Plzeňská teplárenská, a. s. je největší společností na území Plzeňského kraje
zabývající se výrobou a distribucí tepelné energie.
Prostřednictvím převážně svých výrobních a rozvodných tepelných zařízení
vytváří tepelnou pohodu v zásobovaných objektech, a tím umožňuje jejich řádné využití.
Dále se zabývá výrobou elektrické energie a jejím zobchodováním.
Zásadním počinem společnosti v roce 2016 byla
dostavba moderního zařízení k energetickému využívání odpadů ZEVO PLZEŇ
a jeho uvedení do zkušebního provozu.

ZEVO PLZEŇ je smysluplným projektem, který řeší problém s odpady
nejen v Plzni, ale je zacílený na celý region.

ODPAD JE ENERGIE
Předkládaná výroční zpráva za rok 2016 neobsahuje veškeré náležitosti
zákonného informačního minima. Zpráva o vztazích mezi ovládající
a ovládanou osobou není její součástí a je k dispozici v sídle společnosti
a uložena do sbírky listin u Obchodního soudu v Plzni.
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ÚVODNÍ SLOVO
PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Vážený akcionáři, vážení obchodní přátelé, dámy a pánové,
rád bych na tomto místě zhodnotil rok 2016 z pohledu akciové společnosti
Plzeňská teplárenská, a.s. a seznámil Vás s nejdůležitějšími událostmi
uplynulého období.
V roce 2016 se nám podařilo splnit plánovaný hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 160.634 tis. Kč, což hodnotím, vzhledem k vnějším nepříznivým
podmínkám v energetickém sektoru, jako velice uspokojivý výsledek. Ukazatel
EBITDA* byl za uplynulé účetní období dokonce oproti plánu překročen.
Naše hospodaření ovlivnilo výrazněji několik skutečností:
• vzhledem k pokračujícímu poklesu cen elektřiny na trhu jsme v lednu
2016 přikročili ke změně způsobu provozování výrobního zařízení,
kondenzační (elektrárenský) způsob provozu byl nahrazen
efektivnějším, kogeneračním (teplárenským) způsobem výroby tepla
a elektřiny
• po dvou teplotně nadprůměrných letech došlo v roce 2016 k poklesu
průměrné venkovní teploty, což ovlivnilo zejména překročení výroby
tepla v měsících na počátku a konci roku 2016
Příznivý a stabilní vývoj společnosti se nám dařil z velké části i díky promyšleným investicím realizovaným v minulých 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
zařízení, což udržuje teplárenské sítě i kompletní výrobní zařízení v trvale dobré kondici a minimalizuje množství vzniklých havárií v průběhu roku, zejména
v zimních měsících.
A co se nám v minulém roce povedlo? Vedle generální opravy turbogenerátoru
TG2, která dopadla na výbornou, jsme se v průběhu celého roku intenzivně
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věnovali zejména dokončení a zprovoznění Zařízení k energetickému využívání
odpadů ZEVO Plzeň.
I přes značnou komplikaci v podobě vynuceného odstoupení od smlouvy o dílo
s ČKD Praha DIZ, a.s. v květnu 2016 a následného dokončení projektu vlastní
inženýrskou činností, se nám podařilo získat pro ZEVO Plzeň v srpnu 2016
povolení k ročnímu zkušebnímu provozu. V té souvislosti jsme velkou a trvalou
pozornost věnovali problematice odpadového hospodářství, zejména zajištění dostatečného množství odpadu pro ZEVO Plzeň a průběžnému sledování
činnosti naší dceřiné společnosti Čistá Plzeň, s.r.o.
Rád bych ve své zprávě zmínil také vytvoření dalšího kontrolního mechanismu
ve společnosti dle stávající platné legislativy, a to tříčlenného Výboru pro audit,
v březnu 2016. Výbor pro audit se zaměřoval zejména na kontrolu průběhu
i obsahu vnějšího i vnitřního auditu ve firmě, zkoumal auditorskou zprávu
i výsledky externích a interních kontrol a auditů.
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 akciová
společnost Plzeňská teplárenská, a. s. uzavřela rok 2016 opět s kladným
hospodářským výsledkem.

					
					
					

Tomáš Drápela
předseda představenstva
a generální ředitel společnosti

EBITDA – finanční ukazatel provozní výkonnosti společnosti
(zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace)
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společnosti
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Uvedené hodnoty k 31. 12. daného roku
2014

