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Za rok 2011 činil průměrný přepočtený počet zaměstnanců 264, přičemž průměrný 
fyzický počet zaměstnanců činil 264,75. K 31. 12. 2011 zaměstnávala společnost 
celkem 262 zaměstnanců, z toho 93 THP a 169 dělníků. 
Odměňování zaměstnanců bylo prováděno v souladu s kolektivní smlouvou.
Produktivita práce z přidané hodnoty sice proti loňskému roku poklesla o 7,8 %, 
proti roku 2000 však vzrostla 2,75 násobně. V absolutním vyjádření činila v roce 
2011 produktivita práce z přidané hodnoty na 1 zaměstnance 3.748 tis. Kč.
Také v roce 2011 pokračovala společnost v zabezpečení kvalitního programu sociál-
ního rozvoje. Společnost poskytovala příspěvky na penzijní připojištění, příspěvky 
na rekreaci zaměstnanců a pobyty dětí, dále zajišt’ovala závodní stravování a pro-
vozovala závodní ordinaci s cílem co nejlépe zajistit závodní preventivní péči svých 
zaměstnanců. Prostřednictvím příspěvku odborové organizaci přispěla společnost 
také na nespočet sportovních a kulturních akcí.  
Vzdělávací činnost ve společnosti byla zaměřena na odborné kurzy a semináře 
pro THP a na profesní růst dělníků, především periodická školení ze zákona. 
V 1. polovině roku se konalo pro vedoucí pracovníky a mistry manažerské vzdělává-
ní na téma „Vedení lidí a mezilidské vztahy“. Dále byly využity bezplatné semináře 
pořádané Svazem průmyslu a dopravy ČR a Českým svazem zaměstnavatelů 
v energetice, které čerpají prostředky v rámci projektů z EU. V březnu se uskutečnila 
pro vrcholové vedení společnosti řízená diskuze týkající se personálních procesů. 
V průběhu roku se vybraní zaměstnanci zúčastnili exkurze v teplárnách Komořany 
a Žlutice a ve spalovně Brno. Společnost umožnila krátkodobé praxe studentům 
plzeňských středních škol. Pro zájemce z řad zaměstnanců probíhaly dále kurzy 
německého a anglického jazyka.
Změny v legislativě vedly k ukončení činnosti vnitropodnikové spořitelny. Spořitel-
na poskytovala 13 let základní finanční služby zaměstnancům společnosti k jejich 
všeobecné spokojenosti. Náhradou byly zaměstnancům nabídnuty výhodné balíčky 
bankovních produktů, jenž nabídly oslovené bankovní ústavy. 
Sportovně zdatní zaměstnanci společnosti se zúčastnili v roce 2011 zimních i let-
ních firemních sportovních her pořádaných Asociací firemních sportů a dosáhli 
na nich výborných výsledků. 
Tak jako každoročně ocenilo vedení společnosti na firemní společenské akci nejlepší 
zaměstnance roku.
Veškeré potřebné personální informace měli zaměstnanci k dispozici v průběhu roku 
na nástěnkách v areálu společnosti, firemním intranetu a na stránkách firemního 
časopisu „Teplárník“, který informuje o aktuálním životě ve společnosti, a to jak 
v pracovních, tak i mimopracovních aktivitách zaměstnanců.

In 2011, the average recalculated number of employees was 264 and the average 
physical number of employees was 264.75. As at 31 Dec 2011, the company 
employed in total 262 employees, of which 93 employees worked in the technical 
and economic area (THP) and 169 employees were workers. 
Remuneration of the employees was executed in accordance with the collective 
agreement.
Labour productivity due to added value decreased by 7.8 % compared to the previ-
ous year; however, compared to 2000, it increased 2.75 times. In absolute figures, 
labour productivity due to added value amounted in 2011 to TCZK 3,748 per one 
employee.
As well as in 2011, the company continued securing a high-quality program of 
social development. The company provided contributions to a supplementary super-
annuation scheme, contributions to recreation of the employees and stays of chil-
dren, in addition, the company provided catering services and operated the com-
pany resident doctor’s surgery with a view to providing the best feasible preventive 
care to its employees. By means of contribution to the trade union organization, 
the company contributed to a large number of sports and cultural events.  
Educational activity in the company focused on specialist courses and seminars 
for THP and on vocational development of the workers, in the form of in particular 
periodic training imposed by the applicable legal regulations. In the first half of the 
year, the managers and foremen participated in the managerial training titled the 
“Leadership and interpersonal relationships”. In addition, free-of-charge seminars 
held by the Confederation of Industry of the Czech Republic (Svaz průmyslu 
a dopravy ČR) and the Czech Association of Energy Sector Employers (Český svaz 
zaměstnavatelů v energetice), which use funds provided within the framework 
of projects organized by the EU, were utilized. In March, the top management 
of the company participated in a controlled discussion concerning personnel 
processes. In the course of the year, the selected employees took part in excur-
sions organized in Komořany and Žlutice heating and power plants and in the waste 
incineration plant in Brno. The company enabled short-term stays of students from 
the secondary schools in Pilsen. The employees who were interested could attend 
courses in German and English languages.
Changes in legislation resulted in termination of the in-house savings bank. 
The savings bank had provided basic financial services to the company’s employees 
for 13 years and the employees were very satisfied with the service provided 
by the savings bank. As a form of compensation, the employees were offered ad-
vantageous packages of bank products by the addressed banking institutions.  
In 2011, the employees good at sports participated in the company’s winter and 
summer sports games organized by the Association of Corporate Sports (Asociace 
firemních sportů) and achieved great results. 
As every year, the company’s management awarded the best employees of the year 
at a social event regularly held by the company.
The employees had all the necessary personal information at the disposal through-
out the year on the notice boards in the company’s premises, on the intranet and 
on the pages of the company’s newsletter titled “Teplárník”, which informs of the 
current life in the company, namely of both work-related and other activities pur-
sued by the employees.

PERSONÁLNĚ SOCIÁLNÍ OBLAST
PERSONNEL AND SOCIAL AREA
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Plzeňská teplárenská, a.s. postavila svou filozofii výroby dodávaných energií na ko-
generačním 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 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 ekono-
mické předpoklady k realizaci takových opatření, která odstraní, popřípadě minima-
lizují negativní dopady na životní prostředí. Tyto zdroje jsou podstatně lépe obsluho-
vány, systematicky udržovány a provozovány právě s cílem snížit ekologickou zátěž.

Jedná se o taková paliva a energetické zdroje, jejichž využití v decentralizovaných 
a lokálních tepelných zařízeních nepřichází v úvahu vůbec, nebo jen velmi omeze-
ným způsobem. Z obnovitelných zdrojů, které jsou z hlediska emisí CO2 a tvorby 
skleníkového procesu neutrální, je to biomasa, kterou společnost používá k výrobě 
elektřiny a tepla již od roku 2003. Nelehká cesta, lemovaná z počátku především 
technickými překážkami, se však ukázala jako jediná správná. Výsledkem tohoto 
snažení je skutečnost, že společnost vyrábí aktuálně téměř 40 % 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 komu-
nálního odpadu. Projekt „ZEVO“ (zařízení na energetické využívání odpadů), jehož 
výstavbu připravuje společnost na skládce komunálního odpadu Chotíkov, je toho 
důkazem. Přípravné práce na tomto moderním zařízení probíhají v souladu s harmo-
nogramem výstavby tak, aby byly splněny jak termíny vázané na získání dotace 
z EU, tak termíny předpokládané realizace stavby. V obrovském množství komunál-
ního odpadu vznikajícího vlivem rozvoje civilizace směrem ke konzumní společnosti 
vidí Plzeňská teplárenská, a.s. veliký potenciál obnovitelné energie. 
Společnost si je vědoma svého hlavního poslání, kterým je zajištění tepelné pohody 
a spolehlivá dodávka teplé vody do všech jí 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 at’ už přímo ve městě 
Plzni či jeho blízkém okolí.   

Plzeňská teplárenská, a.s. has built up the philosophy of its production of the 
supplied energies on the co-generation method of production of heat energy and 
electric power. It is the combined generation of electric power and heat which is 
one of the few eco-friendly methods of the energies’ production. In the case of co-
generation of electric power and heat in the heating plant, compared to separated 
generation of electric power in a power plant, savings of up to one third of fuel may 
be realized. All the negative impacts on the environment are thus reduced in the 
same manner, starting from extraction and transport of the fuel, through combus-
tion thereof and production of wastes, up to the final consumption of the generated 
energies.
The heating power resources, which apply combined generation of electric power 
and heat, have a considerably higher efficiency of the energies’ generation, they 
have better technical as well as economic prerequisites to implement measures 
eliminating or minimizing the negative impacts on the environment. These sources 
are attended much better, maintained in a systematic manner and operated with 
a view to reducing the environmental burden.

These concern such fuels and energy sources, the use of which in decentralized 
and local heating plants is completely out of question or can be implemented 
in a very limited manner. From the renewable resources, neutral from the point of 
view of CO2 emissions and greenhouse effect formation, the company opted for bio-
mass and has been using it for generation of electric power and heat since 2003. 
It was not an easy path at all and many in particular technical difficulties had to be 
overcome, however, it has proven to be the only right one. The effort resulted in the 
fact that the company generates currently nearly 40 % of its production of electric 
power from renewable resources.
Another proof of the positive attitude to the environment on the part of Plzeňská 
teplárenská, a.s. is the company’s active participation in the area of communal 
waste recycling. The “ZEVO” project (facility for energy utilization of waste), the con-
struction of which the company is preparing on the communal waste dumping site 
Chotíkov, is the proof. The preparatory works on this modern facility are proceed-
ing in accordance with the construction schedule so that the dates conditioning 
subsidies from the EU, and the date of assumed completion of the construction are 
adhered to. Plzeňská teplárenská, a.s. considers the huge amount of communal 
waste resulting from the civilization development towards consumer-oriented society 
as a great potential in the area of renewable energy. 
The company is aware of its main role, which is the provision of thermal comfort 
and reliable supply of hot water to all installations in the territory of the City of 
Pilsen, which the company supplies. On the other hand, the company is fully aware 
of its duty consisting in eco-friendly approach helping to preserve full-valued living, 
either directly in the City of Pilsen or in the vicinity thereof.   

