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Předkládaná výroční zpráva 
za rok 2015 neobsahuje veškeré 
náležitosti zákonného informačního 
minima. Zpráva o vztazích mezi 
ovládající a ovládanou osobou 
a Příloha konsolidované účetní 
závěrky nejsou její součástí a jsou 
k dispozici v sídle společnosti 
a uloženy do sbírky listin 
u Obchodního soudu v Plzni.
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úvodní slovo 
předsedy představenstva

Vážený akcionáři, vážení obchodní přátelé, dámy a pánové,
své úvodní slovo k výroční zprávě bych rád zahájil konstatováním, že i přes vnější 
nepříznivé podmínky v energetickém sektoru České republiky, zejména při legis-
lativní nestabilitě prostředí, se Plzeňské teplárenské podařilo opět dosáhnout 
uspokojivého kladného hospodářského výsledku v řádech stovek milionů korun.
Naše hospodaření výrazně ovlivnilo několik skutečností:
• rok 2015 byl opět teplotně nadprůměrným (se stejnou průměrnou roční teplo-
tou jako rok 2014)
• pokračující pokles cen silové elektrické energie na Lipské burze
• rostoucí cena emisních povolenek na evropském trhu
Tyto nepříznivé externí vlivy se nám stále daří částečně eliminovat zejména díky 
promyšleným a efektivním řízením společnosti a realizovanými investicemi v mi-
nulých letech (zelený kotel na čisté spalování biomasy, speciální dopravníkové 
trasy paliva do kotlů, sušičky biomasy apod.).
Svou váhu jistě mají i pravidelné a plynulé investice a opravy do výrobního za-
řízení, což udržuje teplárenské sítě i kompletní výrobní zařízení v trvalé kondici 
a minimalizuje množství vzniklých havárií v průběhu roku, zejména v zimních 
měsících.
A co se nám v uplynulém roce povedlo? Především byl úspěšně realizován pro-
jekt „Náhrada parovodu MOVO horkovodem“. Při této investiční akci se podařilo 
nahradit přes 2 380 m parovodního potrubí horkovodním a tak ročně snížit 
emise Eps do ovzduší o 7,73 t. Na projekt se nám dokonce podařilo načerpat 
prostřednictvím Státního fondu životního prostředí 60 % celkově uznatelných 
nákladů z fondů Evropské unie (cca 36 mil. Kč). 
Pro zefektivnění nastavených postupů a procesů v rámci společnosti byl ke dni 
1. ledna 2015 založen úsek vnitřního auditu společnosti.
V průběhu celého roku 2015 jsme pokračovali ve výstavbě projektu ZEVO Chotí-
kov s původním cílem dokončení stavby k 31. 12. 2015. Bohužel musím kon-
statovat, že v rámci výstavby projektu ZEVO Chotíkov došlo k několika zásadním 
problémům.
• I přes souhlasné stanovisko Evropské unie (komisaři JASPERS), jsme nezískali 

přislíbenou dotaci ve výši 500 mil. Kč. Důvodem byla absence odpadové legisla-
tivy v rámci České republiky (konkrétně Zákon o odpadech).
• V průběhu roku nám byla Krajským soudem v Plzni postupně dvakrát zrušena 
pravomocnost stavebního povolení (na základě žalob ekologických teroristů) 
a my jsme byli nuceni přikročit k vypracování a následné realizaci projektů 
konzervace díla.
• V roce 2015 jsme také řešili jednotlivé kroky vedoucí k zajištění dostatku 
paliva (tj. komunálního odpadu) pro náš strategický projekt v Chotíkově, 
a to založením dceřiné společnosti Čistá Plzeň, s.r.o. Tato společnost postupně 
propachtovala části závodů dosavadních zajišťovatelů svozů v Plzni. V současné 
době tato společnost zodpovídá za nastavení integrovaného systému nakládání 
s komunálním odpadem v rámci města Plzně.
I v roce 2015 podpořila Plzeňská teplárenská celou řadu kulturních, sportovních 
a charitativních akcí, institucí a spolků na území města Plzně. Z největších mohu 
jmenovat opět např. Fakultní nemocnici Plzeň, mládežnické oddíly FC Viktoria 
Plzeň a HC Plzeň 1929, Mezinárodní divadelní festival, filmový festival Finále, 
Západočeskou univerzitu v Plzni, ZOO Plzeň, Městskou a Diecézní charitu. Rov-
něž jsme finančně přispěli na kulturní akce jednotlivých městských obvodů. 
V rámci „kulturně-prestižního roku 2015“ byla určitě nejvíce prezentována naše 
finanční spolupráce na projektu Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015.
Závěrem chci jménem svým, i jménem představenstva společnosti, poděkovat 
managementu i našim zaměstnancům, kteří svojí prací přispěli k vynikajícím 
výsledkům celé společnosti.
Dále děkuji akcionáři společnosti, Statutárnímu Městu Plzeň, zákazníkům 
a dodavatelům za jejich spolupráci, která napomohla k tomu, že Plzeňská teplá-
renská, a.s. uzavřela rok 2015 opět s kladným hospodářským výsledkem.

