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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 činí 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 2010 došlo ve vrcholných orgánech společnosti k následujícím změ-
nám, které se promítly do zápisu v obchodním rejstříku.
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 Bc. 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 Bc. 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 předse-
dou dozorčí rady společnosti znovuzvolen mgr. Karel Syka, místopředsedou 
dozorčí rady ing. jiří Bis.

1.4 ORgANiZAČNÍ STRuKTuRA SPOLEČNOSTi 
V roce 2010 byli v přímé podřízenosti generálního ředitele tři odborní ředi-
telé (výrobní ředitel – ing. Zdeněk Dongres, finanční ředitelka - ing. Helena 
jahnová (od 1. 2. 2010) a obchodně- technický ředitel - ing. jiří Holoubek), 
kteří řídili tři hlavní úseky společnosti. generálním ředitelem společnosti je 
od 1. 1. 2002 jmenován mgr. Tomáš Drápela.

1.1 cOmPANY FOuNDATiON
Plzeňská teplárenská, a.s. with its head office in Plzeň, Doubravecká 2578/1, 
Post code 304 10 was established on 1st of january 1994 as a joint stock 
company and it is incorporated in the Trade Register kept by the Regional 
court in Plzeň, Section B, insert 392.
The company’s principal activity is thermal energy generation and distribu-
tion, electricity generation and trade.

1.2 mAjOR SHAREHOLDERS
The company’s registered capital amounted to cZK 1,092,957,000 and it is 
made of 1,092,957 ordinary certificated bearer shares with par value of cZK 
1,000 per one share. Since April 25, 2008, 100% ownership interest in the 
company Plzeňská teplárenská, a.s. is held by the Statutory city of Plzeň.

1.3 cHANgES iN THE TRADE REgiSTER
in the year 2010 the following changes in the company’s top management 
boards were entered into the Trade Register.
Since the term of the office of the membership of the company’s Board 
of Directors expired, the city council of Plzeň, acting in the powers of general 
meeting of the company Plzeňská teplárenská, a.s., on February, 4. 2010 
reelected mgr. Tomáš Drápela and mr. Roman jurečko. in the same meeting, 
the city council elected a new member of the Board of Directors: Bc. Robert 
Houdek.
in the regular meeting of the Board of Directors held on February 25, 2010, 
mr. Roman jurečko was elected the chairman of the Board of Directors and 
Bc. Robert Houdek was elected the Vice-chairman of the Board of Directors.
Since the term of the office of the membership in the company’s Supervi-
sory Board expired, the city council of Plzeň, acting in the powers of general 
meeting of the company Plzeňská teplárenská, a.s. on February 4, 2010 
reelected mgr. Karel Syka, ing. jiří Bis and ing. Vladislav Krásný. in the same 
meeting, the city council elected mgr. Radek mráz, a new member of the 
Supervisory Board. 
in the regular meeting of the Supervisory Board held on February 24, 2010, 
mgr. Karel Syka was elected the chairman of the company’s Supervisory 
Board and ing. jiří Bis the Vice-chairman of the Supervisory Board.

1.4 cOmPANY ORgANiZATiONAL STRucTuRE 
in 2010, the following three directors were directly subordinated to the gen-
eral Director (Production Director - ing. Zdeněk Dongres, Financial Director 
- ing. Helena jahnová (from February 1, 2010) and Sales Technical Direc-
tor - ing. jiří Houloubek) who managed the company’s three major depart-
ments. From january 1, 2002 the company’s general Director is mgr. Tomáš 
Drápela.