PLzEňSkÁ TEPLÁRENSkÁ A žIvOTNÍ PROSTřEdÍ
PLZEňSKá TEPLáRENSKá AND THE ENVIRONMENT

kOGENERAČNÍ zPŮSOB 
vÝROBY ENERGIÍ 
MINIMALIzUJE
NEGATIvNÍ dOPAdY
NA žIvOTNÍ PROSTřEdÍ
ENERGY CO-GENERATION 
MINIMIZES NEGATIVE IMPACTS 
ON THE ENVIRONMENT

PLzEňSkÁ TEPLÁRENSkÁ, A.S. SE SNAžÍ 
O vYUžÍvÁNÍ OBNOvITELNÝCh zdROJŮ 
k vÝROBĚ ENERGIÍ. PLzEňSkÁ TEPLÁRENSkÁ, A.S. 

hAS BEEN TRYING TO UTILIzE RENEwABLE 
RESOURCES fOR ENERGIES’ GENERATION.
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v OBLASTI zdRAvOTNICTvÍ PřISPĚLA SPOLEČNOST 
MIMO JINé TĚMTO ORGANIzACÍM:

  Fakultní nemocnice Plzeň 
  Diecézní charita Plzeň - sociální projekty na území města Plzně
  Městská charita - projekt komplexní péče o seniory
  Diakonie Českobratrské církve evangelické - svoz dětí a mládeže 

    s mentálním a kombinovaným postižením do Denního stacionáře
    Človíček

  Občanské sdružení David a Goliáš - projekt rehabilitace pro děti 
    s kombinovaným postižením

  Hospic sv. Lazara v Plzni
  Pomocné tlapky o.p.s. - výcvik asistenčních psů 

    pro tělesně postižené osoby
  Středisko rané péče SPRP Plzeň - činnost střediska
  Město Plzeň - dar na výzdobu vánočního stromu na náměstí Republiky
  ÚMO 6 - dar na vybudování dětského hřiště
  Dobrovolný ekologický spolek - ochrana ptactva - Záchranná stanice

    živočichů - projekt „Ptačí budky“ s logem společnosti

v OBLASTI škOLSTvÍ PřISPĚLA SPOLEČNOST 
MIMO JINé TĚMTO ORGANIzACÍM:

  Západočeská univerzita v Plzni - dar na pořádání Olympiády techniky
  TJ ZP Halma ÚSP Zbůch - TJ zdravotně a mentálně postižených

    při ústavu sociální péče ve Zbůchu
  17. ZŠ a MŠ 

IN ThE hEALThCARE SECTOR, wE hAvE AMONG 
OThERS CONTRIBUTEd TO ThE fOLLOwING ENTITIES:

  Faculty Hospital in Pilsen 
  Diocese Charity in Pilsen – social projects in the city of Pilsen
  Municipal Charity – a project for comprehensive care for seniors
  Deaconry of the Evangelic Church of Czech Brethren – daily pick 

     children and the youth with mental and combined disabilities 
     and bring them to the Človíček Day Care Center

  David and Goliath Civic Association – a rehabilitation project
     for children with combined disabilities

  St. Lazarus Hospital for terminally ill in Pilsen
  Pomocné tlapky o.p.s. – training of assistant dogs for physically 

     disabled persons
  Early Care Center in Pilsen – center operations
  City of Pilsen – a donation to facilitate the decoration 

     of the Christmas tree on the Square of the Republic
  Office of Municipal District 6 – a donation to sponsor the building 

     of a children’s playground
  Environmental Group of Volunteers – Bird Protection – Animal Shelter 

     – a project for building “Bird Houses” with the corporate logo

IN ThE EdUCATION SECTOR, wE hAvE AMONG 
OThERS CONTRIBUTEd TO ThE fOLLOwING ENTITIES:

  University of West Bohemia in Pilsen – a donation to sponsor 
     the Technology Olympics

  TJ ZP Halma ÚSP Zbůch – physical education classes for physically 
     and mentally disabled held at the Social Care Institute in Zbuch

  17th Elementary School and Kindergarten 

MOTO „vÍCE NEž ENERGIE“, kTERé MÁ SPOLEČNOST vE SvéM LOGOTYPU, SIGNALIzUJE SNAhU 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, kULTURY, škOLSTvÍ A SPORTU. 

ThE CORPORATE MOTTO Of “MORE ThAN ENERGY”, INCORPORATEd IN ThE COMPANY’S LOGOTYPE, INdICATES 
OUR dESIRE TO GIvE OUR CUSTOMERS ANd BUSINESS PARTNERS MORE ThAN JUST A STANdARd ENERGY SUPPLY. 
wE ARE AwARE Of OUR STRONG POSITION BOTh IN PILSEN ANd IN ThE PILSEN REGION, ANd EvERY YEAR wE 
STRIvE TO SPONSOR vARIOUS ACTIvITIES ANd PROJECTS IN hEALThCARE, CULTURE, EdUCATION, ANd SPORTS. 

v OBLASTI kULTURY PřISPĚLA SPOLEČNOST 
MIMO JINé TĚMTO ORGANIzACÍM:

  ZOO Plzeň
  Dominik Centrum - Finále 2011
  Mezinárodní festival Divadlo Plzeň
  Plzeň 2015, o.p.s.
  EURONOVA - S Plzeňskou teplárenskou do školy
  ÚMO PLZEň 3 - Škodaland
  REPORT media - Žebřík 2011
  Západočeská galerie v Plzni
  TRANSPART - Divadelní léto 2011
  NADACE 700 let - Historický víkend

v OBLASTI SPORTU PřISPĚLA SPOLEČNOST 
MIMO JINé TĚMTO ORGANIzACÍM:

  FC Viktoria Plzeň
  HC Plzeň 1929
  TJ Lokomotiva Plzeň
  Plzeňská tenisová, s.r.o.
  Světový pohár cyklokrosu v Plzni
  SK Indoss Plzeň
  TJ Slovan Spoje
  HBC Škoda Plzeň
  Sdružení střeleckých klubů města Plzně
  Atletický klub Škoda Plzeň
  AEROKLUB Plasy - Den ve vzduchu

IN ThE SECTOR Of CULTURE, wE hAvE AMONG 
OThERS CONTRIBUTEd TO ThE fOLLOwING ENTITIES:

  ZOO in Pilsen
  Dominik Center – 2011 Finals
  Pilsen Theater International Festival
  Plzeň 2015, o.p.s.
  EURONOVA – Going to School with Plzeňská teplárenská
  Municipal District of Pilsen 3 - Škodaland
  REPORT media – Ladder 2011
  Gallery of Western Bohemia in Pilsen
  TRANSPART – 2011 Theater Summer
  700 Years Foundation – A Weekend of History

IN SPORTS, wE hAvE AMONG OThERS 
CONTRIBUTEd TO ThE fOLLOwING ENTITIES:

  FC Viktoria Pilsen – soccer club
  HC Pilsen 1929 – ice-hockey club
  TJ Lokomotiva Pilsen 
  Plzeňská tenisová, s.r.o. – tennis club
  Cycle Cross World Cup in Pilsen
  SK Indoss Pilsen
  TJ Slovan Spoje
  HBC Škoda Pilsen
  Association of Shooting Clubs of the City of Pilsen
  Škoda Pilsen Athletic Club
  AEROKLUB Plasy – A Day in the Air 

PLzEňSkÁ TEPLÁRENSkÁ POMÁhÁ
PLZEňSKá TEPLáRENSKá HELPS



34 3534 35

Marketing je proces výzkumu trhu a prodeje výrobků či služeb, jehož cílem je navrh-
nout a zajistit taková opatření, aby byl nový produkt uváděn na trh ve vhodný čas 
a za vhodnou cenu. U stávajících produktů a služeb je cílem marketingu zvýšit jejich 
prodejnost či provést takové inovace, které umožní následně zvýšit jejich prodej-
nost. Podle většiny standardních definic je marketing chápán jako proces zaměřený 
na zákazníka, který prostupuje všemi činnostmi společnosti od nákupu surovin, přes 
výrobu, skladování či distribuci až po samotný prodej.
Výše zmíněná definice je společností Plzeňská teplárenská, a.s. brána velmi vážně. 
Proto se již několik let snaží společnost své služby a produkty prezentovat a inovovat 
jinými a zajímavějšími formami, než okolní konkurence. Jedna z mnoha novinek 
v poskytování služeb je zprovoznění internetové aplikace vyúčtování pro stávající 
zákazníky pod názvem „Zákaznická zóna“, která zvyšuje komfort a přehlednost 
dodávek jednotlivých komodit společnosti. 

Tato aplikace se bude rok od roku rozšiřovat s cílem uspokojit všechny potřeby 
a požadavky zákazníků společnosti.
Další z novinek je postupná instalace technického zařízení pro vzdálené odečty mě-
řidel. Všechna tato zlepšení mají jediný cíl, a to dlouhodobě spokojeného zákazníka 
s pocitem rovnocenného partnerství.
Společnost Plzeňská teplárenská, a.s. se již několik let snaží o zvýšení vlastního 
image a povědomí v Plzni, respektive o změnu pohledu lidí na společnost. Jejím 
přáním je, aby byla vnímána jako silný a spolehlivý obchodní partner, využívající mo-
derní a k ekologii šetrné technologie, zaměstnávající odborné a spolehlivé pracovní-
ky a nabízející komplexní služby. Skutečnost, že se jí dlouhodobě daří zvyšovat podíl 
na trhu s teplem, elektřinou i odpady signalizuje, že se její přání úspěšně naplňuje.
Důkazem je i počet nově připojených objektů, který se i v době recese výrazně 
nesnižuje a udržuje se na počtu více než 50-ti připojení za rok a zároveň fakt, že se 
žádný ze zákazníků ze sítě centralizovaného zásobování teplem dosud neodpojil.
Součástí firemního marketingu je Vize, která shrnuje to, čím chce společnost být, 
popisuje budoucnost jako významně odlišnou od současnosti tím, že identifikuje 
hlavní dlouhodobé změny v organizaci, je zdrojem inspirace i pro jiné podobné spo-
lečnosti, poskytuje jasná rozhodovací kritéria pro zvyšování výkonnosti společnosti 
a rozšiřování portfolia poskytovaných služeb.

