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Personálně sociální oblast
Human Resources and Social Affairs

Za rok 2013 činil průměrný přepočtený počet zaměstnanců 268,9 a průměrný fyzický počet zaměstnanců
270,4. K 31. 12. 2013 zaměstnávala společnost celkem
273 zaměstnanců, z toho 98 THP a 175 dělníků. Počet
zaměstnanců udržuje společnost již několik let na přibližně
stejné výši.

Produktivita práce z přidané hodnoty vzrostla
proti předešlému roku 2012 o 11 %, proti roku
2000 dokonce více než trojnásobně. V absolutním
vyjádření činila v roce 2013 produktivita práce
z přidané hodnoty na 1 zaměstnance
4.547,3 tis. Kč.
Také v roce 2013 pokračovala společnost v zabezpečení
kvalitního programu sociálního rozvoje. Společnost poskytovala příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění, příspěvky na rekreaci zaměstnanců a pobyty dětí,
dále zajišt’ovala závodní stravování, provozovala závodní
ordinaci s cílem co nejlépe zajistit závodní preventivní péči
svých zaměstnanců. Prostřednictvím příspěvku odborové
organizaci přispěla společnost také na řadu sportovních
a kulturních akcí.
Společnost dodržuje veškerou pracovněprávní legislativu,
kolektivní smlouvu a další platné předpisy. V průběhu roku
2013 se uskutečnila pravidelná setkání vedení společnosti se zástupci odborů zaměřená na hospodaření společnosti, její výhled do budoucnosti i stávající problematiku
zaměstnanců. Důkazem uvedeného byla úspěšná účast
společnosti v soutěži „Zaměstnavatel roku“ pořádané
Klubem zaměstnavatelů a společností Sodexo. V kategorii
do 500 zaměstnanců získala Plzeňská teplárenská, a.s.
ocenění „Progresivní zaměstnavatel regionu za Plzeňský
kraj“, když prošla úspěšně sítem kritérií požadovaných mezinárodní metodikou odborného garanta Pricewaterhouse
Coopers.
V měsíci listopadu se mohli zaměstnanci společnosti zúčastnit dobrovolného sociologického průzkumu, ve kterém
se mohli vyjádřit k tématům, jako jsou cíle společnosti,
spokojenost zaměstnanců se zaměstnáním, možnosti
kariérního růstu, vztahy k nadřízeným, kolektivu a týmové
práci, ke vzdělávání, k benefitům, dotazy se týkaly i loajality a v neposlední řadě bezpečnosti pracovního prostředí.
Vzdělávací činnost ve společnosti byla zaměřena
na odborné kurzy a semináře pro THP a na profesní růst
dělníků, především periodická školení ze zákona. Společnost umožnila krátkodobé praxe studentům plzeňských
středních škol. Pro zájemce z řad zaměstnanců probíhaly
dále kurzy německého a anglického jazyka.
Tak jako každoročně ocenilo vedení společnosti na firemní

In 2013, the average recalculated number of employees
was 268.9 and the average physical number of employees 270.4. As of December 31, 2013, the company
employed in total 273 employees, of which 98 employees
worked in the technical and economic area (THP) and
175 employees were workers. The company has maintained the number of employees approximately on the
same level for several years.

společenské akci pořádané v závěru roku nejlepší zaměstnance roku.
Veškeré potřebné personální informace měli zaměstnanci
k dispozici v průběhu roku na nástěnkách v areálu společnosti, firemním intranetu, velkoplošných obrazovkách a na
stránkách firemního časopisu „Teplárník“, který informuje
o aktuálním životě ve společnosti, a to jak v pracovních
tak i mimopracovních aktivitách zaměstnanců.

of secondary schools in Pilsen. Interested employees
could attend courses in German and English languages.
As every year, the company´s management awarded
the best employees of the year at a social event regularly held at the end of the year.
Employees had all necessary personal information
available throughout the year on notice boards on the
company´s premises, on the intranet, on large-screen
TVs 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 pursued by the employees.

Labour productivity due to added value increased
by 11% compared to the previous year 2012;
compared to 2000, it increased by as much
as 3 times. In absolute figures, labour
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productivity due to added value amounted in 2013
to TCZK 4,547.30 per employee.
Also in 2013, the Company continued in pursuing its
quality social development programme. The company
provided contributions to a supplementary superannuation
scheme, contributions to the recreation of employees and
stays of children; in addition, the company provided catering services for its employees and operated the company
resident doctor´s surgery with a view to providing the
best feasible preventive care for its employees. Through
its financial contribution to the trade union organization
the Company also contributed towards many sports and
cultural events.
The company observes all employment law regulations,
the collective agreement and other valid regulations. Regular meetings of the company management and representatives of trade unions focused on the economy of the
company, its perspective and existing issues relating to
employees were held during 2013. The above-mentioned
was proven by the successful participation of the company in the “Employer of the Year” competition, organized by
the Club of Employers and the Sodexo company. Plzeňská
teplárenská, a.s. successfully underwent a “criteria sieve”
required by the international methodology of the professional sponsor PricewaterhouseCoopers and was awarded
“Progressive employer in the region for the Pilsen region”
in the category up to 500 employees.
In November, the company´s employees could become
involved in a voluntary sociological survey, in which they
could express their opinions on topics, such as company
targets, employee satisfaction with employment, the
possibility of professional growth, relations with superior
workers, team and team work, education, benefits, questions concerning loyalty and last but not least safety of
the working environment.
The educational activities in the Company focused on
professional courses and seminars for technical-administration employees and the professional growth of workers,
mainly periodic training courses organized according
to the requirements of legal regulations. The Company
provided short-term practical training courses for students
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PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Plzeňská teplárenská and the environment

Plzeňská teplárenská, a.s. postavila svou filozofii výroby
dodávaných energií na kogeneračním způsobu výroby
tepelné a elektrické energie. Právě kombinovaná výroba
elektřiny a tepla je jedním z mála způsobů, který je při
získávání energie velmi šetrný k životnímu prostředí. Při
společné výrobě elektřiny a tepla dochází oproti oddělené výrobě elektřiny v elektrárně a tepla ve výtopně až
k třetinové úspoře primárního paliva. Stejnou měrou se
tak snižují všechny negativní dopady na životní prostředí
od samotné těžby a dopravy paliva, přes jeho spalování
a produkci odpadů, až po konečnou spotřebu vyrobených
energií.
Teplárenské zdroje, tedy zdroje používající právě kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, mají podstatně vyšší
účinnost výroby energií, mají lepší technické i ekonomické
předpoklady k realizaci takových opatření, která odstraní,
popřípadě minimalizují negativní dopady na životní prostředí. Tyto zdroje jsou podstatně lépe provozovány právě
s cílem snížit ekologickou zátěž.
Plzeňská teplárenská, a.s. se snaží o využívání obnovitelných zdrojů k výrobě energií. Jedná se o taková paliva
a energetické zdroje, jejichž využití v decentralizovaných
a lokálních tepelných zařízeních nepřichází v úvahu vůbec,
nebo jen velmi omezeným způsobem.

Plzeňská teplárenská, a.s. have based their philosophy of
production of supplied energies on the co-generating type
of generation of thermal energy and electric power. It is
the combined generation of electric power and thermal
energy which is one of the methods that is very environmentally friendly. Compared to the generation of electricity in a power plant and heat in a heating station, with
the combined generation of power and heat up to one
third of primary fuel is saved. In this manner all negative
impacts on the environment are reduced accordingly,
from mining and fuel transportation, through combustion
and generation of waste, up to the end consumption of
generated energies.
Heating sources, i.e. sources using just this combined
generation of power and heat have a significantly higher
efficiency of energy generation and better technical and
economical prerequisites for the implementation of such
measures, which remove or minimize negative impacts on
the environment. These sources are much better operated, specifically with the goal to reduce ecological stress.
Plzeňská teplárenská, a.s. strives to use renewable
resources for energy generation. These are such fuels and
energy sources, the use of which in decentralized and local equipment is not even thinkable, or very limited.

Z obnovitelných zdrojů, které jsou z hlediska emisí

Of the renewable resources which, from the point

CO2 a tvorby skleníkového procesu neutrální, je

of view of CO2 emissions and production

to především biomasa, kterou společnost používá

of greenhouse gases, are neutral, it is the biomass

k výrobě elektřiny a tepla již od roku 2003.

which has been used for generating of heat and

Výsledkem desetiletého snažení je skutečnost,

power since 2003. The result of this ten-year effort

že společnost vyrábí aktuálně téměř 30 % své

is that nearly 30% of the Company’s power energy

produkce elektrické energie z obnovitelných

production comes from renewable resources.

zdrojů.
Dalším důkazem toho, že má Plzeňská teplárenská, a.s.
opravdu kladný vztah k životnímu prostředí, je její aktivní
vstup do oblasti druhotného využívání komunálního
odpadu. Projekt „ZEVO“ (zařízení na energetické využívání
odpadů), jehož výstavba byla na skládce komunálního
odpadu Chotíkov v roce 2013 zahájena, je toho důkazem.
Přípravné práce na tomto moderním zařízení probíhají
v souladu s harmonogramem výstavby tak, aby byly splněny jak termíny vázané na získání dotace z EU, tak termíny
předpokládané realizace stavby (zahájení výstavby ve II. Q.
2013, ukončení stavby do 31. 12. 2015). V obrovském
množství komunálního 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.

Further proof of the very positive approach of Plzeňská
teplárenská, a.s. to the environment is its active involvement in the secondary use of communal waste. The
“ZEVO“ Project (Waste to energy technology), the erection
of which the Company commenced on the municipal
waste landfill Chotíkov in 2013, is clear evidence of this
approach. Preparatory works on this modern technology
are proceeding in accordance with the project schedule in
order to meet the dates set as a condition for obtaining
the EU grant and the deadlines estimated for the project
completion (the start of construction in 2nd Q. 2013, the
end of construction by December 31, 2015). Plzeňská
teplárenská, a.s. sees great potential in renewable energy
in the immense amount of communal waste generated
through the development of civilization towards a consumer society.
The company is aware of its main mission, which is to ensure heating comfort and the reliable supply of hot water
to all buildings it supplies within the city of Pilsen. At the
same time the Company is fully aware of its duty, which is
a considerate approach to the environment and therefore
conserving good living conditions both directly in the city
of Pilsen and in its vicinity.
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Plzeňská teplárenská pomáhá
Plzeňská teplárenská helps

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, charity, kultury, školství a sportu.