1 cHARAKTERiSTiKA SPOLEČNOSTi 1 cOmPANY BAcKgROuND

1.5 STATuTÁRNÍ ORgÁNY
Představenstvo (stav k 31. 12. 2010)
Roman jurečko - předseda
Bc. Robert Houdek - místopředseda
mgr. Tomáš Drápela - člen
muDr. Pavel Boček - člen
ing. milan uhlík - člen
Dozorčí rada (stav k 31. 12. 2010)
mgr. Karel Syka - předseda
ing. jiří Bis - místopředseda
ing. Vladislav Krásný - člen
ing. Helena jahnová - členka
František mach - člen
Tomáš Čihák - člen
Rudolf Brousek - člen
jiří Fremr - člen
mgr. Radek mráz - člen

1.6 PRAcOVNÍci, OSOBNÍ NÁKLADY
 

celkové osobní náklady byly vyplaceny ve výši 184.993 tis. Kč, viz tabulka 
k bodu 3.4.2.
generální ředitel, odborní ředitelé a vedoucí projektu a vedoucí provozu 
centrálního zdroje 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 vyhláš-
kou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších změn a dodatků. 

1.5 STATuTORY BOARD mEmBERS
Board of Directors (as of December 31, 2010)
Roman jurečko - chairman
Bc. Robert Houdek - Vice-chairman
mgr. Tomáš Drápela - member
muDr. Pavel Boček - member
ing. milan uhlík - member
Supervisory Board (as of December 31, 2010)
mgr. Karel Syka - chairman
ing. jiří Bis - Vice-chairman
ing. Vladislav Krásný - member
ing. Helena jahnová - member
František mach - member
Tomáš Čihák - member
Rudolf Brousek - member
jiří Fremr - member
mgr. Radek mráz - member

Total staff costs were paid in the amount of cZK 184,993,000. See the 
table to section 3.4.2.
The general Director, Directors and Project manager and central Source 
Operation manager use company cars for both service and private pur-
poses.

1.7 AVAiLABiLiTY OF THE ANNuAL REPORT
The company’s annual report is available in the company’s head office and 
it is also available for examination in the collection of documents which is 
the part of the Trade Register kept by the Regional court in Plzeň, Section 
B, insert 392. 

2 AccOuNTiNg mETHODS 
AND gENERAL AccOuNTiNg PRiNciPLES

2.1 AccOuNTiNg BASiS
The accounting methodology is governed by Act no. 563/1991 coll., on Ac-
countancy, and Regulation no. 500/2002 coll, as amended. 
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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 indivi-
duálně oceněn dle znaleckého posudku. Nemovitý majetek vložený 
do Plzeňské teplárenské, a.s. v roce 1998 je oceněn ve výši původní zůstat-
kové účetní ceny.
V roce 2010 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 podmín-
kách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, jsou oceně-
ny reprodukční pořizovací cenou. Tato cena byla zjištěna jako součin ceny 
v EuR jedné povolenky na burze 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 tepláren-
ská, a.s. pronajatý majetek města Plzně na základě Smlouvy o komplexním 
pronájmu, provozování a údržbě výměníkových stanic, kolektorů a sekun-
dárních rozvodů ve znění pozdějších dodatků. Tento pronajatý majetek je 
evidován v podrozvahové evidenci v pořizovacích cenách v celkové hodnotě 
926.339 tis. Kč. Ke stejnému účelu má společnost pronajatý tepelný maje-
tek (primární přípojky) od společnosti Plzeňské služby a.s., který je evidován 
v podrozvahové evidenci v pořizovacích cenách v hodnotě 5.275 tis. Kč.
K zajištění činností vyplývajících ze Smlouvy o podnájmu, provozování 
a údržbě skládky odpadů chotíkov má společnost v podnájmu od Dobrovol-
ného svazku obcí Skládka odpadů chotíkov majetek, který je evidován 
v podrozvahové evidenci v pořizovacích cenách v celkové hodnotě 
58.351 tis. Kč.
Zásoby
Nakupované zásoby oceňujeme pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahr-
nuje 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. Odepisu-
jeme měsíčně pravidelně od doby uvedení do užívání. 

2.4 PŘEPOČTY ciZÍcH mĚN
Pro přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu byl používán platný den-
ní kurs ČNB v den uskutečnění účetního případu. V roce 2010 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 vlože-
nému 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 15 let 
(7.612 tis. Kč ročně).

