Předkládaná výroční zpráva za rok 2011 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.
The presented Annual Report for 2011 does not contain all particulars of the statutory information
minimum. The Report on relations between the controlling and controlled parties and the
Supplement to the consolidated financial statement are not included and are available at the
company‘s head office and deposited in the Department of Records with the Commercial Court in
Pilsen.
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Úvodní slovo předsedy představenstva
A Word of Introduction by the Chairman of the Board of Directors

Vážený akcionáři, vážení obchodní přátelé, dámy a pánové,
v úvodu své zprávy bych opět rád zařadil uplynulý rok 2011 mezi úspěšné roky
v Plzeňské teplárenské. Stejně jako v předchozích letech bylo dosaženo uspokojivého kladného hospodářského výsledku. K jeho snížení oproti minulému roku došlo
zejména vlivem výrazného poklesu prodeje tepelné energie z důvodu velmi vysoké
průměrné venkovní teploty.
Aktivity v oblasti prodeje elektrické energie lze vyhodnotit jako úspěšné. Současně
se opět podařilo udržet cenu tepelné energie s minimálním cenovým růstem i efektivně obchodovat s emisními povolenkami. Pečlivě sledována byla ekonomičnost
provozu dodávek tepla, chladu i pitné vody.
Stejně jako v minulých letech byly i v roce 2011 značné prostředky vynaloženy
za účelem zajištění bezporuchových a spolehlivých dodávek tepla, chladu a elektřiny
do rozvoje výrobního zařízení a teplárenských sítí.
Ve všech směrech našeho snažení jsme respektovali a prosazovali kromě ekonomického hlediska zejména hledisko ekologické. Zabývali jsme se vlivem naší činnosti
na životní prostředí občanů našeho města a okolí.
V následujícím odstavci bych rád zmínil nejdůležitější projekty, investice a akce roku
2011, které s naší dlouhodobou péčí o kvalitu životního prostředí korespondují:

V souvislosti s úkolem zadaným naším akcionářem prostřednictvím valné
hromady v oblasti odpadového hospodářství jsme se celoročně zabývali přípravou projektu výstavby ZEVO* Chotíkov tak, aby stavba byla zahájena
v roce 2013 a dokončena do 31. 12. 2015. Zpracována a podána byla
žádost o poskytnutí dotace na projekt z prostředků EU. Řešeno bylo rovněž
územní řízení projektu (veřejné projednání) a odkup pozemků pod trasou
budoucího horkovodu. Ze strany Krajského úřadu v Plzni proběhlo s kladným
výsledkem řízení „velké EIA**“.
Velice úspěšně se rozběhla realizace projektu „Náhrada automobilové
dopravy biomasy po železnici do Plzeňské teplárenské, a.s.“. První dodávka
dorazila 18. 3. 2011 a představovala celkem 192 tuny biomasy, čímž nahradila cestu přibližně osmi kamionů. Do konce roku 2011 pak bylo vyloženo
23 422 tun biomasy. Množství dodávek po železnici tak nahradilo cca 940
nákladních automobilů.
Celoročně jsme se zabývali možnostmi diverzifikace palivové základny
a prováděli zkoušky s novými druhy paliv (mláto, rychlerostoucí topoly,
ozdobnice čínská, mourové kaly).
V souvislosti s výše uvedeným bodem byla do provozu uvedena samostatná trasa mourových kalů do kotle K6, která umožňuje využívat k výrobě tepelné energie ve větším množství i toto alternativní palivo. Plzeňská
teplárenská, a.s. je první teplárnou v ČR, která mourové kaly bude spalovat
– a to ve fluidním kotli společně s hnědým uhlím a biomasou. Pro rok 2012
počítáme se spálením až 30 000 tun těchto mourových kalů.
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Dear Shareholders, dear Business Partners, Ladies and Gentlemen,

I v roce 2011 navázala Plzeňská teplárenská, a.s.
na svoji dlouholetou tradici podpory celé řady
kulturních, sportovních a charitativních akcí
i institucí a spolků na území města Plzně. Z největších mohu jmenovat např. Fakultní nemocnici
Plzeň, mládežnické oddíly FC Viktoria a HC Plzeň
1929, Mezinárodní divadelní festival, filmový festival Finále, Západočeskou univerzitu v Plzni, ZOO
Plzeň, Městskou a Diecézní charitu. Rovněž jsme
finančně přispěli na kulturní akce jednotlivých
městských obvodů.