The motto “More than energy”, appearing in the company´s logo, suggests
the efforts to provide customers and business partners with somewhat more than
standard energy supplies. The company realizes its strong position both in Pilsen
and in the Pilsen region and it strives every year to financially support health care,
charity, culture, education and sport.

V oblasti charity a zdravotnictví přispěla

V oblasti školství přispěla společnost mimo jiné

In the area of charity and health care the Company

In the area of culture the Company supported,

společnost mimo jiné těmto organizacím:

těmto organizacím:

supported, besides others, the following

besides others, the following organizations:

Fakultní nemocnice Plzeň

Západočeská univerzita v Plzni - Olympiáda techniky

Diecézní charita Plzeň - sociální projekty na území
města Plzně

TJ ZP Halma ÚSP Zbůch - TJ zdravotně a mentálně
postižených při ústavu sociální péče ve Zbůchu

Diakonie Českobratrské církve evangelické - svoz
dětí a mládeže s mentálním a kombinovaným
postižením do Denního stacionáře Človíček

Církevní gymnázium

Občanské sdružení David a Goliáš - projekt rehabilitace
pro děti s kombinovaným postižením
Centrum Hájek - rehabilitační pomůcky pro postižené
děti

Gymnázium Opavská

V oblasti sportu přispěla společnost mimo jiné
těmto organizacím:
FC Viktoria Plzeň

Středisko rané péče - příspěvek na péči o postižené
děti v domácím prostředí

HC Plzeň 1929

Sbory dobrovolných hasičů ÚMO 1-9 - příspěvek
v souvislosti s povodněmi

Plzeňská tenisová, s.r.o.

Centrum protidrogové prevence

TJ Lokomotiva Plzeň
Sdružení střeleckých klubů města Plzně
Atletický klub ŠKODA Plzeň

V oblasti kultury přispěla společnost mimo jiné

AEROKLUB Plasy - Den ve vzduchu

těmto organizacím:

Vyhodnocení soutěže „Sportovec roku“

ZOO Plzeň
EURONOVA - Město her 2013
ÚMO PLZEŇ 3 - Škodaland
REPORT media - Žebřík 2013
TRANSPART - Divadelní léto 2013

Plzeňský šachový festival
Plavecký bazén Slovany

organizations:

ZOO Pilsen

University Hospital of Pilsen

EURONOVA - City of Games 2013

Diecézní charita Plzeň (Diocesan Charity Pilsen) - social
projects in the territory of the City of Pilsen

ÚMO PLZEŇ 3 (Authority of the Municipal District
Pilsen 3) - Škodaland

Diakonie Českobratrské církve evangelické (Diaconia
of the Evangelical Church of Czech Brethren) - bringing
children and youth with mental and combined
disabilities to the Day Care Home Človíček

REPORT media - Žebřík 2013

Občanské sdružení David a Goliáš (Civic Association
David and Goliath) - the project of rehabilitation
for children with combined disabilities
Centrum Hájek (Hájek Centre) - rehabilitation aids
for disabled children
Středisko rané péče (Centre of Early Care) contribution to the care of disabled children
in the home environment
Sbory dobrovolných hasičů ÚMO 1-9 (Voluntary Fire
Brigades of the Municipal Districts 1 - 9) - contribution
relating to floods
Centrum protidrogové prevence (Drug Prevention
Centre)

Plzeňští otužilci

TRANSPART - Theatre summer 2013
NADACE 700 let (FOUNDATION - 700 years)
- Historical weekend
Alfa Beta Production - musical cycle of concerts
by Lubomír Brabec
Gallery of the City of Pilsen
Západočeská galerie (West Bohemian Gallery)
In 2013, the company also supported culture festivals:
In Pilsen Fest, Summercityfest, Živá ulice, Mezinárodní
divadelní festival (International Theatre Festival), Filmový
festival Finále (Film Festival Finále), Dětský filmový festival
Juniorfest (Children´s Film Festival Juniorfest)

In the area of sports the Company supported,
besides others, the following organizations:

In the area of education the Company supported,

FC Viktoria Plzeň

besides others, the following organizations:

HC Plzeň 1929

Západočeská univerzita v Plzni (West Bohemian
University in Pilsen) - Technical Olympic Games

TJ Lokomotiva Plzeň

Galerie města Plzně

TJ ZP Halma ÚSP Zbůch - Sports club of persons with
physical and mental disability at the Social Care
Institution in Zbůch

Sdružení střeleckých klubů města Plzně (Association
of Shooting Clubs)

Západočeská galerie

Church Grammar School

Atletický klub ŠKODA Plzeň (Athletic Club ŠKODA
Pilsen)

Grammar School Opavská

AEROKLUB Plasy - Den ve vzduchu (Day in the Air)

NADACE 700 let - Historický víkend
Alfa Beta Production - hudební cyklus koncertů
Lubomíra Brabce

V roce 2013 podporovala společnost také kulturní festivaly: In Pilsen Fest, Summercityfest, Živá ulice, Mezinárodní
divadelní festival, Filmový festival Finále, dětský filmový
festival Juniorfest

Plzeňská tenisová, s.r.o.

Evaluation of the “Sportsman of the Year”
Pilsen Chess Festival
Swimming pool Slovany
Pilsen´s winter swimmers
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MARKETING
MARKETING

Marketing má mnoho definic, které popisují náplň této
činnosti. Uved’me si alespoň dvě. „Marketing je činnost,
soubor institucí a procesů pro vytváření, komunikování,
dodávání a výměnu nabídek, které mají hodnotu pro
zákazníky, klienty, partnery a společnost jako celek“
a „Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je poznání,
předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb
a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem zajišt’ujícím splnění cílů organizace“.

Z výše uvedeného je patrné že marketing není
pouze prodej, ale především soubor činností,
které mají firmu neustále zdokonalovat a hlavně
její produkty by se měly co nejvíce přibližovat
potřebám zákazníků, bez kterých by žádná
společnost, ani ta naše, nemohla existovat.
Uplynulý rok 2012 byl ve znamení osvěty v oblasti
dodávek teplé vody u stávajících zákazníků využívajících
dodávku tepelné energie pouze pro vytápění. Rok 2013
nám potvrdil, že rozhodnutí informovat naše zákazníky
o možnosti rozšíření našich služeb bylo správné, nebot’ třináct Společenství vlastníků bytových jednotek s celkovým
počtem 508 bytů se v roce 2013 rozhodlo využít našich
služeb také v oblasti dodávek teplé vody. Tento úspěch
je ovšem ještě umocněn skutečností, že tito zákazníci se
rozhodli v takovém počtu na základě dosavadních dobrých
zkušeností s naší společností a s našimi produkty.
Rok 2013 byl rovněž ve znamení dokončení velkých
novostaveb, na kterých naše společnost pracovala několik
let. Jedná se především o nové divadlo v centru města,
Biomedicínské centrum Univerzity Karlovy na Severním
předměstí nebo fakultu NTIS v areálu ZČU Plzeň na Borských polích.
Po shrnutí všech aktivit obchodního oddělení společnosti lze konstatovat, že rok 2013 byl opět úspěšný, a to
z pohledu neodpojení žádného objektu, nově připojených
odběrných míst s předpokládanou spotřebou tepelné
energie téměř 30 tis. GJ, tak i z pohledu přípravy pro
nadcházející rok s přibližně stejným nárůstem nových
odběrů. Je zřejmé, že když společnost věnuje maximální
péči zákazníkům, je zároveň ochotna naslouchat požadavkům druhé strany a má snahu o vytvoření nadstandardních obchodních vztahů, lze pak i v současném prostředí
slušně prosperovat.

Marketing has many definitions which describe the
content of this activity. Let us mention at least two.
“Marketing is defined as an activity, set of institutions and
processes for the creation, communication, delivery and
exchange of offers, which represent value for customers,
clients, partners and society as a whole” and “Marketing
is defined as a process of management, whose result is
knowledge, anticipation, influencing and at the last stage
satisfaction of the customer´s needs and wishes in an
effective and favourable manner, so that it ensures the
fulfilment of targets of the organization.”

It is evident from the above mentioned that
marketing is not only the sale, but in particular
a set of activities, whose goal is the continual
improvement of the company, and primarily its
products should approach the customer´s needs
to the maximum, because without them
no company, even our company, could exist.
The last year 2012 was an indication of education in the
area of hot water supplies to existing customers, who use
heat energy supplies only for heating. 2013 proved that
the decision we made to inform our customers about the
possibility of extending the provision of our services was
right, since thirteen communities of residential unit owners with the total number of 508 apartments decided to
use our services also in the area of hot water supplies in
2013. The fact that these customers made such a decision on the basis of previous good experience with our
company and our products emphasizes this success.
2013 was also an indication of the completion of new
buildings, on which our company worked for several years.
This concerns in particular a new theatre situated in the
city centre, the Biomedical centre of Charles University
in the Severní předměstí and the NTIS Faculty within the
complex of ZČU in the Borská pole.
When we summarize all the activities of the commercial
department we come to conclusion that the year 2013
was again successful, namely from the view that no buildings were disconnected, a number of newly connected
points of supply with the expected heat energy consumption of nearly 30 thousand GJ, and from the view of
preparation for the year coming, which will bring approximately the same number of new customers. It is evident
that when the company takes maximum care of its
customers, is willing to listen to the requirements of the
other party and makes an effort to create above-standard
business relationships, it can prosper even in the current
business environment.

