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Jsme moderní spoleãností
a vyhledávan˘m partnerem
s dlouholetou tradicí.

Hospodárnû a ‰etrnû k Ïivotnímu
prostfiedí zaji‰Èujeme tepelnou
pohodu obyvatelÛm a organizacím,
zejména na území Prahy.
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PROFIL SPOLEâNOSTI
P fi e d m û t p o d n i k á n í
PraÏská teplárenská a.s. patfií v souãasnosti mezi nejvût‰í teplárenské spoleãnosti
v âeské republice z hlediska poãtu zásobovan˘ch objektÛ i kapacitou provozovan˘ch zafiízení. Hlavním pfiedmûtem ãinnosti spoleãnosti je v˘roba a distribuce
tepelné a elektrické energie. Spoleãnost dodává témûfi 7 % elektrické energie
do elektrizaãní soustavy hlavního mûsta a zásobuje tepelnou energií 37,5 %
praÏsk˘ch domácností, fiadu prÛmyslov˘ch podnikÛ, úãelov˘ch zafiízení a institucí.
V praÏské aglomeraci tak zaujímá dominantní postavení.
A k c i o n á fi i s p o l e ã n o s t i ( k 3 1 . p r o s i n c i 2 0 0 0 )
podíl na základním kapitálu – nad 0,1 %
– Elektrárny Opatovice a.s., IâO: 45534292, sídlo: Opatovice nad Labem, Pardubice 2
– Hlavní mûsto Praha, IâO: 00064581, sídlo: Mariánské nám. ã. 2, Praha 1
– GESO Beteiligungs- und Beratungs-AG, IâO: 90010387, sídlo: Bremer Strasse 57,
DráÏìany
– Fond národního majetku âR, IâO: 41692918, sídlo: Ra‰ínovo nábfieÏí 42, Praha 2
Cíle a strategie
Hlavním cílem PraÏské teplárenské a.s. je b˘t moderní spoleãností zamûfienou na
zákazníka. Spoleãnost chce poskytovat nejen sluÏby spojené s dodávkou tepla, ale
zároveÀ rozvíjet své zamûfiení na racionalizaci spotfieby energie. Dlouhodobou
strategií spoleãnosti je trvalé sniÏování emisní zátûÏe v hlavním mûstû na minimum
v souladu s ekologick˘mi limity vypl˘vajícími ze smûrnic Evropské unie.

2
Î i v o t n í p r o s t fi e d í
V˘roba tepla a elektfiiny s minimálním dopadem na Ïivotní prostfiedí je jednou
z hlavních priorit PraÏské teplárenské a.s. Spoleãnost proto usiluje o roz‰ífiení oblastí, které mohou vyuÏívat dodávky tepla z kogeneraãního cyklu, tedy ze spoleãné
v˘roby tepla a elektrické energie. Tento systém umoÏÀuje ve srovnání s oddûlenou
v˘robou tepla a elektfiiny dosaÏení vy‰‰í úãinnosti o cca 35 % a pfiiná‰í niÏ‰í spotfiebu primárních paliv a s tím spojené sníÏení emisních zátûÏí v okolí zdrojÛ.
Z tûchto dÛvodÛ je dnes kogeneraãní v˘roba podporována i v zemích Evropské
unie. Je-li navíc pro kogeneraci vyuÏíváno uhlí z tuzemsk˘ch zdrojÛ, jsou ceny finálních produktÛ dlouhodobû stabilní a nepodléhají vlivÛm v˘voje kurzu svûtov˘ch
mûn vÛãi korunû a cenám ropy na svûtov˘ch trzích. Nejznámûj‰ím a nejrozsáhlej‰ím teplárensk˘m projektem s kogeneraãní v˘robou v celé Evropû je propojená
teplárenská soustava Mûlník – Praha, kterou PraÏská teplárenská a.s. provozuje jiÏ
od roku 1995. Prostfiednictvím této soustavy je zásobována vût‰ina objektÛ v pravobfieÏní ãásti hlavního mûsta. Postupn˘ rozvoj soustavy v minul˘ch letech umoÏnil
odstavení samostatn˘ch zdrojÛ a lokálních kotelen spalujících mazut nebo uhlí.
K v˘znamné zmûnû v oblasti ekologizace hlavního mûsta do‰lo v posledních dvou
letech také na JiÏním Mûstû, v dal‰ích letech se podobn˘ch zmûn doãkají i oblasti
Krãe a Modfian.
Podpora neziskového sektoru
PraÏská teplárenská a.s. patfií mezi nejv˘znamnûj‰í subjekty, které pÛsobí na energetickém trhu v hlavním mûstû Praze. Kromû trvalé péãe o Ïivotní prostfiedí se
spoleãnost snaÏí kaÏdoroãnû podporovat také neziskov˘ sektor. Dlouhodobû pomáhá rozvíjet pfiedev‰ím aktivity spojené s vyuÏitím volného ãasu dûtí a mládeÏe
v oblasti sportu a kultury.

