
1  CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI

1.1 Založení společnosti
Plzeňská teplárenská, a.s. se sídlem v Plzni, 
Doubravecká 2578/1, PSČ 304 10, byla založena 
1. ledna 1994 jako akciová společnost a je zapsána 
do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem 
v Plzni oddíl B, vložka 392. 
Hlavní činností společnosti je výroba a rozvod tepelné 
energie, výroba elektřiny a obchod s elektřinou.

1.2 Hlavní akcionáři
Základní kapitál společnosti k 31. 12. 2008 činil 
1.092.957.000,- Kč a je tvořen 1 092 957 ks 
kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 
1.000,- Kč. Od 25. 4. 2008 je 100% akcionářem 
společnosti Statutární město Plzeň.

1.3 Změny v obchodním rejstříku
V roce 2008 došlo ve vrcholných orgánech společnosti 
k následujícím změnám, které se promítly do zápisu 
v obchodním rejstříku: 
Dne 6. 2. 2008 projednala na svém řádném zasedání 
dozorčí rada společnosti rezignaci pana Petra Tofla 
na funkci člena dozorčí rady společnosti a tímto dnem 
výkon jeho funkce dle Stanov společnosti zanikl.
Dne 11. 4. 2008 projednala na svém mimořádném 
zasedání dozorčí rada společnosti rezignaci pana Adama 
Soleho na funkci člena dozorčí rady společnosti a tímto 
dnem výkon jeho funkce dle Stanov společnosti zanikl.
Mimořádnou valnou hromadou společnosti dne 
11. 4. 2008 byli zvoleni členy dozorčí rady společnosti 
pánové Jiří Fremr a Rudolf Brousek. 
Mimořádnou valnou hromadou společnosti dne 
11. 4. 2008 byl zvolen členem představenstva 
společnosti Ing. Milan Uhlík.
Dne 10. 6. 2008 rezignoval na řádném jednání 
představenstva společnosti na svou funkci předsedy 
představenstva Ing. Miroslav Levora a na témže jednání 
byl zvolen jeho místopředsedou.
Dne 10. 6. 2008 rezignoval na řádném jednání 
představenstva společnosti na funkci místopředsedy 
představenstva pan Roman Jurečko a na témže jednání 
byl zvolen jeho předsedou.

Změny po 31. 12. 2008
Na řádném jednání představenstva společnosti dne 
27. 2. 2009 byla projednána rezignace na funkci člena 
představenstva společnosti Ing. Petra Náhlíka a současně 
byl náhradním členem představenstva do nejbližší valné 
hromady kooptován MUDr. Pavel Boček.

1.4 Organizační struktura společnosti 
V roce 2008 byli v přímé podřízenosti generálního 
ředitele tři odborní ředitelé, kteří řídili hlavní úseky 
společnosti: výrobní, finanční a obchodně technický. Dále 
byl v přímé podřízenosti generálního ředitele manažer 
projektu odpadového hospodářství. Generálním ředitelem 
je od 1. 1. 2002 jmenován Mgr. Tomáš Drápela.
Vnitřní organizace společnosti je řízena organizačním 
řádem, který dle Stanov společnosti schvaluje 
představenstvo.

1.5 Statutární orgány
Představenstvo
Roman Jurečko – předseda
Ing. Miroslav Levora – místopředseda
Mgr. Tomáš Drápela – člen
Ing. Petr Náhlík – člen
Ing. Milan Uhlík – člen
Dozorčí rada
Mgr. Karel Syka - předseda
Ing. Jiří Bis – místopředseda
Gabriela Valentová – členka
Ing. Vladislav Krásný – člen
Ing. Karel Dostál – člen 
František Mach – člen
Ing. Jan Knotek – člen
Rudolf Brousek – člen
Jiří Fremr – člen
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1 INFORMATION ABOUT THE COMPANY

1.1 Formation of the Company
Plzeňská teplárenská, a.s., with its registered office 
at Plzeň, Doubravecká 2578/1, postal code 304 10, was 
formed as a joint-stock company on 1st January 1994 
and it is incorporated with the Commercial Register kept 
by the Regional Court in Plzeň, Section B, File 392. 
The main activity of the company is the production and 
distribution of thermal energy, generation of electricity 
and electricity trade. 

1.2 Main Shareholders 
As of 31st December 2008, the registered capital 
of the company amounted to CZK 1,092,957,000.00 
and it consists of 1,092,957 common registered 
shares in the nominal value of CZK 1,000.00. 
As of 25 April 2008, a 100% shareholder 
of the company is the Corporate Town of Plzeň. 

1.3 Changes in the Commercial Register
In 2008, the supreme bodies of the companies 
underwent the following changes reflected 
by registrations with the Commercial Register:
On 6th February 2008, the Supervisory Board 
of the company discussed at its regular meeting 
the resignation of Mr. Petr Tofl from the office 
of a member of the Supervisory Board of the company 
and his discharge of office terminated according 
to the corporate Articles of Association as of this date.
On 11st April 2008, the Supervisory Board of the 
company discussed at its extraordinary meeting the 
resignation of Mr. Adam Soleh from the office of 
a member of the Supervisory Board of the company 
and his discharge of office terminated according to the 
corporate Articles of Association as of this date.
The extraordinary General Meeting of the company 
elected Mr. Jiří Femr and Mr. Rudolf Brousek to the office 
of members of the Supervisory Board on 11st April 2008. 
The extraordinary General Meeting of the company 
elected Ing. Milan Uhlík to the office of a member 
of the Supervisory Board on 11st April 2008.
On 10th June 2008, Ing. Miroslav Levora resigned from 
his office of the Chairman of the Board of Directors 
at a regular meeting of the corporate Board of Directors 

and at the same meeting he was elected its Vice-
Chairman. 
On 10th June 2008, Mr. Roman Jurečko resigned from 
his office of the Vice-Chairman of the Board of Directors 
at a regular meeting of the corporate Board of Directors 
and at the same meeting he was elected its Chairman.

