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Personálně sociální oblast

Za rok 2014 činil průměrný přepočtený počet zaměstnanců 266,8 a průměrný 
fyzický počet zaměstnanců 268,4. K  31. 12. 2014 zaměstnávala společnost cel-
kem 273 zaměstnanců, z toho 97 THP a 176 dělníků. Počet zaměstnanců udržuje 
společnost již několik let na přibližně stejné výši.

Produktivita práce z přidané hodnoty klesla proti předešlému roku 2013 o 26 %. V absolut-
ním vyjádření činila v roce 2014 produktivita práce z přidané hodnoty na 1 zaměstnance 
3.368 tis. Kč.
Také v roce 2014 pokračovala společnost v zabezpečení kvalitního programu sociálního rozvoje. 
Společnost poskytovala příspěvky na doplňkové penzijní připojištění a životní pojištění, příspěvky 
na rekreaci zaměstnanců a pobyty dětí, dále zajišťovala závodní stravování, provozovala závod-
ní ordinaci s cílem co nejlépe zajistit pracovně lékařské služby a nově nabídla právní poradnu. 
Prostřednictvím příspěvku odborové organizaci přispěla společnost také na řadu sportovních 
a kulturních akcí. Na jaře se u příležitosti 20-ti let existence akciové společnosti uskutečnil pro 
zaměstnance a rodinné příslušníky ples, který se těšil velkému zájmu. 
Společnost dodržuje veškerou pracovněprávní legislativu, kolektivní smlouvu a další platné 
předpisy. V průběhu roku 2014 se uskutečnila pravidelná setkání vedení společnosti se zástupci 
odborů zaměřená na hospodaření společnosti, její výhled do budoucnosti i stávající problema-
tiku zaměstnanců. Odborovou základnu tvoří 124 odborářů z řad zaměstnanců a podepsaná 
kolektivní smlouva pokračovala v tradici úspěšného kolektivního vyjednávání.
V průběhu roku došlo k vyhodnocení dobrovolného sociologického průzkumu, kterého se 
zájemci zúčastnili koncem roku 2013. Odpovědi se týkaly témat, 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 také loajality a v nepo-
slední řadě bezpečnosti pracovního prostředí. Ze závěrů průzkumu vzešla tématika pohovorů 
se zaměstnanci.  
Vzdělávací činnost ve společnosti byla zaměřena především na odborné kurzy a semináře 
pro THP a na profesní růst dělníků, především periodická školení ze zákona. Společnost umož-
nila krátkodobé praxe studentům plzeňských středních škol. Pro zájemce z řad zaměstnanců 
probíhaly dále kurzy anglického jazyka.
Tak jako každoročně ocenilo vedení společnosti na firemní společenské akci pořádané v závěru 
roku nejlepší zaměstnance roku.
Veškeré potřebné personální informace měli zaměstnanci k dispozici v průběhu roku na nástěn-
kách v areálu společnosti, firemním intranetu, velkoplošných obrazovkách a na stránkách firem-
ního časopisu „Teplárník“, který informuje o aktuálním životě ve společnosti, a to jak v pracov-
ních, tak i mimopracovních aktivitách zaměstnanců.
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Plzeňská teplárenská a životní prostředí