P¤EHLED VYBRAN¯CH EKONOMICK¯CH
UKAZATELÒ
MWt
TJ/rok
TJ/rok
TJ/rok
TJ/rok
TJ/rok
mil. Kã
MWe
GWh/rok
mil. Kã
mil. Kã
mil. Kã
mil. Kã
mil. Kã
poãet
poãet

1996
2 677
18 989
12 046
6 943
21 678
16 471
4 098
138
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4 148
4 786
6 859
5 021
1 772
1 810
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2 318
16 927
10 839
6 088
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13 137
3 821
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4 448
7 140
4 724
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1 684
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10 180
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150
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7 694
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1 005

tis. Kã
Kã
mil. Kã

132
14 410
235

164
16 291
276

240
18 860
328

355
22 335
389

460
24 040
463

Kã/akcii
Kã/akcii

57
28

67
36

79
85

94
99

111

463

Instalovan˘ v˘kon tepeln˘
Prodej tepla celkem
bytov˘ odbûr
nebytov˘ odbûr
Dodávka tepla ze zdrojÛ celkem
z toho z vlastních zdrojÛ
V˘nosy za teplo
Instalovan˘ v˘kon elektrick˘
Prodej elektfiiny
V˘nosy za elektfiinu
Základní kapitál
Náklady celkem
Aktiva celkem
V˘nosy celkem
Poãet zamûstnancÛ k 31. prosinci
PrÛmûrn˘ pfiepoãten˘ stav
zamûstnancÛ za rok
Zisk na zamûstnance
PrÛmûrná mzda
Hospodáfisk˘ v˘sledek
za úãetní období
âist˘ zisk na jednu akcii
Dividenda

389

500

276
235

300

328

400

200

100

0

1996

1997

V˘voj ãistého zisku (mil. Kã)