                Tomáš Drápela
   předseda představenstva a generální ředitel společnosti*ZEVO – zařízení pro energetické využívání odpadů
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profil společnosti
a její poslání

Akciová společnost Plzeňská teplárenská patří svými klíčovými produkty 
mezi společensky prospěšné energetické společnosti působící především 
na území města Plzně. Společnost zajišťuje dodávku tepelné energie pro 
potřeby vytápění a přípravu teplé vody, elektrické energie a energie chla-
du pro více než dvě třetiny poptávky plzeňských odběratelů těchto života 
potřebných energií.
Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepelné ener-
gie, výroba elektřiny a obchod s elektřinou. K těmto hlavním předmětům 
podnikání vlastnila společnost v roce 2015 příslušné licence dle zákona 
č. 91/2005 Sb. v úplném znění energetického zákona.
Společnost vlastní certifikát na schopnost poskytování primární regulace 
frekvence, sekundární regulace výkonu a patnáctiminutové zálohy. 
Další aktivity společnosti jsou menšího rozsahu a vyplývají z vlastnictví 
hmotných investičních prostředků a z využití odborností zaměstnanců 
společnosti. Ke všem dalším předmětům podnikání společnost vlastní 
příslušná oprávnění k uvedeným činnostem dle obecně závazných právních 
předpisů.
Společnosti jsou uděleny certifikáty, které osvědčují, že management 
jakosti organizace je ve shodě s požadavky systémové normy jakosti 
ISO 9001:2009 a systém environmentálního managementu je ve shodě 
s požadavky normy ISO 14001:2005. Systém managementu BOZP je pak 
certifikován ve shodě se systémem Bezpečný podnik. Certifikáty jsou pravi-
delně obhajovány, probíhají 3letá období recertifikace a každý rok kontrolní 
audit.
S ohledem na základní předměty podnikání a především území, na kterém 
společnost své služby poskytuje, nemá společnost v zahraničí žádné orga-
nizační složky.
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• VýROBA ELEKTřINy
• VýROBA TEPELNé ENERgIE
• ROZVOD TEPELNé ENERgIE
• OBCHOD S ELEKTřINOu
• DRážNí DOPRAVA
• PROVOZ DRáHy - VLEČKy
• uByTOVACí SLužBy
• HOSTINSKá ČINNOST
• KOVOOBRáBěČSTVí
• OPRAVy, REVIZE A PERIODICKé ZKOušKy VyHRAZENýCH TLAKOVýCH ZAříZENí
• PROJEKTOVá ČINNOST VE VýSTAVBě
• ČINNOST TECHNICKýCH PORADCů V OBLASTI PROVOZu A OPRAV ENERgETICKýCH ZAříZENí
• ZáMEČNICTVí
• TESTOVáNí, MěřENí A ANALýZy
• MANIPuLACE S NáKLADEM
• ÚDRžBA MOTOROVýCH VOZIDEL A JEJICH PříSLušENSTVí
• ZPROSTřEDKOVáNí OBCHODu
• SPECIALIZOVANý MALOOBCHOD
• KOPíROVACí PRáCE
• PROVáDěNí STAVEB, JEJICH ZMěN A ODSTRAňOVáNí
• ZPROSTřEDKOVáNí SLužEB
• PODNIKáNí V OBLASTI NAKLáDáNí S NEBEZPEČNýMI ODPADy
• NAKLáDáNí S ODPADy (VyJMA NEBEZPEČNýCH)
• REKLAMNí ČINNOST A MARKETINg
• SLužBy V OBLASTI ADMINISTRATIVNí SPRáVy A SLužBy ORgANIZAČNě HOSPODářSKé POVAHy 
    u FyZICKýCH A PRáVNICKýCH OSOB
• PROVOZOVáNí VODOVODů A KANALIZACí PRO VEřEJNOu POTřEBu
• IZOLATéRSTVí
• ČINNOST TECHNICKýCH PORADCů V OBLASTI ENERgETIKy
• VODOINSTALATéRSTVí, TOPENářSTVí
• MONTáž A OPRAVy VyHRAZENýCH ELEKTRICKýCH ZAříZENí
• ČINNOST ÚČETNíCH PORADCů, VEDENí ÚČETNICTVí, VEDENí DAňOVé EVIDENCE

