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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
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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

13
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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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o činnosti
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marketinG

Plzeňská teplárenská, a.s. na základě dlouholeté strategie individuálního 
přístupu k zákazníkům trvale připojuje vyšší počet nových zákazníků a záro-
veň neeviduje žádná odpojení od tepelné sítě. V roce 2015 se připojilo na 
tepelné sítě 37 nových odběratelů a 6 odběratelů rozšířilo dodávku tepelné 
energie o teplou vodu. Předpokládané roční navýšení prodeje tepelné ener-
gie je téměř 22 000 gJ. Tento stav je potěšující, avšak je nutné si uvědomit, 
že tento stav díky zvyšující se konkurenci, růstu nových technologií a mnoha 
dalším faktorům nemusí v budoucnu pokračovat. Z těchto důvodů započala 
společnost s kroky vedoucími ke zvýšení kvality dodávaných služeb a změně 
přístupu k současným i potenciálním zákazníkům. 
Primárním zájmem společnosti při komunikaci s majiteli a developery je klást 
důraz na spolehlivost, bezpečnost a bezstarostnost systému centralizovaného 
zásobování teplem. Rovněž je v současné době patrná změna uvažování lidí, 
kteří díky období hospodářského útlumu přistupují k rozhodování o dodáv-
kách tepla opatrněji.
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výroba, dodávka a rozvod 
tepelné enerGie a enerGie chladu

Společnost vyrábí tepelnou energii na centrální teplárně v Doubravecké 
ulici a čtyřech lokálních plynových kotelnách. Jednotlivé městské části jsou 
navzájem propojeny systémem páteřních primárních napáječů, což umožňu-
je maximální možné využití kombinované výroby tepelné a elektrické energie 
na centrální teplárně. Prostřednictvím primárních horkovodních sítí, sekun-
dárních teplovodních sítí a 730 předávacích stanic zásobovala společnost ke 
konci roku 2015 celkem 2 378 odběrných míst 1 935 zákazníků na téměř 
celém území města Plzně.
V roce 2015 vyrobila společnost na centrální teplárně 8 747 TJ a lokálních 
kotelnách 2 TJ. Pro městské části Bory, Skvrňany a Slovany nakoupila 238 TJ 
tepelné energie. Odběratelům tepla bylo celkem prodáno 2 647 TJ tepelné 
energie za průměrnou cenu 375,47 Kč/gJ ve skladbě 46 % bytový sektor 
a 54 % nebytový sektor.
Dodávky tepelné energie byly v průběhu roku zajišťovány plynule bez zásad-
ních přerušení a lokální odstávky horkovodní sítě byly pouze několikadenní.
Plánované roční hodnoty prodeje tepla se podařilo splnit pouze na 92,9 %. 
Rok 2015 byl z pohledu venkovních teplot velice podobný předešlému roku, 
který byl nejteplejším rokem za posledních 50 let a z pohledu roční užiteč-
né dodávky vůbec nejslabším rokem za období akciové společnosti. Tento 
propad byl zároveň umocněn hospodárným chováním stávajících odběratelů 
podpořeným investicemi do zkvalitnění tepelně-technických vlastností svých 
převážně bytových objektů.
V roce 2015 bylo dodáno odběratelům energie chladu celkem 4 019 MWh 
energie chladu, což je o 22 % nižší dodávka proti předešlému roku způsobe-
ná především nižším odběrem energie chladu ze strany Plzeňského Prazdro-
je vlivem plánované odstávky odběrného zařízení.