1998

1999

2000

ÚVODNÍ SLOVO P¤EDSEDY P¤EDSTAVENSTVA
A GENERÁLNÍHO ¤EDITELE

4

V á Ï e n í p fi á t e l é ,
jiÏ ãtvrt˘m rokem mám pfiíleÏitost komentovat na stránkách v˘roãní zprávy v˘voj a v˘sledky hospodafiení
spoleãnosti.
Uplynul˘ rok byl prvním rokem po provedené reorganizaci a po pfiechodu spoleãnosti na procesní fiízení,
ve kterém byly centralizovány nûkteré ãinnosti, napfi. nákup ãi údrÏba. Právû zmínûn˘ pfievod ãinností vyÏadoval urãit˘ ãas a pfiedev‰ím zmûnu v my‰lení spolupracovníkÛ. Pfiiznávám, Ïe ani v prÛbûhu roku 2000
nebyla zmûna úplnû „vstfiebána“.
KaÏdému se snadnûji popisuje lep‰í v˘voj a v˘sledky ve srovnání s minulostí. Proto mû tû‰í, Ïe Vás mohu
jménem ostatních kolegÛ ze správy a fiízení spoleãnosti seznámit také v leto‰ním roce s vy‰‰ím hospodáfisk˘m v˘sledkem a zlep‰ením vût‰iny parametrÛ, kter˘mi se mûfií v˘konnost spoleãnosti. Zisk po zdanûní
dosáhl v˘‰e 463 mil Kã, pfiestoÏe máme za sebou dal‰í teplotnû nadprÛmûrn˘ rok, kter˘ si vyÏádal velmi
tvrdá opatfiení v oblasti stál˘ch nákladÛ.
Spolu s nepfiízniv˘m v˘vojem poãasí i nadále pÛsobí nevhodn˘ zpÛsob regulace ceny tepelné energie, bohuÏel v nejbliÏ‰í budoucnosti nemÛÏeme oãekávat v˘razné zmûny.
DÛsledn˘m vyuÏíváním kombinované v˘roby elektfiiny a tepla v elektrárnû Mûlník I, teplárnû Male‰ice
a teplárnû Michle jsme lépe vyuÏili primární energie obsaÏené v palivu a tím je‰tû sníÏili dopad na Ïivotní
prostfiedí v Praze. Podíl tepla vyrobeného v kogeneraci reprezentuje v souãasné dobû témûfi dvû tfietiny
celkové v˘roby spoleãnosti. Cel˘ rok jsme rovnûÏ spolehlivû dodávali a vykupovali páru ze spalovny Male‰ice, která nejmodernûj‰ím zpÛsobem likviduje zejména komunální odpad v hlavním mûstû.
Témûfi v˘hradní pouÏití hnûdého a ãerného uhlí nám dovoluje udrÏovat relativnû stabilní cenu tepelné
energie, i kdyÏ v˘znamnû vzrÛstá cena zemního plynu. Urãit˘ cenov˘ nárÛst zaznamenali bohuÏel na‰i zákazníci v oblastech, kde pouÏíváme jako hlavní palivo právû zemní plyn. PrÛmûrná cena tepelné energie od
na‰í spoleãnosti vzrostla proti pfiedchozímu roku o 9,2 %.
Od roku 2000 jiÏ v‰ichni obyvatelé JiÏního Mûsta vyuÏívají tepelnou energii z propojené teplárenské soustavy, v‰echny práce jsme dokonãili vãas a v dobré kvalitû. Odstavením místních blokov˘ch kotelen jsme
v˘znamnû pfiispûli ke zlep‰ení ãistoty ovzdu‰í v Praze a fiada b˘val˘ch kotelen slouÏí po pfiestavbû k zaji‰tûní nûkter˘ch sluÏeb, které do té doby na JiÏním Mûstû chybûly.
Na‰i spolupracovníci se v prÛbûhu roku podíleli na pfiípravû nové energetické legislativy, která v˘znamnû
ovlivní na‰e dal‰í podnikání. Od roku 2002, resp. 2005, se bude postupnû otevírat trh s elektrickou energií
a zemním plynem. Novû vzniklé instituce, napfi. Energetick˘ regulaãní úfiad a Operátor trhu, které budou
teprve hledat své místo, budou souãasnû rozhodovat o zpÛsobu regulace odvûtví a podmínkách vlastního
obchodu pfiedev‰ím s elektrickou energií. Stojí pfied námi velké pfiíleÏitosti, ale také velká nebezpeãí, neboÈ
na trhu vznikne mnoho nov˘ch konkurenãních spoleãností a kaÏdá z nich bude chtít uspût.
Musíme do budoucnosti dále roz‰ífiit nabídku, neboÈ prodávat teplo a elektrickou elektfiinu jiÏ nestaãí. Zákazník bude ochoten zaplatit pouze za spolehlivou a kvalitní sluÏbu, nejlépe spojenou s dal‰ími v˘hodami.
S pomocí alianãních partnerÛ jsme zatím sluÏby obohatili o technické a inÏen˘rské poradenství, zaji‰tûní
energetick˘ch auditÛ, rozúãtování dodaného tepla na vytápûní a pfiípravu teplé vody a podle pfiání zákazníka se snaÏíme nabídnout i pfiijateln˘ model financování energetick˘ch zafiízení. Za zvlá‰tû perspektivní
pro nûkteré skupiny zákazníkÛ povaÏujeme financování zafiízení z úspor energie, tzv. EPC metoda.
V roce 2000 neprobûhly Ïádné vlastnické, organizaãní ani personální zmûny a mohu konstatovat, Ïe spoleãnost se nachází v optimálním stavu. To v‰ak neznamená, Ïe nepfiipravujeme dal‰í revizi postupÛ
a organizování firmy tak, abychom na zmûny, které s otevíráním trhu oãekáváme, dokázali pruÏnû zareagovat.

