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Předkládaná výroční zpráva za rok 2014 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.
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úvodní 
slovo

Vážený akcionáři, vážení obchodní přátelé, dámy a pánové,

v úvodu své zprávy bych rád konstatoval, že i přes nepříznivé klima v energetickém 
sektoru, se podařilo Plzeňské teplárenské, a.s. opět dosáhnout uspokojivého kladné-
ho hospodářského výsledku, a tím poskytnout svému akcionáři, Statutárnímu městu 
Plzeň, dividendu v obvyklé výši.
Ke snížení hodnoty hospodářského výsledku došlo především vlivem výrazně nepříz-
nivých klimatických podmínek (rok 2014 je meteorology považován za nejteplejší rok 
za posledních 54 let) a nepříznivého vývoje ceny silové elektřiny na trhu. 

Tyto nepříznivé externí vlivy se nám stále daří eliminovat zejména díky promyšleným a efek-
tivním rozhodnutím a investicím v minulých letech (zelený kotel na čisté spalování biomasy, 
speciální dopravníkové trasy paliva do kotlů, sušičky biomasy apod.).
Svoji 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 2014 lze aktivity v oblasti prodeje elektrické energie vzhledem k cenám na trhu obec-
ně vyhodnotit jako úspěšné. Současně se podařilo, jako v minulých letech, udržet cenu tepelné 
energie s minimálním cenovým růstem 4,6 % při zachování druhé nejnižší ceny v rámci České 
republiky. Pečlivě sledována byla ekonomika provozu dodávek tepla, chladu i pitné vody.
Na tomto místě bych rád vyzdvihnul také fakt, že za rok 2014 jsme již popáté dosáhli na nej-
vyšší možné hodnocení Czech Stability Award „AAA“ a stali se tak nejstabilnější českou firmou 
za posledních 5 let, vyhlášenou prestižním Sdružením Czech Top 100.

Z významných projektů, investic a akcí roku 2014 bych rád zmínil ty nejzásadnější:
• Během celého roku jsme pokračovali ve výstavbě projektu ZEVO Chotíkov* s cílem 
    dokončení projektu do 31. 12. 2015.
• V pozici valné hromady naší 100% dceřiné společnosti „Plzeňské komunální služby s.r.o.“
    (dnes již Čistá Plzeň, s.r.o.) jsme se zabývali nastavením integrovaného systému nakládání 
    s komunálním odpadem v rámci města Plzně.
• V rámci společného ekologického projektu Plzeňských městských dopravních podniků, 
   Škody Plzeň a Plzeňské teplárenské, a.s. – ZeEUS, jsme se podíleli na vybudování dobíjecího
   místa pro ekologické elektrobusy v Plzni.
• V květnu 2014 jsme zaznamenali významný úspěch ve výběrovém řízení na podpůrné služby 
   na rok 2015, kde jsme i přes konkurenci velkých energetických hráčů uspěli. 
   Byly akceptovány naše nabídky na primární a sekundární regulaci.
• V rámci dalšího zefektivnění vnitřních procesů společnosti začal centrální nákup používat 
   u vybraných výběrových řízení nástroj „elektronických aukcí“.
• I nadále jsme zvyšovali tlak na kvalitu dodávek základních vstupů (uhlí a štěpky) 
   prostřednictvím uzavření dodavatelských smluv.

Úvodní slovo předsedy představenstva
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• V neposlední řadě jsme oslavili 20-ti leté výročí založení Plzeňské teplárenské jako akciové
    společnosti, a to nejprve v dubnu 2014 se zaměstnanci společnosti a následně v září 2014
    s obchodními partnery, zástupci regionálního kulturního i politického života, se zástupci 
    Teplárenského sdružení České republiky i kolegy z ostatních energetických společností.

I v roce 2014 navázala Plzeňská teplárenská, a.s. na svoji dlouholetou tradici podpory celé 
řady kulturních, sportovních a charitativních akcí i institucí a spolků na území města Plzně. 
Z největších mohu jmenovat opět například Fakultní nemocnici Plzeň, mládežnické oddíly 
FC Viktoria Plzeň a HC Plzeň 1929, Mezinárodní divadelní festival, filmový festival Finále, Zá-
padočeskou univerzitu v Plzni, ZOO Plzeň, Městskou a Diecézní charitu. Rovněž jsme finančně 
přispěli na kulturní akce jednotlivých městských obvodů.
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 2014 
opět s kladným hospodářským výsledkem. 
   