Changes after 31st December 2008
On 27th February 2009, the regular meeting of the 
corporate Board of Directors discussed resignation of 
Ing. Petra Náhlík from the office of a member of the 
corporate Board of Directors and at the same time, 
MUDr. Pavel Boček was co-opted a substitute member of 
the Board of Directors until the next General Meeting. 

1.4 Organization Structure of the Company 
In 2008, three expert directors were directly 
subordinated to the General Manager as they managed 
three main departments of the company: production, 
financial and business-technical ones. In addition, the 
director general was a direct superior to the waste 
management project manager. As of 1st January 2002, 
Mgr. Tomáš Drápela has been the General Manager. 
The internal organization of the company is governed 
by the rules of organization, which are approved by the 
Board of Directors according to the corporate Articles of 
Association. 

1.5 Statutory Bodies
Board of Directors
Roman Jurečko – Chairman
Ing. Miroslav Levora – Vice-Chairman
Mgr. Tomáš Drápela – Member
Ing. Petr Náhlík – Member
Ing. Milan Uhlík – Member
Supervisory Board 
Mgr. Karel Syka – Chairman
Ing. Jiří Bis – Vice-Chairman
Gabriela Valentová – Member
Ing. Vladislav Krásný – Member
Ing. Karel Dostál – Member
František Mach – Member
Ing. Jan Knotek – Member
Rudolf Brousek – Member
Jiří Fremr – Member
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1.6 Pracovníci, osobní náklady

Celkové osobní náklady byly vyplaceny ve výši 
186.243 tis. Kč, viz tabulka k bodu 3.5.2.
Generální ředitel, odborní ředitelé a vedoucí projektu 
4. etapy výstavby používají pro služební a osobní účely 
osobní automobily společnosti.

1.7 Uložení výroční zprávy
Výroční zpráva společnosti je k dispozici v sídle 
společnosti a k nahlédnutí ve sbírce listin, která 
je součástí obchodního rejstříku vedeného Krajským 
soudem v Plzni, oddíl B, vložka 392. 

2 ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ 
ZÁSADY

2.1 Základ účetnictví
Metodika účetnictví se řídí Zákonem o účetnictví 
č. 563/1991 Sb. a vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění 
pozdějších změn a dodatků. 

2.2 Způsoby ocenění
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn 
pořizovacími cenami. Movitý majetek vložený do Plzeňské 
teplárenské, a.s. v roce 1997 je individuálně oceněn 
dle znaleckého posudku. Nemovitý majetek vložený 
do Plzeňské teplárenské, a.s. v roce 1998 je oceněn 
ve výši původní zůstatkové účetní ceny. 
V roce 2008 byl jako hmotný dlouhodobý majetek 
klasifikován majetek se vstupní cenou 40.000,- Kč 
a vyšší, s provozně-technickými funkcemi delšími 

než jeden rok, jako nehmotný dlouhodobý majetek se 
vstupní cenou 60.000,- Kč a vyšší, s dobou použitelnosti 
delší než jeden rok.
Dlouhodobým hmotným a nehmotným majetkem je též 
drobný hmotný a nehmotný majetek, který byl pořízen 
v období od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2001.

Povolenky na emise
Povolenky na emise, přidělené podle zákona 
č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových plynů, jsou oceněny 
reprodukční pořizovací cenou. Tato cena byla zjištěna jako 
součin ceny v  EUR jedné povolenky na burze Nord Pool 
Oslo v den uskutečnění účetního případu (tj. v den připsání 
na účty vedené Registrem OTE) a platného denního kurzu 
ČNB.
Nakoupené povolenky EUA i CER se oceňují pořizovací 
cenou.

Cenné papíry
Dlouhodobé majetkové podíly jsou oceněny pořizovací 
cenou. 

Najatý majetek
K zajištění dodávek tepelné energie ve městě Plzni má 
Plzeňská teplárenská, a.s. pronajatý majetek města Plzně 
na základě Smlouvy o komplexním pronájmu, provozování 
a údržbě výměníkových stanic, kolektorů a sekundárních 
rozvodů ve znění pozdějších dodatků. Tento pronajatý 
majetek je evidován v podrozvahové evidenci v pořizovacích 
cenách v celkové hodnotě 866.374 tis. Kč.
K zajištění činností vyplývajících ze Smlouvy o podnájmu, 
provozování a údržbě skládky odpadů Chotíkov má 
společnost v podnájmu od Dobrovolného svazku obcí 
Skládka odpadů Chotíkov majetek, který je evidován 
v podrozvahové evidenci v pořizovacích cenách v celkové 
hodnotě 58.351 tis. Kč.

