ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA
OPENING WORD OF THE CHAIRMAN
OF THE BOARD OF DIRECTORS

Předkládaná výroční zpráva za rok 2013 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 2013 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
OPENING WORD OF THE CHAIRMAN
OF THE BOARD OF DIRECTORS

Vážený akcionáři, vážení obchodní přátelé,
dámy a pánové,
je mou milou povinností zhodnotit předcházející rok 2013
z pohledu společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. a seznámit Vás s nejdůležitějšími událostmi uplynulého období.

I přes nestabilní prostředí v oblasti českého
energetického trhu a související legislativy se nám
podařilo dosáhnout velmi uspokojivého
hospodářského výsledku za rok 2013, a to
dokonce o cca 80 mil. Kč vyššího, nežli v roce
2012. Tato skutečnost následně umožnila
představenstvu společnosti při rozhodování
o cenové politice na rok 2014 v závěru roku
ponechat ceny tepelné energie na cenové úrovni
roku 2013.
Vliv na překročení plánu hospodářského výsledku měly
především vyšší zelené bonusy u čistého spalování
biomasy díky většímu podílu biomasy kategorie 1 (cíleně
pěstovaná biomasa) a vlivem bonusů za vysoce účinnou
kogenerační výrobu. K dobrému hospodářskému výsledku
přispěl i výhodný prodej podpůrných služeb a flexibility
na denním trhu a prodej v rámci vyrovnávacího trhu.
Svou váhu jistě mají i pravidelné a plynulé investice
a opravy do výrobního zařízení, což udržuje teplárenské
sítě i kompletní výrobní zařízení v trvalé kondici a minimalizuje množství vzniklých havárií v průběhu roku, zejména
v zimních měsících.
I v roce 2013 lze aktivity v oblasti prodeje elektrické
energie vzhledem k cenám na trhu obecně vyhodnotit jako
úspěšné. Současně se podařilo, jako v minulých letech,
udržet cenu tepelné energie s minimálním cenovým
růstem a zároveň efektivně obchodovat s emisními povolenkami. Pečlivě sledována byla ekonomičnost provozu
dodávek tepla, chladu i pitné vody.
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.
Z významných projektů, investic a akcí roku 2013 bych
rád zmínil tyto nejzásadnější:
Během celého roku jsme pokračovali ve výstavbě
projektu ZEVO* Chotíkov poté, co byla v lednu vybrána na základě výběrového řízení, jako dodavatel díla
společnost ČKD Praha DIZ, a.s. Současně byla uzavřena
smlouva o úvěru na financování tohoto projektu s Konsorciem bank.

Ve druhé polovině předcházejícího roku došlo
k odkupu společnosti Plzeňské komunální služby, s.r.o.
od města Plzeň za účelem získání vlivu na řízení a procesy potřebné k fungujícímu zavedení integrovaného systému nakládání s komunálním odpadem ve městě Plzni,
a tím zabezpečení paliva pro ZEVO Chotíkov.
V souvislosti s ekologickým přístupem ke svému okolí
a prostředí, v němž žijeme, participovala Plzeňská teplárenská na projektu „ZEUS“ – zkušební provoz elektrobusů
na bateriový pohon – ve spolupráci se společnostmi
Škoda Electric a.s. a PMDP, a.s.
Podrobný audit vnitřních procesů společnosti vyústil
koncem roku v založení oddělení centrálního nákupu.
I v roce 2013 navázala Plzeňská teplárenská na svoji
dlouholetou tradici podpory celé řady kulturních, sportovních a charitativních akcí i institucí a spolků na území
města Plzně. Z největších mohu jmenovat opět např.
Fakultní nemocnici Plzeň, mládežnické oddíly FC Viktoria
Plzeň a HC Plzeň 1929, Mezinárodní divadelní festival,
filmový festival Finále, Západočeskou univerzitu v Plzni,
ZOO Plzeň, Městskou a Diecézní charitu. Rovněž jsme
finančně přispěli na kulturní akce jednotlivých městských
obvodů.
Rád bych na tomto místě zmínil i jednorázovou podporu
ve výši 664.000,- Kč ve prospěch jednotlivých složek
Integrovaného záchranného sboru v Plzeňském kraji,
o které rozhodlo představenstvo společnosti po projednání se starosty plzeňských městských obvodů z důvodu
rozsáhlých povodní na přelomu května a června 2013.
Závěrem chci jménem svým, i jménem představenstva
společnosti, poděkovat managementu i našim zaměstnancům, kteří svojí prací přispěli k vynikajícím výsledkům
celé společnosti.
Dále děkuji akcionáři společnosti, Statutárnímu Městu
Plzeň, zákazníkům a dodavatelům za jejich spolupráci,
která napomohla k tomu, že Plzeňská teplárenská, a. s.
uzavřela rok 2013 opět s kladným hospodářským výsledkem.
					

