventra a oblast 
ve Východní průmyslové zóně. Původní 
100metrový komín ztratil pro provoz teplárny 
význam, proto v červenci provádíme 
jeho demolici. 

2005

V hutních provozech přebíráme provoz 
vysokého napětí. Ve Východní průmyslové 
zóně připojujeme nové odběratele tepla, 
konkrétně D+D, Faurecia a v oblasti 
Kosmonos Promus. Zkoušky spalování 
peletek jako příprava nového projektu jsou 
úspěšné. Zahajujeme obchodování s emisemi 
CO2 a vzhledem k projektu AIJ jsme obdrželi 
700 tisíc povolenek ročně.

2006

Úprava třídiče popela na kotli K80 
zlepšila možnost pro další zvýšení 
mixu uhlí. Po stejných úpravách 
dosahujeme poměru 80:20 na kotli 
K90. Dokončili jsme stavbu na příjem, 
úpravu a dávkování peletek z biomasy 
do kotlů. Postupně rekonstruujeme 
rozvodnu vysokého napětí 22 kV na E25. 
Pokračujeme ve spolupráci s magistrátem 
města a Centrothermem v oblasti 
zásobování obyvatelstva teplem.

2009

Zahájili jsme provoz nového horkovodního napáječe pro 
Technologické centrum ŠKODA AUTO o výkonu 2,6 MWt. Touto 
investicí jsme vytvořili předpoklad pro připojení dalších objektů 
v centru Mladé Boleslavi. Zahajujeme na zkoušku spalování peletek 
vyrobených z odpadního dřeva z provozů automobilky. Na zauhlování 
instalujeme válcový drtič pro lepší zrnitost kvůli přechodu na 
100 procent hnědého uhlí.

2010

Dokončili jsme poslední etapu cementace vnitřního povrchu obou 
přívodních potrubí průmyslové vody z Úpravny vody Bradlec 
do závodu v délce pěti kilometrů. Její efekt spočívá ve výrazném 
prodloužení životnosti potrubí a snížení rizika vzniku poruch. 
Školicí středisko stavíme s dotacemi z EU jako podporu vzdělávání 
a rozvoje zaměstnanců ŠKO‑ENERGO.

2007

Představujeme první záměr na řešení deficitu ve výrobě elektrické 
energie v podobě nového bloku na hnědé uhlí. Zkušební provoz na 
biomasu probíhá úspěšně. 

2008

V objektu E14 stavíme šroubové kompresory 12 bar jako náhradu 
za dožitou kompresorovou stanici E10. Dochází k explozi 
v uhelném zásobníku kotle K90 naplněného hnědým uhlím 
z volné skládky. Stanovujeme preventivní opatření, která zajistí, 
aby se podobný případ nemohl opakovat. Horkovodní přípojka 
pro nové Technologické centrum ŠKODA AUTO je dokončená.

2001

Pro zlepšení hospodárnosti provozu teplárny 
doplňujeme chladicí věž o třetí buňku a pro 
čističku zaolejovaných vod Z25 budujeme 
nový chladicí systém. V demineralizační 
stanici Z10 doplňujeme technologie na 
úpravu kondenzátu. V kompresorové stanici 
E14 instalujeme nové turbokompresory TK6 
a TK7 o výkonu 2 × 16 000 m³/hod. Ke sběru 
a zpracování technických dat nám začíná 
sloužit informační systém ENERGIS.

2002

Necháváme zpracovat studii na zvýšení 
výkonu fluidních kotlů na 105 % a na 
spalování směsi černého a hnědého uhlí. 
Budujeme chladicí věž 30. Instalujeme 
zařízení na vibrodiagnostiku důležitých 
strojů v teplárně. Realizujeme opatření 
na snížení prašnosti provozu zauhlování. 
Dokončujeme rekonstrukci řídicího systému 
pro turbokompresory TK1 a TK2, rekonstrukci 
chladicí věže Z7 u E14 a rekonstrukci 
rozvodny v kompresorové stanici E5 v rámci 
návaznosti na převod soustavy VN ŠKODA 
AUTO ze 6 kV na 22 kV. 

2003

Optimalizujeme provoz fluidních 
kotlů na směs černého a hnědého uhlí 
v poměru 50:50. Získáváme certifikát 
pro technologické palivo „olejová 
emulze ŠKO‑ENERGO“. Instalujeme 
vibrační monitorovací systém ADASH 
pro zlepšení prevence v oblasti údržby 
důležitých točivých zařízení. V objektu E14 
zprovozňujeme novou stanici chladicí vody 
E14B pro novou svařovnu ŠKODA AUTO. 
V Úpravně vody Bradlec rekonstruujeme 
topný systém s přechodem na plynový 
s výraznou energetickou úsporou.

ZVÝŠENÝ VÝKON
FLUIDNÍCH KOTLŮ

105 %

TURBOKOMPRESORY O VÝKONU

2 × 16 000 m3/hod.