Nově připojené odběry tepelné energie
v letech 2004 - 2013
Newly connected points of heating energy supply
in the years 2004 - 2013
Rok napojení
Year of connection

Připojený výkon (MWt)
Connected output (MWt)

Odběr tepelné energie (GJ/rok)
Heating energy consumption (GJ/year)

Počet nových odběrných míst
No. of new points of supply

2004

9,99

59 560

31

2005

14,36

84 140

61

2006

17,59

80 375

82

2007

32,75

151 750

114

2008

21,03

90 575

85

2009

19,06

74 270

81

2010

15,10

49 580

77

2011

9,76

31 165

57

2012

7,52

27 445

44

2013

10,37

30 870

36

Typ objektu
Type of building

Způsob vytápění
Heating method

Způsob připojení
Method of connection
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INVESTICE
Investment

Společnost pořídila v roce 2013 hmotný a nehmotný
dlouhodobý majetek v hodnotě 592.041 tis. Kč (včetně zaplacených záloh). Tyto investice byly zcela pokryty
z vlastních zdrojů společnosti.
V oblasti výrobních zdrojů byly v rámci úspor investičních
prostředků realizovány pouze investice do výrobního zařízení tak, aby bylo výrobní zařízení včas připraveno na nové
podmínky v oblasti emisních limitů a popřípadě v rámci
možností zvýšena jeho spolehlivost a ekonomie provozu.
Rozsahem a finančním objemem se jednalo o náročné
akce v oblastech ekologizace kotlů K4 a K5 a zařízení
odsíření, úspor a zvýšení výroby elektrické energie, zvýšení
podílu spalování alternativních paliv a řada dalších.
Z plánované částky investičních akcí výrobního úseku
představující částku 114.060 tis. Kč bylo vyčerpáno
76.540 tis. Kč, což je srovnatelné s předešlým rokem.
Velký význam pro město Plzeň a okolí bude mít jistě
spalovna tuhého komunálního odpadu v Chotíkově včetně
jejího propojení s horkovodní tepelnou sítí, jejíž výstavba
byla zahájena 17. září 2013. Na její přípravu, ale hlavně
realizaci, vynaložila společnost v roce 2013 částku
445,6 mil. Kč. Celkově ke konci roku 2013 bylo na tuto
investiční akci již profinancováno 580 mil. Kč.
V oblasti zvýšení dodávek tepelné energie a obnovy
zařízení bylo proinvestováno v roce 2013 celkem
61.127 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly použity jak
na výstavbu nových tepelných sítí, tak i předávacích stanic
tepla. Převážná část rozvoje tepelné sítě byla realizována
v centru města. Mezi nejvýznamnější akce v této oblasti
byla výstavba nového horkovodního řadu včetně přípojek
v ulici Prešovská v koordinaci s rekonstrukcí tramvajové
trati, dále pak prodloužení horkovodního řadu z Dominikánské ulice až k náměstí Republiky a nový horkovodní
řad včetně přípojek v ulici Bedřicha Smetany, který se
v budoucnu propojí s řadem v Sedláčkově ulici. V roce
2013 byla též dokončena přeložka horkovodu na Denisovo nábřeží. Mezi největší nově připojené objekty můžeme
zařadit nové divadlo v Jízdecké ulici, Biomedicínské centrum při Fakultní nemocnici na Lochotíně, fakulta aplikovaných věd NTIS v areálu Západočeské univerzity, Krajské
ředitelství policie Plzeňského kraje Slovanská alej, nový
atletický stadion Vejprnická, objekt Kooperativy v Zahradní
ulici a mnoho dalších. Celkový příkon objektů připojených
v roce 2013 na soustavu centralizovaného zásobování
teplem činil téměř 10,4 MWt. Rekonstrukcí prošlo několik
blokových předávacích stanic, převážně na Severním
předměstí a Skvrňanech, u kterých kromě rekonstrukce
technologie proběhla také úprava stavební části objektu.
U předávací stanice v Sokolovské ulici vybudovalo město
na uvolněných pozemcích veřejné parkoviště.
V oblasti rozvoje výpočetní techniky a počítačové sítě
investovala společnost celkem 2.583 tis. Kč.
Zbývající investiční prostředky vynaložila společnost na
některé další drobné stavby, technická zhodnocení stáva-

In 2013, the company acquired tangible and intangible
fixed assets in the amount of TCZK 592,041 (including advance payments paid). The investments were fully
covered from the Company´s own resources.
In order to save the investment funds, the Company
executed only investments in production equipment in
the segment of production resources so as to adapt the
production equipment to the new conditions concerning emission limits or, if possible, increase the reliability
thereof and economy of the operation. From the view of
financial volume this concerned demanding projects in
the area of ecologization of the K4 and K5 boilers and
desulphurization facilities, savings and increase in electric
power generation, increase in the share of alternative
fuel combustion and many others. Of the planned budget
for investment projects in production representing the
amount of TCZK 114,060, the Company made use of
TCZK 76,540, which is comparable with the previous year.
The incinerator for solid communal waste in Chotíkov,
including its connection to the hot water heating network,
whose construction was commenced on 17 September
2013, will surely be of great importance for the City
of Pilsen and its surroundings. In 2013, the company
expended on its preparation, but mainly realization, the
amount of CZK 445.6 mil. As of the end of 2013 the
Company has so far spent on this investment project the
amount of CZK 580 mil.
In 2013 the Company invested the total amount of TCZK
61,127 in increasing heat energy supplies and upgrades
of equipment. These funds were utilized for the construction of new heating networks and heat-exchanger
stations. The predominant part of the heat distribution
system development was realized in the city centre. The
most significant projects in this area included construction of a new hot-water pipeline including connections
in Prešovská street, which runs in coordination with the
reconstruction of the tram track, in addition to that extension to the hot-water pipeline from Dominikánská street
up to Republika square and a new hot-water pipeline
including connections in Bedřicha Smetany street, which
will be interconnected with the hot-water pipeline in
Sedláčkova street in the future. In 2013, relaying of the
hot-water pipeline in Denisovo embankment was completed. The largest newly connected buildings include a
new theatre in Jízdecká street, the Bio-medical Centre at
the University Hospital in Lochotín, the Faculty of Applied
Sciences NTIS within the premises of the West Bohemian
University, the Regional Police Directorate for the Pilsen
Region in Slovanská alej, a new athletics field, Vejprnická,
the Cooperativa building in Zahradní street and many others. Total input power of the buildings connected in 2013
to the centralized heat supply system reached nearly
10.4 MWt. A number of heat exchange block stations,
located mainly in the Severní předměstí and Skvrňany,

jícího 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, a to jak vlastních, zejména spalovny TKO,
tak s vazbou na průběh stavby cizích investorů.

Přehled významných investičních akcí v roce 2013
Overview of important investment projects in 2013

underwent reconstruction where, in addition to reconstruction of technology, reconstruction of the building part
of the facility took place. The City of Pilsen built a public
car park by the exchanger station in Sokolovská street.
The company invested in the area of development of
computer technology and computer network a total of
TCZK 2,583.
The remaining investment funds were invested in several
other minor construction projects, technical improvements
of existing property and procurement of tangible assets in
the area of inventories and laboratory equipment.
The fact that the annual budgeted investment funds were
not drawn in full was caused mainly by the late start
of some investment projects, namely own projects, in
particular the solid communal waste incineration plant, as
well as connected with the progress of construction works
of third party investors.

Plán (tis. Kč)
plan (thousands CZK)

Skutečnost (tis. Kč)
actual (thousands CZK)

Vychlazovací a sedimentační nádrž
Cooling-down and sedimentation tank

30.000

28.829

Rekonstrukce spalování kotle K5 - emisní limity 2016
Reconstruction of combustion of the K5 boiler - emission limits 2016

28.000

15.245

Točivá redukce pro redukční stanice 3 a 23
Rotating reduction for the stepdown stations 3 and 23

7.500

7.449

Osazení frekvenčně řízených pohonů na vzduchové ventilátory kotle K5
Installation of frequency-controlled actuators on air fans of the K5 boiler

4.600

5.049

Technologie – ostatní
Technology – others

43.960

19.968

Rozvoj tepelné sítě včetně strategických napaječů
Development of the heating network including strategic supply mains

90.475

36.452

Obnova tepelné sítě
Reconstruction of the heating network

75.000

24.675

985.201

445.634

Rozvoj informatiky
Development of information technology

1.700

2.583

Ostatní investice
Other investments

2.550

6.157

1.268.986

592.041

Spalovna TKO *) a horkovod Chotíkov
Solid communal waste incineration plant SCW *) and hot-water pipeline Chotíkov

Celkem
Total
*) TKO = tuhý komunální odpad

*) SCW = solid communal waste

Přehled celkových investičních nákladů v jednotlivých letech za období 2004 - 2013
Overview of total investment costs in individual years in the period of 2004 - 2013
Pokryto (mil. Kč)
Covered (mil. of CZK)
Vlastní zdroje
Own resources
Cizí zdroje
External resources

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

213,3

217,2

237,0

294,2

517,5

643,8

582,9

705,7

207,5

592,0

14,1

21,2

6,8

36,2

24,0

49,7

24,1

20,5

22,5

1,4

280,0

318,2

567,2

667,9

603,4

728,2

208,9

Investice do tepelné
infrastruktury města Plzně
Investment in the thermal infrastructure
of the City of Pilsen
Celkem
Total

