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Vážený akcionáři, vážení obchodní přátelé, dámy a pánové,

opět po roce mohu s potěšením vyhodnotit rok 2010 v Plzeňské teplá-
renské, a.s. stejně jako v předchozích letech bylo dosaženo uspokojivého 
hospodářského výsledku. K jeho podstatnému snížení oproti minulému roku 
došlo zejména vlivem výrazného poklesu cen silové elektřiny na trhu. 
Přesto lze aktivity v oblasti prodeje elektrické energie vyhodnotit jako úspěš-
né. současně se opět podařilo navýšit dodávku tepelné energie 
s minimálním cenovým růstem i efektivně obchodovat s emisními povolen-
kami. Pečlivě sledována byla ekonomičnost provozu dodávek tepla, chladu 
i pitné vody.
stejně jako v minulých letech, byly i v roce 2010 značné prostředky vyna-
loženy za účelem zajištění bezporuchových a spolehlivých dodávek tepla, 
chladu a elektřiny a do rozvoje výrobního zařízení a teplárenských sítí.
Ve všech směrech našeho snažení jsme respektovali a prosazovali kromě 
ekonomického hlediska zejména hledisko ekologické. Zabývali jsme se 
vlivem naší činnosti na životní prostředí v našem městě a okolí.
 
V následujícím odstavci bych rád zmínil nejdůležitější projekty a akce roku 
2010, které naši dlouhodobou péči o kvalitu životního prostředí dokládají:

Dear shareholders, dear business friends, ladies and gentlemen,

another year has passed and I again have the pleasure of evaluating 2010 
at Plzeňská teplárenská, a.s. as was the case in recent years, a satisfactory 
economic result was also achieved this year. Its significant decrease, com-
pared to last year, was caused by the distinct drop of electricity prices 
on the market. 
In spite of this, energy sales can be assessed as successful. at the same 
time, we managed to increase the supply of thermal energy at a minimum 
price increase as well as effectively trade emission permits. the economy of 
heat, cool and drinking water supply operations was carefully monitored.
as was the case in recent years, 2010 also saw significant means invested 
in ensuring flawless and reliable supplies of heat, cool and electricity for the 
development of production systems and heating networks.
besides the economic aspect, we particularly respected and promoted the 
ecological aspect in all of our efforts. We focused on the impact our opera-
tion has on the environment of the citizens of our city and rural areas.
 
In the following paragraph, I would like to mention the most important 
projects and events of 2010, which document our long-term care for the 
quality of the environment:

ÚVoDní sLoVo PřeDseDy PřeDstaVenstVa
chaIrMan‘s ForeWorD

04 05

Dne 20. 5. 2010 byL sLaVnostně, Po 20 Měsících VýstaVby, 
uVeDen Do ProVoZu noVý „ZeLený bLoK“ na sPaLoVání 
bIoMasy, Který se staL oJeDIněLýM ZaříZeníM sVého 
Druhu V ráMcI ceLé ČesKé rePubLIKy. DosaVaDní 
InstaLoVaný eLeKtrIcKý VýKon PoDobných ZaříZení V Čr 
byL DoPosuD 3,5 MW, uVeDeníM našeho ZaříZení Do 
ProVoZu se tento VýKon téMěř ZPětInásobIL. I DíKy něMu 
se JIž PoDařILo nahraDIt V uPLynuLéM roce 177 000 tun 
uhLí bIoMasou a VyrobIt téMěř 35 % eLeKtrIcKé enerGIe 
Z obnoVIteLných ZDroJů.

on May 20, 2010, aFter 20 Months oF construc-
tIon, the neW “Green unIt” For burnInG bIoMass 
coMMenceD oPeratIon anD becaMe the onLy one 
oF Its KInD In the cZech rePubLIc. exIstInG eLect-
rIc PoWer estabLIshMents In sIMILar FacILItIes 
In the cZech rePubLIc reacheD 3.5 MW, We Were 
abLe to quIntuPLe thIs PoWer WIth the estabLIs-
hMent oF our systeM. the unIt PLayeD a bIG Part 
In rePLacInG 177 000 tons oF coaL WIth bIoMass 
Last year anD enabLeD about 35% oF eLectrIc 
enerGy to be ProDuceD FroM reneWabLe sour-
ces.