předměty podnikání 
společnosti



9

klíčové události
roku 2015
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základní orGanizační
struktura k 31. 12. 2015



představenstvo
Mgr. ToMáš Drápela | předseda představenstva
datum narození: 24. 12. 1961
bydliště: Plzeň, Modřínová 2756/5

Ing. Jiří Bis | místopředseda představenstva
datum narození: 26. 4. 1941
bydliště: Plzeň, Koterovská 566/145

Ing. Zdeněk dongres | člen představenstva
datum narození: 8. 6. 1954
bydliště: Rokycany, Volduchy 276

Ing. oldřich rozšafný | člen představenstva
datum narození: 19. 1. 1959
bydliště: Plzeň, náměstí generála Píky 2293/31

ivan dischinger | člen představenstva
datum narození: 12. 7. 1963
bydliště: Plzeň, Střední cesta 1141/28
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dozorčí rada
Ing. Miloslava šlaJsová 
předsedkyně dozorčí rady
datum narození: 17. 10. 1952
bydliště: Plzeň, Mezi Ploty 373/49

Petr fišer 
místopředseda dozorčí rady
datum narození: 4. 4. 1973
bydliště: Plzeň, Slovanská alej 1939/22

Ing. václav štekl
člen dozorčí rady
datum narození: 21. 6. 1976
bydliště: Plzeň, Letkovská 39/34

Ing. Petr ryBář
člen dozorčí rady
datum narození: 11. 11. 1945
bydliště: Plzeň, Borůvková 228/15

Ing. pavel Pavlátka 
člen dozorčí rady
datum narození: 14. 5. 1982
bydliště: Hluboká nad Vltavou, Husova 459

Ing. pavel homola 
člen dozorčí rady
datum narození: 8. 4. 1963
bydliště: Karlovy Vary, K. Kučery 244/3

Mgr. ondřeJ Ženíšek
člen dozorčí rady
datum narození: 15. 10. 1976
bydliště: Plzeň, Prokopova 397/17

Ing. Jan skřivánek
člen dozorčí rady
datum narození: 5. 6. 1979
bydliště: Plzeň, Částkova 2215/50

marcela světlíková
členka dozorčí rady
datum narození: 26. 6. 1963
bydliště: Plzeň, Dopravní 128/31

Josef Polívka
člen dozorčí rady
datum narození: 9. 9. 1962
bydliště: Plzeň, Lhota 328

miloslav kolařík
člen dozorčí rady
datum narození: 17. 12. 1972
bydliště: Plzeň
Růženy Svobodové 608/6

tomáš Čihák
člen dozorčí rady
datum narození: 16. 2. 1964
bydliště: Plzeň, Kaštanová 12



výkonný manaGement
Mgr. ToMáš Drápela | generální ředitel
datum narození: 24. 12. 1961
bydliště: Plzeň, Modřínová 2756/5

Ing. zdeněk dongres | výrobní ředitel
datum narození: 8. 6. 1954
bydliště: Rokycany, Volduchy 276

JakuB voJta, BBs | obchodně technický ředitel
datum narození: 2. 10. 1978
bydliště: štěnovice, Liliová 419