Plzeňská teplárenská, a.s. postavila svoji 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 dochá-
zí oproti oddělené výrobě elektřiny v elektrárně a tepla ve výtopně až k třeti-
nové úspoře primárního paliva. Stejnou měrou se tak snižují všechny negativní 
dopady na životní prostředí od samotné těžby a dopravy paliva, přes jeho spa-
lování 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 realiza-
ci takových opatření, která odstraní, popřípadě minimalizují negativní dopady na životní prostře-
dí. 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. Z obnovitelných 
zdrojů, které jsou z hlediska emisí CO2 a tvorby skleníkového procesu neutrální, je to především 
biomasa, kterou společnost používá k výrobě elektřiny a tepla již od roku 2003. Výsledkem 
tohoto snažení je skutečnost, že společnost vyrábí aktuálně téměř 30 % své produkce elektrické 
energie z obnovitelných zdrojů.
Dalším důkazem toho, že má Plzeňská teplárenská, a.s. opravdu kladný vztah k životnímu pro-
středí, je její aktivní vstup do oblasti druhotného využívání komunálního odpadu. Projekt „ZEVO“ 
(zařízení na energetické využívání odpadů), jehož výstavba se na skládce komunálního odpadu 
Chotíkov realizuje, je toho důkazem. 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 plno-
hodnotného žití ať už přímo ve městě Plzni či jeho blízkém okolí.   
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Plzeňská teplárenská pomáhá
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Od 1. ledna 2014 pracovala dozorčí rada ve složení: Josef Polívka – předseda dozorčí rady, To-
máš Trnka – místopředseda dozorčí rady, Jaroslav Výborný, Irena Rottová, Ing. Helena Jahnová, 
Tomáš Čihák, Ing. Jan Skřivánek, Miloslav Kolařík, Ing. Pavel Pavlátka (za společnost Carbunion 
Bohemia, s.r.o.), Ing. Pavel Homola (za společnost Sokolovská uhelná, a.s.), Petr Bochnovič 
(od 27. 2. 2014) a JUDr. Marcela Krejsová (do 25. 6. 2014).

Dozorčí rada se během roku 2014 sešla na 13 řádných zasedáních. Všechna 
jednání dozorčí rady byla usnášeníschopná. Ve dnech 8. - 9. 12. 2014 se konalo 
společné pracovní výjezdní zasedání představenstva, dozorčí rady a vedení 
společnosti v hotelu Esplanade v Mariánských Lázních. Projednáno bylo 
zejména plnění hlavních strategických úkolů společnosti v dalších obdobích. 

V průběhu roku 2014 se dozorčí rada při uplatňování svého práva kontroly řídila Stanovami 
společnosti a obecně závaznými právními předpisy platnými pro činnost akciových společností. 
Ve zmíněném období se dozorčí rada věnovala především svému hlavnímu úkolu, tj. dohledu 
nad výkonem působnosti představenstva a následně přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu 
na rozdělení zisku. V zájmu akcionáře – Statutárního města Plzeň se soustředila kromě jiného 
na kontrolu průběžných ekonomických výsledků, plnění podnikatelského záměru a usnesení 
Rady města Plzně v působnosti valné hromady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. konané 
dne 19. 6. 2014. Důležitým momentem v roce 2014 byla rovněž průběžná kontrola procesu 
projektu výstavby ZEVO Chotíkov*. Současně napomáhala dozorčí rada představenstvu při na-
plňování strategie rozvoje akciové společnosti. Představenstvem, generálním ředitelem i všemi 
vyzvanými pracovníky společnosti jí byly poskytovány všechny potřebné podklady, informace 
a vysvětlení. V činnosti představenstva nebyly shledány závady ani porušení Stanov společnosti 
ani platných zákonů.