30



31

výroba a dodávka 
elektrické enerGie

Elektrickou energii vyrábí společnost na moderním zařízení pro kombinovanou výrobu elektrické a te-
pelné energie. Zařízení se skládá z jedné dvoutělesové přetlakové turbíny s jedním regulovaným odbě-
rem a jedné jednotělesové kondenzační turbíny se dvěma regulovanými odběry. Oba generátory tvoří 
tzv. fiktivní blok. Dále je v provozu „zelený“ výrobní blok s kotlem K7 na biomasu a turbosoustrojím Tg3.
Instalovaný výkon fiktivního bloku s označením PLTEP pro dodávky silové elektřiny a podpůrných služeb 
je 137 MWe, instalovaný výkon bloku K7 + Tg3 je 13,5 MWe.
Výhradním odběratelem silové elektřiny byla v roce 2015 společnost Sev.en EC, a.s. (dříve Elektrárna 
Chvaletice a.s.), se kterou měla společnost uzavřenou kupní smlouvu na odběr elektřiny. Druhým od-
běratelem elektřiny - podpůrných služeb, je od roku 2001 provozovatel přenosové soustavy společnost 
ČEPS, a.s., pro kterou společnost v roce 2015 rezervovala a dodávala na základě dlouhodobé smlouvy 
certifikované podpůrné služby tj. primární regulaci frekvence, sekundární regulaci výkonu a minutovou 
zálohu MZ15+. Smlouva se společností ČEPS, a.s. je platná do konce roku 2018. Také v roce 2015 ob-
chodovala společnost s regulační energií v rámci Vyrovnávacího trhu (VT), kde vyhodnocení je provádě-
no prostřednictvím OTE, a.s. a ČEPS, a.s. 
Nově v roce 2015 obchodovala společnost také na Vnitrodenním trhu (VDT) a blokovém trhu (BT) se 
silovou elektřinou, tento trh je organizován OTE, a.s. 
Zbývající volný elektrický výkon byl v průběhu roku 2015 nabízen jednak jako flexibilní dodávka silové 
elektřiny na denním trhu, vnitrodenním a blokovém trhu OTE, a.s., nebo na denním trhu s PpS (podpůr-
né služby) pro ČEPS, a.s., který tento trh organizuje.
Plánovanou roční hodnotu tržeb z prodeje elektrické energie se podařilo přeplnit na 105 %, což vzhle-
dem k extremně mírné zimě a pokračujícímu trendu poklesu ceny silové elektřiny byl velmi dobrý 
výsledek, na které se hlavním dílem podílely dodávky PpS, prodej silové elektřiny, příplatky za spalování 
biomasy a v neposlední řadě celkové provozování výrobního zařízení s důrazem na maximální využití 
kogeneračního provozu (kombinovaná výroba tepla a elektrické energie).
Otevření trhu s elektřinou zastihlo společnost výborně připravenou a i v roce 2015 se pokračovalo 
ve velmi dobrých obchodních výsledcích s elektrickou energií. Společnost je samostatným subjektem 
zúčtování, což umožnilo mimo jiné aktivní účast na Vnitrodenním trhu OTE, a.s. Podařilo se prodat veš-
keré volné kapacity ve výrobě elektrické energie vytvořené zkrácením plánovaných odstávek, realizací 
technických opaření, které umožnily provozovat bloky v letních měsících při vyšším výkonu. Dále byla 
úspěšně provedena recertifikace zařízení pro poskytování PpS s cílem zvýšit možný rozsah poskytovaní 
PpS a umožnit vyšší variabilitu provozu.
Společnost se úspěšně zúčastnila dlouhodobých výběrových řízení na nákup podpůrných služeb pro 
ČEPS, a.s. pro roky 2017 a 2018.
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Současně se podařilo vytvořit vhodné technické podmínky pro společné spalování uhlí a biomasy 
s minimem technických poruch. Spolehlivost a následná zajištěnost sjednaných obchodů podpořila 
perfektní spolupráce všech odborných úseků společnosti. S uspokojením lze konstatovat, že spo-
lečnost i v roce 2015 úspěšně pokračovala v nových podmínkách energetiky, a že si stále drží velice 
dobrou pozici na trhu s elektrickou energií.
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investice
Společnost pořídila v roce 2015 hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek 
v hodnotě 626.345 tis. Kč (včetně zaplacených záloh). Tyto investice byly kryty 
jak z vlastních, tak i cizích zdrojů (úvěr pro ZEVO a horkovod Chotíkov, dotace 
pro horkovod Chotíkov). 
Obdobně jako v předchozím roce byly v rámci úspor investičních prostředků 
realizovány v oblasti výrobních zdrojů pouze ty investice, které byly vynuceny 
legislativou a dále rekonstrukce dožitých částí technologie popřípadě jejich 
modernizace pro zajištění jejich spolehlivého provozu. Jednalo se především 
o dokončení příprav, opatření a analýz nutných k plnění nových emisních 
limitů platných od 1. ledna 2016 na kotlích K4, K5, K6 a K7, způsob měření 
a vykazování hodnot plynných emisí a tuhých znečišťujících látek, dokončení 
rekonstrukce špičkových ohříváků šO1, šO2 a šO3, náhradu dožitého řídicího 
systému Contronic v technologickém celku Tg1 a strojovny II za nový systém 
Honeywell, výměnu měřidel tepla na horkovodních napáječích Jih, Sever 
a Východ, zokruhování části odpadních vod a řada dalších. Z plánované částky 
investičních akcí výrobního úseku představující částku 62.597 tis. Kč bylo 
vyčerpáno 38.369 tis. Kč. 
Velký význam pro město Plzeň a okolí bude mít jistě zařízení pro energetické 
využití odpadů ZEVO* Chotíkov včetně jeho propojení s horkovodní tepelnou 
sítí, jejíž výstavba byla zahájena v roce 2013. Na jeho realizaci vynaložila spo-
lečnost v roce 2015 částku 423,9 mil. Kč. Celkově ke konci roku 2015 bylo na 
tuto investiční akci již profinancováno 2.432,8 mil. Kč. 
V oblasti zvýšení dodávek tepelné energie a obnovy rozvodného tepelného 
zařízení bylo proinvestováno v roce 2015 celkem 122.930 tis. Kč. Tyto finanč-
ní prostředky byly použity jak na výstavbu nových tepelných sítí, tak i výstavbu 
a rekonstrukce předávacích stanic tepla. Převážná část rozvoje tepelné sítě 
byla realizována v centru města. Nejvýznamnější akcí v této oblasti byla 
náhrada parovodu MOVO novým horkovodním řadem, kterým je nyní zajištěno 
zálohování tepelné sítě v oblasti Slovan a částečně i možnost dodávek tep-
la do lokality Bory. V ulici Koperníkova byl zrealizován nový horkovodní řad. 
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Za zmínku stojí také nové horkovodní přípojky v ulicích Božkovská, Jablonského, Harantova, Boettin-
gerova a připojení areálu „DEPO“ Plzeň 2015. Celkový příkon objektů připojených v roce 2015 na sou-
stavu centralizovaného zásobování teplem činil téměř 6,7 MWt. Rekonstrukcí prošlo několik blokových 
předávacích stanic, čtyři na Severním předměstí a jedna v lokalitě Skvrňany.
V areálu bývalé výtopny Bory bylo vybudováno zázemí pro potřeby firmy Čistá Plzeň, s.r.o., která pře-
vzala od září 2015 svoz komunálního odpadu na území města Plzeň.
V rámci evropského projektu ZeEuS**, který se zabývá řešením elektromobility veřejné dopravy, zre-
alizovala Plzeňská teplárenská, a.s. na konečné linky č. 33 v Krašovské ulici dobíjecí stanici pro elek-
trobusy. Tímto krokem se město Plzeň zařadilo mezi taková města jako Barcelona, Bonn, Cagliari, 
London, Münster a Stockholm.
Zbývající investiční prostředky vynaložila společnost na některé další drobné stavby, technická zhod-
nocení stávajícího majetku a na nákupy hmotného majetku v oblasti inventáře a laboratorní techniky. 
Nečerpání ročních plánovaných investičních prostředků bylo způsobeno převážně posunem výstavby 
ZEVO Chotíkov.  
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výrobní 
a rozvodná zařízení

V oblasti výrobního zařízení společnosti byla investiční činnost v roce 2015 orientována především do 
dokončení příprav a opatření nutných k plnění nových emisních limitů platných od 1. ledna 2016. Do 
tohoto okruhu patřilo zprovoznění a zkoušky již dříve provedených opatření na kotlích K4, K5 a K7. Na 
kotli K6 byla provedena řada zkoušek a analýz s cílem najít nejvhodnější způsob denitrifikace kotle. To 
zde bylo vyřešeno provedením vstupů pro zástřik reagentu s tím, že od 1. ledna 2016 bude denitrifika-
ce řešena zapůjčením mobilního zařízení.
Neméně důležitým bodem bylo také vyřešení způsobu měření a vykazování hodnot jak plynných emisí, 
tak tuhých znečišťujících látek, které bude společné pro celou technologii a bude umístěno v místě 
výstupu spalin, tj. na komínu. Vzhledem ke složité administrativní přípravě tohoto kroku, kdy bylo nutno 
na základě příslušných povolení změnit povolení integrované, což se zdařilo až v závěru roku 2015, 
bude vlastní realizace tohoto kroku dokončena až v březnu 2016.
Dále byla dokončena rekonstrukce špičkových ohříváků šO2 o tepelném výkonu 25 MWt a šO3 o tepel-
ném výkonu 50 MWt, které jsou v zimních měsících důležitým zařízením pro zajištění teplofikace.
V oblasti ASř (automatizované systémy řízení) byla zrealizována první část náhrady dožitého řídicího 
systému Contronic v technologickém celku Tg1 a strojovny II. řídicí systém Contronic byl pořízen již 
v roce 1994 a kromě morální zastaralosti u něj již končí i technická podpora výrobce. Jeho nahrazení 
řídicím systémem Honeywell se kromě zvýšení spolehlivosti zařízení také rozšíří možnosti programování 
všech regulací a jím řízených procesů, což by mělo do budoucna přinést i efekt pro účinnost výrobního 
zařízení.
Dále byla zrealizovaná řada drobnějších investičních akcí, které mají pozitivně zvýšit spolehlivost vý-
robního zařízení a zlepšit provozní ekonomii celého provozu. Pro dosažení úspory spotřeby surové vody 
bylo provedeno zokruhování části odpadních vod tak, že tyto vody již nejsou vypouštěny do kanalizace 
a jsou dále využívány pro technologické účely. u stanovených měřidel tepla na výstupech horkovodních 
napáječů Sever, Východ a Jih proběhla výměna stávajícího ultrazvukového měření průtoku za měření 
clonové s vyšší přesností.
Z plánované celkové částky investičních akcí výrobního úseku ve výši 62.597 tis. Kč bylo v roce 2015 
vyčerpáno 38.369 tis. Kč.
V oblasti oprav, kromě běžného odstraňování poruch za provozu, proběhla většina naplánovaných 
oprav zařízení v období jarních odstávek. Za období pouhých dvou měsíců bylo zrevidováno a opraveno 
veškeré výrobní zařízení tak, aby byl zajištěn jeho další spolehlivý celoroční provoz.
Hlavní akce v oblasti oprav byly realizovány v tzv. celoparní a horkovodní odstávce. Během této odstáv-
ky, která obnášela odstavení většiny výrobního zařízení, bylo nutno ve velice krátkém časovém úseku 