227,4

238,4

592,0
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EKOLOGIE
ecology

Závazné podmínky pro provoz centrálního tepelného zdroje
v Doubravecké ulici stanovené integrovaným povolením
byly v průběhu roku 2013 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 (TAP a BON1) v množství do 5 %
z celkové hmotnosti uhlí spáleného v kotli K6. V kotlích
K4 a K5 bylo povoleno spoluspalování peletek, hnědého uhlí a tuhého alternativního paliva. Maximální podíl
biomasy nesmí přesáhnout 30 % a podíl tuhého alternativního paliva 5 % celkové hmotnosti uhlí přiváděného
do kotlů. V průběhu celého roku byl již ustálený provoz
nového ekologického kotle K7, který je určen výhradně
ke spalování biomasy.
Emisní stropy pro odsiřovací jednotku stanovené Krajským
úřadem byly v roce 2013 dodrženy. U tuhých znečišt’ujících látek bylo emitováno 94 % emisního stropu, u SO2
bylo emitováno 96 % a u NOx 62 % emisního stropu.
Jako certifikovaný výrobek bylo využito 89 853 t vedlejších
energetických produktů (nárůst oproti předešlému roku
o více než 18 000 tun). Produkce nebezpečných odpadů
je ustálená, největší položkou jsou zaolejované odpadní
vody z provozu centrálního tepelného zdroje 127 t (záchytná jímka pod turbogenerátorem TG 1, odpady z odlučovačů oleje). V ostatních odpadech dominují kaly z čiření vody
500 t, železo a ocel 197 t, stavební a demoliční odpady
127 t a směsný komunální odpad 30 t.
V roce 2013 bylo spáleno 295 264 t biomasy, což je
zvýšení o 16 % proti předešlému roku, a 607 t tuhého
alternativního paliva.
Emise CO2 centrálního zdroje tepla z fosilních paliv a aditiv
byla vypočtena ve výši 704 377 t CO2. Dne 26. 2. 2014
byly výsledky ověřeny zaměstnancem společnosti TÜV
NORD. Spálením 295 264 t biomasy bylo ušetřeno cca
253 000 t hnědého uhlí.
Spotřeba surové vody proti roku 2012 lehce poklesla
o 36 tis. m3 na celkové množství 2 688 tis. m3. V dalších
letech se předpokládá spíše setrvalý stav spotřeby v rámci
povoleného množství v integrovaném povolení upraveného
změnou č. 10 ze dne 23. 5. 2013 na 4 500 tis. m3/rok.
Vypouštěná odpadní voda z centrálního tepelného zdroje
v ročním objemu 552 tis. m3 a ze složiště popelovin Božkov v ročním objemu 122 tis. m3 odpovídala kvalitativním
ukazatelům integrovaného povolení.

The binding conditions for the operation of the central
heating source in Doubravecká street defined by the
integrated permission were fulfilled during the course
of 2013.
During the year, the fuel base for the central heating
source was further expanded. For the whole year, it was
allowed to burn wood chips in the K6 boiler to the volume
of 40% of total input of lignite and solid alternative fuel
(TAP and BON1) to the volume of 5% of the total volume
of coal burned in the K6 boiler. In the K4 and K5 boilers,
co-combustion of pellets, lignite and solid alternative fuel
was allowed. The maximum portion of biomass must not
exceed 30% and the portion of solid alternative fuel must
not exceed 5% of the total weight of coal supplied to boilers. In the course of the whole year, the operation of the
new environmentally-friendly K7 boiler, which is intended
exclusively for biomass combustion, has been stabilized.
In 2013, the upper limits of emissions for the desulphurization unit defined by the Regional Authority were adhered
to. As far as solid pollutants are concerned, 94% of the
upper emission limit was emitted, in the case of SO2,
96% and in the case of NOx 62% of the upper emission
limit was emitted.
As the certified product, 89,853 t of energy side products
were utilized (increase compared to the previous year by
more than 18,000 t). Production of hazardous waste is
stable; the largest item refers to oil-contaminated waste
water produced from the operation of the central heat
source 127 t (interception sump under the TG1 turbine
generator, waste from the oil separators). Among other
waste, sludge from water clarification 500 t, iron and
steel 197 t, waste from construction and demolition
127 t and composite municipal waste 30 t have a predominant position.
In 2013, 295,264 t of biomass were burnt, representing
an increase of 16% compared to the previous year, and
607 t of solid alternative fuel.
Emissions of CO2 from the central heat source based on
fossil fuels and additives were calculated in the amount
of 704,377 t CO2. On February 26, 2014, the results
were verified by an employee of the TÜV NORD company.
Combustion of 295,264 t of biomass saved 253,000 t of
lignite.
Consumption of raw water, compared to 2012, recorded
a slight decrease of 36 thousand m3 to the total quantity
of 2,688 thousand m3. In the following years, a rather
more 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. 10 of the date of May 23, 2013, at 4,500
thousand m3/year. The discharged waste water from the
central heat source in the annual volume of 552 thousand m3 and from the Božkov ash material storage in the
annual volume of 122 thousand m3 corresponded with
the qualitative indicators of the integrated permission.

Celková produkce tuhých odpadů
Total production of solid waste (tonnes)
Celková produkce tuhých odpadů
Total production of solid waste (tonnes)
Celková produkce tuhých odpadů
Jednotka
Unit
Total production of solid waste (tonnes)
Produkce odpadů ze spalování
Production of waste from combustion
Produkce
odpadů
z toho:
popílekze spalování
Production
Of which of
flywaste
ash from combustion
Produkce
odpadů
ze spalování
z toho:
popílek
škvára
Production
waste
from combustion
Of which of
fly
ash
cinder
z toho:
popílek
škvára z odsíření
Of which produkt
fly
ash
cinder
desulphurization product
škvára
Nebezpečnéprodukt
odpadyzzodsíření
provozní činnosti
cinder
desulphurization
product
Hazardous waste
from operations
Nebezpečnéprodukt
odpadyzzodsíření
provozní činnosti
desulphurization
product
Hazardous waste
from operations
Nebezpečné odpady z provozní činnosti
Hazardous waste from operations

Emise do
Emissions
Emise do
Emissions
Emise do
Emissions

Měrná produkce
Rated production
Měrná produkce
Rated production
Měrná produkce
1,0 0,05 20
Rated production
0,05
0,04
0,05
0,04
0,03
0,04
0,03
0,02
0,03
0,02
0,01
0,02
0,01
0
0,01
0

2008

2009

2010

20
16
20
16
12
16
12
8
12
8
4
8
4
0
4
0

0 popeloviny
0 0
Ash materials
popeloviny
Ash materials
popeloviny
Ash materials

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

89 409

97 531

109 469

128 654

136 985

153 973

2008

2009

2010

2011

2012

2013

tt

89
75 409
043

97 531
79
318

109
469
86 306

128
108 654
000

136
110 985
446

153
973
121 366

tt
t

89
409
75
043
8 936

97 531
79
11 318
632

109
469
86
14 306
349

128
654
108
000
13 224

136
985
110
446
15 227

153
973
121
366
12 461

t
tt

75 043
8 430
936
5

79 318
11
632
6 580

86 306
14
349
7 428

108 000
13
224
7 430

110 446
15
11 227
312

121 366
12
461
20 146

tt
t

8 430
936
5
47

11
632
6 58
580

14
349
7 31
428

13
224
7 47
430

15
227
1154
312

12
461
20129
146

tt

5 47
430

6 58
580

7 31
428

7 47
430

1154
312

20129
146

t

47

58

31

47

54

129

2011

2012

2013
2013

ovzduší z centrálního tepelného zdroje
to the atmosphere from the Central Heat Source (tonnes)
ovzduší z centrálního tepelného zdroje
to the atmosphere from the Central Heat Source (tonnes)
2009
2010
ovzduší z centrálního tepelného 2008
zdroje
to the atmosphere from the Central Heat Source (tonnes)

Výroba tepelné energie
Heat generation
Výroba
tepelné energie
Tuhé znečišt’ující
látky
Heat
Solid generation
pollutants
Výroba
tepelné
energie
Tuhé siřičitý
znečišt’ující látky
Oxid
Heat
Solid generation
pollutants
Sulfur
dioxide
Tuhé siřičitý
znečišt’ující látky
Oxid
Oxidypollutants
dusíku
Solid
Sulfur
dioxide
Nitrogen
oxides
Oxid
Oxidysiřičitý
dusíku
Oxid
uhelnatý
Sulfur
dioxide
Nitrogen
oxides
Carbon monoxide
Oxidy
dusíku
Oxid uhličitý
uhelnatý
Oxid
z fosilních paliv
Nitrogen
oxides
Carbon dioxide
monoxide
Carbon
from fossil fuels
Oxid uhličitý
uhelnatýz fosilních paliv
Oxid
Organické látky
(TOC)
Carbon
Carbon monoxide
dioxide
from (TOC)
fossil fuels
Organic
substances
Oxid uhličitý
z fosilních
Organické
látky
(TOC) paliv
Carbon dioxide
from (TOC)
fossil fuels
Organic
substances
Organické látky (TOC)
Organic substances (TOC)

1,0
0,8
1,0
0,8
0,6
0,8
0,6
0,4
0,6
0,4
0,2
0,4
0,2
0
0,2
0

Jednotka
Unit
t
Jednotka
Unit

2008

2009

2010

2011

2012

7 624

7 662

8 405

8 539

8 455

8 635

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TJ
t

7 35
624

7 31
662

8 51
405

8 36
539

8 70
455

8 93
635

TJ
tt

7 624
3 35
026

7 31
662
3 247

8 51
405
3 173

8 36
539
3 159

8 70
455
3 270

8 93
635
3 359

t
tt

35
3
1 026
153

31
3 046
247
1

51
3 327
173
1

36
3 144
159
1

70
3 342
270
1

93
3 035
359
1

tt
t

3
026
1 67
153

3 046
247
1
66

3 327
173
1
159

3 144
159
1
116

3 342
270
1
164

3 035
359
1
201

tt
t

1 153
73167
244

1 046
71666
433

1159
327
736
875

1116
144
701
579

1164
342
716
147

1201
035
704
377

tt
t

73167
76244

71666
433
76

159
736
92875

116
701
579
92

164
716
147
118

201
704
377
0,87

t
t

731 244
76

716 433
76

736 875
92

701 579
92

716 147
118

704 377
0,87

t

76

76

92

92

118

0,87

TJ

popelovin a emisí v kg/GJ vyrobeného tepla
of ash products and emissions in kg/GJ of produced heat
popelovin a emisí v kg/GJ vyrobeného tepla
of ash products and emissions in kg/GJ of produced heat
popelovin a emisí v kg/GJ vyrobeného tepla
of ash products and emissions in kg/GJ of produced heat

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

tuhé znečišt’ující látky
Solid2008
pollutants
tuhé znečišt’ující látky
Solid pollutants
tuhé znečišt’ující látky
Solid pollutants

oxid siřičitý
Sulfur dioxide
2009
oxid siřičitý
Sulfur dioxide
oxid siřičitý
Sulfur dioxide

oxidy dusíku
Nitrogen oxides
2010
oxidy dusíku
Nitrogen oxides
oxidy dusíku
Nitrogen oxides

oxid uhelnatý
2011Carbon monoxide
2012
oxid uhelnatý
Carbon monoxide
oxid uhelnatý
Carbon monoxide

2013
2013

organické látky (TOC)
Organic substances
2013 (TOC)
organické látky (TOC)
Organic substances (TOC)
organické látky (TOC)
Organic substances (TOC)
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Hospodaření s odpady
Waste management

Provozování skládky komunálních odpadů v Chotíkově
patří již neodmyslitelně ke standardním činnostem akciové
společnosti Plzeňská teplárenská. Tuto službu z oblasti
hospodaření s odpady zajišt’uje společnost jak pro širokou
podnikatelskou veřejnost, tak pro občany města. Všechny
odpady jsou stále ukládány do aktivní kazety č. 2. V roce
2013 bylo na skládce uloženo 26 490 t odpadů, z toho
více než 62 % tvořily odpady komunální.