Velice úspěšnou akcí v letošním roce v souvislosti s podporou potřebných organizací
byl již třetí ročník dražby kalendáře Plzeňské teplárenské, a.s. Rekordní výsledek
z dražby a prodeje kalendářů v hodnotě přes 750.000,- Kč byl rovnoměrně rozdělen
mezi Dětský domov Domino Plzeň, Plzeňský psí útulek na Valše a Městskou charitu.
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, Městu Plzeň, zákazníkům a dodavatelům za jejich
spolupráci, která napomohla k tomu, že Plzeňská teplárenská, a.s. uzavřela rok
2011 opět s kladným hospodářským výsledkem.
Roman Jurečko
předseda představenstva

*ZEVO – zařízení na energetické využívání odpadů
** EIA – proces posuzování vlivu projektu na životní prostředí

First of all, I would like to state that the year of 2011 was again one of the successful years that we have had at Plzeňská teplárenská. Following up on the good
trend of the previous years, we again generated a profit although a bit lower than
the year before. This can be attributed primarily to significantly lower sales of heat
due to a very high average outdoor temperature.
We were successful in selling the power we generated. At the same time, we
managed to maintain the price of heat while minimizing our cost growth, and
our trading in emission allowances also brought in some good results. We closely
monitored the cost levels of our heat, chill, and drinking water supply operations.
Same as in the previous years, we again heavily invested in developing our production facilities and energy distribution systems to ensure that our supply of heat,
chill, and power is free of outages and reliable.
In all our activities, apart from our financial performance we placed a great emphasis on the environmental aspects of all we do. We examined how our operations
influence the environment in which the citizens of our city and its wider area live.
In the following paragraphs, I would like to highlight the most important projects,
investments, and events we implemented in 2011 that are consistent with our
long-term care for the quality of our environment:
In line with the waste management related task given to us by our
shareholder by means of the General Meeting, all year long we prepared
the project for building ZEVO* Chotíkov so that its construction can begin
in 2013 and be completed by December 31, 2015. We prepared and lodged
an application for a subsidy for the project from the EU funds. We also dealt
with the zoning procedure for the project (public discussion) and purchased
the land along the route of the future heat pipeline. The Regional Office
in Pilsen positively concluded a “major EIA**” procedure.
We saw a very successful implementation start of the project for
“Replacing Biomass Transportation by Road with Railway Deliveries to
Plzeňská teplárenská, a.s.” The first delivery of 192 tons of biomass came
on March 18, 2011, replacing the trips of some eight long-haulage trucks.
Until the end of 2011, we unloaded a total of 23,422 tons of biomass. The
quantity of biomass delivered by train thus replaced some 940 truck trips.
All year long we dealt with the various options for diversifying our fuel
base and tested new types of fuels (draff, fast-growing poplars, miscanthus,
coal-water slurry).
In connection with the above activity, we have launched a separate
conveyance route for coal-water slurry to Boiler K6, which enables us to
use more of this alternative fuel to generate heat. Plzeňská teplárenská,
a.s. is the first heat generation plant in the Czech Republic that will burn
coal-water slurry – we will combine it with brown coal and biomass and burn
it in a fluid boiler. For 2012, our plans are to burn up to 30,000 tons of this
coal-water slurry.

In 2011, Plzeňská teplárenská, a.s. followed up
on its long tradition of supporting numerous
cultural, sports, and charity events as well as
institutions and clubs in the city of Pilsen. To
name some of the most important ones: Faculty
Hospital in Pilsen, the junior teams of FC Viktoria
and HC Plzeň 1929, International Theater Festival,
Finale Film Festival, University of West Bohemia in
Pilsen, Pilsen ZOO, Municipal and Diocese Charity.
We also sponsored various cultural events that
took place in the municipal districts of Pilsen.
Among the charitable events we sponsored in 2011, the third annual auction
of the calendar of Plzeňská teplárenská, a.s. was exceptionally successful.
The record proceeds from the auction and sale of calendars, exceeding CZK
750,000, was evenly distributed among the Domino Children’s Home in Pilsen,
the Na Valše Dog Shelter in Pilsen, and the Municipal Charity.
In conclusion, on behalf of the corporate Board of Directors and myself, I would
like to thank our management and all our staff for contributing with their hard
work to the excellent results of our company.
Furthermore, I would like to thank our Shareholder, the City of Pilsen as well as
customers and suppliers for their cooperation that helped Plzeňská teplárenská,
a.s. conclude the year of 2011 with once again with a profit.