Opravná položka k pohledávkám
Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení jsou tvořeny 
ve výši 100 %, k ostatním pohledávkám po 6 měsících po splatnosti ve výši 
20 % a dále dle § 8a zákona č. 593/1993 Sb., kromě pohledávek s rozvaho-
vou 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 2010 byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám ve výši 
176 tis. Kč, celkem vytvořené opravné položky činí 2.162 tis. Kč.

Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku
Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku byla vytvořena na ma-
jetek evidovaný na středisku Výtopna Doubravka z důvodu morálního zasta-
rání areálu výtopny. Objekt je držen pouze jako záložní zdroj. Opravná položka 
byla vytvořena ve výši 50% účetní zůstatkové ceny, což je 1.573 tis. Kč. Dále 
byla tvořena opravná položka k teplovodnímu napaječi Slovany z jihu ve výši 
předpokládaného ročního účetního odpisu a to 625 tis. Kč. 

Opravná položka ke skladovým zásobám
Z důvodu nepotřebnosti některých vybraných skladových zásob byla vytvořena 
opravná položka ve výši 5.867 tis. Kč. Zásoby budou prodány nebo zlikvido-
vány v prvním čtvrtletí roku 2011.

2.6 ZmĚNA ÚČETNÍcH mETOD
V roce 2010 nedošlo k žádným změnám v účetních zásadách a metodách.

2.2 VALuATiON mETHODS
Long term tangible and intangible assets
Long-term tangible and intangible assets are valued at their acquisition 
prices. The movable assets invested in Plzeňská teplárenská, a.s. in 1997 
were valued individually according to expert opinion. The immovable assets 
(real estates) invested in Plzeňská teplárenská, a.s. were valued in 1998 
at their original residual book price.
in 2010 the assets with a minimum entry price of cZK 40,000 with op-
erationally technical life longer than one year were classified as long-term 
tangible assets, the assets with the minimum entry price of cZK 60,000 and 
operationally technical life longer than one year were classified as intangible 
long-term assets.
Long-term tangible and intangible assets also include the low-value tangible 
and intangible assets which were acquired in the period from january 1, 
1994 to December 31, 2001.
Emission trading
Emission units assigned according to the Act no. 695/2004 coll., on Terms 
of Trading with greenhouse gas Emission are valued at their reproduction 
acquisition price. This price was ascertained as a product of the price in EuR 
of one emission unit at the exchange on the date of accounting transac-
tion (i.e. on the day of crediting the accounts kept by OTE Register with the 
respective units) and the valid daily exchange rate of cNB.
Purchased emission units EuA and cER are valued at their acquisition price.
Securities
Long-term ownership interests are valued at their acquisition prices. 
Leased property
in order to secure power energy supplies in the city of Plzeň, Plzeňská teplá-
renská, a.s. has leased the property of the city of Plzeň on the basis of the 
contract on complex Lease, Operation and maintenance of Heat Exchangers, 
collectors and Secondary Distribution Systems, as amended. The leased 
property is registered in the sub-balance sheet records in acquisition prices 
in the total value of cZK 926,339,000. For the same purpose, the company 
has leased the thermal equipment and property (primary connections) from 
the company Plzeňské služby a.s., which is registered in the sub-balance 
sheet records in acquisition prices in the total value of cZK 5,275,000.
in order to secure the activities arising from the contract on Sublease, 
Operation and maintenance of the Waste Dump chotíkov, the company 
has subleased from the Voluntary Association of municipalities (Dobrovolný 
svazek obcí) Waste Dump chotíkov the property which is registered in the 
sub-balance sheet records in acquisition prices in the total value of cZK 
58,351,000.
Stock
Purchased stock is valued at acquisition prices. Acquisition price includes 
acquisition price of material, postal charges, freight costs etc.
For ex-stock deliveries (except for fuel), the company applies FiFO method 
when stock additions are firstly valued at the price of disposals. Fuels are 
valued at average prices.