			
Roman Jurečko
			
předseda představenstva
				
*ZEVO – zařízení na energetické využívání odpadů
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Dear Shareholders, Dear Business Friends,
Ladies and Gentlemen,
I have the pleasure of presenting an evaluation of the performance of Plzeňská teplárenská, a. s., in the year 2013
from a company perspective, and informing you about the
most significant events over the past period.

Despite the unstable environment in the Czech
energy market and matters of related legislation,
we succeeded in achieving a very satisfactory
economic result for the year 2013, with
an approximate 80 million CZK increase compared
to 2012. Based on this positive economic result,
the Board of Directors made a price policy
decision for the year 2014 at the end of last year,
to maintain the price of heat energy at the same
level as 2013.
Higher green bonuses for clean burning of biomass owing
to higher shares in category 1 biomass (targeted cultivated biomass) and bonuses for highly effective co-generation production led to the company exceeding planned
economic forecasts. In addition, the advantageous sale of
supporting services, flexibility in the daily market, as well
as sales in the balancing market contributed to this positive economic result.
Regular and fluent investments in production equipment
and repairs certainly played an important role. As a result,
heat energy networks and all production equipment were
maintained in a stable condition and the number of
breakdowns during the course of the year, mainly during
winter months, were minimized.
Also in 2013, our evaluation indicates that activities
pursued in the area of electric power sales with respect to
prices in the energy market were successful. At the same
time we succeeded, as in previous years, in maintaining
the cost of heat energy with a minimum price increase
and simultaneously trading effectively within emission
allowances. The finances of hot, cold and drinking water
supply operations were closely monitored.
We made advances by focusing our efforts, not only in
terms of the economy but also in terms of ecology. We
are concerned about the impact of our activities on the
environment of citizens and their surroundings.
In relation to the important projects, investments and
decisions of 2013, I would like to mention the most
significant ones:
Throughout the year we continued the construction
of the ZEVO* Chotíkov project, following the selection
of ČKD Praha DIZ, a. s., as a contractor for the work as
a result of the tender procedure held in January. At the
same time a loan agreement for financing of this project
was concluded with the Banks Consortium.

We purchased Plzeňské komunální služby, s. r. o.,
from the City of Pilsen in the second half of the previous
year, in order to gain influence over management and
processes required for functional implementation of the
communal waste disposal integrated system in the City of
Pilsen, and thereby ensuring fuel for ZEVO Chotíkov.
In an effort to strengthen our environment-friendly
approach to our surroundings and the environment in
which we live, Plzeňská teplárenská, a. s., took part in
the ZEUS project – a trial operation of battery-operated
electric buses - in partnership with Škoda Electric and
PMDP, a. s.
Detailed auditing of internal processes of the company resulted in the establishment of a central purchase
department at the end of the year.
In 2013, Plzeňská teplárenská, a. s., continued its longstanding tradition of supporting a range of sports and
charity events, institutions and associations in City of
Pilsen area. Some of our largest projects include the University Hospital of Pilsen, FC Viktoria Plzeň and HC Plzeň
1929 youth clubs, the International Theatre Festival, the
Film Festival Finále, the West Bohemian University in
Pilsen, ZOO Pilsen and the Municipal and Diocesan Charity. We also provided financial support to cultural events
organized by individual municipal districts.
On this occasion, I would like to mention our one-off
financial support in the amount of 664,000 CZK for the
benefit of individual components of the Integrated Rescue
Brigade in the Pilsen region. This decision was made after
discussion with mayors of individual municipal districts in
Pilsen, as a direct result of the extensive floods in May
and June 2013.
In conclusion, I would like to take this opportunity to
personally thank, on my behalf and also on behalf of
the Board of Directors of the company, the company
management and also our employees for their hard work
and contribution to the excellent results of the entire
company.
Furthermore, I would like to thank the Statutory City
of Pilsen as the shareholder of the company and the
customers and suppliers for their support, which helped
Plzeňská teplárenská, a. s.,close the year 2013 once
again with a positive economic result.
					