  Byla dokončena montáž technologie pro novou sušičku paliva pro  
kotel K7.

*ZeVo – zařízení na energetické využívání odpadů *ZeVo – Waste utilization technology 

  V souvislosti s úkolem zadaným naším akcionářem prostřednictvím 
valné hromady v oblasti odpadového hospodářství jsme se celo-
ročně zabývali přípravou podkladů pro řízení EIA (posouzení vlivu 
projektu zařízení ZEVO* Chotíkov na životní prostředí), které bylo 

  v listopadu 2010 úspěšně zakončeno ukončením procesu EIA ve fázi 
zjišt’ovacího řízení stanoviskem Krajského úřadu.

  Byla realizována investice samostatné dopravní trasy do kotle K4 
pro TAP a peletky. Tato investice bude dokončena v I. čtvrtletí roku 
2011.

  Celoročně jsme se zabývali možnostmi diverzifikace palivové základ-
ny a prováděli zkoušky s novými druhy biomasy (mláto, rychleros-
toucí topoly, ozdobnice čínská).

V závěru zprávy nelze opomenout ani skutečnost, že stejně jako v předcho-
zích letech podpořila společnost i v roce 2010 celou řadu kulturních 
a sportovních akcí i institucí a spolků na území města Plzně. Z největších 
mohu jmenovat např. Fakultní nemocnici Plzeň, Fc Viktoria, hc Plzeň 1929, 
Mezinárodní divadelní festival, Zoo Plzeň, Městskou a Diecézní charitu. rov-
něž jsme finančně přispěli na kulturní akce jednotlivých městských obvodů.

Závěrem chci jménem svým, i jménem představenstva společnosti, poděko-
vat managementu i našim zaměstnancům, kteří svou prací přispěli k vynikají-
cím výsledkům celé společnosti.
Dále děkuji akcionáři společnosti, Městu Plzeň, zákazníkům a dodavatelům 
za jejich spolupráci, která napomohla k tomu, že Plzeňská teplárenská, a.s. 
uzavřela rok 2010 opět s kladným hospodářským výsledkem. 

   
roman Jurečko

předseda představenstva

  The installation of technology for the new fuel dryer for boiler K7 
was completed.

  In connection with the task assigned by our shareholder during the 
general meeting dealing with waste management, throughout the 
year we focused on preparing documents for EIA (Environmental 
Impact Assessment of ZEVO* technology), which was successfully 
completed in November 2010 with the conclusion of the EIA proc-
ess in the phase determination process by means of the Regional 
Authority’s standpoint.

  The investment for the independent transport route to boiler K4 
for TAP and pellet was realized. This investment will be concluded 
in the Q1 of 2011.

  Throughout the year, we focused on diversification options for the 
fuel base and executed tests using new types of biomass (draff, 
rapid-growing poplars, and Chinese silvergrass).

With this report coming to an end, I must not forget the fact that just as we 
did in previous years, Plzeňská teplárenská supported a number of cultural 
and sports events as well as institutions and associations within the city 
of Pilsen again in 2010. some of the most famous names include the 
Faculty hospital in Pilsen, Fc Viktoria, hc Plzeň 1929, International theater 
Festival, Zoo Plzeň, Municipal and Diocesan charity. We also contributed 
financially to cultural events in individual municipal districts.