        Tomáš Drápela
        předseda představenstva
        a generální ředitel společnosti

*ZEVO – zařízení na energetické využívání odpadů
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Finanční, obchodní a technické údaje ve zkratce
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Akciová společnost Plzeňská teplárenská, a. s. patří svými klíčovými produk-
ty mezi společensky prospěšné energetické společnosti působící především 
na území města Plzně. Společnost zajišťuje dodávku tepelné energie pro po-
třeby 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 elektři-
ny a obchod s elektřinou. K těmto hlavním předmětům podnikání vlastnila společnost v roce 
2014 příslušné licence dle zákona č. 91/2005 Sb. v úplném znění energetického zákona.
Společnost vlastní certifikát na schopnost poskytování primární regulace frekvence, sekundár-
ní regulace výkonu a patnáctiminutové zálohy. 
Další aktivity společnosti jsou menšího rozsahu a vyplývají z vlastnictví hmotných investičních 
prostředků a z využití odborností zaměstnanců společnosti. Ke všem dalším předmětům pod-
nikání 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 
managamentu je ve shodě s požadavky normy ISO 14001:2005. Systém managementu BOZP 
je pak certifikován ve shodě se systémem Bezpečný podnik. Certifikáty jsou pravidelně obhajo-
vány, probíhají 3 letá období recertifikace a každý rok kontrolní audit.
S ohledem na základní předměty podnikání a především území, na kterém společnost své 
služby poskytuje, nemá společnost v zahraničí žádné organizační složky.

Profil společnosti a její poslání

Energetika se za poslední roky dostala do prostředí velkých turbulencí a změn. Ceny elektřiny 
a emisních povolenek vykazují čím dál tím větší volatilitu, masivní podpora do obnovitelných 
zdrojů zvýšila ceny elektřiny pro koncové zákazníky a zároveň srazila její ceny na velkoobchod-
ním trhu na historická minima. Připravované změny v systému obchodování s emisními povo-
lenkami hovoří pro budoucí růst jejich ceny, což ve spojení s jejich snižujícími se příděly před-
stavuje do budoucna nemalé náklady. Dalšími rizikovými faktory jsou stále ještě neschválená 
Státní energetická koncepce a protahující se jednání o prolomení těžebních limitů.

Při pohledu na všechny tyto vlivy se ukazuje, jak prozřetelné bylo rozhodnutí 
pro diverzifikaci palivové základny, tedy snížení závislosti na uhlí a využívání 
biomasy a v blízké budoucnosti i komunálního odpadu.

Přes všechny tyto proměnné faktory je akciová společnost Plzeňská teplárenská, a.s. dlou-
hodobě jedním z nejlevnějších dodavatelů tepelné energie v České republice a hodlá si toto 
postavení udržet i v budoucnosti.   

Vývoj a výhled
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Předměty podnikání společnosti

    VýROBA ElEKTřINy

    VýROBA TEPElNé ENERgIE

    ROZVOD TEPElNé ENERgIE

    OBCHOD S ElEKTřINOU

    DRážNí DOPRAVA

    PROVOZ DRáHy - VlEČKy

    UByTOVACí SlUžBy

    HOSTINSKá ČINNOST

    KOVOOBRáBěČSTVí

    OPRAVy, REVIZE A PERIODICKé ZKOUŠKy VyHRAZENýCH TlAKOVýCH ZAříZENí

    PROjEKTOVá ČINNOST VE VýSTAVBě

    ČINNOST TECHNICKýCH PORADCů V OBlASTI PROVOZU A OPRAV ENERgETICKýCH ZAříZENí

    ZáMEČNICTVí

    TESTOVáNí, MěřENí A ANAlýZy

    MANIPUlACE S NáKlADEM

    ÚDRžBA MOTOROVýCH VOZIDEl A jEjICH PříSlUŠENSTVí

    ZPROSTřEDKOVáNí OBCHODU

    SPECIAlIZOVANý MAlOOBCHOD

    KOPíROVACí PRáCE

    PROVáDěNí STAVEB, jEjICH ZMěN A ODSTRAňOVáNí

    ZPROSTřEDKOVáNí SlUžEB

    PODNIKáNí V OBlASTI NAKláDáNí S NEBEZPEČNýMI ODPADy

    NAKláDáNí S ODPADy (VyjMA NEBEZPEČNýCH)

    REKlAMNí ČINNOST A MARKETINg

    SlUžBy V OBlASTI ADMINISTRATIVNí SPRáVy A SlUžBy ORgANIZAČNě HOSPODářSKé 

      POVAHy U FyZICKýCH A PRáVNICKýCH OSOB

    PROVOZOVáNí VODOVODů A KANAlIZACí PRO VEřEjNOU POTřEBU

    IZOlATéRSTVí

    ČINNOST TECHNICKýCH PORADCů V OBlASTI ENERgETIKy

    VODOINSTAlATéRSTVí, TOPENářSTVí

    MONTáž A OPRAVy VyHRAZENýCH ElEKTRICKýCH ZAříZENí

    ČINNOST ÚČETNíCH PORADCů, VEDENí ÚČETNICTVí, VEDENí DAňOVé EVIDENCE



Klíčové události 2014
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Jak plynul čas
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Základní organizační struktura k 31. 12. 2014
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Mgr. TOMáŠ DRáPElA
předseda představenstva
datum narození: 24. 12. 1961
bydliště: Plzeň, Modřínová 2756/5