Již šestým rokem provozuje společnost na skládce
Chotíkov kogenerační jednotku na skládkový plyn.
Při 79% časovém využití zařízení se podařilo v roce
2013 vyrobit a dodat do sítě 240 MWh elektrické
energie.

Aby byly zajištěny co možná nejmenší negativní dopady
na životní prostředí vyplývající z hlavní činnosti, kterou je
odstraňování odpadů uložením na povrchu terénu, je na
skládce věnována maximální pozornost dodržování předepsaných pracovních postupů a technologických procesů.
V rámci dodržování podmínek vydaného integrovaného
povolení je během celého roku prováděno monitorování
a měření v oblasti životního prostředí, zejména pak kontrola spodních vod v okolí skládky.
Koncem roku byl v rámci zahájení stavby ZEVO Chotíkov
(Zařízení pro energetické využití odpadů) vybudován nový
vjezd do areálu skládky včetně dvou nových silničních vah
a obslužného objektu, navazující přímo na hlavní silnici
I/20 z Plzně do Karlových Varů.

The operation of the landfill of municipal waste in Chotíkov has for many years been an inherent part of standard
activities pursued by Plzeňská teplárenská, a.s. These
services pertaining to the area of waste management are
provided by the company not only to the wider business
public, but also to local residents. We continue to deposit
all waste into the active cassette No. 2. In 2013, a total
of 26,490 tonnes of waste were stored in the landfill, of
which over 62% was formed by municipal waste.

For the sixth year now, the company has been
operating in the Chotíkov landfill a co-generation
unit that utilizes landfill gas. With time use of the
equipment at 79% in 2013, the company
succeeded in generating and supplying 240 MWh
of electric power into the network.

In order to minimize adverse impacts on the environment stemming from the principal activity, which is waste
disposal by storing waste on the land surface, maximum
attention is paid in the landfill to compliance with the prescribed working procedures and technological processes.
Within the scope of following the conditions of the issued
integrated permit, throughout the year the Company carries out monitoring and measuring in the field of environmental protection, especially the monitoring of underground water in the vicinity of the landfill.
At the end of the year under review, within the framework
of commencement of construction of ZEVO Chotíkov
(facility for energy utilization of waste), a new entryway to
the complex of the landfill was constructed, including two
new road-type weighbridges, in direct continuation of the
main I/20 road from Plzeň to Karlovy Vary.
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ISO

V průběhu roku 2013 pracoval ve společnosti 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 Ing.
Martin Chochola.
Interní audity proběhly ve III. a IV. čtvrtletí roku 2013.
Složení interních auditorských skupin bylo schváleno
generálním ředitelem dne 11. 3. 2013.
Ve dnech 28. a 29. března 2013 byl ve společnosti
Plzeňská teplárenská, a.s. proveden dozorový audit QMS
a EMS se zaměřením na oblast ISO 9001 a ISO 14001.

Předmětem auditu byly tyto oblasti:

Závěr externího dozorového auditu:
„Auditní tým prověřil, že organizace zavedla a udržuje
svůj systém managementu v souladu s požadavky obou
norem a prokázala schopnost systému plnit požadavky
na produkty a služby.“
„Silná místa byla vyhodnocena především v těchto
oblastech: Koncepce ochrany ovzduší, Přezkoumání ISM
vedením, Schopnost práce s právními požadavky a jejich
uplatněním v praxi a Zlepšování.“

In the course of 2013, a team of internal auditors worked
in the Company, composed of the following auditors:
Otakar Hamták, Miloslav Kolařík, Ing. Jiří Král, Josef
Potužník, Dušan Kollár, Jitka Thürová, Ing. Ivan Jandouš,
Ing. Monika Tumová and Ing. Martin Chochola.
Internal audits were executed in Q3 and Q4 of 2013. The
composition of the internal auditing teams was approved
by the General Manager on March 11, 2013.
The supervisory audit of the Quality Management System
(QMS) and the Environmental Management System
(EMS) was held in Plzeňská teplárenská, a.s. from 28 to
29 March 2013, which focused on compliance with the
ISO 9001 and ISO 14001 standards.
The following areas
were the subject matter of the audit:

Findings of the external supervisory audit:
“The auditing team verified that the organization had
implemented and maintained its management system in
compliance with the requirements imposed by both standards and proved the ability of the system to meet the
demand for products and services”.
“Strong points were identified in particular in these areas:
Concept of air environment protection, Review of ISM by
the management, Ability to work with legal requirements
and their application into practice and Improvement.”
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INFORMATIKA
Information technology

Nosným projektem na úseku informatiky byla v roce
2013 dodávka softwarového řešení „eSADA – Zákaznický
informační systém“. Tento nástroj umožňuje zpracovávat
agendu fakturace tepelné energie a souvisejících komodit
v návaznosti na aplikace „Měřiče tepla“, „Zákaznická
zóna“ a podnikový ekonomický systém.
Souběžně pokračovala realizace druhé etapy systému pro
elektronický oběh dokumentů, jejímž cílem bylo doplnění
a optimalizace již nasazených procesů.
Uživatelský hardware a software byl v průběhu roku
průběžně obnovován v souladu s potřebami jednotlivých
středisek a úseků společnosti a s ohledem na ukončení
podpory operačního systému Windows XP firmou Microsoft v dubnu 2014.

In 2013, the pivotal project in the IT segment was the
supply of the software solution “eSADA - Customer´s
Information System”. This tool enables processing of
the invoicing agenda for heat energy and associated
commodities supplied in connection with the applications “Heat Meters”, “Customer zone” and the corporate
economic system.
Implementation of the second stage of the electronic
document circulation system, whose target was to complete and optimize the processes already established, is
running in parallel.
User hardware and software have been continuously
upgraded over the course of the year to conform to the
specific needs of the Company´s centres and sections
and also with respect to the termination of support of the
operating system Windows XP by Microsoft planned for
April 2014.
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VÝROBA, DODÁVKA A ROZVOD TEPELNÉ ENERGIE A ENERGIE CHLADU
Generation, supply and distribution of heating energy and cooling energy

Společnost vyrábí tepelnou energii na centrální teplárně
v Doubravecké ulici a pěti lokálních plynových kotelnách.
Jednotlivé městské části jsou navzájem propojeny systémem páteřních primárních napaječů a jednoho parovodu,
což umožňuje maximální možné využití kombinované
výroby tepelné a elektrické energie na centrální teplárně.
Prostřednictvím primárních horkovodních a parních sítí,
sekundárních teplovodních sítí a 739 předávacích stanic
zásobovala společnost ke konci roku 2013 celkem 2 408
odběrných míst 1 974 zákazníků na téměř celém území
města Plzně.

The company generates heating energy in the central
heating plant located in Doubravecká street and in five
local gas boiler stations. Municipal districts are interconnected by a system of backbone primary supply lines and
one steam pipeline, which allows the maximum utilization
of the combined heat and electric power generation at the
central heating plant. Through primary hydrothermal and
steam networks, secondary hydrothermal networks and
739 heat-exchange stations, the Company was, at the
end of 2013, supplying in total to 2,408 points of supply
of 1,974 customers over nearly all the City of Pilsen.

V roce 2013 vyrobila společnost na centrální

In 2013, the company generated 8,635 TJ

teplárně 8 635 TJ a lokálních kotelnách 3 TJ.

(terajoule) in the central heating plant and 3 TJ

Pro městské části Bory, Skvrňany a Slovany

in local boiler stations. The Company purchased

nakoupila 268 TJ tepelné energie. Odběratelům

268 TJ of heat energy for the municipal districts

tepla bylo celkem prodáno 2 945 TJ tepelné

Bory, Skvrňany and Slovany. Customers were

energie za průměrnou cenu 362,17 Kč/GJ

supplied a total of 2,945 TJ of thermal energy

ve skladbě 46 % bytový sektor a 54 % nebytový

at an average price of 362.17 CZK/GJ,

sektor.

in the following structure: 46% residential sector

Dodávky tepelné energie byly v průběhu roku zajišt’ovány
plynule bez zásadních přerušení a lokální odstávky horkovodní sítě byly pouze několikadenní.
Plánované roční hodnoty prodeje tepla se podařilo splnit
pouze na 93,7 %. Rok 2013 byl z pohledu venkovních
teplot sice druhým nejstudenějším rokem za posledních
15 let, ale z pohledu roční užitečné dodávky naopak
druhým nejslabším rokem. Tento výsledek je především
ovlivněn razantním snížením odběru páry u odběratelů
z průmyslového sektoru a současně hospodárným chováním stávajících zákazníků podpořeným investicemi do
zkvalitnění tepelně-technických vlastností svých bytových
objektů. Uvedený stav se daří částečně eliminovat spotřebou nově připojených odběrných míst.
V roce 2013 bylo dodáno stávajícím odběratelům energie
chladu celkem 4 539 MWh energie chladu, což představuje vyšší dodávku korespondující s průměrnými venkovními teplotami v letních měsících, především v měsíci
červenci.

