
V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve vyu-
žití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská 
teplárenská, a.s budoucnost a možnost částečné náhrady 
fosilních paliv. Proto je pokračováno v nastoupené strategii 
v odpadovém hospodářství, kdy krátkodobou prioritou 
pro společnost není dosažený zisk, ale praxe ze zapojení 
se do trhu s odpady v městě Plzni. Provozování skládky 
odpadů Plzeňskou teplárenskou, a.s. přineslo do dříve za-
vedeného režimu nejen pevný řád, ale i významnou pomoc 
v sanacích starých zátěží.
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VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

RESULTS OF ECONOMY

In the sphere of waste management, particularly in use 
of the energetic potential of waste Plzeňská teplárenská, 
a.s  sees the future and an opportunity in partial replace-
ment of fossil fuels. Consequently the commenced strategy 
in waste management will be continued, when the short-
-term priority of the company is not the achieved profi t 
but experience with inclusion in the market with wastes 
in the town of Pilsen. Operation of the waste dump by 
Plzeňská teplárenská, a.s. has introduced not only a rigid 
system into the previously introduced regime, but also 
signifi cant aid in sanation of old burdens.
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VÝNOSY A NÁKLADY

REVENUES AND EXPENSES OF THE COMPANY
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STRUKTURA MAJETKU A KAPITÁLU

STRUCTURE OF ASSETS AND CAPITAL
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DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK A ZÁSOBY MATERIÁLU

TANGIBLE FIXED ASSETS AND STORES OF MATERIAL
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT V PLNÉM ROZSAHU K 31. 12. 2005

(v celých tis. Kč)
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PROFIT AND LOSS STATEMENT - LONG FORM AS AT 31 DECEMBER 05

(in whole thousand CZK)
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ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K 31. 12. 2005

(v celých tis. Kč)
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BALANCE SHEET - LONG FORM AS AT 31 DECEMBER 2005

(in whole thousand CZK)
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CASH FLOW

(v celých tis. Kč)
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CASH FLOW

(in whole thousand CZK)
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VÝROK AUDITORA

AUDITOR’S OPINION
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Dozorčí rada hodnotí kladně zejména:

dosažený hospodářský výsledek,
úspěšně provedené vyčlenění údržby,
přípravu IV. etapy výstavby s kotlem na spalování biomasy a trvalou pozornost představenstva věnovanou problematice zajištění 
biomasy,
průběh rekultivace skládky Chotíkov,
marketingovou činnost společnosti včetně otevření zákaznické kanceláře a projektu vytápění rodinných domů na Sylvánu,
pozornost, která je věnována spolehlivosti horkovodní soustavy.

Od 1. 1. 2005 do data jednání řádné valné hromady dne 27. 6. 2005 
pracovala dozorčí rada ve složení: Ing. Radmila Čechová, Ing. Vladislav 
Krásný, Mgr. Karel Syka, Lukáš Paleček, Dipl.- Ing. Gert Wölfel a Bc. 
Simona Spalová. Zástupci zaměstnanců byli Ing. Jiří Fencl, František Mach 
a Ing. Karel Dostál.

Na jednání řádné valné hromady společnosti 27. 6. 2005 byl odvolán 
člen dozorčí rady Dipl. – Ing. Gert Wölfel. Členem dozorčí rady byl zvolen 
Ing. Mgr. Václav Šuma.

Dozorčí rada se v průběhu roku 2005 sešla na 10 řádných jedná-
ních. Všechna jednání dozorčí rady byla usnášeníschopná. Ve dnech 
13. - 14. 12. 2005 se konalo společné pracovní výjezdní zasedání před-
stavenstva, dozorčí rady a vedení společnosti, kde bylo projednáno plnění 
hlavních strategických úkolů společnosti.

V průběhu roku 2005 se dozorčí rada při uplatňování svého práva 
kontroly řídila stanovami společnosti a obecně závaznými právními před-
pisy 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 majoritního i minoritních 
akcionářů se soustředila kromě jiného na kontrolu průběžných ekono-
mických výsledků, plnění podnikatelského záměru a usnesení řádné valné 
hromady konané dne 27. 6. 2005. Současně napomáhala představenstvu 
při naplňování strategie rozvoje akciové společnosti. Představenstvem jí 
byly poskytovány všechny potřebné podklady, informace a vysvětlení. 
V činnosti představenstva nebyly shledány závady ani porušení stanov 
společnosti ani platných zákonů.

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

Po přezkoumání roční účetní závěrky dozorčí rada konstatuje, že podle 
jejích poznatků a zprávy auditorské firmy tato odpovídá skutečnosti a po-
dává akcionářům pravdivý přehled o majetku, závazcích, jmění, finanční 
situaci a celkových výsledcích hospodaření společnosti v roce 2005.

Po přezkoumání konsolidované účetní závěrky konsolidačního celku 
Plzeňská teplárenská, a.s. k 31. 12. 2005 dozorčí rada konstatuje, že 
podle jejích poznatků a zprávy auditorské firmy tato odpovídá skuteč-
nosti a podává akcionářům pravdivý přehled o majetku, závazcích, jmění, 
finanční situaci a celkových výsledcích hospodaření konsolidačního celku  
v roce 2005.