In conclusion, on behalf of myself and the company board, I would like to 
take this opportunity to thank the management and employees whose ef-
forts contributed to the excellent results of the entire company.
Furthermore, I would like to thank our shareholders, the city of Pilsen, cus-
tomers and suppliers for their cooperation, and the support of which helped 
Plzeňská teplárenská, a.s. close 2010 again with a positive economic 
result. 
   

roman Jurečko
chairman of the board
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FInanČní, obchoDní a technIcKé ÚDaJe Ve ZKratce
FInancIaL, coMMercIaL anD technIcaL Data In a nutsheLL
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ProFIL sPoLeČnostI a JeJí PosLání
coMPany ProFILe anD MIssIon

08 09

Zajišt’uje dodávku tepelné energie pro potřeby 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 ener-
gie, výroba elektřiny a obchod s elektřinou. K těmto hlavním předmětům 
podnikání vlastnila společnost v roce 2010 příslušné licence dle zákona 
č. 91/2005 sb. v úplném znění energetického zákona.
společnost vlastní certifikát na schopnost poskytování primární, sekundární 
a terciální regulace elektřiny. V obchodní oblasti se podařilo v návaznosti 
na uvedené certifikace uzavřít bilaterální roční smlouvy, dále smlouvy na 
poskytování podpůrných služeb na denním trhu s ČePs, a.s. byly uzavřeny 
potřebné související smlouvy s ote (operátor trhu s elektřinou).
Další aktivity společnosti jsou menšího rozsahu a vyplývají z vlastnictví 
hmotných investičních prostředků a z využití odborností zaměstnanců spo-
lečnosti. Ke všem dalším předmětům podnikání 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 
9001:2008 a systém environmentálního managamentu je ve shodě s po-
žadavky normy Iso 14001:2004. systém managementu boZP je pak certi-
fikován ve shodě se systémem bezpečný podnik. certifikáty jsou pravidelně 
obhajovány, probíhají 3letá 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 organi-
zační složky.

It provides thermal energy for heating and the preparation of warm water, 
electricity and cooling energy for more than two thirds of the demand 
of Pilsen consumers of these types of critical energy.
the main line of business is the production and distribution of thermal 
energy, electricity generation and electricity sales. For these stated lines 
of business, the company possessed respective licenses in 2010 in accord-
ance with act 91/2005 coll. unabridged in the energy act.
the company possesses a certificate for the ability to provide primary, sec-
ondary and tertiary electricity regulation. as far as sales are concerned, 
a bilateral year-long contract was concluded, in relation to the stated cer-
tification, for the provision of supporting services on the daily market with 
ČePs, a.s. the necessary associated contracts with ote (electricity Market 
operator) were signed.
Further company activities are of smaller extent and follow the ownership 
of tangible investment means and from utilizing the expertise of company 
employees. the company owns the relevant authorization for all stated lines 
of business in accordance with the generally compulsory legal regulations.
the company is granted certificates, certifying the organization quality 
management conforms to the requirements of quality system standard Iso 
9001:2008 and the environmental system management conforms to the 
requirements of the standard Iso 14001:2004. the ohs system manage-
ment is certified in conformity with the safe business system. the certifi-
cates are defended on a regular basis; 3-year recertification periods are 
held along with an annual audit.
considering the fundamental lines of business and primarily the region, 
in which the company provides its services, the company has no interna-
tional organizational parts.

sPoLeČnost PLZeňsKá tePLárensKá, a.s. Patří 
sVýMI KLíČoVýMI ProDuKty MeZI sPoLeČensKy 
ProsPěšné enerGetIcKé sPoLeČnostI Působící 
PřeDeVšíM na ÚZeMí Města PLZně.

WIth Its Key ProDucts, PLZeňsKá tePLárensKá, 
a.s. beLonGs aMonG the socIaLLy beneFIcIaL 
enerGy coMPanIes oPeratInG PrIMarILy In the 
cIty oF PILsen. 
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struKtura VLastníKů a PoDíL na MaJetKu sPoLeČnostI
oWner structure anD staKe In coMPany assets

Základní kapitál společnosti k 31. 12. 2010 činil 1.092.957.000,- Kč
a je tvořen 1 092 957 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité 
hodnotě 1.000,- Kč (tvoří 1 hromadnou akcii). od 25. 4. 2008 je 100% 
akcionářem společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. statutární Město Plzeň.

the company’s registered capital as of December 31, 2010 was 
1,092,957.000 cZK and consisted of 1,092,957 common materialized 
registered shares, each with a nominal value of 1,000 cZK (making up 
1 collective share). since april 25, 2008 the statutory city of Pilsen is the 
100% shareholder of Plzeňská teplárenská, a.s.