1.6 Employees, Cost of Staff

Total costs of staff were paid in the amount of 
CZK 186,243 thousand, see the table related to Section 
3.5.2.
The General Manager, expert directors and the head 
of the construction stage 4 project use company cars 
for company and personal purposes. 

1.7 Annual Report Storing 
The annual report of the company is available 
at the registered office of the company and for 
inspection purposes in the collection of documents, 
which forms a part of the Commercial Register kept 
by the Regional Court in Plzeň, Section B, File 392.

2 ACCOUNTING METHODS AND GENERAL 
ACCOUNTING PRINCIPLES

2.1 Basis of Accounting
The methodology of accounting is governed by the 
Accounting Act No. 563/1991 Coll. and by Decree 
No. 500/2002 Coll., as amended. 

2.2 Manners of Evaluation 
Fixed Tangible and Intangible Assets
Fixed tangible and intangible assets are stated 
at purchase prices. Movable assets invested into 
Plzeňská teplárenská, a.s. in 1997 are assessed 
individually according to an expert opinion. Immovable 
assets invested to Plzeňská teplárenská, a.s. in 1998 
are stated in the amount of the original net book 
accounting value.

In 2008, assets with an acquisition price 
of CZK 40,000.00 and higher with operating-technical 
functions longer than one year were classified as fixed 
tangible assets and those with an acquisition price 
of CZK 60,000.00 and higher with usable life of more than 
one year are classified as fixed intangible assets. 
Fixed tangible and intangible assets also include the petty 
tangible and intangible assets acquired in the period from 
1st January 1994 to 31st December 2001. 

Emission Permits
Emission permits assigned according to Act No. 695/2004 
Coll., on Conditions of Trading with Greenhouse Gases 
Emission Permits are stated at their reproduction 
acquisition price. This price was ascertained as a product 
of the EUR price of one permit at the stock exchange 
Nord Pool Oslo on the date of performing the accounting 
transaction (i.e. on the date of crediting the accounts kept 
by the OTE Register) and the applicable daily exchange 
rate of the Czech National Bank. 
The purchased EUA as well as CER permits are stated 
at their acquisition price. 

Securities
Long-term property shares are stated at their acquisition 
price.
 
Leased Assets
In order to secure supplies of thermal energy in the city of 
Plzeň, Plzeňská teplárenská, a.s. leased property of the city 
of Plzeň on the basis of the Contract on Complex Lease, 
Operation and Maintenance of Calorifier Rooms, Collectors 
and Secondary Distribution Systems, as amended. 
Such leased assets are recorded on the accounts off 
balance sheet in acquisition prices in the total value 
of CZK 866,374 thousand. 
In order to secure activities following from the Contract 
on Sublease, Operation and Maintenance of Waste Dump 
Chotíkov, the company has subleased assets from the 
Voluntary Association of Municipalities “Waste Dump 
Chotíkov”, the assets being recorded on the accounts off 
balance sheet in acquisition prices in the total value of 
CZK 58,351 thousand. 

70 71



Zásoby
Nakupované zásoby oceňujeme pořizovacími cenami. 
Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení materiálu, 
poštovné, dopravné apod.
Pro výdej zásob ze skladu (kromě paliva) se používá 
metoda FIFO, kdy pro ocenění přírůstku zásob se použije 
jako první cena pro ocenění úbytku. Palivo oceňujeme 
průměrnými cenami.

2.3 Odpisové metody
Majetek společnosti je odepisován na základě odpisového 
plánu. Účetní odpisy jsou uplatňovány podle plánované 
délky životnosti majetku. Odepisujeme měsíčně 
pravidelně od doby uvedení do užívání. 
Majetek společnosti je daňově odepisován lineárním 
způsobem. 

2.4 Přepočty cizích měn
Pro přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu 
byl používán platný denní kurs ČNB v den uskutečnění 
účetního případu. V roce 2008 jsme účtovali v cizích 
měnách pouze při nákupu materiálu a služeb a zahraniční 
služební cesty. Žádný majetek v cizí měně Plzeňská 
teplárenská, a.s. nemá.

2.5 Stanovení opravných položek
Opravná položka k nabytému majetku - Oceňovací 
rozdíl k nabytému majetku
Opravná položka k nabytému majetku byla vytvořena 
v roce 1998, k vloženému nemovitému majetku ve výši 
rozdílu mezi zůstatkovou účetní cenou a cenou určenou 
znaleckým posudkem, když tato je zapsána v obchodním 
rejstříku. Opravná položka se odepisuje měsíčně 
do nákladů po dobu 15ti let (7.612 tis. Kč ročně).

Opravná položka k pohledávkám
Opravné položky k pohledávkách za dlužníky v konkurzním 
a vyrovnávacím řízení jsou tvořeny ve výši 100 %, 
k ostatním pohledávkám po 6ti měsících po splatnosti 
ve výši 20 %, kromě pohledávek s rozvahovou hodnotou 
do 30 tis. Kč, kdy podle zákona č. 593/1993 Sb, § 8c 
se tvoří opravné položky ve výši 100 %, pokud uplynulo 
od splatnosti 12 měsíců. V roce 2008 byly vytvořeny 
opravné položky k pohledávkám ve výši 280 tis. Kč, 
celkem vytvořené opravné položky činí 1.939 tis. Kč.