2015

2016

2.718,5

2.342,4

2.440,6

2.180,5

2.337,6

2.281,3

2.116,2

2.252,1

2.051,1

mil. Kč

5.365,0

5.565,8

6.313,7

6.686,9

6.716,7

Pohledávky celkem

mil. Kč

178,2

298,2

265,5

229,5

384,3

Vlastní kapitál

mil. Kč

4.163,9

4.419,4

4.449,2

4.477,3

4.529,1

Základní kapitál

mil. Kč

1.093,0

1.093,0

1.093,0

1.093,0

1.093,0

Závazky celkem

mil. Kč

546,5

551,0

494,9

495,7

567,1

Kč

3.810

4.044

4.071

4.097

4.144

FINANČNÍ, OBCHODNÍ
A TECHNICKÉ ÚDAJE

Ukazatel

Jednotka

2012

VE ZKRATCE

Výnosy celkem

mil. Kč

2.709,9

Náklady celkem

mil. Kč

Aktiva celkem

Hodnota vlastního kapitálu na akcii

2013

Výsledek hospodaření po zdanění

tis. Kč

372.237

437.234

226.179

188.487

129.415

Přidaná hodnota

mil. Kč

1.108,9

1.222,8

898,5

1.002,4

908

Produktivita práce z přidané hodnoty

tis. Kč

4.095

4.548

3.368

3.497

3.088

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

–

270,7

268,9

266,8

286,7

294,0

Prodej tepelné energie celkem

TJ

2 911

2 945

2 537

2 647

2 748

z toho: nebytový sektor

TJ

1 604

1 586

1 376

1 428

1 529

TJ

1 307

1 359

1 161

1 219

1 219

Průměrná cena tepelné energie bez DPH

Kč/GJ

298,10

362,17

361,34

375,47

374,27

Prodej elektrické energie

GWh

571,8

567,0

536,6

586,1

406,6

Prodej energie chladu

MWh

4 826

4 539

5 156

4 019

3 631

Instalovaný tepelný výkon

MWt

499,1

499,1

499,1

499,1

530,75

Jmenovitý elektrický výkon

MWe

150,62

150,62

150,62

150,62

161,12

Instalovaný chladicí výkon

MWch

6,99

6,99

5,99

5,99

5,99

Délka tepelné sítě celkem

km

404,4

407,6

414,9

429,1

430,7

Počet odběrných míst – tepelná energie

–

2 257

2 370

2 408

2 378

2 406

Počet odběrných míst – energie chladu

–

6

6

6

6

6

bytový sektor
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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 chladu pro více než
dvě třetiny poptávky plzeňských odběratelů těchto životu potřebných energií.
Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepelné energie, výroba elektřiny a obchod s elektřinou. K těmto hlavním předmětům
podnikání vlastnila společnost v roce 2016 příslušné licence dle zákona
č. 91/2005 Sb. v úplném znění energetického zákona.
Společnost poskytuje podpůrné služby pro ČEPS, a.s. a 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 pravidelně 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
organizační složky.
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Předměty
podnikání

společnosti

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

10
březen 2016 2. dozorový audit se zaměřením na oblast ISO 9001:2009 a ISO 14001:2005
		
		
ukončení návozů všech produktů ze spalování na odkaliště Božkov
		
a zahájení jeho rekultivace
duben 2016
		

zahájení předkomplexních zkoušek spalovny komunálního odpadu ZEVO Plzeň
„první zapálení odpadu“ (20. 4. 2016)

srpen 2016
		

12. 8. 2016 zahájení ročního zkušebního provozu spalovny komunálního odpadu
ZEVO Plzeň

23. 5. 2016

ukončení topné sezóny 2015/2016

20. 9. 2016

zahájení topné sezóny 2016/2017

klíčové
události

roku 2016
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JAK ŠEL ČAS
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13
ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ

STRUKTURA
K 31. 12. 2016
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orgány
společnosti

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

K 31. 12. 2016
PŘEDSTAVENSTVO
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. Petr Rybář
člen dozorčí rady
datum narození: 11. 11. 1945
bydliště: Plzeň, Borůvková 228/15
Ing. Václav Štekl
člen dozorčí rady
datum narození: 21. 6. 1976
bydliště: Plzeň, Letkovská 39/34
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
Ing. Jan Skřivánek
člen dozorčí rady
datum narození: 5. 6. 1979
bydliště: Plzeň, Částkova 2215/50

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

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
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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

Změny v orgánech společnosti v průběhu roku 2016
V roce 2016 nedošlo v orgánech společnosti k žádným personálním změnám. Rada města Plzně
v působnosti valné hromady dne 24. 3. 2016 znovuzvolila do funkce člena dozorčí rady společnosti
z důvodu uplynutí funkčního období pány Ing. Pavla Pavlátku, Ing. Pavla Homolu, Tomáše Čiháka
a Ing. Jana Skřivánka.
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STRUKTURA
VLASTNÍKŮ

Struktura vlastníků a jejich podíl na majetku společnosti
Základní kapitál společnosti k 31. 12. 2016 činil 1.092.957.000,- Kč a je tvořen 1 092 957 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tvoří 1 hromadnou akcii). Od 25. 4. 2008
je 100% akcionářem společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. Statutární Město Plzeň.
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PERSONÁLNĚ
SOCIÁLNÍ
OBLAST