PřeDMěty PoDnIKání sPoLeČnostI
LIne oF busIness

electricity generation
thermal energy production
thermal energy distribution
electricity sales
railway transport
railway - train operation
accommodation services
restaurant trade
Metalworking
repairs, overhauls and periodic inspections for reserved pressure equipment
Design activities in construction
technical advisor activity in energy technology operations and repairs
Locksmithery 
testing, measuring and analyses
handling loads
Maintenance of motor vehicles and their equipment
trade mediation
specialized retail
copy work
executing constructions, modifications and removal
service mediation
conducting business in the field of harmful waste management
Waste management (with the exception of harmful waste)
advertising and marketing
services in the field of administrative management and services of organizational 
economic nature for natural persons and body corporates
operating water and sewer systems for public use
Insulation work
technical consulting for the energy field
Plumbing, heating
Installations and repairs of reserved electrical equipment
accounting consulting, bookkeeping, tax record-keeping

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
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JaK PLynuL Čas
as tIMe Went by
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KLíČoVé uDáLostI roKu
Key eVents oF 2010

břeZen 2010 uvedení druhé sušky biomasy do provozu

břeZen 2010 obhájení certifikace Iso 9001 a Iso 14001

Duben 2010 podepsání Dohody o partnerství a spolupráci 
  na Integrovaném systému nakládání s komunálními  
  odpady v Plzeňském kraji

Duben 2010 xVI. ročník mezinárodní odborné výstavy
  „teplárenské dny“ v Plzni

KVěten 2010 uvedení IV. etapy na biomasu do provozu

ČerVen 2010 získání nejvyššího ratingového hodnocení aaa 
  od ČeKIa stability award 

ČerVen 2010 valná hromada společnosti

říJen 2010 získání ocenění v oblasti bezpečnosti práce 
  „správná praxe 2010 – 2011“

říJen 2010 návštěva ministra životního prostředí Pavla Drobila

LIstoPaD 2010 získání ocenění titul 2009 v soutěži 
  „Český energetický a ekologický projekt 2009“
  pro kogenerační blok na biomasu 

March 2010 Putting into operation of the second biomass drier

March 2010 awarding of the Iso 9001 and Iso 14001 certificates

aPrIL 2010 signing of the agreement on Partnership 
  and cooperation on Integrated Municipal Waste Disposal
  in the Pilsen region

aPrIL 2010 16th “District heating Days” international professional  
  exhibition in Pilsen

May 2010 Putting into operation of the 4th biomass stage

June 2010 We received the highest rating, aaa, from the ČeKIa  
  stability award. 

June 2010 company General Meeting

october 2010 We received the occupational safety award 
  “správná praxe 2010 – 2011”.

october 2010 Visit of the Minister of the environment, Mr. Pavel Drobil

noVeMber 2010 We received the 2009 award in the “czech energy 
  and environmental Project 2009” for the biomass 
  cogeneration block.

15

titul 2009 v soutěži „Český energetický a ekologický projekt 2009“
title 2009 in the “czech energy and environmental Project 2009”