Marketing refers to the process of market research and sale of products or services, 
the purpose of which is to design and implement such measures securing that the 
new product is launched on the market in good time and at a good price. 
In the case of the already existing products and services, the purpose of marketing 
is to increase the marketability thereof or to implement innovations enabling subse-
quent increase in the marketability thereof. According to most definitions, market-
ing is perceived as a customer-oriented process integrated in all activities of the 
company, starting from purchasing of raw materials, through manufacture, storage 
or distribution, up to sale as such.
The foregoing definition is of great importance for the Plzeňská teplárenská, a.s. 
Therefore, the company has been trying for several years to present and innovate 
its products and services to differ from its competitors. One of many innovations 
concerning services’ rendition is the implementation of the Internet application 
titled “Customer Zone”, which provides invoices for the existing customers and in-
creases the users comfort and demonstrates the transparent character of individual 
commodities offered by the company. 

This application should be extended in the future with a view to satisfying all needs 
and requirements of the company’s customers.
Among other innovations, there is a gradual installation of the technical equipment 
for remote meter reading. All these improvements have the same purpose 
- the customer who is satisfied on a long-term basis and who feels to be our part-
ner.
The Plzeňská teplárenská, a.s. company has been trying for several years to im-
prove its image and good reputation among the residents of the City of Pilsen 
or more precisely to change view of the company among the residents. The com-
pany wishes to be perceived as a strong and reliable business partner using modern 
and environmentally friendly technologies, employing specialists and reliable work-
ers and offering comprehensive services. The fact that the company has succeeded 
in increasing its share on the market offering heat, electric power as well as waste 
disposal on a long-term basis is a sign confirming the company’s success.
Another supporting piece of evidence is the number of newly connected premises, 
which has not decreased at the time of the economic recession and which keeps 
a steady trend of more than 50 connections per year, as well as the fact that none 
of the customers supplied from the network of centralized heat supply has not 
requested to be disconnected yet. 
The company’s marketing is based on the Vision, which summarizes what the com-
pany wishes to achieve, describes the future as considerably different 
from the presence by identifying the main long-term changes in the organization, 
is a source of inspiration for other similar companies, provides clear criteria 
for decision-making process concerning the company’s increase effectiveness 
and extension of the rendered services’ portfolio.

MARkETING
MARKETING

Ing. JIřÍ hOLOUBEk

obchodně technický ředitel // Sales and Technical Manager

v ROCE 2011 JSME
PřIPOJILI NA SÍŤ CzT
57 NOvÝCh OBJEkTŮ
WE CONNECTED 57 NEW 
BUILDINGS TO OUR CENTRAL 
HEAT SUPPLY SYSTEM IN 2011 

zÁkAzNICkÁ zóNA JE v SOUČASNé dOBĚ 
zÁkLAdNÍM kAMENEM vEřEJNĚ 
dOSTUPNé APLIkACE. AT ThE PRESENT TIME, ThE CUSTOMER zONE 

IS ThE CORNER-STONE Of ThE PUBLICLY 
AvAILABLE APPLICATION.
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Společnost pořídila v roce 2011 hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek
v hodnotě 705.758 tis. Kč (včetně zaplacených záloh). Tyto investice byly pokryty 
z vlastních zdrojů společnosti. Dále zajišt’ovala společnost v roce 2011 na základě 
Smlouvy o pronájmu, provozování a údržbě tepelného majetku investice do tepel-
ného hospodářství města Plzně v celkové částce 22.486 tis. Kč. Tyto investice byly 
hrazeny v plné výši vlastníkem - městem Plzní. V závěru roku tento dosud provozo-
vaný tepelný majetek společnost od města Plzně odkoupila. 
V oblasti výrobních zdrojů byly vynaloženy největší prostředky na palivové hospo-
dářství. Jednalo se především o dokončení rekonstrukce odškvárování kotle K4, 
dávkování uhelných kalů do kotle K6, samostatnou dopravní trasu alternativních 
paliv pro K4 či zásobní silo na suchou strusku z kotlů K4 a K5. Mezi akce směřující 
ke zvýšení spolehlivosti výrobního zařízení patřilo dokončení rekonstrukce rozvodny 
R25, výměna elektronapaječky EN2 a další. Část těchto akcí má podstatný přínos
i pro ekologizaci zdroje a ochranu životního prostředí. 
Velký význam pro město Plzeň a okolí bude mít jistě spalovna tuhého komunální-
ho odpadu v Chotíkově včetně jejího propojení s horkovodní tepelnou sítí, na jejíž 
přípravu vynaložila společnost v roce 2011 částku 67,3 mil. Kč. 
V oblasti zvýšení dodávek tepelné energie bylo proinvestováno v roce 2011 celkem 
95.577 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na výstavbu nových tepelných 
sítí a předávacích stanic tepla. Největší částky byly vynaloženy na připojení nových 
odběratelů v oblasti Mikulášského a Husova náměstí, Smetanových sadů, lokality 
Zelený trojúhelník a dále na horkovodní rozvody v ulicích Tylova, Veleslavínova, 
Perlová, Koterovská, Divadelní, Rokycanská a Radyňská. Připojeny byly převážně 
objekty z oblasti bytové a komerční sféry, dále pak objekt Policie ČR v areálu Klatov-
ská, Parkovací dům Rychtářka, šatny Viktorie v Luční ul. a nespočet dalších. Celkový 
příkon objektů připojených v roce 2011 na soustavu CZT činil téměř 10 MWt. 
V oblasti rozvoje výpočetní techniky a počítačové sítě investovala společnost celkem 
3.376 tis. Kč.
Zbývající investiční prostředky vynaložila společnost na některé další drobné stavby, 
technická zhodnocení stávajícího majetku a na nákupy hmotného majetku v oblasti 
inventáře a laboratorní techniky. 
Nečerpání ročních plánovaných investičních prostředků bylo způsobeno převážně 
posunem zahájení některých investičních akcí s vazbou na průběh stavby cizích 
investorů nebo jejich úplné zrušení.  

In 2011, the company acquired tangible and intangible fixed assets in the 
amount of TCZK 705,758 (including advance payments paid). This investment 
was covered from own funds of the company. In addition, in 2011 the company 
provided, under an Agreement on Lease, Operation and Maintenance of Thermal 
Assets, investment to thermal economics of the City of Pilsen in total amount 
of TCZK 22,486. This investment was fully covered by the owner - the City of 
Pilsen. At the end of the year, the company purchased the so far operated ther-
mal assets from the City of Pilsen. 
In the area of production resources, the highest funds were spent in the area of 
fuel management. This concerned in particular completion of reconstruction of 
the clinker removal system of the K4 boiler, the coal sludge feed regulation sys-
tem to the K6 boiler, the independent transport route for alternative fuels for K4 
or the supply silo for dry clinker from the K4 and K5 boilers. Among the projects 
aiming at improving the reliability of the production facilities, there was comple-
tion of the R25 distribution centre reconstruction, replacement of the EN2 elec-
trically driven feed pump and others. Part of these projects has a positive impact 
on the ecologization of the heat resource and protection of the environment. 
The incineration plant for communal waste in Chotíkov will certainly be important 
for the City of Pilsen and its surroundings, including connection thereof to the 
hot-water heating distribution system, in the preparation of which the company 
invested in 2011 the amount of CZK 67.3 mill. 
In the area of increase of heat energy supplies, the company invested in 2011 
in total TCZK 95,577. These funds were used for construction of new heat-
ing distribution systems and heat-exchange stations. The highest amounts were 
invested in the area of connection of new customers in the residential district of 
Mikulášské and Husovo náměstí, Smetanovy sady, the Zelený trojúhelník location 
and in addition, in the hot-water distribution system in Tylova, Veleslavínova, 
Perlová, Koterovská, Divadelní, Rokycanská and Radyňská streets. In most cases, 
residential and commercial premises were connected together with the premises 
of the Police of the CR in the area of Klatovská, Parkovací dům Rychtářka (park-
ing house), dressing rooms of Viktoria in Luční street and many others. The total 
input power of the premises connected in 2011 to the CZT system amounted to 
nearly 10 MWt. 
In the area of development of computer technologies and computer networks, 
the company invested in total TCZK 3,376.
The company expended the remaining investment means in relation to some oth-
er minor structures, technical improvements of the existing assets and purchase 
of tangible assets in the area of furniture and fixtures and laboratory equipment. 
Failure to draw the planned investment means was in most cases due to post-
ponement of the commencement of some investment projects with a link to the 
course of construction of third party investors or complete cancellation thereof.  
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EkOLOGIE
ENVIRONMENTAL PROTECTION 

Závazné podmínky pro provoz centrálního tepelného zdroje v Doubravecké ulici 
stanovené integrovaným povolením byly v průběhu roku 2011 plněny.
V průběhu roku byla dále rozšířena 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 
v množství do 5 % z celkové hmotnosti uhlí spáleného v 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 pa-
liva 5 % celkové hmotnosti uhlí přiváděného do kotlů. V průběhu celého roku byl již 
ustálený provoz nového ekologického kotle K7, který je určen výhradně ke spalování 
biomasy.
Emisní stropy pro odsiřovací jednotku stanovené Krajským úřadem byly v roce 2011 
dodrženy. U tuhých znečišt’ujících látek bylo emitováno 43 % emisního stropu, 
u SO2 bylo emitováno 94 % a u NOx 70 % emisního stropu. Emisní koncentrace 
u sledovaných škodlivin byly dodrženy, vyjma dne 12. 5. 2011, kdy byly dle výkladu 
ČIŽP překročeny povolené doby poruchových stavů u kotlů K2 a K3, za což byla 
společnosti vyměřena pokuta 100.000,- Kč.
Jako certifikovaný výrobek bylo využito 43 046 t vedlejších energetických produktů. 
Produkce nebezpečných odpadů je ustálená, největší položkou jsou zaolejované 
odpadní vody z provozu centrálního tepelného zdroje (záchytná jímka pod turboge-
nerátorem TG1, odpady z odlučovačů oleje). V ostatních odpadech dominují kaly 
z regenerace iontoměničů 22 816 t, kaly z čiření vody 321 t železo a ocel 149 t 
a stavební a demoliční odpady 125 t.