Dozorčí rada hodnotí kladně zejména:
• dosažený kladný hospodářský výsledek, který umožnil, i při zdražení ceny tepelné energie
    o 4,6%, udržet druhou nejnižší cenu tepla v České republice
• úspěšné provozování „zeleného kotle“ na spalování biomasy (za rok 2014 spálila společnost
    téměř 300 000 t biomasy)
• úspěch ve výběrovém řízení na podpůrné služby na rok 2015 (akceptace nabídky 
   pro primární a sekundární regulaci)
• pokračování projektu výstavby ZEVO Chotíkov  
• řešení Integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v rámci města Plzně z pozice
   100% akcionáře společnosti Plzeňské komunální služby, s.r.o.
• v souvislosti s ekologickým přístupem ke svému okolí a prostředí, v němž žijeme, participaci
   na projektu ZeEUS – zkušební provoz elektrobusů na bateriový pohon (vybudování dobíjecího
   místa pro trolejbusy) ve spolupráci se společnostmi Škoda Electric a.s. a PMDP, a.s.
• v rámci snahy o co nejefektivnější hospodaření začátek využívání elektronických aukcí 
   pro vybraná výběrová řízení oddělením centrálního nákupu
• i nadále vyvíjený tlak na kvalitu dodávané štěpky i hnědého uhlí
• pozornost, která je věnována spolehlivosti horkovodní soustavy.
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Po přezkoumání roční účetní uzávěrky dozorčí rada konstatuje, že podle jejích poznatků a zprávy 
auditorské firmy tato odpovídá skutečnosti a podává akcionářům pravdivý přehled o majetku, 
závazcích, jmění, finanční situaci a celkových výsledcích hospodaření společnosti v roce 2014.
Po přezkoumání konsolidované účetní závěrky konsolidačního celku Plzeňská teplárenská, a.s. 
k  31. 12. 2014 dozorčí rada konstatuje, že podle jejích poznatků a zprávy auditorské firmy tato 
odpovídá skutečnosti a podává akcionářům pravdivý přehled o majetku, závazcích, jmění, finanč-
ní situaci a celkových výsledcích hospodaření konsolidačního celku v roce 2014. 
Dozorčí rada v souladu s právními předpisy posoudila návrh představenstva na rozdělení zisku 
společnosti za rok 2014 a konstatovala, že návrh byl zpracován v souladu se Stanovami společ-
nosti a platnými právními normami. Dozorčí rada tudíž schvaluje výsledky hospodaření za rok 
2014 a doporučuje valné hromadě schválit navržené rozdělení zisku za rok 2014.
Dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 dle pa-
ragrafu č. 82, zákona č. 90/2012 o obchodních korporacích vypracovanou představenstvem 
Plzeňské teplárenské, a.s. jako vůči Městu Plzni ovládanou osobou bez výhrad.
V závěru zprávy o kontrolní činnosti by členové dozorčí rady společnosti rádi poděkovali všem, 
kteří se v roce 2014 podíleli na úspěšném plnění podnikatelského záměru a plnění 
strategických cílů schválených usnesením Rady města Plzně v působnosti valné hromady 
Plzeňské teplárenské, a.s.
      

      
       Josef Polívka
       předseda dozorčí rady

*ZEVO – zařízení na energetické využívání odpadů
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Marketing

Marketing má mnoho definic, které popisují náplň této činnosti. Uveďme si alespoň jednu. „Marketing 
je proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb 
a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím 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 nemohla 
existovat. 

Základním stavebním kamenem pro každou efektivní společnost je neustálé zdokonalování všech čin-
ností a inovace. Mezi takové činnosti patří především snižování nákladů, zvyšování účinnosti zařízení, 
snižování ztrát, vzestup kvality služeb, informovanost a osvěta o nabízených produktech společnosti.
Primární činností oddělení obchodu byla prezentace společnosti v oblastech jejího podnikání, tj. dodáv-
ky tepelné energie pro potřeby vytápění, teplé vody a vzduchotechniky a s tím spojených oblastech jako 
je měření, rozúčtování tepla, způsoby distribuce tepla v objektu či v neposlední řadě možností regulace. 
Neustále se zvyšující zájem zákazníků o informace a nepřeberné množství a rozmanitost dostupných 
dat vyvolává stále větší potřebu komunikace s odborníky v oblasti technických zařízení budov a tyto 
informace srozumitelně a přehledně odprezentovat současným i potenciálním zákazníkům. Mnozí jsou 
v rámci konkurenčního boje bombardováni výrobci nebo dodavateli s nabídkami „zázračných“ produktů 
bez toho, aniž by měli objektivní přehled. Společnost Plzeňská teplárenská, a.s. se snaží tyto praktiky 
u zákazníků eliminovat. Díky tomuto přístupu se jí podařilo v roce 2014 připojit 34 nových odběrných 
míst a rozšířit dodávku tepelné energie o dodávku teplé vody u 6-ti stávajících odběrných míst. Součas-
ně je nutno vyzdvihnout skutečnost, že i v roce 2014 se neodpojil jediný stávající zákazník.
Společnost dlouhodobě prosazuje koncept stabilní firmy s individuálním přístupem a ochotou naslou-
chat potřebám zákazníkům, trendu doby, technickým novinkám a legislativním změnám, a jelikož se 
tato strategie osvědčila, hodlá v ní pokračovat i v následujících letech.
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Investice