2.3 DEPREciATiON mETHOD
The company’s assets are depreciated according to the depreciation plan. 
Book depreciations are applied according to the expected useful life of the 
assets. The company depreciates regularly on a monthly basis from the mo-
ment of putting the assets into operation. 

2.4 cONVERSiON OF FOREigN cuRRENciES
For conversion of data in foreign currencies to the czech 
currency, the company applied the daily exchange rate of cNB announced 
on the day of the accounting transaction. in 2010, we posted in foreing 
currencies only in relation to procurement of materials and services and 
business trips abroad. Plzeňská teplárenská, a.s. has no assets in foreign 
currencies.

2.5 mETHOD OF DETERmiNATiON OF ALLOWANcES
Allowance to acquired assets - valuation difference to the assets 
acquired
Allowance to the acquired assets was created in 1998 for invested real 
estates and it corresponded to the difference between the residual book 
price and the price determined in the expert’s opinion which is also entered 
in the Trade Register. The allowance is depreciated on a monthly basis
to the costs for the period of 15 years (cZK 7,612,000 a year)

Allowance to accounts receivable
Allowance to accounts receivable (claims) against debtors in insolvency 
proceedings have been created in the amount of 100%, to other accounts 
receivable overdue more than 6 months in the amount of 20 %, and fur-
thermore pursuant to Act no. 593/1993 coll., except for receivables with 
the balance sheet value up to cZK 30,000, when according to the Act no. 
593/1993 coll., Section 8c, the allowances are created in the amount 
of 100% to receivables overdue more than 12 months. in 2010 the adjust-
ments were created to accounts receivable in the amount of cZK 176,000, 
and the total of created allowances amounted to cZK 2,162,000.

Allowance to long-term tangible assets
Allowance to long-term tangible assets was created for the assets regis-
tered in the center Doubravka Heating Plant for the reason of technological 
obsolescence of the grounds of the heating plant. The building is held in 
the company’s possession only as a standby. The allowance was created 
in the amount of 50% of the book residual price, giving cZK 1,573,000. 
Furthermore the allowance was created to the hot water feeder Slovany 
from the south, in the amount of the annual book depreciation amounting 
of cZK 625,000.

Allowance to stock
Due to an obsolescence of certain selected stock items, the allowance was 
created amounting to cZK 5,867,000. Stock will be sold or disposed of 
during the first quarter of 2011.

2.6 cHANgE OF AccOuNTiNg mETHODS
in 2010, no changes in the accounting principles and methods occurred.
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3 DOPLŇujÍcÍ ÚDAjE 
K ROZVAZE A VýKAZu ZiSKu A ZTRÁTY

3.1 POŘÍZENÍ mAjETKu
Na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (převážně SW) bylo vynalo-
ženo 10.794 tis. Kč.
Na pořízení dlouhodobého hmotného majetku bylo v roce 2010 zaúčtováno 
615.459 tis. Kč, a to zejména: 

3.2 PROVOZ
V roce 2010 byl celkový instalovaný tepelný výkon Plzeňské teplárenské, 
a.s. navýšen na 518,8 mWt, do provozu byl uveden nový parní fluidní kotel 
K7 spalující čistou biomasu a kondenzační turbína s odběrem Tg3. Výtopna 
Doubravka byla v záloze, provoz pouze během letní plánované odstávky 
horkovodu. Dodávka tepla a elektřiny probíhala dle požadavků odběratelů. 
V období květen – říjen 2010 byly provozovány stanice chladu v Plzeňském 
Prazdroji, ve Fakultní nemocnici na Lochotíně, v OD galerie Dvořák na 
Slovanech a v Parkhotelu na Borech. V průběhu roku se snížil počet z 11 
domovních plynových kotelen na 6, tyto plynové kotelny se přepojily na 
horkovodní sít’. 