v řádu dní provést veškeré opravy a výměny na zařízení, které nelze opravit při běžném režimu pravi-
delných jarních odstávek po jednotlivých blocích. Jednalo se o práce na technologii vyvedení tepelné-
ho výkonu a na propojení všech médií mezi jednotlivými bloky (vysokotlaká a středotlaká pára, napá-
jecí voda a kondenzát). V rámci této akce byl též napojen nový horkovodní napáječ MOVO. Odstávka 
tohoto typu proběhla na horkovodní části po deseti a na parní části po patnácti letech provozu.
Nejvýznamnější opravou byla generální oprava celého turbosoustrojí Tg1. Jednalo se o první velkou 
opravu od retrofitu v roce 2006, kdy byla provedena modernizace stroje a zvýšení elektrického výkonu 
o cca 3 MWe přelopatkováním oběžných kol a zvýšením hltnosti turbíny výměnou dýz nízkotlaké části.
Na granulačních kotlích K4 a K5 byly vlivem několikadenní odstávky provedeny jen nejnutnější kon-
troly a revize. Na dalších kotlích, kde byly odstávky delší, byly provedeny i časově náročnější opravy. 
Na kotli K6 proběhly opravy těžších vyzdívek, výměna některých dopravníků, dopravní šnek samostat-
né trasy štěpky a repase chladicího šneku ložového popela výrobce Svedala. Současně byla zrevido-
vána suška biomasy SuBI 1. Na kotli K7 byla nejnáročnější opravou výměna jednoho svazku ohříváku 
vzduchu LuVO a oprava netěsností jeho dalšího svazku, jehož výměna je naplánovaná na rok 2016. 
Jedná se o první větší zásah do kotle K7 od jeho najetí v roce 2010. Nejedná se o prostou výměnu, 
ale na základě provozních zkušeností zde došlo ke konstrukčním úpravám.
Dále byly osazeny další uzávěry na svodky ložového popela a současně zrevidováno a opraveno 
zařízení pro přípravu paliva sušící linky SuBI 2. Kromě toho byla průběžně revidována a opravována 
další zařízení, která nejsou pravidelně odstavována jako např. chemická úpravna vody, dopravní trasy 
zauhlování, výroba tlakového vzduchu a elektročást technologie. u odsiřovacího zařízení proběhly také 
pouze běžné kontroly a revize, protože tomuto zařízení byla věnována velká pozornost v předchozím 
roce.
V rámci oprav tepelné sítě, kromě havárií, byly provedeny i plánované opravy při odstávkách jednotli-
vých horkovodních větví. K větším akcím patřila například oprava horkovodních přípojek pro III. poli-
kliniku, kulturní dům šeříkova ulice, oprava šachty Skladová ul. a oprava chladicích věží stanic chladu 
ve FN Lochotín. 
Z celkové plánované částky na opravy ve výši 153.415 tis. Kč bylo vyčerpáno 157.147 tis. Kč.  
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spotřeba paliva

Výroba tepelné a elektrické energie je ve společnosti Plzeňská tep-
lárenská, a.s. založena na spalování tuzemského paliva. Jedná se 
především o hnědé uhlí dodávané společnostmi Sokolovská uhelná, 
a. s. a CARBOuNION BOHEMIA, spol. s r. o. o průměrné výhřevnosti 
13,86 MJ/kg. Ke stabilizaci a zapalování parních kotlů na centrálním 
zdroji se používá zemní plyn.
Také v roce 2015 se dařilo udržet nízkou hodnotu ukazatelů měrné spo-
třeby tepla v palivu a to, jak na výrobu, tak dodávku tepla, a tím udržet 
klesající trend z uplynutých let. Tento pozitivní trend je dán především 
realizací technických opatření s cílem zlepšit tepelnou účinnost celé-
ho výrobního zařízení a s ukončením výroby tepelné energie na kotlích 
lokálních výtopen s nižší tepelnou účinností. 
Díky správnému rozhodnutí z předchozích let o spalování dřevní štěpky 
mohla společnost i v tomto roce pokračovat v ekonomicky výhodném 
směsném spalování dřevní štěpky s uhlím ve fluidním kotli K6 a peletek 
z biomasy v granulačních kotlích K4 a K5 a spalováním čisté biomasy 
na kotli K7. Spálením ročního objemu 265 805 t dřevní štěpky se vyro-
bilo 191 647 MWh elektrické energie v rámci obnovitelných zdrojů, což 
představuje téměř 28 % z celkové roční produkce elektrické energie.
Dosažené výsledky svědčí o důkladné péči provozovaného výrobního 
zařízení a důsledném sledování celé ekonomie provozu.
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ekoloGie
Závazné podmínky pro provoz centrálního tepelného zdroje v Doubravecké ulici stanovené integrova-
ným povolením byly v průběhu roku 2015 plněny. 
V průběhu roku byla nadále využívaná široká palivová základna centrálního tepelného zdroje. Po celý 
rok bylo na kotli K6 povoleno spoluspalování dřevní štěpky v množství do 40 % z celkového příkonu 
dodaném v hnědém uhlí a tuhého alternativního paliva (TAP a BON1) v množství do 5 % z celkové 
hmotnosti uhlí spáleného v kotli K6. V kotlích K4 a K5 bylo povoleno spoluspalování peletek, hnědého 
uhlí a tuhého alternativního paliva. Maximální podíl biomasy nesmí přesáhnout 30 % a podíl tuhého 
alternativního paliva 5 % celkové hmotnosti uhlí přiváděného do kotlů. V průběhu celého roku byl již 
ustálený provoz ekologického kotle K7, který je určen výhradně ke spalování biomasy.
Emisní stropy pro odsiřovací jednotku stanovené Krajským úřadem byly v roce 2015 dodrženy. u tuhých 
znečišťujících látek bylo emitováno 58 % emisního stropu, u SO2 bylo emitováno 96 % a u NOx 55 % 
emisního stropu.
Jako certifikovaný výrobek bylo využito 105 521 t vedlejších energetických produktů. Produkce 61 t 
nebezpečných odpadů je ustálená, největší položkou byly zaolejované odpadní vody z provozu centrál-
ního tepelného zdroje 47,7 t (záchytná jímka pod turbogenerátorem Tg 1, odpady z odlučovačů oleje). 
V ostatních odpadech dominovaly kaly z čiření vody 465 t, stavební a demoliční odpady 134 t a směsný 
komunální odpad 27 t.
V roce 2015 bylo spáleno 265 805 t biomasy, což je snížení o 2 % proti předešlému roku a 4 841 t 
tuhého alternativního paliva, což je naopak o 760 % více než v roce 2014. Spálením uvedeného množ-
ství biomasy bylo ušetřeno cca 223 tis. tun hnědého uhlí.
Emise CO2 centrálního zdroje tepla z fosilních paliv a aditiv byla vypočtena ve výši 699 517 t CO2. Dne 
26. 2. 2016 byly výsledky ověřeny zaměstnancem společnosti TÜV NORD.
Spotřeba surové vody proti roku 2014 vzrostla o 156 tis. m3 na celkové množství 2 642 tis. m3. 
V dalších letech se předpokládá spíše setrvalý stav spotřeby v rámci povoleného množství uvedeného 
v integrovaném povolení upraveného změnou č. 10 ze dne 23. 5. 2013 na 4 500 tis. m3/rok. Vypouště-
ná odpadní voda z centrálního tepelného zdroje v ročním objemu 436,5 tis. m3 a ze složiště popelovin 
Božkov v ročním objemu 118,6 tis. m3 odpovídala kvalitativním ukazatelům integrovaného povolení.
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hospodaření s odpady