16 17

sPoLeČnost a žIVotní ProstřeDí
the coMPany anD the enVIronMent

16 17

Při společné výrobě elektřiny a tepla dochází oproti oddělené výrobě elektři-
ny v elektrárně a tepla ve výtopně až k třetinové úspoře primárního paliva. 
stejnou měrou se tak snižují všechny negativní dopady na životní prostředí 
od samotné těžby a dopravy paliva, přes jeho spalování a produkci odpadů 
až po konečnou spotřebu vyrobených energií.
teplárenské zdroje, tedy zdroje používající právě kombinovanou výrobu 
elektřiny a tepla, mají podstatně vyšší účinnost výroby energií, mají lepší 
technické i ekonomické předpoklady k realizaci takových opatření, která 
odstraní, popřípadě minimalizují negativní dopady na životní prostředí. tyto 
zdroje jsou podstatně lépe obsluhovány, systematicky udržovány a provozo-
vány 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 bio-
masa, kterou společnost používá k výrobě elektřiny a tepla již od roku 2003. 
nelehká cesta, lemovaná zpočátku především technickými překážkami, se 
však ukázala jako jediná správná. Výsledkem tohoto snažení je skutečnost, 
že společnost vyrábí aktuálně až 35 % své produkce elektrické energie 
z obnovitelných zdrojů. Zcela nový „zelený“ energetický výrobní blok s kot-
lem K7 na biomasu a turbosoustrojím tG3, o jehož realizaci bylo rozhod-
nuto v roce 2005, byl úspěšně v květnu roku 2010 uveden do zkušebního 
provozu.
Dalším důkazem toho, že má Plzeňská teplárenská, a.s. opravdu kladný 
vztah k životnímu prostředí, je její aktivní vstup do oblasti druhotného využí-
vání komunálního odpadu. V průběhu celého roku se připravovaly podklady 

Joint production of electrical energy and heat brings savings of up to one-
third of the primary fuel in comparison with separate production of electrical 
energy in a power plant and heat in a heating plant. all the negative impacts 
on the environment, from the extraction and transport of fuel, its combustion 
and waste production, to the final consumption of the produced energy, are 
reduced to an equal extent.
heating plants, i.e. sources using the combined production of electrical 
energy and heat, have much a higher efficiency of energy production and 
thus they have better technical and economic conditions for implementing 
measures to eliminate or minimize negative environmental impacts. these 
sources are much better controlled, systematically maintained and operated 
with respect to reducing the environmental burden.
Plzeňská teplárenská, a.s. tries to utilize renewable resources for the produc-
tion of energy. these resources include fuels and energy sources, which 
are impossible to use or have limited use in decentralized and local heat 
installation. out of the renewable resources, which are neutral from the point 
of view of co2 emissions and the greenhouse effect, the company has been 
using biomass for the production of electrical energy and heat since 2003. 
this difficult method, accompanied from the beginning especially by techni-
cal difficulties, has proved to be the only right one. the result of this effort is 
the fact that the company is currently producing up to 35% of its electrical 
energy from renewable resources. the brand new “green” energy block, with 
a K7 boiler for biomass and tG3 turbine set, the building of which was de-
cided in 2005, was successfully put into test operation in May 2010.
another proof of Plzeňská teplárenská, a.s.’s truly positive attitude to the 
environment is its active engagement in the area of secondary utilization 

PLZeňsKá tePLárensKá, a.s. PostaVILa sVou FILo-
ZoFII Výroby DoDáVaných enerGIí na KoGeneraČ-
níM ZPůsobu Výroby tePeLné a eLeKtrIcKé ener-
GIe. PráVě KoMbInoVaná Výroba eLeKtřIny a tePLa 
Je JeDníM Z MáLa ZPůsobů, Který Je PřI ZísKáVání 
enerGIe VeLMI šetrný K žIVotníMu ProstřeDí. 

PLZeňsKá tePLárensKá, a.s. has buILt Its enerGy 
suPPLy ProDuctIon PhILosoPhy on the coGene-
ratIon MoDeL oF ProDucInG heat anD eLectrIcaL 
enerGy. the coMbIneD ProDuctIon oF eLectrIcaL 
enerGy anD heat Is one oF the FeW Ways that 
are Very consIDerate to the enVIronMent When 
ProDucInG enerGy. 

pro řízení eIa, neboli posouzení vlivu projektu „ZeVo“ (zařízení na energetické 
využívání odpadů) na skládce komunálního odpadu chotíkov. V obrovském 
množství komunálního odpadu vznikajícím vlivem rozvoje civilizace směrem 
ke konzumní společnosti vidí Plzeňská teplárenská, a.s. veliký potenciál 
obnovitelné energie. 
společnost si je vědoma svého hlavního poslání, kterým je zajištění tepelné 
pohody a spolehlivá dodávka teplé vody do všech jí zásobených objektů na 
území města Plzně. Zároveň si je však plně vědoma své povinnosti, kterou je 
šetrný přístup k životnímu prostředí, a tím zachování plnohodnotného žití, at’ 
už přímo ve městě Plzni či jeho blízkém okolí.   