Společnost pořídila v roce 2014 hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek v hodnotě 1.642.656 tis. Kč 
(včetně zaplacených záloh). Tyto investice byly kryty jak z vlastních tak i cizích zdrojů (úvěr pro ZEVO 
a horkovod Chotíkov, dotace pro horkovod Chotíkov). 
Obdobně jako v předchozím roce byly v rámci úspor investičních prostředků realizovány v oblasti výrob-
ních zdrojů pouze ty investice, které byly vynuceny legislativou a dále rekonstrukce dožitých částí tech-
nologie popřípadě jejich modernizace pro zajištění jejich spolehlivého provozu. Rozsahem a finančním 
objemem se jednalo především o náročné akce v oblastech ekologizace kotlů K4 a K5 a zařízení odsíře-
ní, úspor v oblasti vlastní spotřeby elektrické energie, zvýšení spolehlivosti dopravy popela kotle K6 
a řada dalších. Z plánované částky investičních akcí výrobního úseku představující částku 
180.321 tis. Kč bylo vyčerpáno 139.775 tis. Kč. 

Velký význam pro město Plzeň a okolí bude mít jistě zařízení na energetické využívání odpadů 
ZEVO Chotíkov včetně jeho propojení s horkovodní tepelnou sítí, jejíž výstavba byla zahájena 
v roce 2013. Na její realizaci vynaložila společnost v roce 2014 částku 1.429 mil. Kč. Celkově 
ke konci roku 2014 bylo na tuto investiční akci již profinancováno 2.009 mil. Kč. 

V oblasti zvýšení dodávek tepelné energie a obnovy zařízení bylo proinvestováno v roce 2014 celkem 
68.636 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly použity jak na výstavbu nových tepelných sítí, tak i předáva-
cích stanic tepla. Převážná část rozvoje tepelné sítě byla realizována v centru města. Mezi nejvýznam-
nější akce v této oblasti byla výstavba nového horkovodního řadu včetně přípojek v ulicích Bezručova, 
Sedláčkova a sadech Pětatřicátníků, kde došlo k propojení se stávajícími horkovody v Sedláčkově ulici 
a ve Smetanových sadech. Propojením došlo k dlouhodobě plánovanému zokruhování centrální části 
města a přilehlých ulic. Další neméně významnou stavbou byla realizace horkovodu pro připojení nového 
divadla v Jízdecké ulici a horkovodu pro připojení nové mateřské školky na Slovanech. Za zmínku stojí 
také nové horkovodní přípojky v ulicích Plzenecká, Barrandova, Jablonského a Tylova. Celkový příkon 
objektů připojených v roce 2014 na soustavu centralizovaného zásobování teplem činil téměř 7,1 MWt. 
Rekonstrukcí prošlo několik blokových předávacích stanic, převážně na Severním předměstí.
V oblasti rozvoje výpočetní techniky a počítačové sítě investovala společnost celkem 1.792 tis. Kč.
Zbývající investiční prostředky vynaložila společnost na některé další drobné stavby, technická zhodnoce-
ní stávajícího majetku a na nákupy hmotného majetku v oblasti inventáře a laboratorní techniky. 
Nečerpání ročních plánovaných investičních prostředků bylo způsobeno převážně posunem zahájení 
některých investičních akcí, a to jak vlastních, tak s vazbou na průběh stavby cizích investorů.  



5150



5352

Ekologie

Závazné podmínky pro provoz centrálního tepelného zdroje v Doubravecké ulici 
stanovené integrovaným povolením byly v průběhu roku 2014 plněny.