*ZEVO – a facility that uses waste to generate energy
** EIA (Environmental Impact Analysis)
- a procedure for analyzing the project’s environmental impact

Roman Jurečko
Chairman
of the Board of Directors
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FINANČNÍ, OBCHODNÍ A TECHNICKÉ ÚDAJE V kostce
FINANCIAL, COMMERCIAL AND TECHNICAL DATA IN A NUTSHELL

ZISK 332 mil. KČ
JE DŮKAZEM DOBRÉHO
HOSPODAŘENÍ
OUR PROFIT OF CZK 332 M
IS EVIDENCE OF GOOD MANAGEMENT
AND PERFORMANCE
Ing. HELENA JAHNOVÁ
finanční ředitelka // Financial Manager
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VÝVOJ A VÝHLED
Development and prospects
DESETILETÁ SMLOUVA NA UHLÍ
PŘINESLA STABILIZACI,
ALE MY VIDÍME DÁL...
A TEN-YEAR CONTRACT FOR COAL HAS
BROUGHT SOME STABILITY, BUT WE ARE
LOOKING FURTHER AHEAD...
Mgr. TOMÁŠ DRÁPELA
generální ředitel // General Manager

Plzeňská teplárenská, a.s. byla, je a má snahu být i v budoucnu společností, která
kromě dodávek komodit, jako jsou elektrická a tepelná energie a energie chladu,
je zároveň strategickou společností ovlivňující svými postoji a vývojem své nejbližší
okolí. Společnost po mnoho let investuje nemalé finanční prostředky do výrobního
a rozvodného tepelného zařízení za účelem zajištění spolehlivé, efektivní a především ekologické dodávky všech dodávaných energií a poskytovaných služeb.
Význam pojmu ekologie si společnost plně uvědomuje, a proto své veškeré podnikatelské aktivity spjaté s výrobou elektrické a tepelné energie důsledně podmiňuje
kroky s co nejmenším negativním vlivem na životní prostředí. Důkazem je především
snižování odpadů ze spalování a emisí kouřových plynů, likvidace lokálních výtopen
a kotelen a pokles vypouštěných odpadních vod.
Dalším významným krokem v ekologizaci centrálního teplárenského zdroje
v Doubravecké ulici je soustavné zvyšování podílu alternativních paliv vedoucí
ke snižování spotřeby fosilních paliv. Jedná se především o biomasu v podobě dřevní
štěpky a peletek, tuhá alternativní paliva a od roku 2012 ve spolupráci s Plzeňským
Prazdrojem i pivovarnické mláto. Lze předpokládat, že v roce 2012 bude spáleno
přibližně 300 000 tun alternativních paliv, což představuje až 40% podíl z celkového
objemu spotřebovaného paliva. Zvýšené objemy především přepravované biomasy
se snaží společnost přepravovat stále více železniční dopravou tak, aby celý cyklus
od samotné výroby biomasy až po její přeměnu na energii byl k životnímu prostředí
maximálně ohleduplný.
Odvětví, ve kterém společnost již několik let soustavně působí, je odpadové hospodářství. Na úplném začátku bylo provozování skládky komunálního odpadu Chotíkov
a následná realizace kogenerační jednotky využívající skládkový plyn. Dále společnost začala provozovat nový sběrný dvůr v Jateční ulici.