		
		

Roman Jurečko
Chairman of the Board of Directors

*ZEVO – Facility for energy use of waste
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VÝVOJ A VÝHLED
Development and Forecast

FINANČNÍ OBCHODNÍ A TECHNICKÉ ÚDAJE VE ZKRATCE
Financial, commercial and technical data in a nutshell

uvedené hodnoty k 31. 12. daného roku / the values stated as of December 31 of the given year

Ukazatel / Index

Jednotka / Unit

Výnosy celkem
Total revenues
Náklady celkem
Total expenses
Aktiva celkem
Total assets
Pohledávky celkem
Total receivables
Vlastní kapitál
Shareholder’s equity
Základní kapitál
Registered capital
Závazky celkem
Total payables
Hodnota vlastního kapitálu na akcii
Value of shareholder’s capital per share
Výsledek hospodaření po zdanění
After-tax profit (loss)
Přidaná hodnota
Value added
Produktivita práce z přidané hodnoty
Labour productivity from value added
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
Average recounted number of employees

mil. Kc
mil. CZK
mil. Kc
mil. CZK
mil. Kc
mil. CZK
mil. Kc
mil. CZK
mil. Kc
mil. CZK
mil. Kc
mil. CZK
mil. Kc
mil. CZK
Kc
CZK
tis. Kc
th. CZK
mil. Kc
mil. CZK
tis. Kc
th. CZK
–
–

Energetické odvětví prochází v současné době mnoha
zásadními změnami majícími značný vliv na fungování
podniků, které v tomto sektoru hospodářství působí. Na
jedné straně jsou to velkoobchodní ceny elektrické energie, pohybující se díky nízké poptávce a především masivním regulačním zásahům do podpory zelené elektřiny
na historických minimech a na druhé straně jsou to ceny
a především dostupnost paliv, zejména uhlí. Společnosti
se musí vypořádat se zvýšenými požadavky na ekologizaci
svých zdrojů, které stanovila Evropská unie. Jsou nuceny
dokupovat každým rokem stále více emisních povolenek,
jejichž cena má vysokou volatilitu a špatnou predikovatelnost.
Z uvedených důvodů investuje společnost Plzeňská teplárenská, a.s. značné finanční prostředky do opatření pro
snížení oxidů dusíku, odprášení a do intenzifikace odsíření.
V horizontu 5-ti let bude zapotřebí nahradit dožívající
horkovodní kotle K2 a K3 novým špičkovým zdrojem, pro
který se jako nejvhodnější technologie jeví kotel na spalování zemního plynu.

2009

2010

2011

2012

2013

2.541,8

2.697,1

2.826,0

2.709,9

2.718,5

2.014,9

2.201,9

2.494,3

2.337,6

2.281,3

4.475,5

4.883,0

5.660,0

5.365,0

5.565,8

201,5

210,0

249,0

178,2

298,2

3.550,1

3.863,7

3.954,4

4.163,9

4.419,4

1.093,0

1.093,0

1.093,0

1.093,0

1.093,0

590,8

667,8

995,8

546,5

551,0

3.249

3.622

3.698

3.810

4.044

526.916

495.124

331.698

372.237

437.234

1.180,3

1.086,6

989,6

1.108,9

1.222,8

4.331

4.066

3.748

4.095

4.548

Významným krokem ke snížení spotřeby

272,8

267,2

264,0

270,7

268,9

emisních povolenek a zároveň snížení
závislosti na hnědém uhlí je výstavba ZEVO
Chotíkov (Zařízení pro energetické využití

Prodej tepelné energie celkem
Total sales of thermal energy
z toho:
of which:

nebytový sektor
non-residential sector
bytový sektor
residential sector

Průměrná cena tepelné energie bez DPH
Average price of thermal energy, VAT excluded
Prodej elektrické energie
Total sales of electricity
Prodej energie chladu
Total sales of cold energy

Instalovaný tepelný výkon
Installed thermal capacity
Jmenovitý elektrický výkon
Rated electrical capacity
Instalovaný chladicí výkon
Installed cooling capacity
Délka tepelné sítě celkem
Total length of thermal network
Počet odběrných míst – tepelná energie
Number of heat exchanger stations – heat energy
Počet odběrných míst – energie chladu
Number of cold exchanger stations – cold energy

TJ
TJ
TJ
TJ
TJ
TJ
Kc/GJ
CZK per GJ
GWh
GWh
MWh
MWh

MWt
MWt
MWe
MWe
MWch
MWch
km
km
–
–
–
–

3 252

3 418

2 911

2 968

2 945

odpadů), jehož výstavba byla v roce 2013

1 769

1 890

1 604

1 601

1 586

zahájena. Tento projekt je zároveň v souladu

1 483

1 528

1 307

1 367

1 359

s požadovanými cíli Evropské unie v oblasti

290,10

290,00

298,10

319,01

362,17

471,6

535,8

571,8

571,7

567,0

5 630

4 882

4 826

3 462

4 539

483,8

518,8

499,1

499,1

499,1

137

150

150,5

150,5

150,5

6,32

6,32

6,99

6,99

6,99

263,0

258,5

269,6

404,4

407,6

2 132

2 194

2 257

2 370

2 408

5

5

6

6

6

nakládání s komunálním odpadem.