3 SuPPLEmENTARY iNFORmATiON TO THE BALANcE 
SHEET AND PROFiT AND LOSS STATEmENT

3.1 AcquiSiTiON OF ASSETS
For the acquisition of long-term intangible assets (mainly SW), the company 
expended the total amount of cZK 10,794,000.
in 2010, the company posted for the acquisition of long-term tangible as-
sets cZK 615,459,000, in particular for: 

3.2 OPERATiON
in 2010, the total installed heat output of Plzeňská teplárenská, a.s. was 
increased to 519.2 mWt, and the new steam fluidized boiler K7 for pure 
biomass and the condensation turbine with Tg3 intake were put into opera-
tion. The Doubravka Heating plant was on standby, it will operate only during 
the planned unavailability time of the hot-water distribution system in sum-
mer. Heat and power supplies were provided according to the demands of 
consumers. in the period may-October 2010, the cooling stations in Plzeňský 
Prazdroj (brewery), in the Teaching Hospital Lochotín, Department Store 
galerie Dvořák in Slovany and in Parkhotel na Borech were operated. in the 
course of the year, the number of house gas boiler rooms decreased from 11 
to 6, and these boiler rooms were reconnected to the hot water distribution 
system. 

3.3 BALANcE SHEET
3.3.1 Ownership interests in controlled and managed persons and 
companies under substantial control, securities held by the Company
in 2000, the company purchased 2,312 shares in the company Plzeňská 
distribuce tepla a.s., Edvarda Beneše 430/23, 301 00 Plzeň. in june 
2006, it purchased another 3,332 shares. Thus Plzeňská teplárenská, a.s. 
acquired an 83% share in the registered capital of the above mentioned 
company which was renamed in October 2005 to Plzeňské služby a.s. Busi-
ness iD: 25205960. As of December 31, 2008, Plzeňská teplárenská, a.s. 
acquired another 1,156 shares. Therefore it held in total 6,800 shares in 
this company, representing a full 100%. in September 2009, the registered 
capital was, under the contract on Subscription of Shares, increased by 
one shareholder by cZK 27,200,000 by issuing 272 new ordinary certifi-
cated shares. Equity capital of the company Plzeňské služby a.s. amounts 
to cZK 71,104,000, the economic result for the year 2010 was a profit in 
the amount of cZK 8,083,000.
in April 2006, the company Plzeňská teplárenská, AuTODOPRAVA s.r.o., 
Doubravecká 2578/1, 304 10 Plzeň, Business iD: 26410460, was estab-
lished, in which Plzeňská teplárenská, a.s. holds a 100% share.
The company’s equity capital amounted as of December 31, 2010 to cZK 
13,317,000. in 2010 the company made a profit of cZK 2,787,000.

3.3.2 Low value tangible and intangible assets
These are tangible assets with a useful life longer than 1 year valued at the 
time of acquisition at a price lower than cZK 40 000. They are depreciated 
on a one-off basis to the costs at the moment of their issue for consump-
tion and they are monitored in the sub-balance sheet records.
in 2010, the company acquired the assets of this category in the amount 
of cZK 3,382,000. in total, we register the low value assets in the amount 
of cZK 22,222,000.

3.3.3 Emission trading
Emission units held by Plzeňská teplárenská, a.s. are posted in accordance 
with Decree no. 500/2002 coll. as assets in the line B.i.6. - other long-
term intangible assets (cZK 246,474,000). The estimated consumption 
of emission units for the year 2010 is specified in estimated passive 
accounts in the row B.iii.10. (cZK 235,440,000). Emission units are elimi-
nated from intangible assets in actual volume of their consumption 
on the basis of verification performed by the authorized person according 
the Regulation no. 696/2004 coll. and rendered number of emission units 
in 2011.