V průběhu roku byla nadále využívaná široká 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 ekologického kotle K7, který je určen výhradně ke spalování biomasy.
Emisní stropy pro odsiřovací jednotku stanovené Krajským úřadem byly v roce 2014 dodrženy. U tuhých 
znečišťujících látek bylo emitováno 74 % emisního stropu, u SO2 bylo emitováno 95 % a u NOx 43 % 
emisního stropu.
Jako certifikovaný výrobek bylo využito 71 600 t vedlejších energetických produktů. Produkce nebez-
pečných odpadů je ustálená, největší položkou jsou zaolejované odpadní vody z provozu centrálního 
tepelného zdroje 38,6 t (záchytná jímka pod turbogenerátorem TG 1, odpady z odlučovačů oleje). 
V ostatních odpadech dominují kaly z čiření vody 621,6 t, železo a ocel 415 t, stavební a demoliční 
odpady 133,5 t a směsný komunální odpad 28 t.
V roce 2014 bylo spáleno 271 181 t biomasy, což je snížení o 8 % proti předešlému roku a 637 t tuhé-
ho alternativního paliva.
Emise CO2 centrálního zdroje tepla z fosilních paliv a aditiv byla vypočtena ve výši 648 495 t CO2. Dne 
27. 2. 2015 byly výsledky ověřeny zaměstnancem společnosti TÜV NORD. Spálením 271 181 t biomasy 
bylo ušetřeno cca 207 tis. tun hnědého uhlí.
Spotřeba surové vody proti roku 2013 poklesla o 202 tis. m3 na celkové množství 2 486 tis. m3. 
V dalších letech se předpokládá spíše setrvalý stav spotřeby v rámci povoleného množství v integrova-
ném povolení upraveného změnou č. 10 ze dne 23. 5. 2013 na 4 500 tis. m3  ročně. Vypouštěná od-
padní voda z centrálního tepelného zdroje v ročním objemu 619 tis. m3 a ze složiště popelovin Božkov 
v ročním objemu 122 tis. m3 odpovídala kvalitativním ukazatelům integrovaného povolení.
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Hospodaření s odpady

Společnost již celých deset let zajišťuje provozování skládky komunálních od-
padů v Chotíkově. Tuto službu z oblasti hospodaření s odpady zajišťuje jak pro 
širokou podnikatelskou veřejnost, tak pro občany města. V současné době jsou 
všechny odpady ukládány do aktivní kazety č. 2. V roce 2014 bylo na skládce 
uloženo celkem 28 752 t odpadů, z toho více než 70 % tvořily odpady komunál-
ní. 

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 věnová-
na maximální pozornost na 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.
Na skládce Chotíkov provozuje společnost kogenerační jednotku na skládkový plyn. V souvislosti 
se zahájením stavby ZEVO Chotíkov (Zařízení pro energetické využití odpadů) došlo k plánované-
mu více než půlročnímu odstavení jednotky a jejímu přemístění. Při téměř 30% časovém využití 
zařízení se podařilo v roce 2014 vyrobit a dodat do sítě 127,7 MWh elektrické energie.
Počátkem roku 2014 bylo také zázemí skládky a příjem odpadů přesunuto do nového objektu 
u silnice I/20 z Plzně na Karlovy Vary, vybudovaného v rámci stavby ZEVO Chotíkov. 
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ISO

V průběhu roku 2014 pracoval ve společnosti tým interních auditorů z řad zaměstnanců v tomto slože-
ní: 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 se konaly v průběhu III. a IV. čtvrtletí roku 2014. Jednotlivé auditorské týmy byly schvále-
ny generálním ředitelem dne 25. 9. 2014. 
Ve dnech 10. a 12. března 2014 byl ve společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. proveden recertifikační 
audit se zaměřením na oblast ISO 9001:2009 a ISO 14001:2005. Předmětem auditu byli tyto oblasti:

a) ŘízEní IMS
b) LOgIStIka
c) zauHLOvání a vLEčka
d) cEntráLní zdrOj, OdSíŘEní
E) LIdSké zdrOjE
f) InfOrMatIka
g) EnvIrOnMEntáLní ManagEMEnt
H) SkLádka kOMunáLníHO OdPadu cHOtíkOv
I) tEcHnIcký rOzvOj
j) PrIMární rOzvOdy
k) cHEMIcká úPravna vOdy
L) cEntráLní nákuP
M) ObcHOd

Závěr externího dozorového auditu: 
Dokumentace systému managementu prokazuje shodu s požadavky systémové normy 
a poskytuje adekvátní strukturu na podporu realizace a udržování systému manage-
mentu. Organizace prokázala efektivní implementaci, udržování a zlepšování svého 
systému managementu. Organizace prokázala zavedení a sledování vhodných klíčo-
vých výkonnostních cílů a cílových hodnot a monitorování pokroku při jejich dosa-
hování. Program interního auditu byl plně implementován a prokazuje svoji účinnost 
jako nástroj pro udržování a zlepšování systému managementu. Přezkoumání systé-
mu vedením organizace se provádí v souladu s plánovaným uspořádáním a výstupy 
z přezkoumání vedou k trvalému zvyšování efektivnosti systému.
Systém managementu prokázal v rámci auditu celkovou shodu s požadavky 
systémové normy. Na základě výše uvedených skutečností vedoucí auditor doporu-
čil Plzeňskou teplárenskou, a.s. k prolongaci certifikátu pro oblast ISO 9001:2009 
a ISO 14001:2005.
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Informatika