Ing. helena Jahnová | finanční ředitelka
datum narození: 8. 2. 1972
bydliště: Zruč - Senec, Sluneční 439

15

Mgr. ondřeJ Ženíšek
člen dozorčí rady
datum narození: 15. 10. 1976
bydliště: Plzeň, Prokopova 397/17

miloslav kolařík
člen dozorčí rady
datum narození: 17. 12. 1972
bydliště: Plzeň
Růženy Svobodové 608/6
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změny v orGánech společnosti 
v průběhu roku 2015

Na jednání Rady města Plzně v působnosti valné hromady společnosti dne 
19. 2. 2015 byli zvoleni novými členy představenstva pánové Ing. Oldřich 
Rozšafný a Ivan Dischinger, současně byli odvoláni pan Radislav Neubauer 
a Ing. Miloslava šlajsová. Novými členy dozorčí rady společnosti byli na 
témže jednání Rady města Plzně zvoleni: Ing. Petr Rybář, Ing. Václav štekl, 
Petr Fišer, Ing. Pavel Rödl, Ing. Miloslava šlajsová a Mgr. Ondřej ženíšek. 
Z dozorčí rady byli odvoláni Tomáš Trnka, Irena Rottová, Jaroslav Výborný, 
Peter Bochnovič a Ing. Helena Jahnová.
Rada města Plzně v působnosti valné hromady dne 24. 9. 2015 vzala na 
vědomí odstoupení člena dozorčí rady společnosti Ing. Pavla Rödla a do 
funkce členky dozorčí rady byla na témže jednání Rady města Plzně zvolena 
paní Marcela Světlíková.



personálně sociální 
oblast

Za rok 2015 činil průměrný přepočtený počet zaměstnanců 286,7 a průměrný fyzický počet zaměst-
nanců 288,6. K  31. 12. 2015 zaměstnávala společnost celkem 294 zaměstnanců, z toho 106 THP 
a 188 dělníků. Počet zaměstnanců se oproti předešlému roku navýšil o zaměstnance přijaté pro 
spalovnu Chotíkov.
Produktivita práce z přidané hodnoty vzrostla proti předešlému roku o 3,8 %. V absolutním vyjádření 
činila v roce 2015 produktivita práce z přidané hodnoty na 1 zaměstnance 3.497 tis. Kč.
Také v roce 2015 pokračovala společnost v zabezpečení kvalitního programu sociálního rozvoje se za-
měřením na sociální a kulturní potřeby zaměstnanců. Společnost poskytovala příspěvky na doplňkové 
penzijní připojištění a životní pojištění, příspěvky na rekreaci zaměstnanců a pobyty dětí, dále zajiš-
ťovala závodní stravování, provozovala závodní ordinaci s cílem co nejlépe zajistit pracovně lékařské 
služby a nabídla právní poradnu. Prostřednictvím příspěvku odborové organizaci přispěla společnost 
také na řadu sportovních a kulturních akcí. 
Společnost dodržuje veškerou pracovněprávní legislativu, kolektivní smlouvu a další platné předpisy. 
V průběhu roku 2015 probíhala pravidelná setkání vedení společnosti se zástupci odborů zaměřená 
na hospodaření společnosti, její výhled do budoucnosti i stávající problematiku zaměstnanců. Odbo-
rovou základnu tvoří 121 odborářů z řad zaměstnanců a podepsaná kolektivní smlouva pokračovala 
v tradici úspěšného kolektivního vyjednávání.
Profesní růst zaměstnanců je dalším neméně důležitým cílem společnosti. Vzdělávací činnost byla 
zaměřena především na odborné kurzy a semináře pro THP a na profesní růst dělníků, především pe-
riodická školení ze zákona. Společnost umožnila krátkodobé praxe studentům plzeňských středních 
škol. Pro zájemce z řad zaměstnanců probíhaly dále kurzy anglického a německého jazyka.
Tak jako každoročně ocenilo vedení společnosti na firemní společenské akci pořádané v závěru roku 
nejlepší zaměstnance roku. Konal se také již tradiční Dětský den v ZOO.
Veškeré potřebné personální informace měli zaměstnanci k dispozici v průběhu roku na nástěnkách 
v areálu společnosti, firemním intranetu, velkoplošných obrazovkách a na stránkách firemního časopi-
su „Teplárník“, který informuje o aktuálním životě ve společnosti, a to jak v pracovních, tak i mimopra-
covních aktivitách zaměstnanců.
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plzeŇská teplárenská
pomáhá