3.3.4 Equity capital
The company’s equity capital increased by cZK 313,564,000, from cZK 
3,550,097,000 as of December 31, 2009 to cZK 3,863,661,000 as of 
December 31, 2010.
changes in the equity capital are displayed in the following table (in thou-
sands of cZK):

3.3 ROZVAHA
3.3.1 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 tep-
la 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 přejme-
nována na Plzeňské služby a.s., iČ 25205960. Ke dni 31. 12. 2008 získala 
Plzeňská teplárenská, a.s. koupí dalších 1 156 ks akcií. Vlastnila tedy úhr-
nem 6 800 ks akcií této společnosti, což představovalo 100 %. V září 2009 
došlo Smlouvou o upsání akcií jediným akcionářem ke zvýšení základního ka-
pitálu o částku 27.200 tis. Kč vydáním 272 ks nových kmenových listinných 
akcií. Vlastní kapitál společnosti Plzeňské služby a.s. činí 
71.104 tis. Kč, výsledek hospodaření za rok 2010 je zisk 8.083 tis. Kč.
V dubnu 2006 byla založena firma Plzeňská teplárenská, AuTODOPRAVA 
s.r.o., Doubravecká 2578/1, 304 10 Plzeň, iČ 26410460, kde vlastní Plzeň-
ská teplárenská, a.s. 100% podíl. Vlastní kapitál společnosti činí k 31. 12. 
2010 13.317 tis. Kč. V roce 2010 hospodařila tato společnost se ziskem 
2.787 tis. Kč. 

3.3.2 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 podrozvaho-
vé evidenci.
V roce 2010 bylo pořízeno tohoto majetku za 3.719 tis. Kč. celkem eviduje-
me drobný majetek za 22.222 tis. Kč.

3.3.3 Povolenky na emise
Povolenky na emise držené Plzeňskou teplárenskou, a.s. jsou vedeny v sou-
ladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. v aktivech na ř. B.i.6. – jiný dlouhodobý 
nehmotný majetek 246.474 tis. Kč). Odhad spotřeby povolenek za rok 2010 
je uveden v dohadných účtech pasivních na ř. B.iii.10. (235.440 tis. Kč). Vy-
řazení 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 2011.

3.3.4 Vlastní kapitál
Vlastní kapitál se zvýšil o 313.564 tis. Kč, z 3.550.097 tis. Kč k 31. 12. 
2009 na 3.863.661 tis. Kč k 31. 12. 2010.
Změny vlastního kapitálu rozebírá následující tabulka (v tis. Kč):
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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 24. 6. 2010 o rozdělení zisku roku 2009 
takto:
 příděl do rezervního fondu: 20.910 tis. Kč
 příděl do statutárního fondu: 5.455 tis. Kč
 výplata dividend  176.471 tis. Kč
 nerozdělený zisk  324.080 tis. Kč

3.3.5 Dlouhodobé pohledávky 
jako dlouhodobá je vedena pohledávka z titulu prodeje tepelného majetku 
ve výši 22 tis. Kč, splatná do 05/2015.

3.3.6 Pohledávky a závazky z obchodních vztahů
Pohledávky k 31. 12. v tis. Kč (krátkodobé)

 

The company’s registered capital is divided into 1,092,957 ordinary certifi-
cated bearer shares in the nominal value of cZK 1000 per one share.

The general meeting decided on june 24, 2010 on the distribution of profit 
from the year 2009 as follows:
 allocation to the reserve fund: cZK 20,910,000 
 allocation to the statutory reserve: cZK 5,455,000
 payment of dividends  cZK 176,471,000
 undistributed profit   cZK 324,080,000

3.3.5 Long-term receivables 
The receivable arising from the sale of heat assets in the amount of cZK 
22,000 is kept as long-term, and it is due by 05/2015.

3.3.6 Trade receivables and liabilities
Balance as of December 31, in thousands cZK (short-term)

 

Závazky k 31.12. v tis. Kč (krátkodobé)
 

jako krátkodobé závazky společnost eviduje též smluvní zádržné v celkové výši 
13.962 tis. Kč. 
Pasivní zůstatek krátkodobých pohledávek v hodnotě 2.057 tis. Kč (přeplat-
ky za dodávky tepla) je vykazován rozvahově na řádce B.iii.1. – závazky z 
obchodního styku.
 