Pfiidaná hodnota na zamûstnance se proti pfiedchozímu roku opût zv˘‰ila o 25,7 % a staví nás na jedno
z pfiedních míst odvûtví energetiky v âeské republice.
S obtíÏemi udrÏujeme zámûr dlouhodobû zajistit prodej tepelné energie na absolutnû stejné úrovni. Úspory vypl˘vající z omezování prÛmyslové v˘roby nebo investiãních opatfiení a zmûny chování zákazníkÛ se
nám nedafií plnû nahradit pfiipojováním zákazníkÛ nov˘ch. Rozdíl není pfiíli‰ velik˘ a úsilí na‰ich spolupracovníkÛ pfiiná‰í úspûchy v podobû novû podepisovan˘ch kupních smluv na tepelnou energii. ProtoÏe jde
o v‰eobecn˘ jev, zaji‰Èujeme i nadále asi jednu tfietinu potfieby tepla v Praze. V roce 2000 jsme prodali
14 229 TJ tepelné energie.
Do elektrick˘ch sítí v hlavním mûstû Praze jsme prodali 174 GWh elektrické energie a spolu s dodávkou
z elektrárny Mûlník I jsme tak zajistili pokrytí 3,54 % potfieby elektfiiny v Praze.
K 1. lednu 2000 byla dokonãena dal‰í etapa pfievodu ãásti zamûstnancÛ a ãinností z dcefiiné spoleãnosti
Energotrans a.s. do PraÏské teplárenské a.s., coÏ zjednodu‰ilo a zefektivnilo pfiedev‰ím fiízení celé teplárenské soustavy ZTMP a zároveÀ pfiineslo i úsporu na nákladech.
V prÛbûhu roku jsme rozhodli o obmûnû a rozvoji informaãního systému pro podporu v‰ech rozhodujících
ãinností ve spoleãnosti. Zahájen byl v˘bûr a pozdûji nasazení zákaznického informaãního systému, v roce
2001 budou následovat informaãní systémy na podporu finanãního fiízení a personálního rozvoje.
Stejnû jako v pfiedchozích letech budou i letos akcionáfii na valné hromadû rozhodovat o rozdûlení zisku.
V˘sledky spoleãnosti jim umoÏÀují jednat o rozdûlení zisku v souladu se stfiednûdob˘m plánem.
Neustálé zlep‰ování v˘sledkÛ spoleãnosti vyÏaduje trvalé zlep‰ování práce zamûstnancÛ v‰ech úrovní, proto jim za jejich pracovní nasazení dûkuji. Dík patfií i spolupracovníkÛm ve vedení spoleãnosti a kolegÛm
z pfiedstavenstva a dozorãí rady.