Inventory
We state purchased inventory at acquisition prices. 
An acquisition price includes the price of acquisition 
of material, postage, carriage, etc. 
In order to give the inventory out of the warehouse (except 
for fuel), one applies the FIFO method. When assessing 
the inventory increase, one shall at first apply the price 
for assessment of decrease.

2.3 Depreciation Methods
The assets of the company are depreciated according 
to the depreciation plan. Account depreciation is applied 
according to the planned usable life of the assets. 
We have been depreciating regularly on a monthly basis 
as of the moment of commissioning. 
As concerns tax depreciation, the assets of the company are 
depreciated in the straight-line manner. 

2.4 Foreign Currency Conversion
In order to convert the figures in foreign currencies 
to the Czech currency, we applied the valid daily exchange 
rate of the Czech National Bank on the date of performing 
the accounting transaction. In 2008, we accounted in foreign 
currencies only upon purchase of material and services and 
foreign business trips. Plzeňská teplárenská, a.s. does not 
have any assets in a foreign currency. 

2.5 Specification of Allowances
Allowance to Acquired Assets – Difference in Valuation 
of Acquired Assets 
The allowance to acquired assets was created in 1998 
in related to the invested immovable assets in the amount 
of the difference between the accounting net book value 
and the price stated in the expert opinion as it is registered 
with the Commercial Register. The allowance is depreciated 
on a monthly basis into costs for the period of 15 years (CZK 
7,612 thousand a year). 

Allowance to Receivables 
The allowances to receivables in debtors in bankruptcy and 
settlement proceedings are created in the amount of 100%. 
As concerns other receivables, they are created in the amount 
of 20% after 6 months as of their due date except for 
receivables with balance-sheet value up to CZK 30 thousand 
while according to Act No. 593/1993 Coll., Section 8c, 

allowances in the amount of 100% are created in the 
event 12 months have expired as of the due date. In 
2008, allowances to receivables were created in the 
amount of CZK 280 thousand. The created allowances 
amount in total to CZK 1,939 thousand. 

2.6 Change of Accounting Methods
In 2008, there was no change in the accounting 
principles and methods. 

3 ADDITIONAL INFORMATION TO THE 
BALANCE SHEET AND THE PROFIT AND 
LOSS STATEMENT 

3.1 Operation
In 2008, the total installed heat output of Plzeňská 
teplárenská, a.s. was 479.3 MW. The heating plant 
Doubravka was in reserve. Supplies of heat and 
electricity were performed according to the customer 
requirements. In the period from May to October 2008, 
cooling stations were operated in Plzeňský Prazdroj, 
in the Teaching Hospital at Lochotín and newly in the 
Shopping Centre Galerie Dvořák at Slovany and in the 
Parkhotel at Bory. In the course of the year, the number 
of gas boiler plants was reduced from 14 to 13, this gas 
boiler plant was changed to the hot-water network. 
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2.6 Změna účetních metod
V roce 2008 nedošlo k žádným změnám v účetních 
zásadách a metodách.

3 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU 
ZISKU A ZTRÁTY

3.1 Provoz
V roce 2008 byl celkový instalovaný tepelný výkon 
Plzeňské teplárenské, a.s. 479,3 MWt. Výtopna 
Doubravka byla v záloze. Dodávka tepla a elektřiny 
probíhala dle požadavků odběratelů. V období květen – 
říjen 2008 byly provozovány stanice chladu v Plzeňském 
Prazdroji, ve Fakultní nemocnici na Lochotíně a nově 
v OD Galerie Dvořák na Slovanech a v Parkhotelu 
na Borech. V průběhu roku se snížil počet ze 14ti 
domovních plynových kotelen na 13, tato plynová kotelna 
byla přepojena na horkovodní sítť.



3.2 Pořízení majetku
Na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 
(převážně SW) bylo vynaloženo 4.362 tis. Kč.
Na pořízení dlouhodobého hmotného majetku bylo v roce 
2008 vynaloženo 324.016 tis.Kč, a to zejména na:

Na IV. etapu výstavby (kotel K7 a TG3) byly poskytnuty 
zálohy v celkové výši 181.899 tis. Kč.

3.3 Dotace
Plzeňská teplárenská, a.s. zajišt’ovala rekultivaci 
skládky odpadů Chotíkov – kazeta K1. Rekultivace byla 
dokončena a zkolaudována v květnu 2008. Na rekultivaci 
obdržela společnost od Dobrovolného svazku obcí 
Skládka odpadů Chotíkov dotaci ve výši 6.885 tis. Kč.