and 54% non-residential sector.
Thermal energy supplies were provided smoothly during
the year without any substantial interruptions and local
shut-downs of the hydrothermal network only lasted for
a few days.
The planned annual values of heat sales were met only to
93.7%. Even though 2013 was from the point of view of
outside temperatures the second coldest year in the last
15 years, from the point of view of annual effective supply
it was the second weakest year. This result was negatively
influenced above all by both the dynamic reduction in
steam extraction at customers from the industrial sector
and the economic behaviour of the existing customers, supported by investments in the improvement of
thermotechnical properties of their residential buildings.
This situation can be partly eliminated by consumption of
newly connected points of supply.
In 2013, existing customers were supplied with a total of
4,539 MWh of cooling energy, which represents a higher
supply corresponding to the average outdoor temperatures in the summer months, in particular in July.
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Výroba a dodávka elektrické energie
Generation and supply of electric power

Elektrickou energii vyrábí společnost na moderním zařízení
pro kombinovanou výrobu elektrické a tepelné energie.
Zařízení se skládá 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 provozu „zelený“
výrobní blok s kotlem K7 na biomasu a turbosoustrojím
TG3.
Instalovaný výkon fiktivního bloku s označením PLTEP pro
dodávky silové elektřiny a podpůrných služeb je 137 MWe,
instalovaný výkon bloku K7 + TG3 je 13,5 MWe.
Výhradním odběratelem silové elektřiny byla v roce 2013
společnost EP ENERGY TRADING, 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 2013 rezervovala
a dodávala na základě dlouhodobé smlouvy certifikované
podpůrné služby tj. primární regulaci frekvence, sekundární regulaci výkonu a minutovou zálohu MZ15+. Smlouva
se společností ČEPS, a.s. je platná do konce roku 2014.
Také v roce 2013 obchodovala společnost s regulační
energií v rámci Vyrovnávacího trhu s regulační energií,
který organizuje OTE, a.s. Zbývající volný elektrický výkon
byl v průběhu roku 2013 nabízen jednak jako flexibilní
dodávka silové elektřiny na denním trhu OTE, a.s. prostřednictvím EP ENERGY TRADING, a.s. nebo na denním
trhu s podpůrnými službami pro ČEPS, a.s., který tento trh
organizuje.
Plánovanou roční hodnotu tržeb z prodeje elektrické energie se podařilo splnit na 110 %. Rozhodující podíl na dosažení tohoto dobrého výsledku měly dodávky podpůrných
služeb a příplatky za spalování biomasy a v neposlední
řadě celkové provozování výrobního zařízení.
Otevření trhu s elektřinou zastihlo společnost výborně připravenou a i v roce 2013 se pokračovalo ve velmi dobrých
obchodních výsledcích s elektrickou energií. Podařilo se
prodat veškeré volné kapacity ve výrobě elektrické energie
vytvořené zkrácením plánovaných odstávek, 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 zajištěnost
sjednaných obchodů podpořila perfektní spolupráce všech
odborných úseků společnosti. S uspokojením lze konstatovat, že společnost i v roce 2013 úspěšně pokračovala
v nových podmínkách energetiky, a že si stále drží velice
dobrou pozici na trhu s elektrickou energií.

The company generates electric power on modern equipment for the co-generation of electric power and heating
energy. The equipment consists of one double-casing
pressure turbine with a single regulated extraction and
one single-casing condensing turbine with two regulated
extractions. Both the generators form a so-called fictive
unit. In addition, the “green” generating unit with the K7
boiler for biomass combustion and the TG3 turbo-set are
operated.
The installed output of the fictive unit with PLTEP designation for power electricity supply and auxiliary services is
137 MWe, the installed output of the K7 + TG2 unit is
13.5 MWe.
In 2013, the exclusive customer supplied with power
electricity was EP ENERGY TRADING, a.s., with which
Plzeňská teplárenská, a.s. concluded a contract for
electric power supply. Since 2011, the other customer
supplied with electric power, auxiliary services has been
ČEPS, a.s., the transmission system´s operator, for which
the company reserved and supplied, under a long-term
contract, certified auxiliary services in 2013, i.e. primary
regulation of frequency, secondary regulation of output
and minute reserve MZ15+. The contract concluded with
ČEPS, a.s. expires at the end of 2014. The company
also dealt in regulation energy in 2013, in the framework
of the Balancing market for regulation energy, which is
operated by OTE, a.s. The remaining free wattage in the
course of 2013 was offered on the one hand as a flexible
supply of power electricity on the daily market of OTE,
a.s., through the EP ENERGY TRADING, a.s. company, or
on the daily market with auxiliary services for ČEPS, a.s.,
which is the operator of the market concerned.
The planned annual revenues from the sale of electric
power was achieved to 110%. The determining contribution to this good result was the supply of auxiliary services
and surcharges for biomass combustion and, last but not
least, overall operation of the production equipment.
The opening of the electric power market found the Company very well-prepared and also during 2013 very good
trading results of electric power continued. The Company
managed to sell all free capacity in the production of electric power resulting from the shortening of planned shutdowns by implementing technical measures, making it
possible to operate blocks in summer months at a higher
output rate.
At the same time, the company succeeded in the creation
of suitable technical conditions for combined burning of
coal and biomass with a minimum of technical failures.
Reliability and subsequent securing of contracted deals
were supported by excellent collaboration of all specialist departments of the company. It can be said with
satisfaction that also in 2013 the Company continued its
good results under new conditions in the energy market,
and still maintains its very good position in the electricity
market.

Výroba elektrické energie v GWh v letech 2004 - 2013
Electric power generation in GWh in the period of 2004 - 2013
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Výrobní a rozvodná zařízení
Production and distribution facilities

V oblasti výrobního a rozvodného zařízení společnosti byla
veškerá činnost v roce 2013 opět ovlivněna snahou celé
společnosti o dosažení finančních úspor. Z řady návrhů
a podnětů byly tedy zrealizovány pouze ty akce, u kterých
vzhledem k přínosu po stránce ekonomie provozu byla
zaručena relativně rychlá návratnost a dále ty, které bylo
nutno zrealizovat s odkazem na platnou legislativu a pro
zajištění bezpečného a spolehlivého provozu.

Mezi tyto akce patřila především příprava
technologie na nové emisní limity platné od roku
2016, resp. 2020. S ohledem na náročnost
přípravy i vlastní realizace vyvolaných úprav, bylo
nutné začít s jejich realizací v dostatečném
předstihu.
V roce 2013 proběhla 1. etapa denitrifikace kotle K5
s tím, že dále bude v roce 2014 následovat obdobná
úprava kotle K4 a zároveň 2. etapa denitrifikace kotlů K4
a K5. Na tuto technicky i finančně náročnou akci bylo
zažádáno o dotaci u SFŽP. Další akcí v souvislosti s novými
emisními limity, která byla technicky i obchodně v roce
2013 připravena, je rekonstrukce elektroodlučovače odsiřovacího zařízení, jejíž realizace proběhne v následujícím
roce. V roce 2013 byla na odsiřovacím zařízení provedena
částečná optimalizace odsiřovacího procesu a zároveň
proběhly výměny některých emisních měření z důvodu
jejich správné funkce.
Dále byla zrealizována řada drobnějších investičních akcí,
které v souladu s výše uvedenými pravidly mají pozitivně
zvýšit spolehlivost zařízení a zlepšit provozní ekonomii
celého provozu. Pokračovalo se s výměnou dalších 6kV
pohonů za frekvenčně řízené s výraznou úsporou elektrické energie. Naopak s cílem zvýšit výrobu elektrické energie byla instalovaná točivá redukce pro vybrané redukční
stanice. Snaha o další zvýšení spalování alternativních
paliv na stávajícím zařízení vyvolala úpravu hořáků na kotli
K5 doplněnou zkouškami spalování tohoto paliva. S cílem
vyššího využití alternativních paliv též probíhalo a dále probíhá intenzivní technické a obchodní jednání v souvislosti
s úpravou kotle K6 na možnost 100% spalování biomasy.
Z plánované celkové částky investičních akcí výrobního
úseku ve výši 114.060 tis. Kč bylo v roce 2013 vyčerpáno 76.540 tis. Kč.
V rámci oprav, kromě běžného odstraňování poruch za
provozu, proběhla většina naplánovaných oprav zařízení
v období jarních odstávek. Protože v roce 2012 proběhla
revize i odstávka komína, bylo nutné do jednoho týdne naplánovat veškeré práce nezbytné k zajištění dalšího jednoročního provozu všech zařízení, které jsou v této souvislosti odstavené, což jsou kotle K4 a K5, turbogenerátor TG1
a kotel K7 a turbogenerátor TG3 včetně strojoven a dále

Within the area of production and distribution facilities of
the Company, all activities in 2013 were again influenced
by the efforts of the entire Company to save costs. Therefore from a number of proposals and incentives only those
projects were implemented, which owing to their benefit
to economical operation ensured relatively quick return on
investment, and also those which had to be implemented
to comply with requirements in the applicable regulations
and in order to secure safe and reliable operation.