Dozorčí rada v souladu s právními předpisy posoudila návrh před-
stavenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2005 a konstatovala, 
že návrh byl zpracován v souladu se stanovami společnosti a platnými 
právními normami. Dozorčí rada tudíž schvaluje výsledky hospodaření 
za rok 2005 a doporučuje valné hromadě schválit navržené rozdělení 
zisku za rok 2005.

Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami 
za rok 2005 dle § 66a, odst. 9 obchodního zákoníku ze dne 14. 3. 2006 
vypracovanou představenstvem Plzeňské teplárenské, a.s. jako vůči Městu 
Plzni ovládanou osobou bez výhrad.
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From 1. 1. 2005 till the General Meeting of 27. 6. 2005 the Supervisory Board had the following members: Ing.Radmila Čechová, 
Ing.  Vladislav Krásný, Mgr. Karel Syka, Lukáš Paleček, Dipl.- Ing. Gert Wölfel and Bc. Simona Spalová. The employees were repre-
sented by Ing. Jiří Fencl, František Mach and Ing. Karel Dostál.

A member of the Supervisory Board, Dipl. - Ing. Gert Wölfel, was removed from his position at the ordinary general meeting of  
27. 6. 2005.  Ing. Mgr. Václav Šuma was elected as a new member of the Supervisory Board..

The Supervisory Board convened 10 ordinary meetings during the course of 2005. All meetings of the Supervisory Board had 
a quorum. On 13. - 14. 12. 2005 a joint meeting took place outside the company when the Company Board, the Supervisory Board 
and the Company Management discussed the fulfilment of main strategic tasks of the company. 

During the course of 2005 the Supervisory Board followed the Articles of Association and the generally binding legal regulations 
valid for public limited companies when exercising its right to supervise. The Supervisory Board focused, in particular, on its main 
task, e.g. the supervision of the performance of the Company Board and the review of the annual financial statement and the pro-
posal for the distribution of the profit. The Board focused, amongst others, on checking the ongoing economic results, the fulfilment 
of enterprise objectives and the resolutions of the ordinary general meeting of  27. 6. 2005 whilst observing the interests of major 
and minor shareholders. The Supervisory Board also helped the Company Board to fulfil the development strategies for the public 
limited company. The Company Board provided all necessary documents, information and explanations. No faults were found with 
the activities of the Company Board; and no violation of the Articles of Association or of valid laws was established. 

REPORT BY THE SUPERVISORY BOARD

Ing. Radmila Čechová
Chairwoman of the Supervisory Board

of Plzeňská teplárenská, a.s.

After the review of the annual financial statement the Supervisory Board states, that based on its findings and a report made by an 
auditing company, the financial statement corresponds with the actual situation and provides a true overview of property, obligations, 
equity, financial situation and the overall economic result of the company in 2005. 

After the review of the consolidated financial statement for the consolidated unit Plzeňská teplárenská, a.s. as of 31. 12. 2005, the 
Supervisory Board states that based on its findings and a report made by an auditing company the financial statement corresponds 
with the actual situation and provides a true overview of property, obligations, equity, financial situation and the overall economic 
result of the company in 2005. 

The Supervisory Board considered the proposal made by the Company Board to redistribute the company profit for 2005 in ac-
cordance with legal regulations and stated that the proposal had been prepared in accordance with the Articles of Association and 
valid legal standards. The Supervisory Board adopts the economic result for 2005 and recommends the adoption of the proposed 
profit distribution for 2005 by the General Meeting. 

The Supervisory Board reviewed the report on conflicting interests for 2005 of 14. 3. 2006 prepared by the Company Board of 
Plzeňské teplárenské, a.s in accordance with Section 66a, paragraph 9 of the Commercial Code in relation to the Town of Plzen as 
the controlled person, and had no reservations to the report.  

In conclusion, I would like to thank, on behalf of the Supervisory Board, to everybody participating on the successful fulfilment 
of the business objective and the fulfilment of strategic objectives as approved by the resolution of the ordinary general meeting of 
Plzeňské teplárenské a.s. and I would like to wish them just as successful year in 2006.  

In particular, the Supervisory Board views the following as very positive:

the economic result achieved
successful singling out of maintenance 
preparation of the 4th stage of construction for a furnace burning biomass, and the permanent attention of the board paid to the 
issue of the provision of biomass  
reclamation works at Chotíkov dumping ground
company marketing including the opening of a customer service and the project of heating detached houses at Sylván 
attention paid to the reliability of hot-water distribution systems. 

Ing. Radmila Čechová
předsedkyně dozorčí rady
Plzeňské teplárenské, a.s.

V závěru bych chtěla jménem dozorčí rady poděkovat všem, kteří se v roce 2005 podíleli na úspěšném plnění podnikatelského 
záměru a plnění strategických cílů schválených usnesením řádné valné hromady Plzeňské teplárenské, a.s., s přáním, aby rok 2006 
byl neméně tak úspěšný jako rok 2005.