of municipal waste. During the entire year, source documents were being 
prepared for the eIa proceedings (environmental impact assessment) of the 
“ZeVo” project (“zařízení na energetické využívání odpadů”, i.e. equipment 
for utilizing waste for power generation) in the chotíkov municipal waste 
dump. Plzeňská teplárenská, a.s. sees a huge renewable energy potential 
in the vast quantity of municipal waste, which originates from our develop-
ment into a consumer society.
the company is aware that its main mission is the provision of heating 
comfort and a reliable supply of hot water to all buildings in the Pilsen city 
region which it supplies. however, the company is also aware of another 
duty, which is to have an environmentally friendly attitude and thus preserve 
the quality of life, in the city of Pilsen and in its surroundings.   
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ZáKLaDní orGanIZaČní struKtura K 31. 12. 2010
basIc orGanIZatIon structure as oF DeceMber 31, 2010
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orGány sPoLeČnostI K 31. 12. 2010
coMPany boDIes as oF DeceMber 31, 2010
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PřeDstaVenstVo
boarD oF DIrectors

předseda představenstva
datum narození: 7. 11. 1966
bydliště: Plzeň - Lobzy, Partyzánská 22

člen představenstva
datum narození: 29. 12. 1960
bydliště: Plzeň, K Pecím 9

člen představenstva
datum narození: 1. 7. 1971
bydliště: Plzeň - Jižní Předměstí, sukova 5

chairman of the board
date of birth: 7. 11. 1966
address: Plzeň - Lobzy, Partyzánská 22

board member
date of birth: 29. 12. 1960
address: Plzeň, K Pecím 9

board member
date of birth: 1. 7. 1971
address: Plzeň - Jižní Předměstí, sukova 5

roMan JureČKo MuDr. PaVeL boČeK

Ing. MILan uhLíK

místopředseda představenstva
datum narození: 10. 2. 1971
bydliště: Plzeň, Farského 19

vice-chairman of the board
date of birth: 10. 2. 1971
address: Plzeň, Farského 19

robert houDeK

člen představenstva
datum narození: 24. 12. 1961
bydliště: třemošná - Záluží, Ke Koupališti 163

board member
date of birth: 24. 12. 1961
address: třemošná - Záluží, Ke Koupališti 163

Mgr. toMáš DráPeLa
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DoZorČí raDa
boarD oF trustees

24 25

předseda dozorčí rady
datum narození: 21. 9. 1949
bydliště: Plzeň, Vlastina 7

chairman of the board
date of birth: 21. 9. 1949
address: Plzeň, Vlastina 7

Mgr. KareL syKa

místopředseda dozorčí rady
datum narození: 26. 4. 1941
bydliště: Plzeň, Koterovská 145

člen dozorčí rady
datum narození: 21. 10. 1951
bydliště: třemošná, Plaská 159

vice-chairman of the board
date of birth: 26. 4. 1941
address: Plzeň, Koterovská 145

board member
date of birth: 21. 10. 1951
address: třemošná, Plaská 159

Ing. JIří bIs

ruDoLF brouseK

člen dozorčí rady
datum narození: 8. 2. 1972
bydliště: Zruč - senec, sluneční 439

board member
date of birth: 8. 2. 1972
address: Zruč - senec, sluneční 439

Ing. heLena JahnoVá
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člen dozorčí rady
datum narození: 21. 7. 1950
bydliště: Plzeň, Mlatecká 18

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

board member
date of birth: 21. 7. 1950
address: Plzeň, Mlatecká 18

board member
date of birth: 16. 2. 1964
address: Plzeň, Kaštanová 12

FrantIšeK Mach

toMáš ČIháK

člen dozorčí rady
datum narození: 21. 1. 1986
bydliště: Plzeň - Újezd, staroveská 9