Emise CO2 centrálního zdroje tepla z fosilních paliv a aditiv byla vypočtena ve výši 
701 579 t CO2. Dne 24. 2. 2012 byly výsledky ověřeny zaměstnancem společnosti 
TÜV NORD. Spálením 285 000 t biomasy bylo ušetřeno 237 363 t hnědého uhlí, 
což představuje přibližně 292 000 t emisí CO2.
Spotřeba surové vody proti roku 2010 klesla o 350 tis. m3 na celkové množství 
2 632 tis. m3. Pokles byl způsoben zejména nižším odběrem pitné vody Plzeňským 
Prazdrojem, který celkem odebral 877 tis. m3 a úspornými opatřeními (například 
instalací systému MAGALDI). V dalších letech se předpokládá spíše setrvalý stav 
spotřeby v rámci povoleného množství v integrovaném povolení upraveného změnou 
č. 8 ze dne 1. 9. 2011 na 4 500 tis. m3/rok. Vypouštěná odpadní voda z centrální-
ho tepelného zdroje v ročním objemu 495,8 tis. m3 a ze složiště popelovin Božkov 
v ročním objemu 125,9 tis. m3 odpovídala kvalitativním ukazatelům integrovaného 
povolení.

The binding conditions for the operation of the central heat source in Doubravecká 
street defined by the integrated permission were fulfilled in the course of 2011.
In the course of the year, the fuel base of the central heat source was further 
extended.  For the entire year, the K6 boiler was allowed to burn wood chips in the 
quantity not exceeding 40 % of the total input power supplied in the form of lignite 
and solid alternative fuel in the quantity not exceeding 5 % of the total weight 
of coal incinerated in K6. In the K4 and K5 boilers, co-combustion of pellets, lignite 
and solid alternative fuel was allowed. Maximum portion of biomass shall not ex-
ceed 30 % and the portion of solid alternative fuel shall not exceed 5 % of the total 
weight of coal supplied to the boilers. In the course of the year, the operation of the 
new ecological boiler K7, which is designed exclusively to combustion of  biomass, 
was stable already.
The upper limits of emissions for the desulphurization unit defined by the Regional 
Authority were adhered to in 2011. As far as solid pollutants are concerned, 43 % 
of the upper emission limit was emitted, in the case of SO2, 94 % and in the case 
of NOx, 70 % of the upper emission limit was emitted. The emission concentra-
tion of the monitored pollutants were adhered to with the exception of the date of 
12 May 2011 when, according to the interpretation of the Czech Environmental 
Inspectorate (ČIŽP), the allowed limits of failure states were exceeded in boilers 
K2 and K3, for which the company was penalized by a fine in the amount of CZK 
100,000.
As the certified product, 43,046 t of secondary power products were utilized. 
Production of hazardous waste is stable; the largest item refers to oil-contaminated 
waste water resulting from the operation of the central heat source (interception 
sump under the TG1 turbine generator, waste from the oil separators). Among other 
wastes, sludge resulting from regeneration of ion exchangers 22,816 t, sludge 
from water clarification 321 t, iron and steel 149 t and construction and demolition 
waste 125 t have a dominant position.
 

Emissions of CO2 from the central heat source based on fossil fuels and additives 
were calculated in the amount of 701,579 t CO2. On 24 February 2012, the results 
were verified by an employee of the TÜV NORD company. Combustion of 285,000 t 
of biomass saved 237,363 t of lignite, which represents approximately 292,000 t 
of CO2 emissions.
Consumption of raw water, compared to 2010, decreased by 350 thousand m3 
to the total quantity of 2,632 thousand m3. The decrease resulted in particular 
from lower consumption of drinking water on the part of Plzeňský Prazdroj, which 
consumed in total 877 thousand m3 and from economy measures (for example, 
installation of the MAGALDI system). In the following years, rather a stable state is 
expected as far as water consumption is concerned, within the framework of the 
allowed quantity in the integrated permission adjusted by amendment No. 8 of 
the date of 1 September 2011 at 4,500 thousand m3/year. The discharged waste 
water from the central heat source in the annual volume of 495.8 thousand m3 and 
from the Božkov ash material storage in the annual volume of 125.9 thousand m3 
corresponded with the qualitative indicators of the integrated permission.

v ROCE 2011 BYLO SPÁLENO 285 000 t BIOMASY, 
COž PřEdSTAvUJE NAvÝšENÍ O 23 % PROTI ROkU 
2010 A 224 t TUhéhO ALTERNATIvNÍhO PALIvA.

IN 2011, 285,000 t Of BIOMASS wAS INCINERATEd, 
whICh REPRESENTS INCREASE BY 23 % COMPAREd 
TO 2010, ANd 224 t Of SOLId ALTERNATIvE fUEL.



40 4140 41

MĚSTO PLzEň ChCE POMÁhAT
v dOdÁvkÁCh BIOMASY
- zALOžILO PLANTÁž RYChLE
ROSTOUCÍCh „JAPANŮ“
PILSEN WANTS TO CONTRIBUTE 
TO BIOMASS SUPPLY – THE CITY 
HAS ESTABLISHED A PLANTATION 
OF FAST GROWING JAPANESE 
POPLARS
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Provozování skládky komunálních odpadů v Chotíkově patří již řadu let neodmyslitel-
ně ke standardním činnostem akciové společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. 
Tuto službu z oblasti hospodaření s odpady zajišt’uje společnost jak pro širokou 
podnikatelskou veřejnost, tak pro občany města. V současné době jsou všechny 
odpady ukládány do aktivní kazety č. 2. V roce 2011 bylo na skládce uloženo téměr 
30 000 t odpadů, z toho více než 60 % tvořily odpady komunální.
Již čtvrtým rokem provozuje společnost na skládce Chotíkov kogenerační jednotku 
na skládkový plyn. Při 88% časovém využití zařízení se podařilo v roce 2011 vyrobit 
a dodat do sítě přes 421 MWh elektrické energie.
Aby byly zajištěny co možná nejmenší negativní dopady na životní prostředí vyplýva-
jící z hlavní činnosti, kterou je odstraňování odpadů uložením na povrchu terénu, je 
na skládce věnována maximální pozornost na dodržování předepsaných pracovních 
postupů a technologických procesů. Kontrola České inspekce životního prostředí, 
která proběhla koncem roku, ověřila a protokolárně potvrdila, že společnost plní 
řádně veškeré závazné podmínky stanovené v integrovaném povolení pro skládku 
Chotíkov.

Na území čtvrtého městského obvodu Plzeň – Doubravka zajišt’uje společnost 
již třetím rokem provozování sběrného dvora hlavně pro občanskou veřejnost, 
ale i podnikatelskou sféru. Během roku pracovníci sběrného dvora převzali 
a následně předali k likvidaci více než 1 407 tun odpadů. V rámci zpětného odběru 
vyřazeného elektrozařízení převzali 1 409 televizorů, 1 197 monitorů, 1 424 lednic 
a další drobná elektrozařízení o váze téměř 23 tun. Rozsahem odebíraných odpadů 
a nadstandardní otevírací dobou přispěla Plzeňská teplárenská, a.s. výrazně 
ke zkvalitnění služeb v oblasti odpadového hospodářství nejen v příslušném měst-
ském obvodu ale i v celém městě Plzni.

The operation of the communal waste dumping site in Chotíkov has formed an 
integral part of standard activities pursued by the Plzeňská teplárenská company for 
many years. This service pertaining to the area of waste management is provided by 
the company for the benefit of both entrepreneurs and citizens of the city of Pilsen. 
At present, all waste is deposited into the active cassette No. 2. In 2011, nearly 
30,000 t of waste was deposited in the dumping site, of which more than 60 % 
was formed by communal waste.
The company has been operating a co-generation unit for landfill gas emissions 
in the Chotíkov dumping site for the fourth year running. Upon 88% time utilization 
of the facility, in 2011, the company succeeded in generating and supplying into 
the network more than 421 MWh of electric power.
To secure the minimum feasible negative impacts on the environment due to 
the main activity, which is removal of waste by depositing onto the land surface, 
maximum attention is paid to adherence to the prescribed work procedures and 
technological processes. The inspection of the Czech Environmental Inspectorate, 
which was held at the end of the year, verified and confirmed on a certified basis, 
that the company fulfils all binding conditions prescribed by the integrated permis-
sion for the Chotíkov dumping site duly.

In the territory of the fourth municipal district of the City of Pilsen - Doubravka, 
the company has been providing the operation of a recycling yard in particular 
for citizens and for entrepreneurs as well for three years. In the course of the 
year, employees of the recycling yard took over and subsequently handed over for 
disposal more than 1,407 tons of waste. Within the framework of retrieval of dis-
carded electrical equipment, the employees took over 1,409 television sets, 1,197 
monitors, 1,424 refrigerators and other minor electrical appliances weighing nearly 
23 tons. By the scope of the retrieved waste and by the standard-exceeding work-
ing hours, Plzeňská teplárenská, a.s. contributed significantly to the improvement 
of quality of the services concerning waste management not only in the respective 
municipal district but in the entire City of Pilsen as well.