Moto „Více než energie“, které má společnost Plzeňská teplárenská ve svém logotypu signalizuje sna-
hu poskytnout svým odběratelům a obchodním partnerům něco více než standardní dodávku energií. 
Společnost si uvědomuje své silné postavení jak v Plzni, tak v Plzeňském kraji a snaží se každoročně 
pomáhat finančně v oblastech zdravotnictví, charity, kultury, školství a sportu. 

V oblasti charity a zdravotnictví přispěla společnost mimo jiné těmto organizacím:
•     Fakultní nemocnice Plzeň 
•     Diecézní charita Plzeň - sociální projekty na území města Plzně
•     Diakonie Českobratrské církve evangelické (hydromasážní vana pro Denní stacionář Človíček)
•     Centrum Hájek (příspěvek na modernizaci ohřevu TV a regulace topné soustavy v centru Hájek)
•     Hospic sv. Lazara v Plzni

V oblasti kultury přispěla společnost ve vyšším objemu oproti minulým rokům mimo jiné i proto, že rok 
2015 bylo město Plzeň evropským hlavním městem kultury. Finanční příspěvky se týkaly organizací, 
akcí a projektů:
•     ZOO Plzeň     
•     ÚMO PLZEň 3 - škodaland
•     REPORT media - žebřík 2015  
•     TRANSPART - Divadelní léto 2015
•     Kulturní centrum Papírna   
•     NADACE 700 let - Historický víkend
•     Dům pohádek    
•     Filharmonie Plzeň
•     Město her na Boleváku   
•     Evropské hlavní město kultury

V roce 2015 podporovala společnost také kulturní festivaly: Summercityfest, živá ulice, Jazz bez 
hranic, Mezinárodní divadelní festival, Filmový festival Finále, dětský filmový festival Juniorfest, Hra-
dišťské kulturní léto, dětský loutkový festival Skupova Plzeň, festival humoru Komedy fest, festival 
stepu.
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V oblasti školství přispěla společnost mimo jiné těmto organizacím:
•     Západočeská univerzita v Plzni - Olympiáda techniky
•     TJ ZP Halma ÚSP Zbůch - TJ zdravotně a mentálně postižených při ústavu sociální péče ve Zbůchu
•     gymnázium Opavská
•     Zš a Mš Chotíkov
•     25. Zš Plzeň
•     Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora švejcara

V oblasti sportu přispěla společnost mimo jiné těmto organizacím a akcím:
•     FC Viktoria Plzeň
•     HC Plzeň 1929
•     TJ Lokomotiva Plzeň
•     Plzeňská tenisová, s.r.o.
•     Sdružení střeleckých klubů města Plzně
•     AEROKLuB Plasy - Den ve vzduchu
•     Plzeňští otužilci
•     Festival sportu
•     Běh Plzeňské teplárenské kolem Boleveckých rybníků
•     Jachetní klub škoda - Plzeň