UKONČUJEME 
CERTIFIKACI

ISO 9001 
ISO 14001

 NOVÝ 
REZERVNÍ PŘÍVOD

22 kV

2001–2010



2014

Provádíme rozsáhlou revizi turbín v teplárně. 
Přebíráme provoz údržby v Česaně. 
Kogenerační jednotku ve Vrchlabí uvádíme 
do trvalého provozu.

2015

Po dvaceti letech od založení je ŠKO‑ENERGO 
stabilním, konkurenceschopným a regionálně 
významným podnikem, který zajišťuje 
komplexní energetické dodávky pro 
společnost ŠKODA AUTO i teplo pro potřeby 
mladoboleslavských firem a obyvatel. V budce 
na komíně teplárny poprvé úspěšně hnízdí 
sokolí pár a komín ŠKO‑ENERGO se tak stává 
nejvýchodnější českou průmyslovou stavbou 
obsazenou sokoly.

2016

Startujeme unikátní projekt 
umožňující ukládání elektrické energie 
prostřednictvím elektrokotle. Tento 
projekt, označovaný v zahraničí jako 
Power to Heat, je prvním v průmyslové 
energetice v České republice. Díky němu 
se ŠKO‑ENERGO podílí na zajištění 
stability rozvodné sítě.

2019

Zvýšením dávkování vápence a aplikováním primárních opatření deNOx 
snižujeme emise s ohledem na Přechodný národní plán ČR. Množství 
emisí SO2 je na poloviční hodnotě oproti předchozímu roku. Víme, 
jak si poradit se stále četnějšími poklesy a krátkodobými výpadky 
v sítích vysokého napětí, které mají za následek výpadky řídicích 
systémů a robotických linek v provozech lakovny ve ŠKODA AUTO. 
V mladoboleslavském závodě instalujeme UGS zařízení, které je 
z hlediska svého využití jako krátkodobého záložního zdroje pro 
tak velký výkon pohonů a spotřebičů v průmyslovém závodě vůbec 
prvním v Evropě.

2020 

Společnost ŠKO‑ENERGO má za sebou 25 let úspěšného působení 
na energetickém trhu a před sebou výhled do budoucnosti, 
ve které chce uskutečnit v návaznosti na strategii ŠKODA AUTO 
i své další ambiciózní plány s důrazem na snížení uhlíkové stopy 
a hospodaření s vodou.

2017

Chladicí věže 10 a 30 prošly celkovou opravou. Měníme 
regulátory obou turbín. ŠKO‑ENERGO své teplo nezdražuje, 
a také díky tomu je podle nezávislého experta dálkové teplo 
bezkonkurečně nejvýhodnějším zdrojem tepla pro obyvatele 
Mladé Boleslavi. Automobilka si vybírá ŠKO‑ENERGO i za partnera 
v oblasti elektromobility, konkrétně v budování infrastruktury. 
Mottem ŠKO‑ENERGO už není jen „Hřeje Vás čistá energie“, 
ale také „Čistá energie a e‑Mobilita“.

2018

U mladoboleslavského letiště zprovozňujeme první veřejnou 
dobíjecí stanic ŠKO‑ENERGO. Ta je výsledkem spolupráce 
ŠKO‑ENERGO s automobilkou i magistrátem a společné vize, 
aby se Mladá Boleslav stala inteligentním městem (Smart City). 
V plánu je ještě několik veřejných dobíjecích stanic, nicméně 
hlavním úkolem pro ŠKO‑ENERGO je dobíjecí infrastruktura 
přímo v závodech automobilky. Turbína a generátor TG90 
procházejí generální opravou. Měníme vyzdívky a ocelové pláště 
popelového sifonu fluidního kotle K90 a VN ochrany bloku 90.

2011

Investujeme do zlepšení bezpečnosti práce 
a provozní jistoty. Modernizujeme řídicí 
systémy v infrastruktuře a u čerpací stanice 
dešťových vod ze ŠKODA AUTO také 
zařízení zaměřené na bezpečnost a havarijní 
připravenost. Čistíme velkokapacitní nádrže 
na odpadní vody a opravujeme čerpadla pro 
lisování kalů na stanici Z17A. Na stanici Z29 
sanujeme nátokový bazén a repasujeme 
čerpadla pro přívalové deště. Měníme 
velkoplošné obrazovky pro sledování 
a řízení provozu teplárny.

2012

Od ŠKODA AUTO přebíráme provozy 
energetického hospodářství všech tří 
českých závodů – Mladá Boleslav, Vrchlabí, 
Kvasiny. Je to zásadní krok, protože od této 
doby spravuje ŠKO‑ENERGO kompletní 
energetiku automobilky. Zároveň začínáme 
s rekonstrukcí výtopny a projektem 
horkovodních rozvodů ve Vrchlabí. 
Ve spolupráci s Nadačním fondem Šance 
pro děti organizujeme 1. ročník regionální 
soutěže Boleslavsko hledá talent.

2013

Rozšiřujeme horkovodní sítě v oblasti 
průmyslové zóny a do areálu Česana jih. 
Posilujeme vnitřní páteřní horkovody na 
výstupu z areálu automobilky do města. 
Zdvojnásobujeme kapacitu trasy pro 
dopravu peletek do kotlů. Zahajujeme 
výstavby nové kogenerační jednotky 
pro výrobu tepla a elektrické energie 
ve vrchlabském závodu. 