The field of power engineering is today undergoing many
fundamental changes, which have a significant impact on
the functioning of enterprises in this economic sector. On
one hand wholesale prices of electric power, fluctuating
due to low demand and in particular massive regulatory
interventions in support of green electricity, are at historic
lows, and on the other hand prices and in particular availability of fuel, mainly lignite. Companies must cope with
higher requirements for greening of resources imposed by
the European Union. They are forced to buy some more
emission allowances every year, of which price has high
volatility and is not easy to predict.
For these reasons Plzeňská teplárenská, a.s. is investing
significant financial means in measures to reduce the
content of nitrogen oxides, dust removal and intensification of the existing desulphurization technologies. Over
a time horizon of 5 years, it must replace the K2 and
K3 boilers, which are at the end of their service life, with
a new top-class source, for which a boiler for combustion
of natural gas appears to be as the most suitable
technology.

Construction of ZEVO Chotíkov (facilities
for energy use of waste), commenced in 2013,
is a significant step towards decreasing
consumption of emission allowances
and simultaneously the necessary reduction in the
dependency on lignite. This project is
in compliance with the goals of the European
Union in municipal waste disposal.
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PROFIL SPOLEČNOSTI A JEJÍ POSLÁNÍ
Company profile and its mission

PŘEDMĚTY PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI
Scope of the company´s business activities

Společnost Plzeňská teplárenská, a. s. patří svými

Plzeňská teplárenská, a.s. with its key products

klíčovými produkty mezi společensky prospěšné

is a social-beneficial power company operating

energetické společnosti působící především

in particular in the territory of the City of Pilsen.

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 2013 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.
Další aktivity společnosti jsou menšího rozsahu a vyplývají
z vlastnictví hmotných investičních prostředků a z využití
odborností zaměstnanců společnosti. Ke všem dalším předmětům podnikání společnost vlastní příslušná
oprávnění k uvedeným činnostem dle obecně závazných
právních předpisů.
Společnosti jsou uděleny certifikáty, které osvědčují, že
managament jakosti organizace je ve shodě s požadavky
systémové normy jakosti ISO 9001:2009 a systém environmentálního managementu je ve shodě s požadavky
normy ISO 14001:2005. Systém managementu BOZP je
pak certifikován ve shodě se systémem Bezpečný podnik.
Certifikáty jsou pravidelně obhajovány, probíhají 3letá
období recertifikace a každý rok kontrolní audit.
S ohledem na základní předměty podnikání a především
území, na kterém společnost své služby poskytuje, nemá
společnost v zahraničí žádné organizační složky.

The Company provides heating energy supply for the
purpose of heating and hot water preparation, electric
power and cooling energy covering over two thirds of the
customer demand from the City of Pilsen - users of these
important types of energies.
The main scope of business activities of the Company
is the generation and distribution of heating energy,
electric power generation and trade in electricity. 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, in 2013.
The company is certified to provide primary, secondary
and tertiary regulation of electricity.
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 granted certificates proving that
the quality management in the company conforms to the
requirements of system quality standard ISO 9001:2009
and the environmental management system conforms to
the requirements of standard ISO 14001:2005. The management system of occupational safety and protection of
health at work (BOZP) is certified in compliance with the
“Safe Undertaking” system. The certificates are reviewed
on a regular basis; 3-year periods of recertification are
held and each year 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.