Ing. MIlOSlAVA ŠlAjSOVá
členka představenstva

datum narození: 17. 10. 1952
bydliště: Plzeň, Mezi Ploty 373/49

Ing. jIří BIS 
místopředseda představenstva
datum narození: 26. 4. 1941
bydliště: Plzeň, Koterovská 566/145

RADISlAV NEUBAUER
člen představenstva
datum narození: 19. 5. 1965
bydliště: Plzeň, Čechova 1934/19

Ing. ZDENěK DONgRES
člen představenstva

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



2726

TOMáŠ TRNKA
místopředseda dozorčí rady

datum narození: 16. 4. 1982
bydliště: Plzeň, gerská 1236/12

jOSEF POlíVKA
předseda dozorčí rady
datum narození: 9. 9.1962
bydliště: Plzeň, lhota 328

IRENA ROTTOVá
členka dozorčí rady
datum narození: 25. 6. 1963
bydliště: Plzeň, Blatenská 4

MIlOSlAV KOlAříK
člen dozorčí rady

datum narození: 17. 12. 1972
bydliště: Plzeň, Růženy Svobodové 608/6



2928 Ing. PAVEl HOMOlA
člen dozorčí rady

datum narození: 8. 4. 1963
bydliště: Karlovy Vary, Dvory, K. Kučery 244/3

Ing. HElENA jAHNOVá
členka dozorčí rady
datum narození: 8. 2. 1972
bydliště: Zruč - Senec, Sluneční 439

Ing. jAN SKřIVáNEK
člen dozorčí rady
datum narození: 5. 6. 1979
bydliště: Plzeň, Částkova 2215/50

jAROSlAV VýBORNý
člen dozorčí rady

datum narození: 29. 9. 1953
bydliště: Plzeň, Sokolovská 1042/97

Ing. PAVEl PAVláTKA
člen dozorčí rady

datum narození: 14. 5. 1982
bydliště: Hluboká nad Vltavou, Husova 459

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

PETER BOCHNOVIČ
člen dozorčí rady
datum narození: 7. 2. 1968
bydliště: Plzeň, Klatovská třída 1308/154
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Mgr. TOMáŠ DRáPElA
generální ředitel
datum narození: 24. 12. 1961
bydliště: Plzeň, Modřínová 2756/5

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

Ing. HElENA jAHNOVá
finanční ředitelka

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

jAKUB VOjTA, BBS
obchodně technický ředitel
datum narození: 2. 10. 1978
bydliště: Štěnovice, liliová 419
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Změny v orgánech společnosti v průběhu roku 2014

Na jednání Rady města Plzně v působnosti valné hromady společnosti dne 27. 2. 2014 byla 
do funkce člena představenstva společnosti zvolena Ing. Miloslava Šlajsová. 
Rada města Plzně v působnosti valné hromady dne 30. 4. 2014 vzala na vědomí uplynutí 
volebního období u pana Romana jurečka, předsedy představenstva a dále projednala odstou-
pení Ing. Stanislava Kopáčka.
Zároveň byli na tomto jednání Rady města Plzně dne 30. 4. 2014 zvoleni členy představenstva 
pánové Mgr. Tomáš Drápela a Ing. Zdeněk Dongres. 
Na jednání Rady města Plzně v působnosti valné hromady dne 27. 2. 2014 byl zvolen čle-
nem dozorčí rady pan Peter Bochnovič. Dne 25. 6. 2014 projednala dozorčí rada společnosti 
rezignaci své členky jUDr. Marcely Krejsové a tímto krokem její členství dle Stanov společnosti 
zaniklo.
Výkonný management doznal změny na postu obchodně technického ředitele, kde po odchodu 
Ing. jiřího Holoubka k 31. 5. 2014 převzal od 1. 6. 2014 řízení obchodně technického úseku 
společnosti jakub Vojta, BBS.   

Změny v orgánech společnosti po 31. 12. 2014

Na jednání Rady města Plzně v působnosti valné hromady společnosti dne 19. 2. 2015, byli 
zvoleni novými členy představenstva pánové Ing. Oldřich Rozšafný a Ivan Dischinger. Novými 
členy dozorčí rady společnosti byli na témže jednání Rady města Plzně zvoleni Ing. Petr Rybář, 
Václav Štekl, Petr Fišer, Ing. Pavel Rödl, Ing. Miloslava Šlajsová a Ondřej ženíšek.

Změny v orgánech společnosti v průběhu roku 2014
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