Nejnovějším a zároveň mediálně nejvíce
diskutovaným krokem v této oblasti je
výstavba ZEVO Chotíkov neboli zařízení
pro energetické využití odpadů.
Přípravné práce probíhají v souladu s harmonogramem výstavby tak, aby byly splněny termíny s vazbou na získání dotace z EU. Předpokládané zahájení stavby
v 1. polovině roku 2013 a předpokládané ukončení výstavby do konce roku 2015.
Plzeňská teplárenská, a.s. nezapomíná ani na své stávající zákazníky a snaží se
i nadále zvyšovat úroveň poskytovaných služeb. V roce 2012 opět proběhne průzkum spokojenosti stávajících zákazníků s poskytovanými službami. Získané výsledky
budou použity pro další nové iniciativy v oblasti dodavatelsko-odběratelských vztahů.
Nadále bude zdokonalován internetový komunikační a přehledový portál „Zákaznická zóna“.
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Plzeňská teplárenská, a.s. has been and is trying to be a company, which, in addition to supply of commodities such as electric power and heat energy and cooling
energy, plays a strategic role affecting not only its immediate surrounding environment with its attitudes and development. The company has been investing for many
years considerable financial resources to the operating and heat-distribution equipment in order to secure reliable, effective and in particular environmentally friendly
supply of all the energies and rendered services concerned.
The company is fully aware of the meaning of the term “environmentally friendly”
and therefore it conditions uncompromisingly all its business activities relating to
production of electric power and heat energy by steps with the least possible negative impact on the environment. The proof of the aforementioned is in particular
reduction of waste produced by combustion and combustion gases emissions,
liquidation of local heating plants and boiler plants and reduction of discharged
waste water.
Another significant step in transformation of the central combined heat and power
generation source in Doubravecká street towards being environmentally friendlier is
systematic increase of portion of alternative fuels leading to reduction of fossil fuels
consumption. In particular biomass in the form of wood chips and pellets, alternative solid fuels and since 2012, in cooperation with Plzeňský Prazdroj, brewer’s
draff as well are concerned. It is possible to assume that in 2012, approximately
300,000 tons of alternative fuels will be burnt, which represents up to 40 % of
the total volume of fuel consumed. The company has been trying to transport the
increasing volumes in particular of the transported biomass by railway, so that the
entire cycle starting with production of biomass as such and ending with its conversion into energy is most considerate to the environment.
The industry, where the company has been operating for several years, is waste
management. At the very beginning, the company operated the communal waste
dumping site in Chotíkov, which was later extended by the implementation of the
co-generation unit using landfill gas. In addition, the company started to operate
a new recycling yard in Jateční street.

The latest step in this area, which is at the
same time the one most discussed in media,
is the construction of ZEVO Chotíkov, the facility recycling waste for energy purposes.
The preparatory works have been proceeding in accordance with the schedule of
the construction, so that the dates of execution relating to acquisition of EU grants
are adhered to. The expected commencement of the construction is in the first half
of 2013 and the completion is assumed by the end of 2015.
The Plzeňská teplárenská, a.s. cares for the existing customers as well and tries
to improve the quality of the services rendered on a regular base. In 2012, survey
concerning satisfaction with the rendered services will be held among the existing
customers. The obtained results will be used as a base for new initiatives in the
area of supplier-customer relations. The Internet communication and information
portal Customer Zone is going to be the subject of continuous improvement.
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PROFIL SPOLEČNOSTI A JEJÍ POSLÁNÍ
Company‘s profile and role

Společnost Plzeňská teplárenská, a.s. patří
svými klíčovými produkty mezi společensky
prospěšné energetické společnosti působící především na území města Plzně.
Společnost zajišt’uje 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 2011 příslušné licence dle zákona č. 91/2005 Sb. v úplném
znění energetického zákona.
Společnost vlastní certifikát na schopnost poskytování primární, sekundární
a terciální regulace elektřiny. V obchodní oblasti se podařilo v návaznosti na uvedené certifikace uzavřít bilaterální smlouvy, dále smlouvy na poskytování podpůrných
služeb na denním trhu s ČEPS, a.s. Byly uzavřeny potřebné související smlouvy
s OTE (Operátor trhu s elektřinou).
Další aktivity společnosti jsou menšího rozsahu a vyplývají z vlastnictví hmotných
investičních prostředků a z využití odborností zaměstnanců společnosti. Ke všem
předmětům podnikání vlastní společnost příslušná oprávnění 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 managamentu 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
3 letá 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.