These projects included in particular preparation
of the technological system to comply with new
emission limits valid from 2016 and/or more
precisely 2020. With respect to the demanding
character of preparation and the realization
of induced adaptations, it was necessary
to commence the realization thereof ahead
of schedule.
During the course of 2013, the 1st stage of denitrification
of the K5 boiler was realized with the aim that a similar
modification of the K4 boiler will take place simultaneously with the 2nd stage of denitrification of the K4
and K5 boilers in 2014. We applied for a grant for this
project, which is from a technical and financial point of
view demanding, at the State Environmental Fund (SFŽP).
Another project in connection with the new emission
limits, which was prepared from the technical and commercial point of view in 2013, is the reconstruction of the
electro-separator of the desulphurization facility, whose
realization is planned for the coming year. In 2013, partial
optimization of the desulphurization process was realized on the desulphurization facility and simultaneously
a number of emission measuring systems were replaced
to ensure their proper functioning.
Furthermore, a range of smaller investment projects were
realized, which in compliance with the above mentioned
rules are aimed at positively improving the reliability of
facilities and improving the operating economy of entire
operation. We continued in replacing 6kV drives for
frequency-controlled drives with significant savings in
electric power. Conversely, with the target to increase
electric power generation, a rotary reduction was installed
at selected stepdown stations. The attempt at further
increase in alternative fuel combustion at the existing
facilities resulted in the modification of burners on the K5
boiler, completed with testing of such fuel combustion.
Intensive technical and business negotiations with the target to enhance use of alternative fuel were held and are
under way in connection with modification of the K6 boiler
to the capacity of 100% combustion of biomass.

všechny technologické uzly společné pro provoz výrobního
zařízení provozované celoročně. Další náročnou akcí bylo
otevření nízkotlakého dílu turbogenerátoru TG1 a oprava
potrubních rozvodů uvnitř stroje. Na kotli K4 proběhla rozsáhlá výměna dožitých třídičů mlýnských okruhů. U kotle
K7 byl opraven šotový přehřívák, vlastní rošt a vyzdívky ve
spalovací komoře. Posledním odstaveným kotlem v roce
2013 byl fluidní kotel K6 s turbogenerátorem TG2, kde se
pokračovalo kromě běžného servisu ve výměnách těžkých
vyzdívek. Koordinovaně s odstávkami těchto základních
výrobních zařízení byly revidovány i další technologické
uzly jako jsou sušicí linky biomasy, kompresorové stanice,
zařízení chemické úpravny vody, odsíření a stanice chladu.
V rámci oprav tepelné sítě, kromě havárií, byly provedeny
i plánované opravy při odstávkách jednotlivých horkovodních větví. K větším akcím patřila například oprava horkovodního řadu „ČSAD - Doubravka“ a oprava horkovodní
přípojky pro Mulačovu nemocnici v lokalitě Bory.
Z celkové plánované částky na opravy ve výši
167.585 tis. Kč bylo vyčerpáno 147.990 tis. Kč.

Of the planned budget for investment projects in production representing the amount of TCZK 114,060, the
Company made use of TCZK 76,540 in 2013.
In the framework of repairs, apart from the usual removal
of repairs under operation, most of the planned repairs
of the facilities were realized during spring outages. Since
revision and shut-down of chimney operation were realized in 2012, it was necessary to plan within one week
all works required to secure the next one-year operation
of all facilities, which were shut down in this connection,
i.e. the K4 and K5 boilers, TG1 turbine-generator and
K7 boiler, and TG3 turbine-generator including machine
rooms and further all technological nodal points common
for operation of the production facilities on an annual
basis. Other demanding projects included opening of the
low-pressure part of the TG1 turbo-generator and repair
of pipeline distribution lines inside the machine. Extensive replacement of separators of pulverizing circuits,
which are at the end of their service lives, was realized
on the K4 boiler. As concerns K7 boiler, superheater,
grate proper and lining at the combustion chamber underwent repair. The K6 fluidized bed boiler with the TG2
turbo generator was the last shut-down boiler on which,
in addition to usual servicing, heavy lining was replaced.
In coordination with the shut-downs of these primary production facilities, other technological nodal points, such
as the drying lines for biomass, compressor stations,
chemical water treatment facilities, desulphurization and
cooling station, were subject to revision.
Regarding repairs to the hydrothermal network, besides emergencies, planned repairs were made during
shut-downs of respective hot-water pipelines. Extensive
projects included, for example, repair of the hot-water
pipeline “ČSAD - Doubravka” and repair of the hot-water
connection for the Mulačova Hospital in the Bory locality.
Of the total budgeted amount for repairs in the amount
of TCZK 167,585, the Company made use of TCZK
147,990.
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Výrobní a rozvodná zařízení
Production and distribution facilities

Rekapitulace výrobního zařízení
Recapitulation of the production facilities
Výkon
output

Celkový výkon
total output

Centrální teplárna Doubravecká
Doubravecká central heating power station
2 horkovodní kotle o výkonu 34,8 MW
2 hot-water boilers with output 34.8 MW
2 parní kotle granulační práškové o výkonu 128 MW
2 steam dry-bottom pulverized-fuel boilers with output 128 MW
1 parní kotel fluidní
1 steam fluidized bed boiler
1 parní kotel fluidní na biomasu
1 steam fluidized bed boiler for combustion of biomass
1 protitlaká turbína
1 back pressure turbine
1 kondenzační odběrová turbína
1 condensing extraction turbine
1 kondenzační odběrová turbína
1 condensing extraction turbine

Stanice chladu Plzeňský Prazdroj
Cooling station Plzeńský Prazdroj

Stanice chladu Fakultní nemocnice Lochotín
Cooling station University Hospital Lochotín

Stanice chladu Galerie Slovany
AOC (Gallery Slovany)

Stanice chladu Parkhotel Bory
Cooling station Parkhotel Bory

69,6 MWt
256,0 MWt
499,1 MWt
135,0 MWt
38,5 MWt
70,0 MWe
67,0 MWe

150,5 MWe

13,5 MWe
3,0 MWch
2,87 MWch
6,99 MWch
1,0 MWch
0,12 MWch

Rekapitulace rozvodného zařízení
Recapitulation of the distribution facilities
Celkem
total
Tepelná síť parovodní (v km)
steam heating network (in km)
Tepelná síť kondenzátní (v km)
condensing heating network (in km)
Tepelná síť horkovodní (rozvinutá délka v km)
hot water heating network (developed length in km)
Tepelná síť teplovodní (rozvinutá délka v km)
warm water heating network (developed length in km)
Počet předávacích stanic
number of heat exchange stations
Počet lokálních kotelen
number of local boiler plants

2,8
2,8

407,6
253,2
148,8
739
5

2013
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Spotřeba paliva
Fuel consumption

Měrná spotřeba tepla v palivu na dodávku tepla v GJ/GJ
Specific consumption of heat in fuel per supply of heat in GJ/GJ

Vývoj spotřeby paliv - hnědé uhlí v tunách
Development of fuel consumption - lignite in tonnes
800 000

1,3
1,2

600 000

Výroba tepelné a elektrické energie je ve společnosti Plzeňská
The generation of heating and electric power in Plzeňská
teplárenská, a.s. založena na spalování tuzemského paliva.
teplárenská, a.s. is based on the combustion of domestic
Jedná se především o hnědé uhlí dodávané společnostmi
fuel. This is mainly lignite (brown coal) supplied by Sokolovská
Sokolovská uhelná, a. s. a Severočeské doly, a.s. o průměrné
uhelná, a.s. and Severočeské doly, a.s. with the average
výhřevnosti 13,53 MJ/kg. Ke stabilizaci a zapalování parních
calorific capacity of 13.53 MJ/kg. The steam boilers on the
kotlů na centrálním zdroji se používá zemní plyn.
central heat source are stabilized and ignited by natural gas.
Také v roce 2013 se dařilo udržet nízkou hodnotu ukazatelů
Also in 2013, the company succeeded in maintaining low
měrné spotřeby tepla v palivu, a to jak na výrobu, tak předevalues of indicators of specific heat consumption in fuel
vším dodávku tepla, a tím udržet klesající trend z uplynulých
both for the generation and in particular supply of heat, thus
let. Tento pozitivní trend je dán především realizací technicmaintaining the downward trend from the previous years. This
kých opatření s cílem zlepšit tepelnou účinnost celého výrobpositive trend has resulted mainly from the implementation
ního zařízení a s ukončením výroby tepelné energie na kotlích
of technical measures aimed at improving the heat efficiency
lokálních výtopen s nižší tepelnou účinností.
of the overall production equipment and the termination
Díky správnému rozhodnutí z předchozích let o spalování
of the production of heating energy in local heating station
mohla
with lower
efficiency.
Měrnáboilers
spotřeba
tepla heat
v palivu
na dodávku tepla v GJ/GJ
Vývoj spotřeby dřevní
paliv štěpky
- hnědé
uhlí společnost
v tunách i v tomto roce pokračovat
výhodném
směsném
spalování dřevní štěpky Specific
Dueconsumption
to the right decisions
taken
previous
yearsin GJ/GJ
of heat in
fuelover
per the
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Development ofv ekonomicky
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uhlím- ve
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wasconsumption
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of year
heattoincontinue
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Development ofních
fuelkotlích
consumption
in tonnes
Spálením ročního objemu 295 264 t dřevní štěpky se vyrobilo
advantageous mixed combustion of wood chips and coal
800 000
1,3
190 030 MWh elektrické energie v rámci obnovitelných
in the K6 fluidized bed boiler, biomass pellets in the K4 and
800 000
zdrojů, což představuje téměř 28 % z celkové roční produkce 1,2 K5 dry-bottom boilers and pure biomass in the K7 boiler.
1,3
600 000
elektrické energie.
By burning an annual volume of 295,264 t of dry wood chips,
Dosažené výsledky svědčí o důkladné péči provozovaného
1,1 190,030 MWh of electric power were generated in terms
1,2
600 000
výrobního zařízení a důsledném sledování celé ekonomie
of energy production from renewable resources, representing
400 000
provozu.
nearly 28% of the overall production of electric power.
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Zpráva dozorčí rady
REPORT OF THE Board of Supervisors

V průběhu roku 2013 se dozorčí rada při uplatňování své-

pokračování projektu výstavby ZEVO Chotíkov (výběr

ho práva kontroly řídila Stanovami společnosti a obecně

dodavatele díla - ČKD Praha DIZ, a.s. a financování

kovali všem, kteří se v roce 2013 podíleli na úspěšném

závaznými právními předpisy platnými pro činnost akci-

projektu)

plnění podnikatelského záměru a plnění strategických cílů

ových společností. Ve zmíněném období se dozorčí rada

odkup společnosti Plzeňské komunální služby, s.r.o.

věnovala především svému hlavnímu úkolu, tj. dohledu

od města Plzeň za účelem vlivu na řízení a procesy

nad výkonem působnosti představenstva a následně pře-

potřebné k fungujícímu zavedení integrovaného systému

zkoumání roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.