3.4 Rozvaha

3.4.1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 
a společnostech pod podstatným vlivem, cenné 
papíry ve vlastnictví společnosti
V roce 2000 společnost nabyla koupí 2 312 ks akcií 
Plzeňské distribuce tepla, a.s., Edvarda Beneše 430/23, 
301 00 Plzeň. V červnu roku 2006 došlo k nákupu 
dalších 3 332 ks akcií. Plzeňská teplárenská, a.s. se tak 
podílela 83 % na základním kapitálu této společnosti, 
která byla v říjnu 2006 přejmenována na Plzeňské 
služby a.s., IČ 25205960. Ke dni 31. 12. 2008 získala 
Plzeňská teplárenská, a.s. koupí dalších 1 156 ks akcií. 
Vlastní tedy úhrnem 6 800 ks akcií této společnosti, což 
představuje 100 %. Vlastní kapitál činí 30.146 tis. Kč, 
výsledek hospodaření za rok 2008 je zisk 3.334 tis. Kč.
V dubnu 2006 byla založena firma Plzeňská teplárenská, 
AUTODOPRAVA s.r.o., Doubravecká 2578/1, 304 
10 Plzeň, IČ 26410460, kde vlastní Plzeňská 
teplárenská, a.s. 100% podíl. Vlastní kapitál společnosti 
činí k 31. 12. 2008 8.826 tis. Kč. V roce 2008 
hospodařila tato společnost se ziskem 317 tis. Kč. 
Plzeňská teplárenská, a.s. vlastnila 50 ks akcií 
společnosti Plzeňská energetika a.s., Tylova 57, 316 00 
Plzeň, IČ 25240668. V květnu 2008 byly všechny tyto 
akcie prodány.

3.4.2 Drobný hmotný a nehmotný majetek
Jedná se o hmotný majetek s dobou použitelnosti delší 
než 1 rok oceněný při pořízení cenou nižší než 40 tis. Kč 
a nehmotný nižší než 60 tis. Kč. Při výdeji do spotřeby 
se odepisuje jednorázově do nákladů a sleduje se 
v podrozvahové evidenci.
V roce 2008 bylo pořízeno tohoto majetku 
za 3.245 tis. Kč. Celkem evidujeme drobný majetek 
za 16.138 tis. Kč.

3.2 Assets Acquisition
As much as CZK 4,362 thousand was spent on acquisition 
of fixed intangible assets (mostly SW). 
As much as CZK 324,016 thousand was spent on 
acquisition of fixed tangible assets in 2008, namely 
in particular on: 

Advance payments in the total amount 
of CZK 181,899 thousand were provided for stage IV of 
the construction stage (boiler K7 and TG3). 

3.3 Subsidies
Plzeňská teplárenská, a.s. provided rehabilitation of the 
waste dump Chotíkov – container K1. The rehabilitation 
was completed and approved in May 2008. For the 
rehabilitation purposes, the company received a subsidy 
in the amount of CZK 6,885 thousand from the Voluntary 
Association of Municipalities “Waste Dump Chotíkov”. 

3.4 Balance Sheet

3.4.1 Shares in Controlled and Managed Entities 
and Companies under Substantial Influence, 
Securities Owned by the Company 
In 2000, the company purchased 2,312 shares 
of Plzeňská distribuce tepla, a.s., Edvarda Beneše 
430/23, 301 00 Plzeň. In June 2006, it purchased 
other 3,332 shares. Hence Plzeňská teplárenská, 
a.s. had an 83% share in the registered capital of 
this company, whose name was changed to Plzeňské 
služby a.s., Company Identification No. 25205960 in 
October 2006. As of 31st December 2008, Plzeňská 
teplárenská, a.s. purchased other 1,156 shares. Hence 
in total, it owns 6,800 shares of this company, which 
represents 100%. The shareholder’s capital amounts 
to CZK 30,146 thousand, in 2008, the company 
generated profit in the amount of CZK 3,334 thousand. 
In April 2006, the company Plzeňská teplárenská, 
AUTODOPRAVA s.r.o., Doubravecká 2578/1, 304 
10 Plzeň, Company Identification No. 26410460, 
was established, in which Plzeňská teplárenská, a.s. 
owns a 100% share. As of 31st December 2008, 
the shareholder’s capital of the company amounted to 
CZK 8,826 thousand. In 2008, this company generated 
profit in the amount of CZK 317 thousand. 
Plzeňská teplárenská, a.s. owned 50 shares of the 
company Plzeňská energetika a.s., Tylova 57, 316 00 
Plzeň, Company Identification No. 25240668. In May 
2008, all these shares were sold.

3.4.2 Petty Tangible and Intangible Assets
These are tangible assets with usable life of more 
than 1 year assessed, upon their acquisition, 
to a price lower than CZK 40 thousand and as concerns 
intangible assets, lower than CZK 60 thousand. Upon 
their consumption, they are depreciated by a single 
application into the costs and it is monitored in the 
accounts off balance sheet. 
In 2008, these assets were acquired in the value of 
CZK 3,245 thousand. In total, we have records of petty 
assets worth CZK 16,138 thousand. 
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3.4.3 Povolenky na emise
Povolenky na emise držené Plzeňskou teplárenskou, a.s. 
jsou vedeny v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. 
v aktivech na ř. B.I.6. – Jiný dlouhodobý nehmotný 
majetek (421.483 tis. Kč). Odhad spotřeby povolenek 
za rok 2008 je uveden v dohadných účtech pasivních 
na ř. B.III.10. (444.951 tis. Kč). Vyřazení emisních 
povolenek z nehmotného majetku ve skutečné 
výši spotřeby bude provedeno na základě ověření 
autorizovanou osobou dle vyhlášky č. 696/2004 Sb. 
a odevzdaného počtu povolenek v roce 2009.