Struktura vlastníků a jejich podíl na majetku společnosti
Ownership structure and share in the Company assets
Základní kapitál společnosti k 31. 12. 2013 činil

Registered capital of the company

1.092.957.000,- Kč a je tvořen 1 092 957 ks

as of December 31, 2013, amounted to CZK

kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité

1,092,957,000 and comprises of 1,092,957 units

hodnotě 1.000,- Kč (tvoří 1 hromadnou akcii).

of ordinary registered shares in documentary form,

Od 25. 4. 2008 je 100% akcionářem společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. Statutární Město Plzeň.

the nominal value of each of which is CZK 1,000
(comprises 1 collective share).
Since April 25, 2008, the 100% shareholder of Plzeňská
teplárenská, a.s. has been the Statutory City of Pilsen.
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Key events of 2013

15

16

JAK PLYNUL ČAS
HISTORY

17

18
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ORGÁNY SPOLEČNOSTI K 31. 12. 2013
The Company´s bodies as at 31. 12. 2013

PŘEDSTAVENSTVO
Board of Directors
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Změny v orgánech společnosti v průběhu roku 2013
Changes in the company´s bodies in the course of the year 2013

K 31. 12. 2012 odstoupil ze své funkce místopředsedy
dozorčí rady společnosti pan Tomáš Jílek, proto byl na
jednání Rady města Plzně v působnosti valné hromady
společnosti do funkce člena dozorčí rady společnosti zvolen pan Tomáš Trnka. Na jednání dozorčí rady společnosti
dne 23. 1. 2013 byl následně pan Tomáš Trnka zvolen
místopředsedou dozorčí rady společnosti.
Na základě Usnesení Rady města Plzně v působnosti
valné hromady společnosti z 25. 1. 2013, odstoupil na
základě své žádosti z funkce člena představenstva společnosti ke dni 31. 1. 2013 pan Ing. Petr Rund. Zároveň byl
členem představenstva společnosti zvolen od 1. 2. 2013
pan Ing. Stanislav Kopáček.
Vzhledem ke skutečnosti, že ke dni 30. 6. 2013 odešel
do důchodu člen dozorčí rady pan František Mach, byl dne
20. 6. 2013 v zaměstnaneckých volbách zvolen nový člen
dozorčí rady za zaměstnance, pan Miloslav Kolařík.
Dne 17. 9. 2013 byla projednána rezignace paní
Bc. Simony Štruncové, členky dozorčí rady. Na jednání
Rady města Plzně ve funkci valné hromady společnosti byla do této funkce dne 17. 10. 2013 zvolena
JUDr. Marcela Krejsová.
Dne 17. 12. 2013 projednala dozorčí rada rezignaci
svého člena, Mgr. Karla Syky.
Dne 17. 12. 2013 rezignoval na svoji funkci člena
představenstva generální ředitel společnosti, Mgr. Tomáš
Drápela.

As of December 31, 2012, Tomáš Jílek resigned from his
office as the Vice Chairman of the Board of Supervisors of
the company. Therefore at the meeting of the Council of
the City of Pilsen having the competence of the general
meeting of the company, Tomáš Trnka was elected to the
office of members of the Board of Supervisors. Then at
the meeting of the Board of Supervisors of the company
held on January 23, 2013, Tomáš Trnka was elected to
the office of Vice Chairman of the Board of Supervisors of
the company.
On the basis of the resolution of the Council of the City
of Pilsen, having the competence of the general meeting of the company of January 25, 2013, Ing. Petr
Rund resigned on the basis of his own request from
the office of member of the Board of Directors of the
company as of January 31, 2013. At the same time
Ing. Stanislav Kopáček was elected to the office of
member of the Board of Directors of the company from
February 1, 2013. Considering the fact that František
Mach - member of the Board of Supervisors retired as
of June 30, 2013, Miloslav Kolařík was elected as a new
member of the Board of Supervisors for employees on
June 20, 2013.
On September 17, 2013, the resignation of Bc. Simona
Štruncová, member of the Board of Supervisors, was discussed. At the meeting of the Council of the City of Pilsen
having the competence of the general meeting held on
October 17, 2013, JUDr. Marcela Krejsová was elected to
hold this office.
On December 17, 2013, the Board of Supervisors discussed the resignation of its member, Mgr. Karel Syka.
On December 17, 2013, Mgr. Tomáš Drápela - the General Manager of the company, resigned from his office.

Změny v orgánech společnosti po 31. 12. 2013
Changes in the company´s bodies after December 31, 2013
Na jednání Rady města Plzně v působnosti valné hromady
společnosti dne 27. 2. 2014 byla zvolena novou členkou
představenstva společnosti paní Ing. Miloslava Šlajsová
a novým členem dozorčí rady společnosti pan Ing. Petr
Bochnovič.

At the meeting of the Council of the City of Pilsen
having the competence of the general meeting held
on February 27, 2014, Ing. Miloslava Šlajsová was
elected as a new member of the Board of Directors of the
company and Ing. Petr Bochnovič was elected as a new
member of the Board of Supervisors of the company.