3.3.7 Dlouhodobé závazky
Odložená daň - odložený daňový závazek tvoří rozdíl mezi účetní a daňovou 
zůstatkovou hodnotou dlouhodobého majetku a neuhrazené smluvní pokuty 
a penále, odložená daňová pohledávka vznikla z titulu dohadných položek od-
vodu sociálního a zdravotního pojištění a opravných položek k dlouhodobému 
hmotnému majetku a zásobám.

3.3.8 Rezervy

Payables (liabilities) as of December 31
in thousands cZK (short-term)
 

The company also registers contractually stipulated retained sums as short-
term liabilities in the total amount of cZK 13,962,000.
The passive balance of short-term receivables in the amount of cZK 
2,057,000 (overpayments for heat supplies) is shown in the balance sheet 
in the line B.iii.1. - trade liabilities.
 
3.3.7 Long-term liabilities
Deferred tax - deferred tax duty is a difference between the book and tax 
residual value of long-term assets and unsettled contractual sanctions 
and penalties, deferred tax receivable arisen from conjectural items of the 
contributions paid for social security and health insurance and allowances 
to long-term tangible assets and stock.

3.3.8 Provisions
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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.
Rezervy na opravy:                                                                                    

a) Oprava turbíny Tg 1 - rezerva je tvořena v celkové výši 15.000 tis. Kč  
    (3.750 tis. Kč/rok). Předpokládaná realizace v roce 2013. 

  b) Oprava turbíny Tg 2 – rezerva je tvořena v celkové výši 45.000 tis. Kč  
    (7.500 tis. Kč/rok). Předpokládaná realizace v roce 2015.

3.3.9 Úvěry 
Plzeňská teplárenská, a.s. využila k financování své činnosti v průběhu roku 
2010 investiční úvěr od Komerční banky na financování výstavby kotle K7 
na biomasu a turbosoustrojí Tg3 založený smlouvou z května 2008. Úvěr je 
čerpán od roku 2009. Během roku 2010 nebyly žádné prostředky čerpány, 
tj. výše načerpaného úvěru v celkové hodnotě 271.744 tis odpovídala stavu 
k 31. 12. 2009. Úvěr je splatný do 31. 3. 2021.
Od června roku 2007 byl Plzeňské teplárenské, a. s. zpřístupněn kon-
tokorentní úvěr s možností čerpat jej podle aktuálních potřeb až do výše 
200.000 tis. Kč, tento příslib byl v roce 2010 prodloužen až do 31. 8. 
2011.

        
    
Zajištění úvěru
Úvěr od Komerční banky, a.s. na kotel K7 a Tg3 byl zajištěn dvěma instru-
menty, a to smlouvou o zastavení pohledávek ve prospěch Komerční banky, 
a.s. a vlastní směnkou k zajištění pohledávek KB, a.s.

Provisions for rehabilitation - the provision for rehabilitation of the Božkov 
sludge bed was drawn on for biological rehabilitation. in accordance with Act 
no. 185/2001 coll. and Regulation no. 383/2001 coll. the provision was 
created for the rehabilitation of the chotíkov-Kazeta K2 waste dump.
Provisions for repairs:  
a) Repair of Tg 1 turbine - the provision is created in the total amount of cZK
    15,000,000 (cZK 3,750,000/a year). Expected execution in 2013. 
b) Repair of Tg 2 turbine - the provision is created in the total amount of cZK
    15,000,000 (cZK 7,500,000/a year). Expected execution in 2015.

3.3.9 Loans 
For financing of its activities, over the course of 2010 Plzeňská teplárenská, 
a.s. used an investment loan from Komerční banka to finance the construc-
tion of the K7 boiler for biomass and Tg3 turbo-aggregate. The loan was 
provided under the contract of may 2008. The loan is drawn from 2009. 
Over the course of 2010 no funds were drawn, i.e. the level of drawn down 
loan in the total amount of cZK 271,744,000 corresponded to the position 
as of December 31, 2009. The loan is repayable until 31. 3. 2021.
From june 2007 Plzeňská teplárenská, a.s. was provided access to an 
account current with possibility of an immediate overdraft up to cZK 
200,000,000, this promise was extended in 2010 to August 31, 2011.