Ing. Lubo‰ Pavlas
pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel

NEJV¯ZNAMNùJ·Í UDÁLOSTI ROKU 2000
Konání valné hromady
¤ádná valná hromada se uskuteãnila 9. ãervna 2000 v sídle spoleãnosti. V roce 2001 je termín valné hromady stanoven na
14. ãervna a akcionáfii budou o jejím konání fiádnû informováni v souladu s platn˘mi pfiedpisy.
V˘voj legislativních zmûn
Poslanecká snûmovna âR po dlouh˘ch jednáních schválila v uplynulém roce tzv. energetick˘ zákon, kter˘ stanoví zásadní pravidla
pro podnikání v energetickém sektoru pfii otevírání a liberalizaci trhu s energiemi. Zákon byl schválen 28. listopadu 2000 s úãinností od 1. ledna 2001 a v prÛbûhu roku k nûmu budou vydávány dal‰í provádûcí pfiedpisy.
P fi i p o j e n í J i Ï n í h o M û s t a
Po peãlivé pfiípravû a dvouleté intenzívní stavební ãinnosti jsme v roce 2000 ukonãili závûreãnou ãást v˘znamného teplárenského
projektu, kter˘ umoÏnil propojení samostatn˘ch ostrovních soustav JiÏního Mûsta a jejich následné napojení na Elektrárnu
Mûlník I. Celkem jsme na nov˘ systém pfiepojiliy 33 b˘val˘ch blokov˘ch kotelen, které byly pfiestavûny na moderní v˘mûníkové stanice, a zcela jsme odstranili emise produkované b˘val˘mi kotelnami.
Noví odbûratelé
Uplynul˘ rok byl pro PraÏskou teplárenskou a.s. zlomov˘ mimo jiné i proto, Ïe spoleãnost získala dal‰í v˘znamné klienty z fiad prÛmyslov˘ch podnikÛ i nev˘dûleãn˘ch zafiízení a zároveÀ posílila své postavení a zÛstala vyhledávan˘m partnerem v oblasti dodávky
energie.
Konference 2000
Ve dnech 25. – 27. kvûtna se v praÏském hotelu Holiday Inn uskuteãnila mezinárodní konference „Energie 2000“. Akce probûhla
pod zá‰titou primátora hlavního mûsta Prahy, ministra obchodu a prÛmyslu âR, za úãasti fiady ãesk˘ch a zahraniãních odborníkÛ.
Pofiadateli konference byly PraÏská teplárenská a.s., Teplárenské sdruÏení âR a EUROHEAT & POWER, UNICHAL.
Konference se zúãastnilo cca 150 domácích i zahraniãních odborníkÛ. Hlavním tématem byly pfiedev‰ím otázky souãasného stavu
teplárenství a jeho dal‰í perspektivy, nové technologie i nové prvky fiízení energetick˘ch spoleãností.
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VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEâNOSTI
S l o Ï e n í p fi e d s t a v e n s t v a k 3 1 . p r o s i n c i 2 0 0 0
Ing. Lubo‰ Pavlas, pfiedseda pfiedstavenstva
– narozen: 26. fiíjna 1957, r.ã. 571026/1414
– bydli‰tû: ul. Lesní 396, Psáry, okr. Praha západ
– generální fieditel PraÏské teplárenské a.s.
– vysoko‰kolské vzdûlání v oboru elektrotechniky
(âVUT)
Richard J. Lappin, místopfiedseda pfiedstavenstva
– narozen: 7. bfiezna 1955
– bydli‰tû: Charlton Kings, Cheltenham, Glos,
GL53 9AY, Velká Británie
– oblastní fieditel pro oblast stfiední a severní
Evropy, International Power PLC
– MBA v oboru strojní inÏen˘rství
Ing. Petr ·vec, místopfiedseda pfiedstavenstva
– narozen: 22. ãervence 1957, r.ã. 570722/0101
– bydli‰tû: Pod âimick˘m hájem 7/180, Praha 8
– námûstek primátora hlavního mûsta Prahy
– vysoko‰kolské vzdûlání v oboru energetické
stroje a zafiízení (âVUT)

Ing. Franti‰ek Hejãl, ãlen pfiedstavenstva
– narozen: 18. listopadu 1947, r.ã. 471118/056
– bydli‰tû: T˘ni‰tká 1286, Tfiebechovice pod
Orebem, okr. Hradec Králové
– fieditel pro finance a obchod, Elektrárny
Opatovice a.s.
– vysoko‰kolské vzdûlání v oboru elektrotechniky
(âVUT)
Dr. jur. Christof Regelmann, ãlen pfiedstavenstva
– narozen: 5. února 1959
– bydli‰tû: Nicodestrasse 6, 014 65 Langebrück,
SRN
– fieditel právního útvaru a správy spoleãnosti
ESAG, Dresden
– vysoko‰kolské právní vzdûlání