Předměty podnikání společnosti
Scope of the company‘s business activities

The Plzeňská teplárenská, a.s. company with
its key products belongs to social-beneficial power companies operating in particular in the territory of the City of Pilsen.
The company provides heat energy supply for the purpose of heating and hot water
preparation, electric energy and cooling energy covering more than two thirds of
the customer’s demand from the City of Pilsen - users of these important types of
energy.
The main scope of business activities of the company is generation and distribution
of heat energy, electric power generation and trade in electric power. For this main
scope of business activities, the company held the respective licences pursuant to
Act No. 91/2005 Coll. as amended by the Energy Act.
The company is the holder of the certificate evidencing its ability to provide primary,
secondary and tertiary regulation of electric power. In the sales area, the company,
due to its certifications, succeeded in concluding bilateral contracts, contracts for
provision of auxiliary services on the daily market with ČEPS, a.s. The necessary
relating contracts with OTE (Electric Power Market Operator) were concluded.
Other activities of the company are of a smaller scope and arise from the ownership
of tangible fixed assets and from the use of professional knowledge of the company’s employees. For all business activities within the scope thereof, the company
holds the respective licences pursuant to the generally binding legal regulations.
The company has been awarded certificates demonstrating that the company’s
quality management is compliant with requirements imposed by the systems
standard ISO 9001:2009 and that the environment management system complies
with requirements of the ISO 14001:2005 standard. The management system of
occupational safety and protection of health at work (BOZP) is compliant with the
“Safe Undertaking” system. The certificates are reviewed on a regular basis; 3-year
periods of recertification are held as is the regular annual audit.
With respect to the scope of business activities and in particular the territory where
the company renders its services, the company has no organizational entities in
foreign countries.

Výroba elektřiny

Electricity generation

Výroba tepelné energie

Heat energy generation

Rozvod tepelné energie

Heat energy distribution

Obchod s elektřinou

Sale of electric power

Drážní doprava

Railway transport

Provoz dráhy - vlečky

Railway operation – industrial track

Ubytovací služby

Accommodation services

Hostinská činnost

Catering services

Kovoobráběčství

Metalworking

Opravy, revize a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení

Repairs, revisions and periodic testing of the selected pressure equipment

Projektová činnost ve výstavbě

Designing in construction

Činnost technických poradců v oblasti provozu a oprav energetických zařízení

Activity of technical consultants in the area of operation and repairs of power equipment

Zámečnictví

Locksmith‘s trade

Testování, měření a analýzy

Testing, measurements and analyses

Manipulace s nákladem

Freight handling

Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Maintenance of motor vehicles and accessories thereof

Zprostředkování obchodu

Procurement of sale

Specializovaný maloobchod

Specialized retail

Kopírovací práce

Copying

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Implementation of constructions, modifications and removal thereof

Zprostředkování služeb

Procurement of services

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Business activity in the area of hazardous waste disposal

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Waste disposal (with the exception of hazardous ones)

Reklamní činnost a marketing

Advertising and marketing

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Services in the area of administration and services of organizational and economic

u fyzických a právnických osob

character for physical and legal persons

Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Operation of water supply system and the sewer system for the public need

Izolatérství

Insulations

Činnost technických poradců v oblasti energetiky

Activity of technical consultants in the area of power industry

Vodoinstalatérství, topenářství

Plumbing, heating engineering

Montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení

Installations and repairs of the selected electrical equipment

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Activity of accounting consultants, bookkeeping, tax records keeping

Struktura vlastníků a jejich podíl na majetku společnosti
Structure of owners and participation in the company‘s assets
Základní kapitál společnosti k 31. 12. 2011 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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Registered capital of the company as at 31 Dec 2011 amounted to CZK
1,092,957,000 and comprises of 1,092,957 pcs of book-entered ordinary registered shares, the nominal value of each of which is CZK 1,000
(comprises 1 collective share). As of 25 Apr 2008, the 100 % shareholder of the
Plzeňská teplárenská, a.s. is the Statutory City of Pilsen.
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KLÍČOVÉ UDÁLOSTI ROKU 2011
KEY EVENTS OF 2011

březen 2011

obhájení certifikace ISO 9001 a ISO 14001

March 2011

Recertification of ISO 9001 and ISO 14001

duben 2011
		
		

stěhování do nové administrativní budovy
návštěva ministra životního prostředí Tomáše Chalupy
ukončení činnosti vnitropodnikové spořitelny

April 2011
		
		

Moving into the new administrative building
Visit of Tomáš Chalupa, the Minister of the Environment
Termination of the in-house savings bank’s activity

květen 2011
		
		

získání titulu „Stavba roku Plzeňského kraje 2010“
v kategorii dopravní a inženýrské stavby
pro kogenerační blok na biomasu

May 2011
		
		
		