Plzeňská teplárenská, a.s. již celých jedenáct let zajišťuje provozování skládky 
komunálních odpadů v Chotíkově. Tuto službu z oblasti hospodaření s odpa-
dy zajišťuje jak pro širokou podnikatelskou veřejnost, tak pro občany města. 
V současné době jsou všechny odpady ukládány do aktivní kazety č. 2. V roce 
2015 bylo na skládce uloženo téměř 24 500 t odpadů, z toho více než 70 % 
tvořily odpady komunální. 
Aby byly zajištěny co možná nejmenší negativní dopady na životní prostředí 
vyplývající z hlavní činnosti, kterou je odstraňování odpadů uložením 
na povrchu terénu, je na skládce věnována maximální pozornost na dodržo-
vání předepsaných pracovních postupů a technologických procesů. V rámci 
dodržování podmínek vydaného integrovaného povolení je během celého 
roku prováděno monitorování a měření v oblasti životního prostředí, zejména 
pak kontrola spodních vod v okolí skládky.
Na skládce Chotíkov provozuje společnost kogenerační jednotku na sklád-
kový plyn. Po téměř 59 000 motohodinách za 8 let provozu jednotky byla 
na konci roku provedena generální oprava motoru a generátoru jednotky. 
Při 78% časovém využití zařízení se podařilo v roce 2015 vyrobit a dodat 
do sítě 268,6 MWh elektrické energie.
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zevo chotíkov

V průběhu měsíců leden až březen a červenec až listopad roku 2015 probíha-
ly intenzivní stavební a montážní práce v rámci výstavby Zařízení pro energe-
tické využití komunálního odpadu Chotíkov (ZEVO Chotíkov). Na staveniště byly 
postupně dodávány a následně montovány velké technologické celky jednotli-
vých provozních souborů, zároveň probíhaly práce na souvisejících stavebních 
a inženýrských objektech. Standardní průběh prací a činností prováděných 
na staveništi byl bohužel v neprospěch zhotovitele, společnosti ČKD PRAHA 
DIZ a. s., ale především investora stavby, kterým je Plzeňská teplárenská, a. s., 
zásadně přerušen. Hlavní příčinou byla rozhodnutí Krajského soudu v Plzni, 
který svými rozsudky vyhověl žalobám podaným občanskými sdruženími 
proti původně vydanému pravomocnému stavebnímu povolení z roku 2013. 
V důsledku vydaných rozsudků musela Plzeňská teplárenská, a. s. ve spo-
lupráci se zhotovitelem stavby dvakrát provádět zakonzervování stavby tak, 
aby se zabránilo případnému poškození již dokončených částí stavby a poni-
čení namontovaného technologického zařízení. Před koncem roku 2015 se 
téměř dokončená stavba ZEVO Chotíkov nacházela opět ve fázi konzervace 
a na staveništi byla realizována tzv. zimní opatření. Vzhledem k nastalé situaci 
se termín uvedení zařízení do zkušebního provozu posouvá o přibližně půl 
roku oproti původním předpokladům.

horkovod zevo chotíkov

V průběhu roku 2015 probíhaly práce na II., III. a IV. etapě realizace investice 
„Horkovod ZEVO“. Kromě výstavby horkovodních rozvodů proběhla také rekon-
strukce prostor pro objekt nové výměníkové stanice VS 22 ZEVO, která bude 
v budoucnu sloužit pro přenos tepelné energie ze ZEVO Chotíkov do sítě cen-
tralizovaného zásobování teplem Plzeňské teplárenské, a. s. Práce na stavbě 
horkovodu ZEVO byly dokončeny 19. 11. 2015. Kolaudace stavby horkovodu 
včetně výměníkové stanice proběhla úspěšně 25. 11. 2015. V rámci výmění-
kové stanice byla zprovozněna tzv. reversní stanice, která aktuálně zajišťuje 
temperování objektů v rámci areálu ZEVO Chotíkov. 
Investiční akce výstavby horkovodu ZEVO Chotíkov byla spolufinancována 
dotací v rámci Operačního programu životního prostředí. 



technický rozvoj

V roce 2015 byla provedena rekonstrukce dosluhujícího parovodu „MOVO“ 
na horkovod. Na základě výzvy z programu OPžP (Operační program životní 
prostředí) bylo možné požádat o evropské peníze na jeho rekonstrukci. Na 
základě schválené dotace se v březnu začalo s pracemi a za šest měsíců 
byl nový horkovod uveden do provozu. Nový horkovod v dimenzi páteřního 
řadu 2x DN350 nahradil parovod v délce přibližně 2,3 km. Hlavním důvodem 
náhrady bylo snížení jak tepelných ztrát na parovodu, tak spotřeby paliva na 
centrálním výrobním zdroji, a tím snížení emisí CO2, NOX, SO2 a tuhých zne-
čišťujících látek. Současně se nahradily také parovodní výměníkové stanice 
horkovodními. Poskytnutá výše dotace činila 60 % z celkových uznatelných 
nákladů na stavbu.

ekonomicko-technické parametry nového horkovodu 2x DN350:
Celkové uznatelné náklady:             60.086.817,- Kč
Příspěvek z fondu Eu:              36.052.090,- Kč
Příspěvek společnosti Plzeňská teplárenská, a.s.:     24.034.727,- Kč
Teplonosné médium:              horká voda
Teplota teplonosného média:             zima 130 °C 
               (krátkodobě max. 150 °C)
               léto 100 °C
Průměrná teplota vratného média:            68,5 °C
Konstrukční tlak soustavy:             2,5 MPa
Přenosová energetická kapacita:            55 MWt
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informatika

Ve fakturačním systému „eSada – fakturace komodit“ došlo k rozšíření 
propojení s návaznými programy (měřiče tepla, sofistikovanější systém 
kontroly správnosti při zadávání měsíčních stavů měřidel tepla). Dále 
došlo k doplnění funkcionalit pro generování faktur v elektronickém 
formátu ISDOC se strukturovanými daty a možnost jejich hromadného 
přenosu zákazníkům, především správcům. Podařilo se tak rozšířit 
okruh zákazníků využívajících bezpapírovou komunikaci. 
V oblasti bilancování a logistiky paliv byl na základě zpracované analýzy 
implementován nový SW pro bilancování a logistiku paliv, který je online 
napojen na databázi vah což umožňuje sledovat aktuální stavy všech 
druhů paliv (především biomasy).
uživatelský hardware a software byl v průběhu roku průběžně obnovo-
ván v souladu s potřebami jednotlivých středisek a úseků společnosti.