SloÏení dozorãí rady do 19. ãervna 2000
Ing. Jifií Seifert, pfiedseda dozorãí rady
– narozen: 3. ledna 1943, r.ã. 430103/010
– bydli‰tû: Ivana Olbrachta 540, Hradec Králové 2
– fieditel pro rozvoj, Elektrárny Opatovice a.s.
– vysoko‰kolské vzdûlání v oboru elektrotechniky
(âVUT)
Dipl.-Vw. Siegmund Messmer,
místopfiedseda dozorãí rady
– narozen: 16. ãervna 1950
– bydli‰tû: Ringstrasse 2, 71672 Marbach a. N.,
SRN
– pfiedseda pfiedstavenstva v GESO, Dresden
– vysoko‰kolské vzdûlání ekonomického smûru
Jan Vidím, ãlen dozorãí rady
– narozen: 25. ãervna 1964, r.ã. 640625/1665
– bydli‰tû: Bûhounkova 2311, Praha 5 - StodÛlky
– poslanec Poslanecké snûmovny âR
– stfiední v‰eobecné vzdûlání

Ing. Jifií Du‰ek, ãlen dozorãí rady
– narozen: 4. srpna 1945, r.ã. 450804/015
– bydli‰tû: tfi. Karla IV 628/1, Hradec Králové
– poradce dozorãí rady Fondu národního
majetku âR
– vysoko‰kolské vzdûlání v oboru ekonomie zemûdûlství
Ale‰ Simandl, ãlen dozorãí rady
– narozen: 14. bfiezna 1945, r.ã. 450314/016
– bydli‰tû: Na Buãance 1065, Praha 4
– manaÏer provozu PraÏské teplárenské a.s.
– stfiedo‰kolské vzdûlání v oboru strojírenství
Oldfiich ·tolfa, ãlen dozorãí rady
– narozen: 24. fiíjna 1937, r.ã. 371024/037
– bydli‰tû: Heldova 6, Praha 10
– pfiedseda odborÛ PraÏské teplárenské a.s.
– stfiední odborné vzdûlání v oboru mûfiení
a fiídicí technika

I

SloÏení dozorãí rady k 31. prosinci 2000
Ing. Pavel Kos – pfiedseda dozorãí rady
– narozen: 8. ledna 1960, r.ã. 600108/0283
– bydli‰tû: Palackého 2406, Pardubice
– vedoucí odboru ekonomického fiízení,
Elektrárny Opatovice a.s.
– vysoko‰kolské vzdûlání v oboru elektrotechniky
(âVUT)
Ing. Ladislav Vinick˘ - místopfiedseda dozorãí rady
– narozen: 10. srpna 1959, r.ã. 590810/0066
– bydli‰tû: Lihovarská 1270, Praha 9
– ekonomick˘ a organizaãní poradce
– vysoko‰kolské vzdûlání ekonomického zamûfiení
Ing. Vladimír Dlouh˘, ãlen dozorãí rady
– narozen: 31. ãervence 1953, r.ã. 530731/079
– bydli‰tû: Volutova 2521/18, Praha 5
– ekonomick˘ a finanãní poradce
– vysoko‰kolské vzdûlání ekonomického zamûfiení

Jan Vidím – ãlen dozorãí rady
viz – sloÏení dozorãí rady k 19. ãervnu 2000
Ing. Jifií Stanûk – ãlen dozorãí rady
– narozen: 19. února 1962, r.ã. 620219/0478
– bydli‰tû: Rezlerova 290, Praha 10
– vedoucí oddûlení realizace údrÏby PraÏské teplárenské a.s.
– vysoko‰kolské vzdûlání v oboru elektrotechniky
(âVUT)
Mgr. Jaroslava HoÈová – ãlen dozorãí rady
– narozena: 11. srpna 1951, r.ã. 515811/295
– bydli‰tû: Odolená Voda 385, PSâ 250 70
– vedoucí právního oddûlení PraÏské teplárenské a.s.
– vysoko‰kolské vzdûlání právnického smûru

SloÏení managementu k 31. prosinci 2000 (beze zmûny v prÛbûhu roku 2000)
Ing. Lubo‰ Pavlas – generální fieditel
Ing. Milan Trojan – fieditel úseku finanãního
Ing. Josef Fifit – fieditel úseku technického

Ing. Vlastislav VítÛ – fieditel úseku obchodního
Ing. Jaroslav Kulhánek – fieditel úseku strategie
Ing. Zdenûk Rybka – fieditel úseku v˘robního