SkLÁdkA kOMUNÁLNÍhO OdPAdU ChOTÍkOv COMMUNAL wASTE dUMPING SITE ChOTÍkOv 

SBĚRNÝ dvŮR dOUBRAvkA

dOUBRAvkA RECYCLING YARd 

hOSPOdAřENÍ S OdPAdY
WASTE MANAGEMENT

Ing. JIřÍ hOLOUBEk

obchodně technický ředitel // Sales and Technical Manager

zEvO SE STANE 
vÝzNAMNOU SOUČÁSTÍ 
SYSTéMU NAkLÁdÁNÍ 
S OdPAdY v CELéM kRAJI
ZEVO WILL BECOME 
AN IMPORTANT PART 
OF THE WASTE MANAGEMENT 
SYSTEM THROUGHOUT 
THE REGION

zAřÍzENÍ NA ENERGETICké
vYUžÍvÁNÍ kOMUNÁLNÍhO OdPAdU,
kTERé v BUdOUCNU NAhRAdÍ
POdSTATNOU ČÁST SPOTřEBY UhLÍ
A vÝRAzNĚ POMŮžE žIvOTNÍMU
PROSTřEdÍ
DEVICE FOR THE USE OF MUNICIPAL AND 

HOUSEHOLD WASTE FOR ENERGY PRODUCTION 

PURPOSES. EVENTUALLY, MUNICIPAL WASTE 

WILL REPLACE A SIGNIFICANT PART OF COAL 

CONSUMPTION AND WILL CONSIDERABLY HELP 

WITH THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT

zEvO =
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V průběhu roku 2011 pracoval tým interních auditorů v tomto složení: 
Otakar Hamták, Miloslav Kolařík, Ing. Jiří Král, Josef Potužník, Dušan Kollár, 
Jitka Thürová, Ing. Ivan Jandouš, Ing. Monika Tumová a nově byl členem týmu
jmenován Ing. Jan Skřivánek, technik provozu.
Školení interních auditorů v souladu s požadavkem normy ISO 9001 proběhlo kon-
cem září 2011 jako dvoudenní seminář mimo areál společnosti ve spolupráci 
s konzultanty, kteří se podíleli na zavádění integrovaného systému řízení v Plzeňské 
teplárenské, a.s.
Interní audity byly provedeny ve III. a IV. čtvrtletí roku 2011. Složení interních audi-
torských skupin bylo schváleno generálním ředitelem dne 9. 2. 2011. Na společné 
úvodní schůzce pro rok 2011 interních auditorů byl dohodnut princip interních 
auditorů pro daný rok.
Ve dnech 15. a 17. března 2011 byl ve společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. 
proveden recertifiační audit QMS a certifikační audit EMS se zaměřením na oblast 
ISO 9001 a ISO 14001. Předmětem auditu byly tyto oblasti:

A // řÍzENÍ IMS

B // zAUhLOvÁNÍ A vLEČkA

C // TEChNICkÝ ROzvOJ – OdkALIšTĚ BOžkOv

d // CENTRÁLNÍ zdROJ A OdSÍřENÍ

E // ROzvOd TEPLA A TEChNICkÝ ROzvOJ

f // ChÚv A ČERPACÍ STANICE

G // OBChOd – ELEkTRICkÁ ENERGIE, TEPLO A ChLAd

h // MTz

I // EkOLOGIE

J // METROLOGIE

k // LIdSké zdROJE

L // SkLÁdkA TkO ChOTÍkOv

M // INfORMATIkA

N // PLÁN, fINANCE, ANALÝzY.

V průběhu obou auditů nebyla vystavena žádná neshoda. V obou případech 
společnost Plzeňská teplárenská, a.s. obhájila certifikaci, a tudíž může i nadále 
používat příslušné certifikáty ISO 9001:2009 a ISO 14001:2005.

In the course of 2011, the team of internal auditors worked in the following 
composition: Otakar Hamták, Miloslav Kolařík, Ing. Jiří Král, Josef Potužník, Dušan 
Kollár, Jitka Thürová, Ing. Ivan Jandouš, Ing. Monika Tumová and a newly appointed 
member of the team, Ing. Jan Skřivánek, Operating Engineer.
Training of the internal auditors, in accordance with requirement imposed by the 
ISO 9001 standard, was held at the end of September 2011 as a two-day seminar 
outside the premises of the company in cooperation with the consultants who par-
ticipated in the implementation of the integrated management system in Plzeňská 
teplárenská, a.s.
Internal audits were executed in Q3 and Q4 of 2011. The composition of the inter-
nal groups of auditors was approved by the General Manager on 9 February 2011. 
At the common kick-off meeting of the internal auditors for the year of 2011, 
a principle of internal audits for the respective year was agreed on.
On 15 and 17 March 2011, a recertification audit of the Quality Management Sys-
tem (QMS) and the certification audit of the Environmental Management System 
(EMS) were held in the Plzeňská teplárenská, a.s. company, which focused on the 
area of ISO 9001 and ISO 14001. The subject-matter of the audits were the fol-
lowing areas:

A // IMS MANAGEMENT

B // COAL fEEdING ANd INdUSTRIAL RAILwAY 

C // TEChNICAL dEvELOPMENT

     - BOžkOv SLUdGE SETTLING LAGOON

d // CENTRAL hEAT SOURCE ANd dESULPhURIzATION

E // hEAT dISTRIBUTION ANd TEChNICAL dEvELOPMENT

f // ChEMICAL wATER TREATMENT (ChÚv) ANd PUMPING STATION

G // SALE - ELECTRIC POwER, hEAT ANd COLd

h // MTz

I // ENvIRONMENTAL PROTECTION

J // METROLOGY

k // hUMAN RESOURCES

L // SOLId COMMUNAL wASTE dUMPING SITE (TkO) ChOTÍkOv

M // INfORMATION TEChNOLOGY

N // PLAN, fINANCE, ANALYSES.

In the course of both the audits no disaccord was discovered. In both the cases, 
the Plzeňská teplárenská, a.s. company was recertified successfully and there-
fore the company may continue using the ISO 9001:2009 and ISO 14001:2005 
certificates.

ISO
ISO

SAMOSTATNé dOPRAvNÍ TRASY
ALTERNATIvNÍCh PALIv JSOU
POdSTATNÝM PřÍNOSEM
PRO EkOLOGIzACI zdROJE
SEPARATE CONVEYANCE ROUTES 
FOR ALTERNATIVE FUELS MAKE 
THE SOURCE SIGNIFICANTLY MORE 
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY
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Činnost na úseku informatiky byla v roce 2011 zaměřena zejména na zprovoznění 
nové serverovny v objektu nové administrativní budovy. S využitím nové technologie 
byla vytvořena virtuální infrastruktura, která umožňuje dynamicky reagovat 
na veškeré potřeby společnosti. 
Na podporu stále se zvyšujícího se počtu mobilních zařízení byla vybudována nová 
bezdrátová sít’, která zajišt’uje zejména návštěvníkům firmy přístup k internetu, 
zaměstnancům pak i do lokální datové sítě.
Pro přístup zaměstnanců společnosti k podnikovým agendám z internetu byl zřízen 
webový portál umožňující realizovat vybrané činnosti z pohodlí domova.
Kamerový systém (CCTV) byl rozšířen o další kamery pro sledování důležitých 
prostorů v sídle společnosti.
Uživatelský hardware a software byl v průběhu roku průběžně obnovován v souladu 
s potřebami jednotlivých středisek a úseků společnosti.
 

In 2011, the activity in the area of information technology focused in particular 
on putting into operation the new server room in the new administrative build-
ing. Using the new technology, a virtual infrastructure was created, which enables 
dynamic response to all needs of the company. 
For the support of the increasing number of mobile devices, a new wireless network 
was installed, which provides in particular access to the Internet even to visitors 
of the company and access to the local data network by the company’s employees.
A web portal enabling to implement the selected activities from home was created 
for access of the employees to the company’s agenda via the Internet.
The CCTV system was extended by additional cameras to monitor important areas.
The user hardware and software was renewed in the course of the year in accor-
dance with the needs of individual centres and sections of the company.
 

INfORMATIkA
INFORMATION TECHNOLOGY

PORTÁL „zÁkAzNICkÁ zóNA“
UMOžňUJE NAšIM zÁkAzNÍkŮM
POhOdLNÝ PřÍSTUP
k INfORMACÍM O SPOTřEBĚ
TEPLA A dALšÍCh SLUžBÁCh
OUR “CUSTOMER ZONE” WEB PORTAL 
ALLOWS OUR CLIENTS TO COMFORTABLY 
ACCESS INFORMATION ABOUT THEIR HEAT 
CONSUMPTION AND OTHER SERVICES
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Společnost vyrábí tepelnou energii na centrální teplárně, jedné výtopně a 6-ti lokál-
ních kotelnách. Tyto zdroje jsou navzájem propojeny systémem páteřních primárních 
napáječů a jednoho parovodu, což umožňuje maximální možné využití kombinované 
výroby tepelné a elektrické energie na centrální teplárně. Prostřednictvím primár-
ních horkovodních a parních sítí, sekundárních teplovodních sítí a 557 předávacích 
stanic zásobovala společnost ke konci roku 2011 celkem 2 257 odběrných míst 
1 603 zákazníků na téměř celém území města Plzně.
V roce 2011 vyrobila společnost na centrální teplárně 8 621 TJ, na výtopně a lokál-
ních kotelnách 3 TJ. Pro městské části Bory, Skvrňany a Slovany nakoupila 210 TJ 
tepelné energie. Odběratelům tepla bylo celkem prodáno 2 911 TJ tepelné energie 
za průměrnou cenu 298,10 Kč/GJ, ve skladbě 45 % bytový sektor a 55 % nebytový 
sektor.
Dodávky tepelné energie byly v průběhu roku zajišt’ovány plynule bez přerušení. 
Jako již v minulých letech, také v roce 2011 byla zrušena letní celozávodní odstávka 
a lokální odstávky horkovodní sítě byly pouze několikadenní. Podíl lokálních tepel-
ných zdrojů na celkové výrobě, a tedy i dodávce tepelné energie, se z ekonomických 
důvodů rok co rok snižuje. Plynové kotelny, které se nacházejí v rozumném dosahu 
tepelné sítě, se postupně rekonstruují na předávací stanice.
Plánované roční hodnoty prodeje tepla se podařilo splnit pouze na 90 %. Rok 2011 
byl z pohledu roční užitečné dodávky nejslabším rokem za posledních 15 let. Tento 
výsledek ovlivnila negativně jak roční průměrná venkovní teplota s poměrně vysoký-
mi teplotami v některých topných měsících, tak stále více se projevující úspory ve 
spotřebě tepelné energie vlivem investic vlastníků do zkvalitnění tepelně-technic-
kých vlastností především bytových, ale i nebytových objektů. Ekonomické chování 
stávajících zákazníků se již nedaří plně eliminovat spotřebou nově připojených 
odběrných míst.
V roce 2011 bylo dodáno stávajícím odběratelům energie chladu celkem 
4 826 MWh energie chladu, což představuje ustálený stav.