inteGrovaný systém
manaGementu

V průběhu roku 2015 byl tým interních auditorů složen ze zaměstnanců společnosti, a to jmenovitě: 
Otakar Hamták, Miloslav Kolařík, Ing. Jiří Král, Josef Potužník, Dušan Kollár, Jitka Thürová, Ing. Ivan 
Jandouš, Ing. Monika Nováková, Ing. Tereza Kouřimová a Ing. Martin Chochola. Interní audity se konaly 
v druhé polovině roku 2015. Jednotlivé auditorské týmy byly schváleny generálním ředitelem. 
Ve dnech 19. a 20. března 2015 byl ve společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. proveden 1. dozorový 
audit se zaměřením na oblast ISO 9001:2009 a ISO 14001:2005. Předmětem auditu byly tyto oblasti:
•   řízení IMS
•   Centrální zdroj, odsíření
•   Lidské zdroje
•   Správa zařízení a nemovitostí
•   Environmentální management
•   Skládka komunálního odpadu Chotíkov
•   Chemická úpravna vody
•   Centrální nákup
•   Interní audit
•   Obchod

závěr externího dozorového auditu: 
„Dokumentace systému managementu prokazuje shodu s požadavky systémové normy a poskytuje 
adekvátní strukturu na podporu realizace a udržování systému managementu. Organizace prokázala 
efektivní implementaci, udržování a zlepšování svého systému managementu. Organizace prokázala 
zavedení a sledování vhodných klíčových výkonnostních cílů a cílových hodnot a monitorování pokroku 
při jejich dosahování. Program interního auditu byl plně implementován a prokazuje svoji účinnost jako 
nástroj pro udržování a zlepšování systému managementu. Přezkoumání systému vedením organizace 
se provádí v souladu s plánovaným uspořádáním a výstupy z přezkoumání vedou k trvalému zvyšování 
efektivnosti systému. Systém managementu prokázal v rámci auditu celkovou shodu s požadavky sys-
témové normy. Na základě výše uvedených skutečností vedoucí auditor doporučuje organizaci k prolon-
gaci certifikátu.“
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účetní
závěrka

Účetní závěrka sestavená dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. 

Název společnosti:   Plzeňská teplárenská, a.s.
IČ:      49790480
Předmět podnikání:   výroba a rozvod tepelné energie
     výroba a obchod s elektřinou
Rozvahový den:    31. 12. 2015
Okamžik sestavení účetní závěrky:  7. 3. 2016

Podpis statutárního orgánu:

      Mgr. Tomáš Drápela   Ing. Zdeněk Dongres
 předseda představenstva   člen představenstva
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1.1 založení společnosti
Plzeňská teplárenská, a. s. se sídlem v Plzni, Doubravecká 2760/1, PSČ  301 00, byla založena 1. led-
na 1994 jako akciová společnost a je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem 
v Plzni oddíl B, vložka 392.
Hlavní činností společnosti je výroba a rozvod tepelné energie, výroba elektřiny a obchod s elektřinou.

1.2 hlavní akcionáři
Základní kapitál společnosti činí 1.092.957.000,- Kč a je tvořen 1 092 957 ks kmenových listinných 
akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Od roku 2008 je 100% akcionářem společnosti Statu-
tární město Plzeň.

1.3 změny v obchodním rejstříku
Na jednání Rady města Plzně v působnosti valné hromady společnosti dne 19. 2. 2015 byli zvoleni no-
vými 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 jed-
nání Rady města Plzně zvoleni: Ing. Petr Rybář, Ing. Václav štekl, Petr Fišer, Ing. Pavel Rödl, Ing. Milosla-
va šlajsová a Mgr. Ondřej ženíšek. Z dozorčí rady byli odvoláni Tomáš Trnka, Irena Rottová, Jaroslav 
Výborný, Petr 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.

1.4 organizační struktura společnosti 
V roce 2015 byli v přímé podřízenosti generálního ředitele tři odborní ředitelé (výrobní ředitel - Ing. Zde-
něk Dongres, finanční ředitelka - Ing. Helena Jahnová a obchodně technický ředitel - Jakub Vojta, BBS.), 
kteří řídili tři hlavní úseky společnosti. generálním ředitelem společnosti je od 1. 1. 2002 jmenován 
Mgr. Tomáš Drápela.

1. charakteristika společnosti
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1.5 statutární orgány
Představenstvo - (k 31. 12. 2015)
Mgr. Tomáš Drápela - předseda
Ing. Jiří Bis - místopředseda
Ing. Zdeněk Dongres - člen
Ing. Oldřich Rozšafný - člen
Ivan Dischinger - člen

Dozorčí rada - (k 31. 12. 2015)
Ing. Miloslava šlajsová - předsedkyně
Petr Fišer - místopředseda
Ing. Petr Rybář - člen
Ing. Václav štekl - člen
Mgr. Ondřej ženíšek - člen
Marcela Světlíková - člen
Josef Polívka - člen
Miloslav Kolařík - člen
Tomáš Čihák - člen
Ing. Jan Skřivánek - člen
Ing. Pavel Pavlátka - člen
Ing. Pavel Homola - člen

Změny v orgánech společnosti po 31. 12. 2015
Po uvedeném termínu, 31. 12. 2015, nedošlo v orgánech společnosti k žádným změnám. 
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1.6 Pracovníci, osobní náklady

Celkové osobní náklady činily 220.819 tis. Kč, viz tabulka k bodu 3.3.2.
generální ředitel, odborní ředitelé, vedoucí projektu, vedoucí provozu centrálního zdroje a vedoucí cent-
rálního nákupu používají pro služební a osobní účely osobní automobily společnosti.

1.7 uložení výroční zprávy
Výroční zprávy společnosti jsou k dispozici v sídle společnosti a k nahlédnutí ve sbírce listin, která je 
součástí obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 392. 