plzeŇská teplárenská 
a životní prostředí

Plzeňská teplárenská, a.s. postavila svoji filozofii výroby dodávaných ener-
gií na kogeneračním způsobu výroby tepelné a elektrické energie. Právě 
kombinovaná výroba elektřiny a tepla je jedním z mála způsobů, který je 
při získávání energie velmi šetrný k životnímu prostředí. Při společné výro-
bě elektřiny a tepla dochází oproti oddělené výrobě elektřiny v elektrárně 
a tepla ve výtopně až k třetinové úspoře primárního paliva. Stejnou měrou 
se tak snižují všechny negativní dopady na životní prostředí od samotné 
těžby a dopravy paliva přes jeho spalování a produkci odpadů až po koneč-
nou spotřebu vyrobených energií.
Teplárenské zdroje, tedy zdroje používající právě kombinovanou výrobu 
elektřiny a tepla, mají podstatně vyšší účinnost výroby energií, mají lepší 
technické i ekonomické předpoklady k realizaci takových opatření, která 
odstraní, popřípadě minimalizují negativní dopady na životní prostředí. Tyto 
zdroje jsou podstatně lépe provozovány právě s cílem snížit ekologickou 
zátěž.
Plzeňská teplárenská, a.s. se snaží o využívání obnovitelných zdrojů 
k výrobě energií. Jedná se o taková paliva a energetické zdroje, jejichž vyu-
žití v decentralizovaných a lokálních tepelných zařízení nepřichází v úvahu 
vůbec, nebo jen velmi omezeným způsobem. Z obnovitelných zdrojů, které 
jsou z hlediska emisí CO2 a tvorby skleníkového procesu neutrální, je to 
především biomasa, kterou společnost používá k výrobě elektřiny a tepla 
již od roku 2003. Výsledkem tohoto snažení je skutečnost, že společnost 
vyrábí aktuálně téměř 28 % své produkce elektrické energie z obnovitel-
ných zdrojů.
Dalším důkazem toho, že má Plzeňská teplárenská, a.s. opravdu kladný 
vztah k životnímu prostředí, je její aktivní vstup do oblasti druhotného vyu-
žívání komunálního odpadu. Projekt „ZEVO“ (zařízení na energetické využí-
vání odpadů), jehož výstavba se na skládce komunálního odpadu Chotíkov 
realizuje, je toho důkazem. V obrovském množství komunálního odpadu 
vznikajícím vlivem rozvoje civilizace směrem ke konzumní společnosti vidí 
Plzeňská teplárenská, a.s. veliký potenciál obnovitelné energie.
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Plzeňská teplárenská, a.s. se společně s vlastníkem – Městem Plzeň 
a několika významnými plzeňskými společnostmi zapojila do evropského 
projektu ZeEuS, který se zabývá řešením elektromobility veřejné dopravy. 
Společnost zrealizovala na konečné linky č. 33 v Krašovské ulici dobíjecí 
stanici pro elektrobusy. Tímto krokem se město Plzeň zařadilo mezi taková 
města jako Barcelona, Bonn, Cagliari, London, Münster a Stockholm.
Společnost si je vědoma svého hlavního poslání, kterým je zajištění tepel-
né pohody a spolehlivá dodávka teplé vody do všech jí zásobených objektů 
na území města Plzně. Zároveň si je však plně vědoma své povinnosti, kte-
rou je šetrný přístup k životnímu prostředí a tím zachování plnohodnotného 
žití, ať už přímo ve městě Plzni, či jeho blízkém okolí.   