3.4.4 Vlastní kapitál
Vlastní kapitál se zvýšil o 666.499 tis. 
Kč, z 2.749.518 tis. Kč k 31. 12. 2007 
na 3.416.017 tis. Kč k 31. 12. 2008.
Změny vlastního kapitálu rozebírá následující tabulka 
(v tis. Kč):

Základní kapitál společnosti je rozdělen na 1 092 957 ks 
kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité 
hodnotě 1.000,- Kč.
Valná hromada rozhodla dne 5. 6. 2008 o rozdělení 
zisku roku 2007 takto:
- Příděl do rezervního fondu:  20.554 tis. Kč
- Příděl do statutárního fondu:    4.460 tis. Kč 
- Výplata dividend     152.118 tis. Kč 
- Nerozdělený zisk             233.948 tis. Kč

3.4.5 Dlouhodobé pohledávky 
Na majetku města Plzně pronajatém Plzeňské 
teplárenské, a.s. bylo v roce 2006 z důvodu zajištění 
řádných dodávek tepelné energie provedeno nezbytně 
nutné technické zhodnocení, o kterém bylo účtováno jako 
o nedokončené výrobě v aktivech rozvahy  na ř. C.I.2. 
Radou města Plzně byla schválena Dohoda o narovnání, 
podle které bylo technické zhodnocení městem 
Plzní v květnu 2007 odkoupeno. Z této pohledávky 
43.109 tis. Kč byla část zaplacena a zbývajících 
23.109 tis. Kč bude uhrazeno dle Dohody o narovnání 
do června 2010. Dlouhodobá část této pohledávky je 
uvedena v aktivech na ř. C.II.1. (13.109 tis. Kč).
Jako dlouhodobá je též vedena pohledávka z titulu 
prodeje tepelného majetku ve výši 793 tis. Kč, která 
bude splacena do roku 2011.

3.4.6 Jiné dlouhodobé pohledávky 
Plzeňská teplárenská, a.s. eviduje pohledávku 
za dceřinnou společností Plzeňské služby a.s. z titulu 
výplaty dividend ve výši 79.815 tis. Kč, která měla 
být splacena do 30. 6. 2007. Na základě Dohody 
o prolongaci termínu byla splatnost prodloužena 
do 30. 6. 2010. Dlouhodobá část této pohledávky 
je vykazována na C.II.7. (39.815 tis. Kč). 

3.4.3 Emission Permits
The emission permits held by Plzeňská teplárenská, a.s. 
are kept in line B.I.6. – Other fixed intangible assets (CZK 
421,483 thousand) according to Decree No. 500/2002 Coll. 
The estimated consumption of permits in 2008 is specified 
in the estimated accrued items in line B.III.10. (CZK 
444,951 thousand). The emission permits will be withdrawn 
from the intangible assets in the amount corresponding 
to the actual consumption on the basis of verification 
performed by an authorized person according to Decree 
No. 696/2004 Coll. and the delivered number of permits 
in 2009. 

3.4.4 Shareholder’s Capital
The shareholder’s capital was increased by CZK 
666,499 thousand from CZK 2,749,518 thousand 
as of 31st December 2007 to CZK 3,416,017 thousand 
as of 31st December 2008. 
Changes in the shareholder’s capital are specified 
in the following table (in thousand CZK): 

The registered capital of the company is divided 
into 1,092,957 pieces of ordinary registered shares 
in the form of certificates in the nominal value 
of CZK 1,000.00.
On 5th June 2008, the General Meeting decided 
to distribute the profit of 2007 as follows: 
- Contribution to the reserve fund: CZK 20,554 thousand
- Contribution to the statutory fund: CZK 4,460 thousand
- Payment of dividends  CZK 152,118 thousand
- Undistributed profit  CZK 233,948 thousand

3.4.5 Long-Term Receivables 
The necessary technical improvement was carried out 
on the assets of the city of Plzeň rented to Plzeňská 
teplárenská, a.s. in 2006 in order to secure due supplies 
of thermal energy. This was accounted for as production 
in process within the assets of the balance sheet 
in line C.I.2. In May, the council of the city of Plzeň 
approved the Settlement Agreement, according 
to which the technical improvement was purchased 
by the city of Plzeň in May 2007. Out of this receivable 
of CZK 43,109 thousand, a portion has been paid and 
the remaining CZK 23,109 thousand will be settled 
according to the Settlement Agreement by June 2010. 
The long-term portion of this receivable is included 
in the assets in line C.II.1. (CZK 13,109 thousand).  
The receivable from the sale of thermal assets 
in the amount of CZK 793 thousand is also kept 
as a long-term one and it will be repaid by 2011.

3.4.6 Other Long-Term Receivables 
Plzeňská teplárenská, a.s. has a receivable 
in its subsidiary Plzeňské služby a.s. on the 
basis of dividend payment in the amount 
of CZK 79,815 thousand that was to be paid by 
30th June 2007. On the basis of the Agreement on 
Deadline Extension, the due date was postponed 
to 30th June 2010. The long-term portion of these 
receivables is shown in C.II.7 (CZK 39,815 thousand). 
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3.4.7 Pohledávky a závazky z obchodních vztahů
Pohledávky k 31. 12. v tis. Kč (krátkodobé)

Závazky k 31. 12. v tis. Kč (krátkodobé)

Jako krátkodobé závazky společnost eviduje též smluvní 
zádržné v celkové výši 4.561 tis. Kč.  
Pasivní zůstatek krátkodobých pohledávek v hodnotě 
5.676 tis. Kč (přeplatky za dodávky tepla) je vykazován 
rozvahově na řádce B.III.1. – závazky z obchodního styku. 