2.1 základ účetnictví
Metodika účetnictví se řídí Zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a vyhláškou č. 500/2002 Sb., 
ve znění pozdějších změn a dodatků. 
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2.2 způsoby ocenění
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami. Movitý majetek vložený 
do Plzeňské teplárenské, a.s. v roce 1997 je individuálně oceněn dle znaleckého posudku. Nemovitý 
majetek vložený do Plzeňské teplárenské, a.s. v roce 1998 je oceněn ve výši původní zůstatkové účetní 
ceny.
V roce 2015 byl jako hmotný dlouhodobý majetek klasifikován majetek s pořizovací cenou 40.000,- Kč 
a vyšší, s provozně-technickými funkcemi delšími než jeden rok, jako nehmotný dlouhodobý majetek 
s pořizovací cenou 60.000,- Kč a vyšší, s dobou použitelnosti delší než jeden rok.
Povolenky na emise
Povolenky na emise, přidělené podle zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolen-
kami na emise skleníkových plynů, jsou oceněny reprodukční pořizovací cenou. Tato cena je vypočtena 
jako součin ceny v EuR jedné povolenky na burze v den uskutečnění účetního případu (tj. v den připsá-
ní na účty vedené Registrem OTE) a platného denního kurzu ČNB. 
Nakoupené povolenky EuA se oceňují pořizovací cenou.
Cenné papíry
Dlouhodobé majetkové podíly jsou oceněny pořizovací cenou.
Najatý majetek
K zajištění činností vyplývajících ze Smlouvy o podnájmu, provozování a údržbě skládky odpadů Chotí-
kov má společnost v podnájmu od Dobrovolného svazku obcí Skládka odpadů Chotíkov majetek, který 
je evidován v podrozvahové evidenci v pořizovacích cenách v celkové hodnotě 82.413 tis. Kč.
Zásoby
Nakupované zásoby oceňujeme pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení materiá-
lu, poštovné, dopravné apod.
Pro výdej zásob ze skladu (kromě paliva) se používá metoda FIFO, kdy pro ocenění přírůstku zásob se 
použije jako první cena pro ocenění úbytku. Palivo oceňujeme průměrnými cenami.

2. účetní metody 
    a obecné účetní zásady
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2.3 odpisové metody
Majetek společnosti je odepisován na základě odpisového plánu. Účetní odpisy jsou uplatňovány podle 
plánované délky životnosti majetku. Odepisujeme měsíčně pravidelně od doby uvedení do užívání. 

2.4 Přepočty cizích měn
Pro přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu byl používán platný denní kurs ČNB v den usku-
tečnění účetního případu. V roce 2015 jsme účtovali v cizích měnách pouze při nákupu materiálu a slu-
žeb a zahraniční služební cesty. žádný majetek v cizí měně Plzeňská teplárenská, a.s. nemá.

2.5 stanovení opravných položek
Opravná položka k pohledávkám
Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení a k pohledávkám předaným k práv-
nímu vymáhání jsou tvořeny ve výši 100 %. K ostatním pohledávkám tvoříme opravné položky dle § 8a 
zákona č. 593/1992 Sb., v platném znění, kromě pohledávek s rozvahovou hodnotou do 30 tis. Kč, 
kdy podle zákona č. 593/1992 Sb., § 8c se tvoří opravné položky ve výši 100 %, pokud uplynulo od 
splatnosti 12 měsíců. V roce 2015 byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám ve výši 987 tis. Kč, 
celkem vytvořené opravné položky činí 4.277 tis. Kč.
Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku
Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku byla vytvořena na majetek „Mycí rampa“, nachá-
zející se v areálu bývalé výtopny Hrádecká, který není již využívaný. Opravná položka byla vytvořena ve 
výši účetní zůstatkové ceny (5.009 tis. Kč).

2.6 změna účetních metod
V roce 2015 nedošlo k žádným změnám v účetních zásadách a metodách.
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3.1 Pořízení majetku
Na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku bylo vynaloženo 1.216 tis. Kč.
Na pořízení dlouhodobého hmotného majetku bylo v roce 2015 zaúčtováno 703.390 tis. Kč, uplatněné 
zálohy byly ve výši - 78.261 tis. Kč.
Významné akce jsou uvedeny v následujícím přehledu.

3.1.1 dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku
V rámci OPžP získala Plzeňská teplárenská, a.s. dotaci na stavbu horkovodu, který připojí ZEVO k síti 
Plzeňské teplárenské, a.s. ve výši 30 % způsobilých nákladů. V roce 2015 jsme čerpali na tuto akci 
46.022 tis. Kč, celková výše dotace na horkovod činila 69.650 tis. Kč.
Na akci „Náhrada parovodu MOVO horkovodem“ byla Plzeňské teplárenské, a.s. poskytnuta v rámci 
OPžP dotace ve výši 50 % způsobilých nákladů, celkem 36.052 tis. Kč.
Dále je Plzeňská teplárenská, a.s. účastníkem projektu ZeEuS, který má ověřit možnost využití elektro-
busů v městské hromadné dopravě. Úkolem společnosti bylo postavit dobíjecí stanici pro testovací pro-
voz elektrobusů. Na základě smlouvy mezi Evropskou komisí a Mezinárodní unií veřejné dopravy jsme 

3. doplŇující údaje k rozvaze 
    a výkazu zisku a ztráty
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získali v rámci předfinancování dotaci 794 tis. Kč, z toho na investiční účely bylo zatím použito 618 tis. 
Kč, na provozní účely 110 tis. Kč (v roce 2015 22 tis. Kč).

3.2 rozvaha
3.2.1 Podíly v ovládaných a řízených osobách a účetních jednotkách pod podstatným vlivem, cen-
né papíry ve vlastnictví společnosti
V roce 2006 byla založena firma Plzeňská teplárenská, AuTODOPRAVA s.r.o., Doubravecká 2760/1, 
304 10 Plzeň, IČ 26410460, kde vlastní Plzeňská teplárenská, a.s. 100% podíl. Vlastní kapitál společ-
nosti činí k 31. 12. 2015 23.040 tis. Kč. V roce 2015 hospodařila tato společnost se ziskem 
2.074 tis. Kč.
V říjnu 2013 Plzeňská teplárenská, a.s. nabyla 100% podíl ve společnosti Čistá Plzeň, s.r.o., IČ 
28046153, a stala se tak jediným společníkem. Vlastní kapitál společnosti činí – 33.988 tis. Kč, hos-
podářský výsledek za rok 2015 je ztráta ve výši 34.644 tis. Kč. Dosažená ztráta plně reflektuje dopad 
Smlouvy o zavedení a organizaci celoměstského systému nakládání s komunálním odpadem na území 
Statutárního Města Plzně, uzavřené se Statutárním městem Plzeň v červenci 2009, na podkladě které 
společnost Čistá Plzeň, s.r.o. od 1. 9. 2015 vykonává činnosti spojené se svozem komunálního odpa-
du. Střednědobý plán společnosti předpokládá, že společnost uhradí ziskem tvořeným v následujících 
obdobích ztrátu z počátku fungování celoměstského systému nakládání s komunálním odpadem do 
roku 2021. 

3.2.2 drobný hmotný a nehmotný majetek
Jedná se o hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok oceněný při pořízení cenou nižší než 
40 tis. Kč a nehmotný nižší než 60 tis. Kč. Při výdeji do spotřeby se odepisuje jednorázově do nákladů 
a sleduje se v podrozvahové evidenci. Pořízení mimořádného množství drobného majetku se promítne 
do nákladů dvou účetních období.
V roce 2015 bylo pořízeno tohoto majetku za 1.843 tis. Kč. Celkem evidujeme drobný majetek za 
46.749 tis. Kč.
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3.2.3 Povolenky na emise
Povolenky na emise držené Plzeňskou teplárenskou, a.s. jsou vedeny v souladu s vyhláškou 
č. 500/2002 Sb. v aktivech na ř. B.I.6. - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek (124.887 tis. Kč). 
Odhad spotřeby povolenek za rok 2015 je uveden v dohadných účtech pasivních na ř. B.III.10 
(123.287 tis. Kč). 
Vyřazení emisních povolenek z nehmotného majetku ve skutečné výši spotřeby bude provedeno na 
základě ověření autorizovanou osobou dle Nařízení komise Eu č. 601/2012 a odevzdaného počtu 
povolenek v dubnu 2016.