Od počátku roku 2014, kdy vyvrcholila více než roční příprava, jsou odběratelům 
tepelné energie generovány faktury - daňové doklady v novém fakturačním systému 
„eSada – fakturace komodit“. V průběhu roku se dále podařilo nový systém propojit 
na portál Zákaznická zóna a pomocí kampaně pak nabídnout odběratelům faktury 
také v elektronické podobě. Do konce roku začala elektronickou fakturaci využívat 
téměř třetina všech odběratelů. 

Další nově implementovaná aplikace pro obchodování s elektrickou energií na vyrovnávacím trhu 
s regulační energií umožňuje rychlejší a bezpečnější práci operátora na tomto trhu.
Oddělením technického rozvoje společnosti byla zpracována analýza potřeb pro nový systém „Bilan-
cování a logistika paliv“, který v budoucnu umožní sledovat stavy různorodých paliv, a to především 
z důvodu nárůstu rozmanitosti druhů v oblasti biomasy, od jejich dodávky až po spotřebu. Cílem 
projektu je zajistit operativní SW nástroj, jehož výstupy budou plně vyhovovat legislativě a jejím častým 
změnám v oblasti evidence a členění paliv.
Z důvodu ukončení podpory operačního systému Windows XP firmou Microsoft proběhla systémová 
náhrada zmíněného systému jinými operačními systémy.
Uživatelský hardware a software byl v průběhu roku průběžně obnovován v souladu s potřebami jednot-
livých středisek a úseků společnosti.
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výroba, dodávka a rozvod tepelné energie 
a energie chladu

Společnost vyrábí tepelnou energii na centrální teplárně v Doubravecké ulici a v pěti lokálních 
plynových kotelnách. Jednotlivé městské části jsou navzájem propojeny systémem páteřních 
primárních napáječů a jednoho parovodu, což umožňuje maximální možné využití kombinované 
výroby tepelné a elektrické energie na centrální teplárně. Prostřednictvím primárních horkovod-
ních a parních sítí, sekundárních teplovodních sítí a 702 předávacích stanic zásobovala společ-
nost ke konci roku 2014 celkem 2 353 odběrných míst 1 957 zákazníků na téměř celém území 
města Plzně.

V roce 2014 vyrobila společnost na centrální teplárně 8 066 TJ a lokálních ko-
telnách 2 TJ. Pro městské části Bory, Skvrňany a Slovany nakoupila 227 TJ tepel-
né energie. Odběratelům tepla bylo celkem prodáno 2 537 TJ tepelné energie 
za průměrnou cenu 361,34 Kč/GJ ve skladbě 46 % bytový sektor a 54 % nebyto-
vý sektor.

Dodávky tepelné energie byly v průběhu roku zajišťovány 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 2014 byl 
z pohledu venkovních teplot nejteplejším rokem za posledních 50 let a z pohledu roční užitečné 
dodávky vůbec nejslabším rokem za období akciové společnosti. Tento propad je zároveň umoc-
něn razantním snížením odběru páry u odběratelů z průmyslového sektoru a také hospodárným 
chováním stávajících odběratelů podpořeným nemalými investicemi do zkvalitnění tepelně-tech-
nických vlastností svých převážně bytových objektů.
V roce 2014 bylo dodáno stávajícím odběratelům energie chladu celkem 5 156 MWh energie 
chladu, což představuje o téměř 14 % vyšší dodávku proti předešlému roku korespondující 
s vyššími průměrnými venkovními teplotami v letních, ale i přechodných měsících.
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výroba a dodávka elektrické energie