3.4.8 Dlouhodobé závazky
Odložená daň - odložený daňový závazek tvoří rozdíl mezi 
účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého 
majetku, odložená daňová pohledávka vznikla z titulu 
dohadných položek odvodu sociálního a zdravotního 
pojištění.

3.4.9 Rezervy
        

Rezervy na rekultivaci - rezerva na rekultivaci odkaliště 
Božkov byla čerpána na biologickou rekultivaci. V souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhláškou č. 383/2001 
Sb. je dále tvořena rezerva na rekultivaci skládky 
Chotíkov - kazeta K2.

3.4.7 Trade Receivables and Liabilities 
Receivables as of 31st December in thousands of CZK 
(short-term)

Liabilities as of 31st December in thousands of CZK 
(short-term)

As short-term liabilities, the company records also 
the contractual retention money in the total amount 
of CZK 4,561 thousand. The passive balance of short-
term liabilities worth CZK 5,676 thousand (excess 
payments for heat supplies) is shown in the balance 
sheet in line B.III.1. – Trade liabilities. 

3.4.8 Long-Term Liabilities 
Deferred tax – the deferred tax liability consists 
of the difference between the book and the tax net 
book value of fixed assets, the deferred tax receivable 
was created on the basis of contingencies for payment 
of social and health insurance. 

3.4.9 Reserves
      

Rehabilitation reserves – the reserve for rehabilitation 
of the settling lagoon Božkov was drawn for biological 
rehabilitation. In addition, in accordance with Act No. 
185/2001 Coll. and Decree No. 383/2001 Coll., 
a reserve is created for rehabilitation of the dump 
Chotíkov – container K2. 
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3.4.10 Leasing
Společnost měla v roce 2008 najatý formou finančního 
leasingu pásový dozér, leasing byl splacen v červnu 
2008.
      
                      

3.4.11 Úvěry 
Plzeňská teplárenská, a.s. využila k financování své 
činnosti v průběhu roku 2008 dva investiční úvěry. 
První investiční úvěr od České spořitelny, a.s. sloužil 
od roku 1997 k výstavbě nového kogeneračního bloku 
a byl k červenci roku 2008 řádně splacen. Druhý 
investiční úvěr je úvěr od Československé obchodní 
banky, a.s. který Plzeňská teplárenská, a.s. čerpala 
v prosinci 2006 na samostatnou cestu dřevní štěpky 
do kotle K6. V měsíci květnu roku 2008 byl podepsán 
úvěr na kotel K7 u Komerční banky, a.s., který nebyl 
doposud čerpán. Od června roku 2007 byl Plzeňské 
teplárenské, a.s. zpřístupněn kontokorentní úvěr 
s možností čerpat jej podle aktuálních potřeb až do výše 
200.000 tis. Kč, tento příslib byl v roce 2008 prodloužen 
až do 30. 6. 2009.
      
      

3.4.10 Leasing
In 2008, the company rented, in the form of financial 
leasing, a crawler dozer, the leasing was paid up in June 
2008. 
      
                            

3.4.11 Credits
In order to finance its activity in the course of 2008, 
Plzeňská teplárenská, a.s. made use of two investment 
credits. The first investment credit from Česká 
spořitelna, a.s. was used as of 1997 for construction 
of a new combined heat and power block and it was 
duly repaid as of July 2008. The other investment 
credit is from Československá obchodní banka, a.s., 
which Plzeňská teplárenská, a.s. drew in December 
2006 for a separate wood chips route to the boiler 
K6. In May 2008, a credit was signed for the boiler K7 
with Komerční banka, a.s. that has not been drawn. 
As of June 2007, a current account was made available 
to Plzeňská teplárenská, a.s. with an option of its 
drawing according to the current needs up to the amount 
of CZK 200,000.00 thousand. In 2008, this promise 
was extended until 30th June 2009. 
      
      

Securing of Credits 
The credit from Česká spořitelna, a.s. for the combined 
heat and power block was secured by a several 
instruments. In September 2008, thanks to repayment 
of this credit, selected assets were burdened by a right 
of lien of Česká spořitelna, a.s. The credit was further 
secured by a contract for the pledge claims for the benefit 
of Česká spořitelna, a.s. This securing ceased to exist 
upon the credit repayment. Another securing instrument 
was represented by promissory notes for the principal and 
promissory blank notes for interest accessions that were 
officially destroyed after the credit repayment. 

3.4.12 Fixed Assets
The structure of fixed intangible and tangible assets 
is reflected in the following table: 

Zajištění úvěrů
Úvěr od České spořitelny, a.s. na kogenerační blok byl 
zajištěn několika instrumenty. V září roku 2008 díky 
splacení tohoto úvěru zaniklo zatížení vybraného majetku 
zástavním právem ze strany České spořitelny, a.s. Dále 
byl úvěr zajištěn smlouvou o zastavení pohledávek 
ve prospěch České spořitelny, a.s. Toto zajištění 
splacením úvěru zaniklo. Dalším zajišt’ovacím 
instrumentem byly vlastní směnky na jistinu a vlastní 
blanko směnky na úrokové příslušenství, které byly 
komisionálně zničeny po splacení úvěru.