VLASTNICKÁ STRUKTURA SPOLEâNOSTI
Ostatní fyzické
a právnické osoby 1,38 %

S t r u k t u r a a k c i o n á fi Û k 3 1 . p r o s i n c i 2 0 0 0
Název akcionáfie
Poãet akcií
Elektrárny Opatovice a.s.
1 969 062
Hlavní mûsto Praha
998 626
GESO Beteiligungs- und Beratungs-AG
961 284
Fond národního majetku âR
161 396
Ostatní fyzické a právnické osoby
57 509

GESO Beteiligungs und
Beratungs – AG 23,18 %

Podíl (%)
47,47
24,08
23,18
3,89
1,38

Elektrárny
Opatovice, a.s.
47,47 %

Hlavní město PRAHA
24,08 %
FOND NÁRODNÍHO MAJETKU ČR
3,89 %

ORGANIZAâNÍ SCHÉMA
VALNÁ HROMADA

➜
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➜
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➜

ÚSEK
STRATEGIE

ÚSEK
TECHNICK¯

ÚSEK
OBCHODNÍ

➜
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INTERNÍ
AUDIT

DOZORâÍ RADA

ÚSEK
FINANâNÍ

INFORMACE PRO AKCIONÁ¤E
Va l n é h r o m a d y v r o c e 2 0 0 0
Mimofiádná valná hromada ze dne 6. dubna 2000
– schválila zmûnu stanov spoleãnosti, t˘kající se rozhodování valné hromady a pfiedstavenstva spoleãnosti
a dále zastupování spoleãnosti a podepisování za spoleãnost,
– neschválila zru‰ení vefiejné obchodovatelnosti akcií.
¤ádná valná hromada ze dne 9. ãervna 2000 schválila:
– roãní úãetní závûrku za rok 1999, návrh na rozdûlení zisku s v˘platou dividendy akcionáfiÛm ve v˘‰i
99 Kã na jednu akcii (pfied zdanûním),
– pravidla pro v˘platu dividend (rozhodné datum 9. srpna 2000),
– návrh v˘‰e odmûn orgánÛm spoleãnosti,
– návrh pfiedstavenstva pro volbu do orgánÛ spoleãnosti (pfiedstavenstvo, dozorãí rada).
Datum oznámení pfiedbûÏn˘ch hospodáfisk˘ch v˘sledkÛ, datum v˘platy dividend
PfiedbûÏné hospodáfiské v˘sledky za rok 1999 byly oznámeny na Burze cenn˘ch papírÛ Praha, a.s., 29. 2. 2000.
Datum zaãátku v˘platy dividend za rok 1999 stanovila valná hromada PraÏské teplárenské a.s. na 9. záfií 2000.

V˘voj kurzu akcií PraÏské teplárenské a.s. (Kã)
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Základní kapitál PraÏské teplárenské a.s.
Základní kapitál spoleãnosti je rozdûlen do 4 147 877 ks akcií, jejichÏ úãetní hodnota je 4 147 877 tis. Kã. Jmenovitá hodnota jedné akcie je 1000 Kã.
PraÏská teplárenská a.s. má pfiím˘ podíl (pfiesahující 50 % základního kapitálu) v dcefiin˘ch spoleãnostech Energotrans
a.s., Termonta Praha a.s. a Elektrárna Hole‰ovice a.s.
V posledních tfiech letech nedo‰lo ke zmûnám v hodnotû základního kapitálu ani ke zmûnám v poãtu a druhu akcií, do
kter˘ch je rozloÏen.
Spoleãnost Elektrárny Opatovice a.s. je podle § 66 a) odst. 5 Obchodního zákoníku spoleãností disponující hlasovacími
právy pfievy‰ujícími 40 %.
Podíl na základním kapitálu (%)
Akcionáfii PT s podílem nad 5%
Elektrárny Opatovice a.s.
Hlavní mûsto Praha
GESO Beteiligungs- und Beratungs-AG

Údaje o cenn˘ch papírech
Druh cenného papíru: kmenové akcie
Forma: na majitele
Podoba: zaknihovaná
Poãet kusÛ: 4 147 877

47,47
24,08
23,18

Pfiipojené kupóny: ne
ISIN: CS 0008439659
Celková hodnota emise: 4 147 877 000 Kã
Jmenovitá hodnota jedné akcie: 1000 Kã