Elektrickou energii vyrábí společnost na moderním zařízení pro kombinovanou výrobu elektric-
ké a tepelné energie. Zařízení se skládá z jedné dvoutělesové přetlakové turbíny TG1 s jedním 
regulovaným odběrem a jedné jednotělesové kondenzační turbíny TG2 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 2014 společnost CARBOUNION BOHEMIA, 
spol. s r. o., se kterou měla společnost uzavřenou kupní smlouvu na odběr elektřiny. Druhým 
odběratelem elektřiny v podobě podpůrných služeb je od roku 2001 provozovatel přenosové 
soustavy společnost ČEPS, a.s., pro kterou společnost v roce 2014 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 2015. Také v roce 2014 obchodovala společnost s regulační energií 
v rámci Vyrovnávacího trhu s regulační energií a nově také na Vnitrodenním trhu, oba tyto trhy 
organizuje OTE, a.s. (Operátor trhu s elektřinou). Zbývající volný elektrický výkon byl v průběhu 
roku 2014 nabízen jednak jako flexibilní dodávka silové elektřiny na denním trhu OTE, a.s. 
nebo na denním trhu s podpůrnými službami pro ČEPS, a.s., která tento trh organizuje.

Plánovanou roční hodnotu tržeb z prodeje elektrické energie se podařilo splnit 
na 97 %, což vzhledem k extrémně mírné zimě a pokračujícímu trendu poklesu 
ceny silové elektřiny je velmi dobrý výsledek. Hlavní podíl na tomto výsledku 
měly dodávky podpůrných služeb, příplatky za spalování biomasy a v neposled-
ní řadě celkové provozování výrobního zařízení.

Otevření trhu s elektřinou zastihlo společnost výborně připravenou a i v roce 2014 se pokračo-
valo ve velmi dobrých obchodních výsledcích s elektrickou energií. Společnost se stala samo-
statným subjektem zúčtování, což umožnilo mimo jiné aktivní účast na Vnitrodenním trhu OTE, 
a.s.. Podařilo se prodat veškeré volné kapacity ve výrobě elektrické energie vytvořené zkrácením 
plánovaných odstávek, realizací technických opaření, 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 následná zajištěnost sjednaných obchodů pod-
pořila perfektní spolupráce všech odborných úseků společnosti. S uspokojením lze konstatovat, 
že společnost i v roce 2014 úspěšně pokračovala v nových podmínkách energetiky, a že si stále 
drží velice dobrou pozici na trhu s elektrickou energií.

67



6968



70

výrobní a rozvodná zařízení

V oblasti výrobního a rozvodného zařízení společnosti byla veškerá činnost 
v roce 2014 opět ovlivněna snahou celé společnosti o dosažení finančních 
úspor. Z řady návrhů a podnětů byly tedy zrealizovány pouze ty akce, které byly 
vynuceny legislativou a dále rekonstrukce dožitých částí technologie popřípadě 
jejich modernizace pro zajištění spolehlivého provozu.