The company generates heat energy in the central heating and power plant, one 
heating plant and 6 local boiler plants. These sources are mutually interconnected 
by the system of backbone primary supply lines and one steam pipeline, which al-
lows maximum utilization of the combined heat and electric power generation
in the central heating and power plant. By means of the primary hot-water and 
steam networks, the secondary hot-water networks and 557 heat-exchange sta-
tions, the company supplied at the end of 2011 in total 2,257 points of supply 
of 1,603 customers in nearly the entire territory of the City of Pilsen.
In 2011, the company generated in the central heating and power plant 8,621 TJ 
and in the heating plant and the local boiler plants 3 TJ. The company purchased 
210 TJ of heat energy for the municipal districts Bory, Skvrňany and Slovany. The 
customers were supplied with heat in total 2,911 TJ of heat energy at the average 
price of 298.10 CZK/GJ, in the following structure: 45 % residential sector and 
55 % non-residential sector.
Heat energy supply was secured without interruption in the course of the year under 
review. As in the previous years, in 2011, the summer all-company outage was 
cancelled and the local outages of the hot-water network lasted several days only. 
The contribution of the local heat sources to the total generation, which means 
to the heat energy supply as well, has been reduced year by year for economic 
reasons. The boiler plants, which are located within a reasonable reach of the heat 
network, are being gradually reconstructed and transformed into heat-exchange 
stations.
The planned annual values of heat sale were achieved in the amount of 90 % only. 
The year of 2011, was the weakest year over the last 15 years from the point of 
view of annual useful supply. This result was negatively affected by both the an-
nual average outdoor temperature with relatively high temperatures in some of the 
winter-season months, and the progressive savings concerning heat consumption 
due to investment of owners in the improvement of technical and thermal proper-
ties of in particular residential as well as non-residential premises. The economic 
behaviour of the existing customers cannot be eliminated by consumption of newly 
connected installations any longer.
In 2011, the existing customers were supplied with in total 4,826 MWh of cooling 
energy, which represents a steady state.

vÝROBA, dOdÁvkA A ROzvOd TEPELNé ENERGIE A ENERGIE ChLAdU
GENERATION, SUPPLY AND DISTRIBUTION OF HEAT ENERGY AND COOLING ENERGY

Ing. zdENĚk dONGRES

výrobní ředitel // Production Manager

v LETOšNÍM ROCE
JSME NAšIM zÁkAzNÍkŮM
dOdALI 2 911 TJ TEPELNé ENERGIE
A 4 826 Mwh ENERGIE ChLAdU
THIS YEAR WE HAVE DELIVERED 
2,911 TJ OF HEAT AND 4,826 MWh
OF COOLING ENERGY 
TO OUR CUSTOMERS 
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vÝROBA A dOdÁvkA ELEkTRICké ENERGIE
GENERATION AND SUPPLY OF ELECTRIC POWER

Elektrickou energii vyrábí společnost na moderním zařízení pro kombinovanou vý-
robu tepelné a elektrické energie. Zařízení sestává z jedné dvoutělesové přetlakové 
turbíny s jedním regulovaným odběrem a jedné jednotělesové kondenzační turbíny 
se dvěma regulovanými odběry. Oba generátory tvoří tzv. fiktivní blok. Dále je v pro-
vozu „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 MWe.
Výhradním odběratelem silové elektřiny byla v roce 2011 společnost První energe-
tická a.s., se kterou měla společnost uzavřenou kupní smlouvu na odběr elektřiny. 
Druhým odběratelem elektřiny, podpůrných služeb, je od roku 2001 provozovatel 
přenosové soustavy společnost ČEPS, a.s., pro kterou společnost v roce 2011 re-
zervovala a dodávala na základě dlouhodobé smlouvy certifikované podpůrné služby 
tj. primární regulaci frekvence, sekundární a terciální regulaci výkonu. Smlouva se 
společností ČEPS, a.s. je platná do konce roku 2012. Zbývající volný elektrický 
výkon byl v průběhu roku 2011 nabízen jednak jako flexibilní dodávka silové elek-
třiny pro První energetickou, a.s. (spotový trh, OKO) nebo na denním internetovém 
obchodu jako podpůrné služby pro ČEPS, a.s., která tento trh provozuje.

Rozhodující podíl na dosažení tohoto dobrého výsledku měly dodávky podpůrných 
služeb, cena realizovaná na denním a spotovém trhu, příplatky za spalování bioma-
sy a v neposlední řadě celkové provozování výrobního zařízení.
Otevření trhu s elektřinou zastihlo společnost výborně připravenou a i v roce 2011 
se pokračovalo ve velmi dobrých obchodních výsledcích s elektrickou energií. 
Podařilo se prodat veškeré volné kapacity ve výrobě elektrické energie vytvořené 
zkrácením plánovaných odstávek a realizací technických opatření, které umožnily 
provozovat bloky v letních měsících při vyšším výkonu.
Současně se podařilo vytvořit vhodné technické podmínky pro společné spalování 
uhlí a biomasy s minimem technických poruch. Spolehlivost a následnou zajiště-
nost sjednaných obchodů podpořila perfektní spolupráce všech odborných úseků 
společnosti. S uspokojením lze konstatovat, že společnost i v roce 2011 úspěšně 
pokračovala v nových podmínkách energetiky, a že si stále drží velice dobrou pozici 
na trhu s elektrickou energií.

The company generates electric power in a modern facility for co-generation of 
electric heat and power energy. The facility consists of one two-casing pressure 
turbine with one controlled extraction and one one-casing condensing turbine with 
two controlled extractions. Both the generators form the so-called fictive unit. 
In addition, the “green” generating unit with the K7 boiler for biomass and the TG3 
turbine-generator unit are operated.
The installed output of the generating unit identified as PLTEP for power electricity 
supply and auxiliary services is 137 MWe, the installed output of the K7 + TG3 unit 
is 13 MWe.
In 2011, the exclusive customer supplied with power electricity was the První 
energetická a.s. company with which the company concluded a contract for elec-
tric power supply. Since 2001, the other customer supplied with electric power, 
auxiliary services, has been the ČEPS, a.s. company, the transmission system’s 
operator, for which the company reserved and supplied, under a long-term contract, 
certified auxiliary services, which means primary regulation of frequency, secondary 
and tertiary regulation of output. The contract concluded with ČEPS, a.s. expires 
at the end of 2012. The remaining free electric output was in the course of 2011 
offered on the one hand, as flexible supply of power electricity for První energetická, 
a.s. (spot market, OKO), or in the daily e-shop as auxiliary services for ČEPS, a.s., 
which is the operator of the market concerned.

The determining contribution to this good result were supplies of auxiliary services, 
price realized on the daily and spot markets, surcharges for biomass combustion 
and last but not least, the total operation of the generation facility,
The company was well prepared for the opening of the electric power market and 
even in 2011, the company achieved very good economic results concerned elec-
tric power. The company succeeded in selling all free capacities in the generation 
of electric power created by the reduction of planned outages and by the imple-
mentation of technical measures which enables to operate the units in the summer 
months on higher output.
In addition, the company succeeded in creating suitable technical conditions for 
common combustion of coal and biomass with minimum of technical failures. Re-
liability and subsequent securing of the contracted deals was supported by perfect 
collaboration of all specialist departments of the company. We are pleased to say 
that in 2011, the company succeeded in the new conditions in the energy industry 
and it has a good position on the electric power market.

PLÁNOvANOU ROČNÍ hOdNOTU TRžEB 
z PROdEJE ELEkTRICké ENERGIE 
SE POdAřILO SPLNIT NA 102 %. ThE PLANNEd ANNUAL REvENUES 

fROM SALE Of ELECTRIC POwER wERE 
AChIEvEd AT 102 %.
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vÝROBNÍ A ROzvOdNÁ zAřÍzENÍ
PRODUCTION AND DISTRIBUTION FACILITIES