3.2.4 vlastní kapitál
Vlastní kapitál se zvýšil o 28.136 tis. Kč z 4.449.195 tis. Kč k 31. 12. 2014 na 4.477.331 tis. Kč 
k 31. 12. 2015.
Změny vlastního kapitálu rozebírá následující tabulka (v tis. Kč):

Valná hromada rozhodla dne 25. 6. 2015 o rozdělení zisku roku 2014 takto:
- výplata dividend 152.941 tis. Kč
- nerozdělený zisk   73.238 tis. Kč
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3.2.5 oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
V průběhu roku 2015 uzavřela Plzeňská teplárenská, a.s. s  Komerční bankou, a.s. a uniCredit Bank 
Czech Republic and Slovakia, a.s. forwardové obchody na nákup povolenek na emise. Reálná hodnota 
derivátových obchodů byla k 31. 12. 2015 přeceněna celkem v hodnotě + 5.293 tis. Kč.
K čerpaným úvěrům jsou uzavřeny úrokové swapy na zajištění úrokových sazeb s Komerční bankou, a.s. 
a Československou obchodní bankou, a.s. K přecenění těchto derivátových obchodů k 31. 12. 2015 
došlo ve výši – 22.438 tis. Kč.

3.2.6 Pohledávky a závazky z obchodních vztahů
Pohledávky k 31. 12. v tis. Kč (krátkodobé)

Aktivní zůstatek krátkodobých závazků v hodnotě 271 tis. Kč (přeplatek ze záloh na zemní plyn, tepel-
nou energii a palivo) je vykazován rozvahově na řádce C.III.1. – pohledávky z obchodního styku.

Závazky k 31. 12. v tis. Kč (krátkodobé)
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Jako krátkodobé závazky společnost eviduje též smluvní zádržné v celkové výši 763 tis. Kč. 
Pasivní zůstatek krátkodobých pohledávek v hodnotě 9.981 tis. Kč (přeplatky za dodávky tepla) je vyka-
zován rozvahově na řádce B.III.1. – závazky z obchodního styku.

3.2.7 dlouhodobé závazky
Odložená daň

3.2.8 rezervy v tis. kč

• Rezervy na rekultivaci - rezerva na rekultivaci odkaliště Božkov byla čerpána na biologickou rekulti-
vaci. V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhláškou č. 383/2001 Sb. je dále tvořena rezerva na 
rekultivaci skládky Chotíkov - Kazeta K2.
• Rezervy na opravy - oprava turbíny Tg 2 – rezerva je vytvořena v celkové výši 45.000 tis. Kč 
(7.500 tis. Kč/rok). Předpokládaná realizace v roce 2016.
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• Ostatní rezervy - byla vytvořena rezerva na riziko udělení sankce za porušení rozpočtové kázně z dů-
vodu neplnění podmínek přidělení dotace od Ministerstva životního prostředí na výstavbu horkovodu na 
připojení ZEVO, v případě zpoždění výstavby tohoto zařízení z důvodu aktuální neplatnosti stavebního 
povolení (69.950 tis Kč).

3.2.9 Úvěry
• investiční úvěr na výstavbu kotle k7 a turbosoustrojí tg3
Plzeňská teplárenská, a.s. využila investiční úvěr od Komerční banky na financování výstavby kotle K7 
na biomasu a turbosoustrojí Tg3 založený smlouvou z května 2008. Úvěr byl čerpán v letech 2009 - 
2011.
Stav úvěru k 31. 12. 2015 je 356.664 tis. Kč. Úvěr je splatný do 31. 3. 2021.
Úroková sazba
K 30. 6. 2011 došlo k zajištění (zafixování) úrokové sazby pro objem 450 mil. Kč ve výši 2,69 % 
+ 0,19 % p. a., zbytek načerpaného úvěru je úročen pohyblivou sazbou 3M PRIBOR + 0,19 % p. a.
Zajištění úvěru
Úvěr od Komerční banky, a.s. na kotel K7 a Tg3 byl zajištěn dvěma instrumenty, a to smlouvou o zasta-
vení pohledávek ve prospěch Komerční banky, a.s. a vlastní směnkou k zajištění pohledávek KB, a. s.
• investiční úvěr na výstavbu zevo chotíkov
Plzeňská teplárenská, a. s. uzavřela dne 8. 7. 2013 s konsorciem bank úvěrovou smlouvu s celkovým 
úvěrovým rámcem 2 mld. Kč na financování výstavby ZEVO Chotíkov. Konsorcium tvoří Komerční banka, 
a. s., Česká spořitelna, a. s. a Československá obchodní banka, a. s. Úvěr je splatný do 31. 3. 2028. 
K 20. 4. 2015 byl úvěrový rámec snížen na částku 1,6 mld. Kč.
V průběhu roku 2015 bylo načerpáno 342.289 tis. Kč.
Úroková sazba
Objem čerpaných prostředků do výše 1,3 mld. Kč (včetně) je úročen sazbou 3M PRIBOR + 2,25 % p. a. 
Čerpané úvěrové prostředky nad 1,3 mld. budou úročeny sazbou ve výši 3M PRIBOR + 2,90 % p. a.
Úrokovým swapem ze dne 14. 7. 2015 byla úroková sazba zajištěna pro objem načerpaných prostředků 
ve výši 800 mil. Kč na období IV/2016 – III/2023, kdy pevná sazba činí 0,848 % p. a. + 2,25 % p. a.
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Zajištění úvěru
10. prosince 2013 byly podepsány související zástavní kontrakty se zástavním věřitelem resp. agentem 
pro zajištění bankovního konsorcia Komerční bankou, a. s., a to: Smlouva o zástavě nemovitostí, Smlou-
va o zřízení zástavního práva k pohledávkám z dodávek, Smlouva o zřízení zástavního práva k pohle-
dávkám z pojistných smluv, Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze smluv o bankovních 
účtech, Smlouva o směnečném právu vyplňovacím, Zástavní smlouva k movitým věcem sepsaná 
formou notářského zápisu č. NZ 1182/2013, N 1199/2013. 

3.2.10  věcná břemena
Společnost Plzeňské služby, a.s. (do 31. 12. 2011 dceřiná společnost) měla se Statutárním městem 
Plzeň uzavřenu Smlouvu o pronájmu souboru movitých a nemovitých věcí. Jednalo se o dlouhodobý 
majetek tepelného hospodářství Města Plzně (kotelny, výměníkové stanice a topné kanály), kterým spo-
lečnost provozovala a zajišťovala výrobu a zejména distribuci tepelné energie na území města Plzně.
V souvislosti s privatizací bytového fondu Města Plzně (2. vlna privatizace) došlo v letech 2004 a 2005 
k uzavření řady Smluv o zřízení věcného břemene na technologie (výměníkové stanice, kotelny) umístě-
né v domech schválených k privatizaci.
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Zapsáním Smlouvy na Katastrálním úřadu došlo k ukončení nájemního vztahu k předmětné technolo-
gii tepelného hospodářství a začal platit vztah vyplývající ze Smlouvy o zřízení věcného břemene, kdy 
společnost přebírá prakticky všechny povinnosti související s jejím provozováním. Jedná se zejména 
o vlastní provozování, údržbu, zajištění oprav a úprav, včetně zajištění technického zhodnocení tepel-
ného hospodářství, a to vše vlastním nákladem. Fúzí k 1. 1. 2012 přešly tyto smlouvy na Plzeňskou 
teplárenskou, a.s. Majetek užívaný ve formě věcného břemene není podle účetních předpisů obsažen 
v účetních výkazech společnosti.