Rovněž rozsah oprav byl minimalizován a omezen na potřebný servis pro další jednoroční spo-
lehlivý provoz zařízení. Rozpočet oprav byl bohužel zatížen několika poruchami, jejichž důsled-
kem bylo i omezení výroby a navýšení nákladů na opravy.
Mezi nejvýznamnější investiční akce patřila především denitrifikace práškových granulačních 
kotlů K4 a K5. U kotle K4 v rozsahu primárních opatření, což představovalo úpravu spalovacího 
procesu a sekundárních opatření zařízení pro zástřik reagentu. U kotle K5 bylo pouze doplněno 
sekundární opatření denitrifikace. Oba tyto kotle budou nyní schopny plnit nové emisní limity 
platné od 1. ledna 2016. Neméně významnou akcí byla rekonstrukce filtračního zařízení od-
síření, které bylo dalším krokem k plnění nových emisních limitů SO2 a prachu. Rekonstrukce 
spočívala v náhradě stávajícího elektrofiltru filtrem hybridním, což je kombinace elektrofiltru 
a filtru tkaninového. Osazování frekvenčně řízených pohonů, tentokrát na vzduchových ventilá-
torech kotle K4, povede k dalšímu snížení vlastní spotřeby elektrické energie. Na fluidním kotli 
K6 proběhla rekonstrukce dožitého systému odtahu a dopravy ložového popela. Původní systém 
mechanických dopravníků, pneudopravy, uložení a míchání byl nahrazen novými dopravníky 
a silem pro uložení tohoto materiálu. Pro zlepšení logistiky odvozu popelů byla zvýšena kapacita 
sila polétavého popílku kotle K7.
Dále byla zrealizovaná řada drobnějších investičních akcí, které v souladu s výše uvedenými 
pravidly mají pozitivně zvýšit spolehlivost výrobního zařízení a zlepšit provozní ekonomii celého 
provozu. V neposlední řadě bylo započato s rekonstrukcí dožívajících špičkových ohříváků ŠO1, 
ŠO2 a ŠO3.
Z plánované celkové částky investičních akcí výrobního úseku ve výši 180.321 tis. Kč bylo v roce 
2014 vyčerpáno 139.775 tis. Kč.
V oblasti oprav, kromě běžného odstraňování poruch za provozu, proběhla většina naplánova-
ných oprav zařízení v období jarních odstávek. K větším opravám patřila výměna náplně rotoru 
teplosměnných košů rotačních ohříváků vzduchu kotlů K4 a K5, což v budoucnu pozitivně ovlivní 
účinnost kotle a zlepší ekonomii provozu. Na fluidním kotli K6 pokračovala výměna těžkých 
zazdívek a došlo k výměně svodky paliva a odtahu ložového popela. Zelený kotel K7 prodělal 
generální opravu odlučovače popílku a také výměnu části odtahu ložového popela. Akcí v elektro 
části byla generální oprava rozvodny zauhlování R 202 spočívající ve výměně dožitých rozvadě-
čů.
Skutečnou prověrkou dokonalé koordinace bylo odstranění závažných poruch na turbogeneráto-
rech TG1 a TG2. U turbogenerátoru TG1 byla v pouhé týdenní odstávce stroje provedena oprava 
ložisek. Zvýšené chvění a výsledky diagnostiky vedly také k otevření turbogenerátoru TG2, při 
kterém byla zjištěna destrukce 14-tého oběžného kola s následným poškozením statorové části 
stroje. Také tuto rozsáhlou opravu se podařilo odstranit za rekordních 16 dnů, a tím výrazně 
snížit ztráty ve výrobě. 
V rámci oprav tepelné sítě, kromě havárií, byly provedeny i plánované opravy při odstávkách 
jednotlivých horkovodních větví. K větším akcím patřila například oprava horkovodních přípojek 
pro Dům dětí a mládeže a Sokol 1 a oprava horkovodní šachty v ulici Brojova. 
Z celkové plánované částky na opravy ve výši 176.797 tis. Kč bylo vyčerpáno 158.410 tis. Kč.  
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Spotřeba paliva

Výroba tepelné a elektrické energie je ve společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. založena na 
spalování tuzemského paliva. Jedná se především o hnědé uhlí dodávané společnostmi Soko-
lovská uhelná, a. s. a CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r. o. o průměrné výhřevnosti 14,05 MJ/kg. 
Ke stabilizaci a zapalování parních kotlů na centrálním zdroji se používá zemní plyn.
Také v roce 2014 se dařilo udržet nízkou hodnotu ukazatelů měrné spotřeby tepla v palivu a 
to jak na výrobu tak dodávku tepla, a tím udržet klesající trend z uplynutých let. Tento pozitivní 
trend je dán především realizací technických opatření s cílem zlepšit tepelnou účinnost celého 
výrobního zařízení a s ukončením výroby tepelné energie na kotlích lokálních výtopen s nižší 
tepelnou účinností. 

Díky správnému rozhodnutí z předchozích let o spalování dřevní štěpky mohla 
společnost i v tomto roce pokračovat v ekonomicky výhodném směsném spa-
lování dřevní štěpky s uhlím ve fluidním kotli K6 a peletek z biomasy v granu-
lačních kotlích K4 a K5 a spalováním čisté biomasy na kotli K7. Spálením roční-
ho objemu 271 181 t dřevní štěpky se vyrobilo 181 011 MWh elektrické energie 
v rámci obnovitelných zdrojů, což představuje více než 28 % z celkové roční 
produkce elektrické energie.

Dosažené výsledky svědčí o důkladné péči provozovaného výrobního zařízení a důsledném sle-
dování celé ekonomie provozu.
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