V oblasti výrobního a rozvodného zařízení společnosti byla veškerá činnost v roce 
2011 soustředěna především na zlepšení ekonomie provozu, a s tím úzce souvi-
sejícího zvýšení spolehlivosti technologie. Dalším cílem bylo rozšíření portfolia paliv 
využitelných ve stávajících kotlích. Nemalá pozornost byla také věnována ekologii 
celého provozu. 
V průběhu roku 2011 byly zrealizovány výrobním úsekem investiční akce o celkovém 
finančním objemu ve výši 166.079 tis. Kč a opravy ve výši 151.191 tis. Kč.
Mezi významné investiční akce patří výstavba linek pro dávkování alternativních paliv 
do parních kotlů K4 a K5. Po provozním ověření linky pro dávkování biomasy 
ve formě peletek do parního kotle K5 bylo v roce 2011 dokončeno rozšíření této 
technologie také pro kotel K4. Tímto krokem se zdvojnásobil objem dávkování
biomasy. Obdobná technologie byla zrealizovaná též pro fluidní kotel K6 jako samo-
statná trasa pro dávkování mourových kalů včetně vykládací stanice, ve které lze 
vykládat palivo jak z nákladních automobilů, tak z kontejnerů přepravovaných 
po železnici. Tato trasa může v případě potřeby sloužit jako další pomocná uhelná 
trasa pro dopravu standardního energetického uhlí.
Další investicí zrealizovanou na základě provozního ověření nové elektronapáječky 
EN1 byla náhrada elektronapáječky EN3 novým čerpadlem s lepší účinností s frek-
venčně řízeným pohonem. Spotřeba elektrické energie tohoto zařízení se tím sníží 
o 30 %.
Stejně jako v předešlém roce na kotli K5, byla na kotli K4 v roce 2011 provedena 
rekonstrukce systému odškvárování, kde místo původního klasického mokrého 
vynašeče škváry byl instalován suchý vynašeč s dochlazovačem MAGALDI a s ná-
slednou pneudopravou. Toto technické řešení odškvárování výrazně snižuje nedopal 
ve škváře, zlepšuje tím účinnost kotle a umožňuje rozšíření portfolia alternativních 
paliv použitelných pro spalování v tomto typu kotle. V souvislosti s touto akcí bylo 
též vybudováno silo pro strusku s míchacím centrem MC III pro meziskladování 
škváry z kotlů K4 a K5.
Pro potřeby nových technologických celků a zvýšené spotřeby kvalitního tlakového 
vzduchu potřebného pro spolehlivý provoz celého výrobního zařízení byl instalován 
nový turbokompresor s výkonem 5 000 m3/hod., který nahradil jednu stávající kom-
presorovou stanici a který při podstatně nižší spotřebě elektrické energie produkuje 
tlakový vzduch na kvalitativně vyšší úrovni. 
Za účelem zvýšení kvality a kapacity výroby upravené vody byla provedena rekon-
strukce další demolinky č. 3 osazením nové linky typu SCHWEBEBET. 
Společnost začala využívat pro vlastní spotřebu pitnou vodu vyráběnou a dodávanou 
Plzeňskému Prazdroji. Tento krok vedl k výrazné úspoře v nákupu pitné vody.
Kromě uvedených akcí byla zrealizována řada dalších, které jsou zaměřeny přede-
vším na zlepšení ekonomie a ekologie provozu a zvýšení spolehlivosti technologické-
ho zařízení, např. výměna analyzátoru spalin kotle K6, rekonstrukce EPS zauhlování, 
instalace parního ofukovače výhřevných ploch kotle K4 a spousta dalších.
V rámci oprav byly, kromě běžného odstraňování oprav za provozu, opravy většího 
rozsahu provedeny v jarních odstávkách zařízení, kdy byly kotle a turbíny včetně 
související technologie odstavovány postupně na dobu 3 až 5 týdnů dle rozsahu 
konkrétní opravy. Mezi nejvýznamnější akce v této oblasti patřily především preven-
tivní výměna dožívajících armatur na kotlích, chemické úpravně vody a ve strojovně, 
oprava zabezpečovacího zařízení turbíny TG1, výměna tepelné izolace, výměna po-
trubí vnitřního okruhu kotelny a strojovny a další. Kromě těchto rozsáhlejších oprav 
byly všechny technologické celky včetně elektrického zařízení a rozvoden zrevidovány 
pro další roční provoz.

In the area of the company’s production and distribution facilities, all activity in 2011 
focused in particular on the improvement of operation economy and the closely related 
increase of the technological equipment’s reliability. Another goal was extension of the 
portfolio of fuels usable for the existing boilers. Great deal of attention was paid to the 
environmental aspect of the entire operation as well. In the course of 2011, the pro-
duction department implemented investment projects in the total financial volume 
of TCZK 166,079 and repairs in the amount of TCZK 151,191.
Among important investment projects there is a construction of lines for batching 
of alternative fuels to the K4 and K5 steam boilers. After the line for batching of 
biomass in the form of pellets to the K5 steam boiler was tested in operation in 2011, 
extension of this technology for the K4 boiler was completed as well. 
This step has doubled the volume available for biomass batching. A similar technology 
was implemented for the K6 fluid boiler as an independent route for batching of the 
supply of coal-dust sludge, including the unloading station where it is possible to unload 
fuel both from transport motor vehicles and from containers transported by railway. This 
route may serve, in the case of necessity, as an alternative coal route for transport of 
standard power coal.
Another investment project implemented based on testing the new power supply unit 
EN1 under operation was the replacement of the power supply unit EN3 with a new 
pump having a better efficiency with frequency-controlled drive. Electric power con-
sumption of this equipment will decrease by 30 % thereby.
As in the previous year in the case of the K5 boiler, in 2011, the K4 boiler underwent 
reconstruction of the clinker-removing system where the original traditional wet remover 
of clinker war replaced with a dry one equipped with the MAGALDI after-cooler with 
subsequent pneumatic transport. This technical solution of clinker removal significantly 
reduces incomplete combustion in clinker, improves the boiler’s efficiency and allows 
extension of the portfolio of alternative fuels usable for combustion in this type of boiler. 
In relation to this project, a bunker for cinder with the MC III mixing centre for interme-
diate storage of clinker from the K4 and K5 boilers was constructed.
For the needs of the new technological units and the increased need of high-quality 
pressurized air necessary for reliable operation of the entire production facility, a new 
turbo-compressor with the output of 5,000 m3/hour was installed and replaced one 
of the existing compressor stations; this turbo-compressor at considerably lower electric 
power consumption produces pressurized air of much higher quality. 
For the purpose of increase of the quality and capacity of the treated water production, 
reconstruction of another demo-line No. 3 was implemented by installation of a new
line of the SCHWEBEBET type. 
The company started to use drinking water produced and supplied to Plzeňský Prazdroj 
for its own consumption. This step resulted in considerable savings in the purchase 
of drinking water.
In addition to the foregoing projects, a number of other ones were implemented; these 
project focused on in particular improvement of economic and environmental aspects 
of the operation and increase of reliability of the technological equipment, such as 
replacement of the analyser of combustion products for the K6 boiler, reconstruction 
of the EPS (fire alarm and detection system) for the coal feeding unit, installation 
of the steam blower of the heat-delivery surfaces of the K4 boiler and many others.
Within the framework of repairs, in addition to regular removal of defects under opera-
tion, repairs of larger extension were executed during the spring outages of the equip-
ment when the boilers and turbines, including the relating technological systems were 
shut down gradually for a period of 3 through 5 weeks depending on the scope of the 
respective repair. Among the most important projects in this area, there are in particular 
preventive replacement of the old valves on the boilers, in the chemical water treat-
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V oblasti rozvodného zařízení byla při odstávkách horkovodních větví provedena řada 
plánovaných oprav. K největším akcím patřila například oprava horkovodního řadu 
v ulici Edvarda Beneše a oprava spadlého potrubí v Lidické ulici.

ment plant and in the turbine hall, repair of the protection device of the TG1 turbine, 
replacement of thermal insulation, replacement of the pipeline of the internal circuit 
of the boiler plant and the turbine hall and others. In addition to the foregoing more 
extensive repairs, all the technological units, including electrical equipment thereof and 
the distribution centres were inspected for the following annual operation.
In the area of the distribution equipment, a number of planned repairs were executed 
during outages in the hot-water legs. Among the most extensive projects, there are, 
for example, repair of the hot-water pipeline in Edvarda Beneše street and repair 
of the fallen-down pipeline in Lidická street.

SPOTřEBA PALIvA
FUEL CONSUMPTION

Výroba tepelné a elektrické energie je ve společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. 
založena na spalování tuzemského paliva. Jedná se především o hnědé uhlí dodá-
vané společnostmi Sokolovská uhelná, a.s. a Severočeské doly, a.s. o průměrné 
výhřevnosti 13,04 MJ/kg. Ke stabilizaci a zapalování parních kotlů na centrálním 
zdroji se používá zemní plyn.
Také v roce 2011 se dařilo udržet nízkou hodnotu ukazatelů měrné spotřeby tepla 
v palivu a to jak na výrobu, tak především dodávku tepla, a tím udržet klesající trend 
z uplynutých let. Tento pozitivní trend je dán především realizací technických opat-
ření s cílem zlepšit tepelnou účinnost celého výrobního zařízení a pokračováním 
minimalizace 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 a peletek z biomasy v granulačních kotlích 
K4 a K5. Spálením ročního objemu 285 000 t biomasy se vyrobilo 264 758 MWh 
elektrické energie v rámci obnovitelných zdrojů, což představuje téměř 38,5 % 
z celkové roční produkce elektrické energie.
Dosažené výsledky svědčí o důkladné péči provozovaného výrobního zařízení 
a důsledném sledování celé ekonomie provozu.