Award of the “Construction of the Year 2010
in the Region of Pilsen” in the category of transport
and engineering structures for the co-generation
unit to be supplied with biomass

červen 2011

valná hromada společnosti
June 2011

General meeting of the company

listopad 2011

likvidace poslední zastaralé výtopny na Doubravce

prosinec 2011

odkoupení městského tepelného majetku

November 2011
		

Liquidation of the last old-style heating plant
in Doubravka

December 2011 Purchase of the municipal thermal assets

„ZELENÝ BLOK“ zÍSKAL TITUL V SOUTĚŽI
stavba roku plzeňského kraje
“THE GREEN BLOCK” WAS AWARDED AS The
Structure of the Year in the Pilsen Region
12
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Jak plynul čas
history

14
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ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2011
BASIC ORGANIZATION STRUCTURE AS AT 31ST DEC. 2011
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orgány společnosti k 31. 12. 2011
Company‘s bodies as at 31ST Dec. 2011
představenstvo // Board of Directors

Roman Jurečko
předseda představenstva
datum narození: 7. 11. 1966
bydliště: Plzeň, Lobzy, Partyzánská 22

Mgr. Tomáš Drápela

Radislav Neubauer

Ing. Jiří Bis

Ing. Petr Rund

člen představenstva
datum narození: 24. 12. 1961
bydliště: Třemošná - Záluží,
Ke koupališti 163

člen představenstva
datum narození: 19. 5. 1965
bydliště: Plzeň, Čechova 19

místopředseda představenstva
datum narození: 26. 4. 1941
bydliště: Plzeň, Koterovská 145

člen představenstva
datum narození: 4. 11. 1974
bydliště: Plzeň, Družby 9

Member of the Board of Directors
Date of birth: 19 May 1965
Place of residence: Plzeň,
Čechova 19

Vice Chairman
of the Board of Directors
Date of birth: 26 Apr 1941
Place of residence:
Plzeň, Koterovská 145

Member of the Board of Directors
Date of birth: 4 Nov 1974
Place of residence: Plzeň,
Družby 9

Member of the Board of Directors
Date of birth: 24 Dec 1961
Place of residence: Třemošná - Záluží,
Ke koupališti 163

Chairman of the Board of Directors
Date of birth: 7 Nov 1966
Place of residence: Plzeň, Lobzy,
Partyzánská 22
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Dozorčí rada // Board of Supervisors

Ing. Jan Sazama

Tomáš Jílek

Irena Rottová

Mgr. Karel Syka

místopředseda dozorčí rady
datum narození: 16. 12. 1970
bydliště: Plzeň, Baarova 4

člen dozorčí rady
datum narození: 25. 6. 1963
bydliště: Plzeň, Blatenská 4

člen dozorčí rady
datum narození: 21. 9. 1949
bydliště: Plzeň, Vlastina 7

Vice Chairman
of the Board of Supervisors
Date of birth: 16 Dec 1970
Place of residence: Plzeň, Baarova 4

Member of the Board of Supervisors
Date of birth: 25 June 1963
Place of residence: Plzeň, Blatenská 4

Member of the Board of Supervisors
Date of birth: 21 Sept 1949
Place of residence: Plzeň, Vlastina 7

předseda dozorčí rady
datum narození: 29. 6. 1950
bydliště: Plzeň, Úslavská 43
Chairman of the Board of Supervisors
Date of birth: 29 June 1950
Place of residence: Plzeň, Úslavská 43

20

21

Dozorčí rada // Board of Supervisors

22

František Mach

Ing. Helena Jahnová

Tomáš Čihák

Bc. Simona Štruncová

Jaroslav Výborný

člen dozorčí rady
datum narození: 21. 7. 1950
bydliště: Plzeň, Mlatecká 18

člen dozorčí rady
datum narození: 8. 2. 1972
bydliště: Zruč - Senec, Sluneční 439

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

člen dozorčí rady
datum narození: 18. 4. 1974
bydliště: Plzeň, Plzeňská cesta 42

člen dozorčí rady
datum narození: 29. 9. 1953
bydliště: Plzeň, Sokolovská 97

Member of the Board of Supervisors
Date of birth: 21 July 1950
Place of residence: Plzeň, Mlatecká 18

Member of the Board of Supervisors
Date of birth: 8 Feb 1972
Place of residence: Zruč - Senec,
Sluneční 439