3.2.11  dlouhodobý majetek
Strukturu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku zobrazuje následující tabulka. 
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Plzeňská teplárenská, a.s. má zastavený nemovitý a movitý majetek v pořizovací ceně 
6.910.020 tis. Kč. Zůstatková účetní cena tohoto majetku činí k 31. 12. 2015 2.555.981 tis. Kč.
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3.3 výkaz zisku a ztrát
3.3.1 výnosy v tis. Kč

Ostatní tržby představují tržby za pitnou vodu, tržby za pronájem nebytových prostor, za ukládání 
odpadů na skládku Chotíkov, tržby z prodeje hmotného majetku a materiálu a tržby za prodanou vodu 
v rámci dodávky teplé vody v sekundární síti.
Ostatní provozní výnosy zahrnují též spotřebu povolenek na emise (67.352 tis. Kč).  
Všechny výnosy byly realizovány v tuzemsku.
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3.3.2 osobní náklady v tis. Kč

Komentář:
• management = generální ředitel a 3 odborní ředitelé. 
• odměny členů představenstva a dozorčí rady = včetně zaměstnanců společnosti

3.3.3 ostatní náklady
Celkové náklady na odměny auditorské společnosti činily 677 tis. Kč, a to na povinný audit 650 tis. Kč 
a jiné ověřovací služby 27 tis. Kč.

3.3.4 Povolenky na emise
Odhad spotřeby povolenek na emise za rok 2015 podle neverifikovaného výpočtu vypuštěných emisí 
je účtován dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. v „Ostatních provozních nákladech“ (123.287 tis. Kč). Odhad 
spotřeby povolenek je pokryt z části bezplatně přidělenými povolenkami (67.352 tis. Kč) a částečně 
nakoupenými (55.935 tis. Kč).
V roce 2015 nebyly žádné povolenky prodány.

3.4 Pojištění majetku
Společnost má uzavřeny pojistné smlouvy na:
•   živelní pojištění v rozsahu „sdružený živel“ na budovy, stavby, soubor vlastních movitých věcí (včetně 
      strojů a zařízení), zásoby, vlastní cennosti
•   pojištění pro případ odcizení a vandalismu
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•    pojištění odpovědnosti za škodu
•    pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli 
•    pojištění pro případ požárního přerušení nebo omezení provozu
•    pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem 
•    cestovní pojištění
•    pojištění vlastních vozidel

3.5 významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky 
7. 3. 2016, 8.00 hod.)
Výstavba ZEVO Chotíkov (Zařízení pro energetické využití odpadů)
a) Řízení o územním rozhodnutí
Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 25. 7. 2014, č. j. 30 A 76/2012-266 zrušil rozhodnutí Krajského 
úřadu Plzeňského kraje o umístění stavby ZEVO Chotíkov. Plzeňská teplárenská, a. s. se bránila proti 
rozhodnutí soudu podáním kasační stížnosti. Kasační stížnost byla rozsudkem Nejvyššího správního 
soudu ze dne 14. 5. 2015 zamítnuta.
Po vydání rozsudku Nejvyššího správního soudu, kterým byla potvrzena systémová podjatost odvolací-
ho stavebního úřadu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pověřilo řízením o odvolání Krajský úřad Jiho-
českého kraje. Krajský úřad Jihočeského kraje v rámci odvolacího řízení potvrdil rozhodnutí správního 
orgánu I. stupně o umístění stavby, a to rozhodnutím ze dne 23. 5. 2015.
Vydané rozhodnutí bylo napadeno žalobami jak Dětí Země – Klub za udržitelnou dopravu, tak Sdruže-
ním za udržitelný rozvoj obce Chotíkov, a to ke Krajskému soudu v Plzni. Krajský soud v Plzni rozsud-
kem ze dne 31. 12. 2015 zrušil rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje (tj. odvolacího správního 
orgánu) s tím, že do konce roku 2015 tento rozsudek nebyl společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. doru-
čen (stalo se tak až dne 9. 3. 2016, bude podána kasační stížnost).



80

b) Stavební povolení
Společnost Plzeňská teplárenská, a.s. vstupovala do roku 2015 s tím, že před Krajským soudem v Plzni 
bylo stále vedeno řízení o žalobách proti stavebnímu povolení na ZEVO Chotíkov, které vydal Krajský 
úřad Plzeňského kraje dne 26. 6. 2013, č. j. RR/932/13. Rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 
2. 2. 2015 bylo zrušení rozhodnutí odvolacího správního orgánu. Proti tomuto rozsudku byla podaná 
kasační stížnost, která byla zamítnuta rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 6. 2015.
Posléze řízením o odvolání proti stavebnímu povolení byl Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pověřen 
Krajský úřad Středočeského kraje. Krajský úřad Středočeského kraje rozhodl dne 23. 6. 2015 o zamít-
nutí odvolání a potvrdil rozhodnutí o vydání stavebního povolení správním orgánem I. stupně. 
Rozhodnutí krajského úřadu bylo napadeno žalobami spolků Děti Země – Klub za udržitelnou dopra-
vu a Sdružením pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov, kdy řízení byla vedena Krajským soudem v Plzni. 
Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 30. 9. 2015 zrušil rozhodnutí odvolacího správního orgánu. 
Proti tomuto rozsudku byla podána kasační stížnost, která je vedena Nejvyšším správním soudem. 
Do 31. 12. 2015 (a ani doposud) nebylo o této kasační stížnosti rozhodnuto. 
Paralelně Krajský úřad Středočeského kraje opětovně zahájil odvolací správní řízení s tím, že 
k 31. 12. 2015 (a ani doposud) o tomto nebylo rozhodnuto. 
Obnovení platnosti stavebního povolení se očekává do konce měsíce března 2016.

      Zpracovala: Jana Spěváčková
         hlavní účetní
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zpráva auditora
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vŠeobecné
informace

Název společnosti: Plzeňská teplárenská, a.s.
Sídlo: Plzeň, Doubravecká 2760/1, PSČ 301 00
Telefon: 377 180 111
Fax: 377 235 845
E-mail: inbox@plzenskateplarenska.cz
www.plzenskateplarenska.cz
   
Objem emise kmenových akcií: 1.092.957 tis. Kč
Jmenovitá hodnota jedné akcie: 1.000,- Kč
Kontakt na akcionářskou agendu:
asistentka Př a DR, tel.: 377 180 229

Místo uložení výroční zprávy:
sekretariát gř, tel.: 377 180 213

Auditor:
Ing. Michael Ledvina, HZ Plzeň, spol. s r. o.
Nepomucká 10, 326 00 Plzeň
licence KA ČR č. 219, dekret auditora KA ČR č. 1375
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