UKONČUJEME 
CERTIFIKACI

OHSAS 
18001

Inovace 
jsou klíčovou 

součástí Strategie 
ŠKO‑ENERGO 
do roku 2035

2011–2020



ŠKO-ENERGO 
ve faktech a číslech
Vyrábíme, nakupujeme a dodáváme veškeré energie pro ŠKODA AUTO, a to jak v hlavním 
závodě Mladá Boleslav a ve Vývojovém centru Česana, tak v pobočných závodech 
Vrchlabí a Kvasiny. Kromě ŠKODA AUTO zásobujeme teplem 12 tisíc domácností v Mladé 
Boleslavi. Zajištujeme dodávky energií pro ŠKODA AUTO a město 24 hodin denně 
a zaměstnanci pracují v nepřetržitých provozech.

 → Výroba elektrické energie a tepla pro ŠKODU AUTO v teplárně 
v Mladé Boleslavi a v plynových kogeneračních jednotkách 
v závodech Vrchlabí a Kvasiny
 → Teplo je dodáváno obyvatelům a firmám v Mladé Boleslavi
 → Výroba průmyslové vody na Bradleci – voda se čerpá z řeky Jizery 
a po úpravě dodává potrubím do hlavního závodu
 → Výroba chladicí a demineralizované vody
 → Výroba stlačeného vzduchu v kompresorových stanicích
 → Čištění odpadních vod ve speciálních čističkách a jejich 
odvádění ze závodu

 → Zajištění dodávek zemního plynu i dalších potřebných médií 
pro výrobu
 → Zajištění dodávek pitné vody
 → Provozování, opravy a údržba všech energetických sítí v areálech 
všech závodů ŠKODA AUTO
 → Provoz a údržba veškerých energetických zařízení v halách 
a budovách ŠKODA AUTO
 → Provoz a údržba nabíjecích stanic pro elektromobily
 → Při výrobě používáme nejmodernější technologie, abychom 
co nejvíce chránili životní prostředí

Podpora regionu
ŠKO‑ENERGO se snaží být dlouhodobě dobrým „občanem“ regionu a partnerem města Mladá Boleslav. Kromě aktivit a činností regionálních 
organizací a spolků dlouhodobě podporuje i extraligové a prvoligové sportovní kluby – aktuálně například účastníky nejvyšší soutěže mužů 
FK Mladá Boleslav, BK Mladá Boleslav, Technology Florbal Mladá Boleslav nebo 2. nejvyšší soutěže HC Stadion Vrchlabí a ženský basketbal 
ŠKO‑ENERGO MB.

Podíly společníků k 31. prosinci 2019

VW Kraftwerk GmbH

CEZ, a.s., Praha

E.ON Czech Holding AG, Mnichov, Nmecko

Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav

Vr
ch

la
bí

Kv
as

in
y

M
la

dá
 B

ol
es

la
v

44,5 %
ŠKODA AUTO a.s.12 %

ČEZ ESCO, a.s.,

22,5 %
VW Kraftwerk GmbH

21 %
E.ON Beteiligungen GmbH

Zaměstnanci ŠKO-ENERGO
Klíčovou součástí podnikání ŠKO‑ENERGO jsou zaměstnanci, 
pracující v závodech v Mladé Boleslavi, Vrchlabí a Kvasinách.

288
Mladá Boleslav

36
Kvasiny

346
zaměstnanců22

Vrchlabí

Objemy dodávek

 → Elektrická energie

668 GWh
 → Teplo

479 GWh

 → Stlačený vzduch

269 541 tis. m³
 → Zemní plyn

318 GWh

 → DEMI voda

213 tis. m³
 → Pitná a povrchová voda

713 tis. m³

 → Průmyslová voda

277 tis. m³

(údaje za rok 2019)

Sport
Činnost mládežnických 
týmů ve všech výkon‑
nostních a věkových 
kategoriích nebo zají‑
mavé sportovní akce

Kultura
Činnost mládežnických 

hudebních a taneční 
skupin, pěveckých 

a divadelních spolků 
a kulturní akce

Ekologie
Ekologická výchova 
a aktivity spojené 
s ochranou životního 
prostředí a biodiversita

Vzdělávání
Programy na výchovu 

mládeže na školách 
v oblasti sportu, kultury, 

vzdělávání a ekologie 
a volnočasové aktivity dětí

Snižování emisí Snižování CO₂

[ koncentrace (mg/m³) ]
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Emise původních 
práškových
kotlů do roku 1998

Emise kotlů do 2016, 
provoz s ohledem na 
Přechodný národní plán ČR

Současné hodnoty
ve ŠKO-ENERGO

Aktuálně platné 
legislativní limity
v roce 2020

Biomasa (t) Trend snižování emisí CO₂
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Přínos ŠKO-ENERGO k ochraně životního prostředí Snižování emisí CO2 spalováním biomasy