Za rok 2016 činil průměrný přepočtený počet zaměstnanců 294 a průměrný fyzický počet zaměstnanců
296. K 31. 12. 2016 zaměstnávala společnost celkem 298 zaměstnanců, z toho 108 THP a 190 dělníků. Počet zaměstnanců se oproti předešlému roku navýšil o zaměstnance přijaté pro ZEVO Plzeň.
Produktivita práce z přidané hodnoty klesla proti předešlému roku o 11,7 %. V absolutním vyjádření činila
v roce 2016 produktivita práce z přidané hodnoty na 1 zaměstnance 3.088 tis. Kč.
Také v roce 2016 pokračovala společnost v zabezpečení kvalitního programu sociálního rozvoje se
zaměřením na sociální a kulturní potřeby zaměstnanců. Společnost poskytovala příspěvky na doplňkové
penzijní připojištění a životní pojištění, příspěvky na rekreaci zaměstnanců a pobyty dětí, dále zajišťovala
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 2016 probíhala pravidelná setkání vedení společnosti se zástupci odborů zaměřená
na hospodaření společnosti, její výhled do budoucnosti i stávající problematiku zaměstnanců. Odborovou
základnu tvoří 131 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 periodická
školení ze zákona. Společnost umožnila krátkodobé praxe studentům plzeňských středních škol. Pro zájemce z řad zaměstnanců probíhaly kurzy anglického 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 časopisu
„Teplárník“, který informuje o aktuálním životě ve společnosti, a to jak v pracovních tak i mimopracovních
aktivitách zaměstnanců.
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20
životní
prostředí

a Plzeňská teplárenská

Plzeňská teplárenská, a.s. postavila svojí filozofii výroby dodávaných energií na kogeneračním způsobu
výroby tepelné e 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 výrobě 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 konečnou 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 využití 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 více jak 31 % své produkce elektrické energie z obnovitelných zdrojů.
Dalším důkazem toho, že má Plzeňská teplárenská, a.s. opravdu kladný vztah k životnímu prostředí,
je její aktivní vstup do oblasti druhotného využívání komunálního odpadu. Projekt „ZEVO Plzeň“ (zařízení k energetickému využívání odpadů), jehož zkušební provoz byl v srpnu roku 2016 zahájen, je tomu
důkazem. V obrovském množství komunálního odpadu vznikajícího vlivem rozvoje civilizace směrem ke
konzumní společnosti vidí společnost veliký potenciál obnovitelné energie.
Společnost si je vědoma svého hlavního poslání, kterým je zajištění tepelné pohody a spolehlivé dodávky
teplé vody do všech jím zásobených objektů na území města Plzně. Zároveň si je však plně vědoma své
povinnosti, kterou je šetrný přístup k životnímu prostředí a tím zachování plnohodnotného žití ať už přímo
ve městě Plzni či jeho blízkém okolí.
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ZPRÁVA
DOZORČÍ RADY

Od 1. ledna 2016 pracovala dozorčí rada ve složení: Ing. Miloslava Šlajsová - předsedkyně dozorčí rady,
Petr Fišer - místopředseda dozorčí rady, Tomáš Čihák, Ing. Jan Skřivánek, Miloslav Kolařík, Ing. Pavel
Pavlátka (za společnost Carbunion Bohemia, s.r.o.), Ing. Pavel Homola (za společnost Sokolovská uhelná,
a.s.), Ing. Václav Štekl, Mgr. Ondřej Ženíšek, Ing. Petr Rybář, Josef Polívka a Marcela Světlíková.
Dozorčí rada se během roku 2016 sešla na 11 řádných zasedáních a jednom zasedání mimořádném.
Všechna jednání dozorčí rady byla usnášeníschopná. Ve dnech 12. - 13. prosince 2016 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 za uplynulé období a podnikatelský plán pro následující kalendářní rok.
V průběhu roku 2016 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 představenstva a následně přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku. V zájmu akcionáře Statutárního 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 9. června 2016. Důležitým momentem v roce 2016 byla rovněž
průběžná kontrola procesu výstavby a uvedení do provozu projektu ZEVO Plzeň. Současně napomáhala dozorčí rada představenstvu při naplňování strategie rozvoje akciové společnosti. Představenstvem,
generálním ředitelem i všemi vyzvanými pracovníky společnosti jí byly poskytovány všechny potřebné
podklady, informace a vysvětlení. V činnosti představenstva nebyly shledány závady ani porušení Stanov
společnosti ani platných zákonů.
Dozorčí rada hodnotí kladně zejména:
dosažený kladný hospodářský výsledek
uvedení zařízení ZEVO Plzeň do zkušebního provozu a zajištění dostatečného množství odpadu
pro jeho provoz
přizpůsobení výrobního režimu aktuální situaci na trhu s elektřinou
(přechod od kondenzačního způsobu provozování výrobního zařízení ke kogeneračnímu způsobu)
úspěšná realizace generální opravy turbogenerátoru TG2
vznik dalšího kontrolního mechanismu ve společnosti - tříčlenného Výboru pro audit
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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 podle 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 2016.
Dozorčí rada v souladu s právními předpisy posoudila návrh představenstva na rozdělení zisku
společnosti za rok 2016 a konstatovala, že návrh byl zpracován v souladu se Stanovami společnosti
a platnými právními normami. Dozorčí rada tudíž schvaluje výsledky hospodaření za rok 2016
a doporučuje valné hromadě schválit navržené rozdělení zisku za rok 2016.
Dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 dle paragrafu č. 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 akciové společnosti Plzeňská teplárenská,
a.s. rádi poděkovali všem, kteří se v roce 2016 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