zpráva dozorčí rady

Od 1. ledna 2015 pracovala dozorčí rada ve složení: Josef Polívka – předseda dozorčí rady (do 19. 2. 2015, 
člen dozorčí rady i po 19. 2. 2015), Ing. Miloslava šlajsová - předsedkyně dozorčí rady (od 19. 2. 2015), 
Tomáš Trnka – místopředseda dozorčí rady (do 19. 2. 2015), Peter Bochnovič (do 24. 9. 2015), Petr Fišer 
- místopředseda dozorčí rady (od 19. 2. 2015), Jaroslav Výborný (člen dozorčí rady do 19. 2. 2015), Irena 
Rottová (členka dozorčí rady do 19. 2. 2015), Ing. Helena Jahnová (členka dozorčí rady do 19. 2. 2015), 
Tomáš Čihák, Ing. Jan Skřivánek, Miloslav Kolařík, Ing. Pavel Pavlátka (za společnost Carbunion Bohe-
mia, s.r.o.), Ing. Pavel Homola (za společnost Sokolovská uhelná, a.s.), Ing. Václav štekl (člen dozorčí rady 
od 19. 2. 2015), Mgr. Ondřej ženíšek (člen dozorčí rady od 19. 2. 2015), Ing. Petr Rybář (člen dozorčí rady 
od 19. 2. 2015), Ing. Pavel Rödl (člen dozorčí rady od 19. 2. do 24. 9. 2015) a Marcela Světlíková (členka 
dozorčí rady od 24. 9. 2015).
Dozorčí rada se během roku 2015 sešla na 11 řádných zasedáních a 1 zasedání mimořádném. Všechna 
jednání dozorčí rady byla usnášeníschopná. Ve dnech 30. 11. - 1. 12. 2015 se konalo společné pracovní 
výjezdní zasedání představenstva, dozorčí rady a vedení společnosti v hotelu Esplanade v Mariánských 
Lázních. Projednáno bylo zejména plnění hlavních strategických úkolů společnosti a podnikatelský plán pro 
následující kalendářní rok. 
V průběhu roku 2015 se dozorčí rada při uplatňování svého práva kontroly řídila Stanovami společnosti 
a obecně závaznými právními předpisy platnými pro činnost akciových společností. Ve zmíněném období se 
dozorčí rada věnovala především svému hlavnímu úkolu, tj. dohledu nad výkonem působnosti představen-
stva a následně přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku. V zájmu akcionáře – Statu-
tárního města Plzeň se soustředila kromě jiného na kontrolu průběžných ekonomických výsledků, plnění 
podnikatelského záměru a usnesení Rady města Plzně v působnosti valné hromady společnosti Plzeňská 
teplárenská, a.s. konané dne 25. 6. 2015. Důležitým momentem v roce 2015 byla rovněž průběžná kontro-
la procesu projektu výstavby ZEVO Chotíkov. Současně napomáhala dozorčí rada představenstvu při na-
plňování strategie rozvoje akciové společnosti. Představenstvem, generálním ředitelem i všemi vyzvanými 
pracovníky společnosti jí byly poskytovány všechny potřebné podklady, informace a vysvětlení. V činnosti 
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představenstva nebyly shledány závady ani porušení Stanov společnosti 
ani platných zákonů.
Dozorčí rada hodnotí kladně zejména:
• dosažený kladný hospodářský výsledek
• úspěšné provozování „zeleného kotle“ na spalování biomasy (za rok 
    2015 spálila společnost téměř 300 000 t biomasy)
• pokračování projektu výstavby spalovny ZEVO Chotíkov  
• prostřednictvím dceřiné společnosti Čistá Plzeň, s.r.o. převzetí svozu
    komunálního odpadu v rámci města Plzně 
• v rámci snahy o co největší efektivitu procesů uvnitř společnosti založení 
    úseku vnitřního auditu společnosti 
• i nadále vyvíjený tlak na kvalitu dodávané štěpky i hnědého uhlí
• pozornost, která je věnována spolehlivosti horkovodní soustavy

Po přezkoumání roční účetní uzávěrky dozorčí rada konstatuje, že pod-
le jejích poznatků a zprávy auditorské firmy tato odpovídá skutečnosti 
a podává akcionářům pravdivý přehled o majetku, závazcích, jmění, 
finanční situaci a celkových výsledcích hospodaření společnosti v roce 
2015.
Po přezkoumání konsolidované účetní závěrky konsolidačního celku 
Plzeňská teplárenská, a.s. k  31. 12. 2015 dozorčí rada konstatuje, 
že podle jejích poznatků a zprávy auditorské firmy tato odpovídá skuteč-
nosti a podává akcionářům pravdivý přehled o majetku, závazcích, jmění, 
finanční situaci a celkových výsledcích hospodaření konsolidačního celku 
v roce 2015. 
Dozorčí rada v souladu s právními předpisy posoudila návrh představen-
stva na rozdělení zisku společnosti za rok 2015 a konstatovala, že návrh 
byl zpracován v souladu se Stanovami společnosti a platnými právními 
normami. Dozorčí rada tudíž schvaluje výsledky hospodaření za rok 2015 
a doporučuje valné hromadě schválit navržené rozdělení zisku za rok 



2015. Dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 dle para-
grafu 82, zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích vypracovanou představenstvem Plzeňské 
teplárenské, a.s. jako vůči Městu Plzni ovládanou osobou bez výhrad.
V závěru zprávy o kontrolní činnosti by členové dozorčí rady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. rádi 
poděkovali všem, kteří se v roce 2015 podíleli na úspěšném plnění podnikatelského záměru a plnění 
strategických cílů schválených usnesením Rady města Plzně v působnosti valné hromady Plzeňské 
teplárenské, a.s.
     

          Ing. Miloslava šlajsová
        předsedkyně dozorčí rady
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