člen dozorčí rady
datum narození: 2. 3. 1983
bydliště: Plzeň, slupská 6

board member
date of birth: 21. 1. 1986
address: Plzeň - Újezd, staroveská 9

board member
date of birth: 2. 3. 1983
address: Plzeň, slupská 6JIří FreMr

raDeK MráZ

člen dozorčí rady
datum narození: 9. 5. 1956
bydliště: Plzeň, sladovnická 11

board member
date of birth: 9. 5. 1956
address: Plzeň, sladovnická 11

Ing. VLaDIsLaV Krásný
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VýKonný ManaGeMent
executIVe ManaGeMent

28 29

generální ředitel
datum narození: 24. 12. 1961
bydliště: třemošná - Záluží, Ke Koupališti 163

general manager
date of birth: 24. 12. 1961
address: třemošná - Záluží, Ke Koupališti 163

Mgr. toMáš DráPeLa

výrobní ředitel
datum narození: 8. 6. 1954
bydliště: rokycany, Volduchy 276

obchodně technický ředitel
datum narození: 14. 2. 1978
bydliště: Plzeň, Lidická 34

production director
date of birth: 8. 6. 1954
address: rokycany, Volduchy 276

sales and technical director
date of birth: 14. 2. 1978
address: Plzeň, Lidická 34

Ing. ZDeněK DonGres

Ing. JIří hoLoubeK

hlavní ekonom
datum narození: 8. 2. 1972
bydliště: Zruč - senec, sluneční 439

chief economist
date of birth: 8. 2. 1972
address: Zruč - senec, sluneční 439

Ing. heLena JahnoVá
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ZMěny V orGánech sPoLeČnostI V Průběhu roKu

Z důvodu vypršení tříletého funkčního období ve funkci člena představenstva 
společnosti byli radou města Plzně v působnosti valné hromady společnosti 
Plzeňská teplárenská, a.s. dne 4. 2. 2010 znovuzvoleni Mgr. tomáš Drápela 
a pan roman Jurečko. novým členem představenstva byl na témže jednání 
zvolen pan robert houdek.
na řádném jednání představenstva společnosti dne 25. 2. 2010 byl před-
sedou představenstva společnosti zvolen pan roman Jurečko a místopřed-
sedou představenstva pan robert houdek.
Z důvodu vypršení tříletého funkčního období ve funkci člena dozorčí rady 
společnosti byli radou města Plzně v působnosti valné hromady společnosti 
Plzeňská teplárenská, a.s. dne 4. 2. 2010 znovuzvoleni Mgr. Karel syka, 
Ing. Jiří bis a Ing. Vladislav Krásný. novým členem dozorčí rady byl na témže 
jednání zvolen Mgr. radek Mráz. 
na řádném jednání dozorčí rady společnosti dne 24. 2. 2010 byl předsedou 
dozorčí rady společnosti znovuzvolen Mgr. Karel syka a místopředsedou 
dozorčí rady Ing. Jiří bis.

chanGes to coMPany boDIes throuGhout the year

Due to the expiration of the three year term of office as member of the 
company’s board of directors, the Pilsen city council decided, in terms of 
the Plzeňská teplárenská, a.s. general meeting held February 4, 2010, on 
the reelection of Mgr. tomáš Drápela and Mr. roman Jurečko. During the 
same meeting, Mr. robert houdek was elected a new member of the board 
of directors.
During the scheduled board of directors meeting held February 25, 2010, 
roman Jurečko was elected as the chairman of the board of directors and 
Mr. robert houdek was elected vice-chairman of the board of directors.
Due to the expiration of the three year term of office as member of the 
company’s board of trustees, the Pilsen city council decided, in terms of the 
Plzeňská teplárenská, a.s. general meeting held February 4, 2010, on the 
reelection of Mgr. Karel syka, Ing. Jiří bis and Ing. Vladislav Krásný. During 
the same meeting, Mr. radek Mráz was elected a new member of the board 
of. trustees. 
During the scheduled board of directors meeting held February 24, 2010, 
Mgr. Karel syka was reelected as the as chairman of the board of trustees 
and Ing. Jiří bis was reelected vice-chairman of the board of trustees.
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