Generation of heat energy and electric power in the Plzeňská teplárenská, a.s. 
is based on the combustion of domestic fuel. This concerns in particular lignite 
supplied by the Sokolovská uhelná, a.s. company and the Severočeské doly, a.s. 
company with the average calorific capacity of 13.04 MJ/kg. Natural gas is used 
for stabilization and ignition of steam boilers in the central heat source.
As well as in 2011, the company succeeded in maintaining low values of indicators 
of specific heat consumption in fuel both for generation and in particular supply 
of heat and thus maintaining the downward trend from the previous years. This 
positive trend is given in particular by the implementation of technical measures 
aiming at improving thermal efficiency of the entire generating facility and by the 
continuing minimization of generation of heat energy in boilers located in the local 
heating plants with lower thermal efficiency. 
Due to the right decision from the previous years concerning combustion of wood 
chips, the company was able even in this year to continue in economically favour-
able mixed combustion of wood chips with coal in the fluid boiler and pellets from 
biomass in the dry-bottom boilers K4 and K5. Combustion of the annual volume of 
285,000 t of biomass generated 264,758 MWh of electric power within the frame-
work of renewable resources, which represents nearly 38.5 % of the total annual 
electric power generation.
The achieved results demonstrate the due care for the operated generation plant 
and the consistent monitoring of the entire economy of the operations.
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EkONOMICkÝM SPÁLENÍM
285 000 t BIOMASY SE vYROBILO 
264 758 Mwh ELEkTRICké ENERGIE
BY EFFICIENTLY BURNING 285,000 t 
OF BIOMASS, WE GENERATED 
264,758 MWh OF ELECTRICAL ENERGY
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Od 1. 1. 2011 pracovala dozorčí rada ve složení: Mgr. Karel Syka – předseda 
dozorčí rady (do 10. 3. 2011), Ing. Jiří Bis – místopředseda dozorčí rady 
(do 10. 3. 2011), Ing. Vladislav Krásný (do 10. 3. 2011), Jiří Fremr 
(do 10. 3. 2011), Rudolf Brousek (do 10. 3. 2011), Mgr. Radek Mráz 
(do 10. 3. 2011), František Mach, Ing. Helena Jahnová, Tomáš Čihák, 
Ing. Jan Sazama – předseda dozorčí rady (od 10. 3. 2011), Tomáš Jílek – místo-
předseda dozorčí rady (od 10. 3. 2011), Mgr. Karel Syka (od 10. 3. 2011 jako člen 
DR), Jaroslav Výborný (od 10. 3. 2011), Bc. Simona Štruncová (od 10. 3. 2011),
Irena Rottová (od 10. 3. 2011).
Dozorčí rada se během roku 2011 sešla na 10 zasedáních řádných a 1 zasedání 
mimořádném. Všechna jednání dozorčí rady byla usnášeníschopná. Ve dnech 
14. - 15. 4. 2011 se konalo výjezdní zasedání představenstva, dozorčí rady 
a vedení společnosti spojené s prohlídkou spalovny komunálního odpadu v Liberci. 
Ve dnech 2. - 3. 12. 2011 se konalo společné pracovní výjezdní zasedání předsta-
venstva, dozorčí rady a vedení společnosti v Mariánských Lázních, kde bylo projed-
náno plnění hlavních strategických úkolů společnosti. 
V průběhu roku 2011 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 23. 6. 2011. Důležitým momentem byla rovněž prů-
běžná kontrola procesu výběru strategického partnera na dodávku uhlí do Plzeňské 
teplárenské, a.s. Současně napomáhala dozorčí rada představenstvu při naplňování 
strategie rozvoje akciové společnosti. Představenstvem, generálním ředitelem
i všemi vyzvanými pracovníky společnosti jí byly poskytovány všechny potřebné pod-
klady, 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
  úspěšné provozování nového „zeleného kotle“ na spalování biomasy 

  (za rok 2011 bylo spáleno 285 000 t biomasy)
  stálé zvyšování objemu spoluspalování paliv z obnovitelných zdrojů 

  (byla překročena hranice 42 % vyrobené elektrické energie z obnovitelných zdrojů)
  pozornost, která je věnována spolehlivosti horkovodní soustavy
  úspěšné zobchodování emisních povolenek

  pokračování v projektu výstavby ZEVO Chotíkov (zpracována žádost o finanční
  dotaci z fondů EU, úspěšné územní řízení na stavbu, vykoupeny pozemky pod 

trasou horkovodu, kladný výsledek řízení „velké EIA“ ze strany Krajského úřadu) 
  úspěšný rozjezd projektu „náhrada automobilové dopravy biomasy po železnici 

  do Plzeňské teplárenské, a.s.“ (dovezeno 23 422 t biomasy – náhrada 940 ná-
kladních automobilů)

  zprovoznění samostatné trasy mourových kalů do kotle K6 (na příští rok plánová-
no spoluspálení 30 000 t tohoto alternativního paliva).

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 2011.
Po přezkoumání konsolidované účetní závěrky konsolidačního celku Plzeňská 
teplárenská, a.s. k  31. 12. 2011 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 hospo-
daření konsolidačního celku v roce 2011. 
Dozorčí rada v souladu s právními předpisy posoudila návrh představenstva 
na rozdělení zisku společnosti za rok 2011 a konstatovala, že návrh byl zpracován 
v souladu se Stanovami společnosti a platnými právními normami. Dozorčí rada 
tudíž schvaluje výsledky hospodaření za rok 2011 a doporučuje valné hromadě 
schválit navržené rozdělení zisku za rok 2011.
Dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011 
dle paragrafu 66a, odst. 9 obchodního zákoníku ze dne 31. 3. 2011 vypracova-
nou 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 2011 podíleli na úspěšném 
plnění podnikatelského záměru a plnění strategických cílů schválených usnesením 
Rady města Plzně v působnosti valné hromady Plzeňské teplárenské, a.s. s přáním, 
aby rok 2012 byl neméně tak úspěšný, jako rok 2011.

      
Dozorčí rada společnosti Plzeňská teplárenská, a.s.

From January 1, 2011, the Supervisory Board worked in the following structure: 
Karel Syka, M.A. – Chairman (until March 10, 2011), Jiří Bis, M.Sc. – Vice-
chairman (until March 10, 2011), Vladislav Krásný, M.Sc. (until March 10, 2011), 
Jiří Fremr (until March 10, 2011), Rudolf Brousek (until March 10, 2011), Radek 
Mráz, M.A. (until March 10, 2011), František Mach, Helena Jahnová, M.Sc., Tomáš 
Čihák, Jan Sazama, M.Sc. – Chairman (from March 10, 2011), Tomáš Jílek – Vice-
chairman (from March 10, 2011), Karel Syka, M.A. (from March 10, 2011 as SB 
member), Jaroslav Výborný (from March 10, 2011), Simona Štruncová, B.A. (from 
March 10, 2011), Irena Rottová (from March 10, 2011).
During 2011, the Supervisory Board met for 10 ordinary sessions and 1 extraor-
dinary session. The Supervisory Board constituted a quorum at all of its sessions. 
On April 14-15, 2011, an off-site meeting took place of the Board of Directors, 
Supervisory Board, and the corporate management, connected with a tour of the 
municipal incineration plant in Liberec. On December 2-3, 2011, a joint off-site 
meeting of the Board of Directors, Supervisory Board, and the corporate manage-
ment took place in Marianske Lazne, where they discussed how the main strategic 
objectives of the company were fulfilled. 
While exercising its right of control during 2011, the Supervisory Board observed 
the Articles of Incorporation and the general binding laws and regulations applicable 
to joint-stock companies. In the period under review, the Board focus on its primary 
task, i.e. overseeing the work and activities of the Board of Directors and then 
reviewing the Annual Financial Statements and the Proposal for Profit Distribution. 
In order to protect the interests of the Shareholder – the Statutory City of Pilsen, 
the Board among other things concentrated on monitoring interim financial per-
formance, the way the corporate business plan was fulfilled together with the reso-
lutions made by the City Council of Pilsen acting in the competence of the General 
Meeting of Plzeňská teplárenská, a.s., held on June 23, 2011. Another important 
task on our part was an ongoing control of the process of selecting a strategic 
partner for the supply of coal to Plzeňská teplárenská, a.s. At the same time, the 
Supervisory Board assisted the Board of Directors in fulfilling the corporate busi-
ness development strategy. The Board of Directors, Chief Executive Officer and all 
addressed employees of the company submitted all required source documents, 
information, and explanations as needed. We have found no insufficiencies or 
breaches in the conduct of the Board of Directors, nor any violations of the Articles 
of Incorporation or the legislation in force on their part.

ThE SUPERvISORY BOARd IN PARTICULAR CONSIdERS 
ThE fOLLOwING ASPECTS AS POSITIvE:

  The profit generated;
  Successful operation of the new “green boiler” for biomass 

    (285,000 tons of biomass were burned in 2011);

  Constantly growing volume of co-burning of fuel from renewable sources 
    (power from renewable sources accounted for more than 42% 
    of the total power generated);

  Attention paid to the reliability of the steam pipelines;
  Successful trading in emission allowances;
  Continued project of building a ZEVO facility in Chotíkov (completed and lodged

    application for a subsidy from the EU funds, a successful zoning procedure 
    for the structure, land purchased along the route of the heat pipeline, a positive
    outcome of the “major EIA” procedure conducted by the Regional Office);

  A successful start of a project for “Replacing Biomass Transportation by Road
    with Railway Deliveries to PT, a.s.“ (we received 23,422 tons of biomass, 
    which substituted 940 truck trips);

  The launch of a separate conveyance of coal-water slurry to Boiler K6 
    (for the following year, we plan to co-burn 30,000 tons of this alternative fuel).

After reviewing the Annual Financial Statements, the Supervisory Board concluded 
that, to its knowledge and the findings of the auditor, they give the Shareholder 
a true and fair view of the company’s actual situation as well as its assets, liabili-
ties, financial standing, and overall performance in 2011.
After reviewing the Financial Statements of the consolidated entity of Plzeňská 
teplárenská, a.s. as of December 31, 2011, the Supervisory Board concluded that, 
to its knowledge and the findings of the auditor, they give the Shareholder 
a true and fair view of the company’s actual situation as well as its assets, liabili-
ties, financial standing, and overall performance in 2011. 
In accordance with the legislation in force, the Supervisory Board reviewed the 
proposal made by the Board of Directors to distribute the corporate profit for 2011 
and concluded that the proposal was prepared in accordance with the Articles of In-
corporation and the legislation in force. Therefore, the Supervisory Board approves 
the financial results for 2011 and recommends that the General Meeting approves 
the 2011 profit distribution as proposed.
The Supervisory Board has reviewed the Report on Relations Among Affiliated Enti-
ties for 2011 pursuant to Section 66a(9) of the Commercial Code, dated March 
31, 2011, as prepared by the Board of Directors of Plzeňská teplárenská, a.s., 
as an entity controlled by the City of Pilsen, without any reservations.
In conclusion of their report on control activities, members of the Supervisory Board 
of Plzeňská teplárenská, a.s. would like to thank all those who participated in 2011 
in successfully fulfilling the corporate business plan and strategic objectives ap-
proved by resolutions of the City Council of Pilsen acting in the competence 
of the General Meeting of Plzeňská teplárenská, a.s. The Supervisory Board wishes 
all those involved that the year of 2012 be at least as successful as 2011.

Supervisory Board of Plzeňská teplárenská, a.s.

zPRÁvA dOzORČÍ RAdY
SUPERVISORY BOARD’S REPORT
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vÝROkY AUdITORA
STATEMENTS BY AUDITOR
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