3.4.12 Dlouhodobý majetek
Strukturu dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku zobrazuje následující tabulka:
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3.5 Výkaz zisku a ztrát

3.5.1 Výnosy
Výnosy z běžné činnosti se týkaly pouze tuzemska a činily 
v tis. Kč:

      

Ostatní tržby představují tržby za pitnou vodu, chlad, tržby 
za pronájem nebytových prostor, za ukládání odpadů 
na skládku Chotíkov, tržby z prodeje hmotného majetku 
a povolenek na emise a tržby za prodanou vodu v rámci 
dodávky teplé vody v sekundární síti.
Ostatní provozní výnosy zahrnují též spotřebu a prodej 
povolenek na emise (393.860 tis. Kč a 131.285 tis. Kč) 
a výnos z postoupení pohledávky.
Výši finančních výnosů ovlivnil prodej podílu v Plzeňské 
energetice a.s.

3.5 Profit and Loss Statement

3.5.1 Proceeds
Proceeds from the current activity were related 
only to the inland and they amount to (in thousand CZK):

Other revenues are represented by revenues 
from drinking water, cooling, revenues from lease 
of non-residential premises, from storage of waste 
at the dump of Chotíkov, revenues from sale of tangible 
assets and emission permits and revenues from sold 
water within hot water supplies in a secondary network. 
Other operating proceeds include also consumption 
and sale of emission permits (CZK 393,860 thousand 
and CZK 131,285 thousand) and the proceeds 
from claim assignment. 
The amount of financial proceeds was affected 
by the sale of a share in Plzeňská energetika a.s.
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3.5.2 Osobní náklady

Komentář:
  management = generální ředitel a 3 odborní ředitelé 
  odměny členů představenstva a dozorčí rady = včetně 

    zaměstnanců společnosti

3.5.3 Povolenky na emise
Odhad spotřeby povolenek na emise za rok 2008 
podle neverifikovaného výpočtu vypuštěných emisí 
je účtován dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. v „Ostatních 
provozních nákladech“ na ř. H (444.951 tis. Kč) 
a současně do „Ostatních provozních výnosů“ na ř. IV. 
Odhad spotřeby povolenek je pokryt z části alokovanými 
povolenkami EUA (394.141 tis. Kč) a částečně 
nakoupenými kredity CER (50.810 tis. Kč). 
Tržby z prodeje emisních povolenek jsou uvedeny 
jako tržby z prodeje dlouhodobého majetku na ř. III.1 
(119.870 tis. Kč), vyřazení prodaných povolenek 
na emise pak na ř. F.1. (131.285 tis. Kč).

3.5.2 Staff Costs

Comments:
  Management = director general and 3 expert 

    directors 
  Remuneration of members of the Board of Directors

    and Supervisory Board = company employees 
    inclusive

3.5.3 Emission Permits
According to the non-verified calculation of discharged 
emissions, the estimated consumption of emission 
permits for 2008 is accounted for in “Other operating 
costs” in line H (CZK 444,951 thousand) and 
in the same time in “Other operating proceeds” in line IV 
according to Decree No. 500/2002 Coll. The estimated 
consumption of permits is covered partially 
by the allocated EUA permits (CZK 394,141 thousand) 
and partially by the purchased CER credits 
(CZK 50,810 thousand). 
Revenues from sale of emission permits are 
specified as revenues from sale of fixed assets 
in line III.1 (CZK 119,870 thousand), the withdrawal 
of sold emission permits is specified in line F.1 
(CZK 131,285 thousand). 

3.6 Pojištění majetku
Společnost má uzavřeny pojistné smlouvy na:

  živelní pojištění v rozsahu „sdružený živel“ na budovy,
    stavby, soubor vlastních movitých věcí (včetně strojů
    a zařízení), zásoby, vlastní cennosti

  pojištění pro případ odcizení a vandalismu
  pojištění odpovědnosti za škodu
  pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu

    způsobenou zaměstnavateli 
  pojištění pro případ požárního přerušení nebo omezení 

   provozu
  pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným

    výrobkem 
  cestovní pojištění

3.7 Významné události mezi rozvahovým dnem 
a okamžikem sestavení účetní závěrky
V období mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení 
účetní závěrky (6. 3. 2009, 10:00 hod.) nenastaly žádné 
významné skutečnosti.

25. 3. 2009

3.6 Property Insurance
The company has taken on insurance contracts 
concerning: 

  insurance against natural hazards in the extent 
    of “aggregated natural hazard” covering buildings, 
    constructions, set of own movable assets (including 
    machines and equipment), stock, own valuables

  insurance against alienation and vandalism
  insurance against liability for damage
  insurance against employee’s liability for damage 

    caused to the employer 
  insurance against fire disruption or restriction 

    of operation 
  insurance against liability for damage caused

    by a defective product 
  travel insurance 

3.7 Important Events between the Balance-Sheet 
Date and the Moment of Financial Statements 
Preparation 
In the period between the Balance-Sheet date 
and the moment of Financial Statements preparation 
(6th March 2009, 10:00 AM), no important events 
occurred. 

Zpracovala / Prepared by Jana Spěváčková
25th March 2009
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