Member of the Board of Supervisors
Date of birth: 16 Feb 1964
Place of residence: Plzeň, Kaštanová 12

Member of the Board of Supervisors
Date of birth: 18 Apr 1974
Place of residence: Plzeň,
Plzeňská cesta 42

Member of the Board of Supervisors
Date of birth: 29 Sept 1953
Place of residence: Plzeň, Sokolovská 97
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výkonný management // Executive Management

Mgr. Tomáš Drápela

Ing. Jiří HoloubeK

Ing. Helena Jahnová

Ing. Zdeněk Dongres

obchodně technický ředitel
datum narození: 14. 2. 1978
bydliště: Plzeň, Lidická 34

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

výrobní ředitel
datum narození: 8. 6. 1954
bydliště: Rokycany, Volduchy 276

Sales and Technical Manager
Date of birth: 14 Feb 1978
Place of residence: Plzeň, Lidická 34

Financial Manager
Date of birth: 8 Feb 1972
Place of residence: Zruč - Senec,
Sluneční 439

Production Manager
Date of birth: 8 June 1954
Place of residence: Rokycany,
Volduchy 276

generální ředitel
datum narození: 24. 12. 1961
bydliště: Třemošná - Záluží,
Ke koupališti 163
General Manager
Date of birth: 24 Dec 1961
Place of residence: Třemošná - Záluží,
Ke koupališti 163
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Změny v orgánech společnosti v průběhu roku
Changes in the company‘s bodies in the course of the year

Na jednání Rady města Plzně v působnosti valné hromady dne 10. 3. 2011 byli
odvoláni členové představenstva v původním složení a zvoleni do funkce člena představenstva společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. pánové Roman Jurečko,
Ing. Jiří Bis, Mgr. Tomáš Drápela, Ing. Petr Rund a Radislav Neubauer.
Na řádném jednání představenstva společnosti dne 15. 3. 2011 byl předsedou
představenstva společnosti zvolen pan Roman Jurečko a místopředsedou představenstva pan Ing. Jiří Bis.
Na jednání Rady města Plzně v působnosti valné hromady dne 10. 3. 2011 byli
odvoláni členové dozorčí rady v původním složení a zvoleni do funkce člena dozorčí
rady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. pánové a dámy Ing. Jan Sazama, Tomáš
Jílek, Jaroslav Výborný, Bc. Simona Štruncová, Irena Rottová a Mgr. Karel Syka.
Na řádném jednání dozorčí rady společnosti dne 23. 3. 2011 byl předsedou dozorčí
rady společnosti zvolen pan Ing. Jan Sazama a místopředsedou dozorčí rady pan
Tomáš Jílek.

At the meeting of the Council of the City of Pilsen having the competence of the
general meeting held on 10 March 2011, the members of the Board of Directors
in the original structure were recalled and the following persons were elected as
members of the Board of Directors of the Plzeňská teplárenská, a.s. company:
Roman Jurečko, Ing. Jiří Bis, Mgr. Tomáš Drápela, Ing. Petr Rund and Radislav
Neubauer.
At the regular meeting of the company’s Board of Directors held on 15 March
2011, Roman Jurečko was elected the Chairman of the Board of Directors
and Ing. Jiří Bis was elected the Vice Chairman of the Board of Directors.
At the meeting of the Council of the City of Plzeň having the competence of the
general meeting held on 10 March 2011, the members of the Board of Supervisors
in the original structure were recalled and the following persons were elected as
members of the Board of Supervisors of the Plzeňská teplárenská, a.s. company:
Ing. Jan Sazama, Tomáš Jílek, Jaroslav Výborný, Bc. Simona Štruncová,
Irena Rottová and Mgr. Karel Syka.
At the regular meeting of the company’s Board of Supervisors held on 23 March
2011, Ing. Jan Sazama was elected the Chairman of the Board of Supervisors and
Mr. Tomáš Jílek was elected the Vice Chairman of the Board of Supervisors.

V ROCE 2011
BYLA DOKONČENA
NOVÁ ADMINISTRATIVNÍ
BUDOVA SÍDLA SPOLEČNOSTI
A NEW OFFICE BUILDING
FOR THE CORPORATE
HEADQUARTERS WAS
COMPLETED IN 2011
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