        
       
Securing of the loan
The loan from Komerční banka, a.s. for the K7 and Tg3 boilers was secured 
by two securing instruments, by the contract on establishing a lien on re-
ceivables in favor of Komerční banka, a.s. and by a promissory note.

3.3.10 Dlouhodobý majetek
Strukturu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku zobrazuje násle-
dující tabulka:

 

3.3.10 Long-term assets
The structure of the long-term intangible and tangible 
assets is displayed in the following table:
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3.4 Výkaz zisku a ztrát
3.4.1 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 emi-
se (234.635 tis. kč a 26.250 tis. kč).

3.4 Profit and loss statement
3.4.1 Revenues
revenues from regular activities related only to domestic activities and they 
amounted in thousands of Czk to:

Other receipts are revenues for sales of drinking water, cold, revenues from 
the lease of non-residential premises, storage of waste in the waste dump 
Chotíkov, revenues from the sale of tangible assets and emission trading and 
revenues from sale of water within the hot water supplies in the secondary 
distribution system.
Other operation revenues include consumption and sale of emission units 
(Czk 234.635,000 and Czk 26,250,000).

3.4.2 Osobní náklady

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

    zaměstnanců společnosti

3.4.3 Povolenky na emise
odhad spotřeby povolenek na emise za rok 2010 podle neverifikovaného 
výpočtu vypuštěných emisí je účtován dle vyhlášky č. 500/2002 sb. 
v „ostatních provozních nákladech“ na ř. H (234.635 tis. kč) a současně 
do „ostatních provozních výnosů“ na ř. iV. 
tržby z prodeje emisních povolenek jsou uvedeny jako tržby z prodeje dlouho-
dobého majetku na ř. iii.1. (30.524 tis. kč), vyřazení prodaných povolenek 
na emise pak na ř. f.1. (26.250 tis. kč).

3.5 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
  pojištění pronajatého majetku
  pojištění vlastních vozidel

3.4.2 Staff costs

Commentary:
  management = General director and 3 directors. 
  remunerations to members of the Board of directors

    and supervisory Board = including Company employees.

3.4.3 Emission trading
estimated consumption of the emission units for the year 2010 according 
to non-verified calculation of released emission is posted according the 
regulation no. 500/2002 Coll. in “other operation costs” in row H (Czk 
234,635,000) and simultaneously in “other operation revenues” in line iV. 
revenues from emission trading are posted as revenues from sale of long-
term assets in line iii.1. (Czk 30,524,000), elimination of the sold emis-
sion units in line f.1. (Czk 26,250,000).

3.5 ProPerty insuranCe
the Company has taken out the insurance policies against:

  natural hazards as “comprehensive insurance” to buildings,   
    structures, set of own movable items (including 
    machinery and equipment), stock, own valuables

  theft and vandalism insurance
  third party insurance
  insurance against damages caused by employee to employer 
  business interruption or limitation insurance
  product liability insurance 
  travel insurance
  leased property insurance
  insurance of own vehicles
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3.6 VýZNAmNÉ uDÁLOSTi mEZi ROZVAHOVým DNEm 
A OKAmžiKEm SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
V období mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky 
(4. 3. 2011, 13:00 hodin) nenastaly žádné významné skutečnosti.

Zpracovala: jana Spěváčková, hlavní účetní

3.6 SigNiFicANT EVENTS OccuRRiNg BETWEEN THE BALANcE SHEET 
DATE AND THE DATE OF cOmPiLATiON OF THE FiNANciAL STATE-
mENTS
No significant events occurred between the balance sheet date and the date 
of compilation of the financial statements (march 4, 2011, 1:00 p.m.).

compiled by: jana Spěváčková, chief accountant
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