nakládání s komunálním odpadem ve městě Plzni

V zájmu akcionáře – Statutárního města Plzeň se soustře-

a prostředí, v němž žijeme, participace na projektu ZEUS –

výsledků, plnění podnikatelského záměru a usnesení Rady

zkušební provoz elektrobusů na bateriový pohon - ve spo-

města Plzně v působnosti valné hromady společnosti

lupráci se společnostmi Škoda Electric a.s. a PMDP, a.s.
Po přezkoumání roční účetní uzávěrky dozorčí rada kon-

Důležitým momentem v roce 2013 byla rovněž
průběžná kontrola procesu projektu výstavby ZEVO
Chotíkov. Současně napomáhala dozorčí rada

tato odpovídá skutečnosti a podává akcionářům pravdivý
přehled o majetku, závazcích, jmění, finanční situaci a celkových výsledcích hospodaření společnosti v roce 2013.
Po přezkoumání konsolidované účetní závěrky konsolidač-

Od 1. 1. 2013 pracovala dozorčí rada ve složení: Josef

akciové společnosti. Představenstvem, generálním

ního celku Plzeňská teplárenská, a.s. k 31. 12. 2013

Polívka – předseda dozorčí rady, Tomáš Trnka – místopřed-

ředitelem PT i všemi vyzvanými pracovníky PT jí

seda dozorčí rady (od 23. 1. 2013), Mgr. Karel Syka (člen

byly poskytovány všechny potřebné podklady,

dozorčí rada konstatuje, že podle jejích poznatků a zprávy
auditorské firmy tato odpovídá skutečnosti a podává
akcionářům pravdivý přehled o majetku, závazcích, jmění,

informace a vysvětlení. V činnosti představenstva

finanční situaci a celkových výsledcích hospodaření kon-

Irena Rottová, František Mach (člen dozorčí rady

nebyly shledány závady ani porušení Stanov

solidačního celku v roce 2013.

do 20. 6. 2013), Ing. Helena Jahnová, Tomáš Čihák,

společnosti ani platných zákonů.

Dozorčí rada v souladu s právními předpisy posoudila

Ing. Jan Skřivánek, Miloslav Kolařík (člen dozorčí rady
od 20. 6. 2013) - tito čtyři členové byli zvoleni ve volbách
členů dozorčí rady za zaměstnance ve dnech 19. - 20. 6.
2013, Ing. Pavel Pavlátka (za společnost Carbunion Bohemia, s.r.o.), Ing. Pavel Homola (za společnost Sokolovská
uhelná, a.s.) a JUDr. Marcela Krejsová (od 17. 10. 2013).
Dozorčí rada se během roku 2013 sešla na 12 zasedáních řádných a 2 zasedáních mimořádných. Všechna
jednání dozorčí rady byla usnášeníschopná. Ve dnech
17. - 18. 12. 2013 se konalo společné pracovní výjezdní
zasedání představenstva, dozorčí rady a vedení společnosti na zámku Zbiroh nedaleko Plzně. Projednáno bylo
zejména plnění hlavních strategických úkolů společnosti
v dalších obdobích.

návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok
2013 a konstatovala, že návrh byl zpracován v souladu

Dozorčí rada hodnotí kladně zejména:
dosažený kladný hospodářský výsledek, který umožnil

se Stanovami společnosti a platnými právními normami.
Dozorčí rada tudíž schvaluje výsledky hospodaření za rok

v závěru roku rozhodnutí o zachování ceny tepelné energie

2013 a doporučuje valné hromadě schválit navržené

i pro rok 2014

rozdělení zisku za rok 2013.

úspěšné provozování „zeleného kotle“ na spalování

Dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích mezi propo-

biomasy (za rok 2013 spálila společnost téměř 300.000 t

jenými osobami za rok 2013 dle paragrafu 66a, odst. 9

biomasy)

obchodního zákoníku ze dne 31. 3. 2013 vypracovanou

stálé zvyšování objemu spoluspalování paliv z obnovi-

představenstvem Plzeňské teplárenské, a.s. jako vůči

telných zdrojů (byla dosažena téměř 28% hranice vyrobe-

Městu Plzni ovládanou osobou bez výhrad.

né elektrické energie z obnovitelných zdrojů)

V závěru zprávy o kontrolní činnosti by členové dozorčí

pozornost, která je věnována spolehlivosti horkovodní
soustavy

valné hromady Plzeňské teplárenské, a.s.
					

					

statuje, že podle jejích poznatků a zprávy auditorské firmy

představenstvu při naplňování strategie rozvoje

mona Štruncová (členka dozorčí rady do 17. 9. 2013),

schválených usnesením Rady města Plzně v působnosti

v souvislosti s ekologickým přístupem ke svému okolí

dila kromě jiného na kontrolu průběžných ekonomických

Plzeňská teplárenská, a.s. konané dne 27. 6. 2013.

dozorčí rady do 17. 12. 2013), Jaroslav Výborný, Bc. Si-

rady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. rádi podě-

			
			

Josef Polívka
předseda dozorčí rady
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From January 1, 2013, the Board of Supervisors worked
in the following composition: Josef Polívka – Chairman
of the Board of Supervisors, Tomáš Trnka – Vice Chairman
of the Board of Supervisors (from January 23, 2013),
Mgr. Karel Syka (member of the Board of Supervisors until December 17, 2013), Jaroslav Výborný, Bc.
Simona Štruncová (member of the Board of Supervisors
until September 17, 2013), Irena Rottová, František
Mach (member of the Board of Supervisors until June
20, 2013), Ing. Helena Jahnová, Tomáš Čihák, Ing. Jan
Skřivánek, Miloslav Kolařík (member of the Board of
Supervisors from June 20, 2013) - these four members
were elected in the election of members of the Board of
Directors for employees, held during June 19 - 20, 2013,
Ing. Pavel Pavlátka (for Carbunion Bohemia, s.r.o.), Ing.
Pavel Homola (for Sokolovská uhelná, a.s.) and JUDr.
Marcela Krejsová (from October 17, 2013).
In the course of the year 2013, the Board of Supervisors
met at 12 regular meetings and 2 extraordinary meetings.
All meetings of the Board of Supervisors had a quorum.
During December 17 - 18, 2013, a joint working meeting
of the Board of Directors, the Board of Supervisors and
the company management was held in Zbiroh castle
near Pilsen. They discussed in particular fulfilment of the
main strategic assignments of the company for the period
coming.
In the course of the year 2013, the Board of Supervisors when exercising its right of auditing adhered to the
Articles of Association of the company and the generally
binding legal regulations for the operation of joint-stock
companies. During the period under review the Board
of Supervisors attended to its main assignment in particular, i.e. supervision over the execution of powers of
the Board of Directors and consecutively the review of the
Annual Financial Statements and the proposal for the distribution of profit. For the benefit of the shareholder - the
Statutory City of Pilsen, it focused, in addition to others,
on auditing of running economic results, fulfilment of the
business plan and the resolution of the Council of the City
of Pilsen with the competence of the general meeting of
Plzeňská teplárenská, a.s., held on June 27, 2013.

Continuous inspection of the progress of the
project of ZEVO Chotíkov construction was also
a significant event in the year 2013. The Board
of Supervisors at the same time assisted the Board
of Directors in fulfilling the development strategy
of the joint-stock company. The Board of Directors,
the General Manager of PT and all invited workers
of PT provided the Board of Supervisors with
all necessary supporting documents, information

and explanations. No defects were discovered
in the activities of the Board of Directors,
nor did it breach the Articles of Association
and the valid regulations.
The Board of Supervisors evaluates positively in
particular:
the achieved positive economic result, which allowed
for the decision made at the end of the year to maintain
the price of heat energy on the same level also for the
year 2014
successful operation of the “green boiler” for combustion of biomass (nearly 300,000 t biomass were burnt in
the year 2013)
ever increasing volume of co-combustion of fuel from
renewable resources (it achieved nearly 28% of the limit
of electric power generated from renewable resources)
attention is paid to reliability of the hot-water system
continuation of the project of ZEVO Chotíkov
construction (selection of the contractor for the work ČKD Praha DIZ, a.s. and financing of the project)
purchase of Plzeňské komunální služby, s.r.o. from the
City of Pilsen in order to gain influence over the management and processes required for functional implementation of the communal waste disposal integrated system in
the City of Pilsen
in connection with the environmentally-friendly approach to its surroundings and the environment where we
live, the participation in the ZEUS project - trial operation
of electric buses for battery-operated drive - in cooperation with Škoda Electric a.s. and PMDP, a.s.
After reviewing the Annual Financial Statements, the
Board of Supervisors states that according to its knowledge and a report from the auditing company it corresponds to reality and gives shareholders a true picture on
the property, liabilities, assets, financial situation and total
economic results of the company in 2013.
After review of the consolidated Financial Statements of
the consolidated unit of Plzeňská teplárenská, a.s. as of
December 31, 2013, the Board of Supervisors states that
according to its knowledge and a report from the auditing
company it corresponds to reality and gives shareholders
a true picture on the property, liabilities, assets, financial
situation and total economic results of the consolidated
unit in 2013.
The Board of Supervisors in compliance with the legal
regulations reviewed the proposal made by the Board of
Directors for distribution of the profit of the company for
the year 2013 and stated that the proposal was prepared

in accordance with the Articles of Association of the company and the valid legal regulations. Therefore, the Board
of Supervisors approves the economic results for the year
2013 and recommends to the Board of Directors the
proposed distribution of profit for the year 2013.
The Board of Supervisors reviewed the Report on relations
between interconnected persons for the year 2013 pursuant to item 66a, Section 9 of the Commercial Code of
March 31, 2013, processed by the Board of Directors of
Plzeňská teplárenská, a.s. from the title as an entity under the control of the City of Pilsen, without reservations.
In conclusion of the report on auditing, the members of
the Board of Supervisors of Plzeňská teplárenská, a.s.
would like to express their thanks to those who participated in 2013 in the successful fulfilment of the business
plan and fulfilment of strategic targets as approved by
the resolution of the Council of the City of Plzeň with
the competence of the general meeting of Plzeňská
teplárenská, a.s. 					
				
		
Josef Polívka
		
Chairman of the Board of Supervisors
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