Akcie PraÏské teplárenské a.s. jsou pfiijaty k obchodování na vedlej‰ím trhu Burzy cenn˘ch papírÛ Praha, a.s. a na vefiejném trhu RM-Systému. Vlastnictví akcií zakládá právo akcionáfiÛ úãastnit se na fiízení spoleãnosti, které mohou uplatÀovat
na valné hromadû. Akcionáfi je oprávnûn úãastnit se valné hromady, hlasovat na ní, poÏadovat a dostat vysvûtlení záleÏitostí
t˘kajících se spoleãnosti, které jsou pfiedmûtem jednání valné hromady, a uplatÀovat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu. Akcionáfi mÛÏe vykonávat svá práva na valné hromadû osobnû, prostfiednictvím statutárního orgánu nebo
prostfiednictvím zástupce na základû plné moci. Hlasovací právo akcionáfie se fiídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, kaÏd˘ch 1000 Kã jmenovité hodnoty akcie pfiitom pfiedstavuje jeden hlas. Právo na v˘platu dividendy za rok 1999 mají v‰ichni
akcionáfii PraÏské teplárenské a.s., zapsaní ve v˘pisu ze Stfiediska cenn˘ch papírÛ k 9. srpnu 2000, pfiípadnû jejich dûdici
po prokázání pfiíslu‰ného nároku. Pokud akcionáfi neuplatní nárok na dividendu, pfiechází dividenda automaticky na spoleãnost. V˘nosy z akcií PraÏské teplárenské a.s. byly v roce 2000 vypláceny prostfiednictvím Investiãní a Po‰tovní banky, a.s.,
bez smluvního ujednání. K pfievodu akcií dochází registrací pfievodu v zákonem stanovené evidenci na základû pfiíkazu
k registraci pfievodu (§ 21 zákona ã. 591/1992 Sb., o cenn˘ch papírech). Pfievoditelnost akcií PraÏské teplárenské a.s. není
omezena. V˘nosy z akcií jsou zdaÀovány ve smyslu zákona ã. 586/1992 Sb., o daních z pfiíjmÛ ve znûní pozdûj‰ích zmûn
a doplÀkÛ, a dále a platn˘ch mezinárodních smluv uzavfien˘ch za úãelem zamezení dvojího zdanûní. DaÀ z dividend se vybírá sráÏkou. Mezi akcionáfii PraÏské teplárenské a.s. bylo k 31. prosinci 2000 celkem 24 právnick˘ch osob s drÏením
4 092 867 akcií, coÏ pfiedstavuje 98,68 % základního kapitálu (4 092 867 000 Kã) a 2 613 fyzick˘ch osob s drÏením
55 010 akcií reprezentujících 1,32 % základního kapitálu (55 010 000 Kã). Ze strany tfietích osob nebyla v bûÏném ani
pfiedcházejícím roce ãinûna vefiejná nabídka na pfievzetí akcií PraÏské teplárenské a.s. a rovnûÏ ze strany PraÏské teplárenské a.s. nebyla ãinûna vefiejná nabídka na pfievzetí akcií jin˘ch spoleãností. Spoleãnost ani osoby, na kter˘ch má pfiím˘ ãi
nepfiím˘ podíl, nedrÏí vlastní akcie spoleãnosti. V prÛbûhu roku 2000 nebyly PraÏskou teplárenskou emitovány ani spláceny Ïádné dluhopisy.

Majetkové úãasti
Pfiehled majetkov˘ch úãastí
Energotrans a.s.:
Termonta Praha a.s.:
Elektrárna Hole‰ovice a.s.:
FinTherm Praha – KWH Pipe a.s.:

podíl na základním kapitálu
PraÏská teplárenská a.s.
âEZ, a.s.
PraÏská teplárenská a.s.
PraÏská teplárenská a.s.
GESO Beteiligungs- und Beratungs-AG
PraÏská teplárenská a.s.
KWH Tech. Ltd.
Fortum Engineering Ltd.

70,64 %
29,36 %
100 %
65,99 %
34,01 %
35,21 %
56,34 %
8,45 %

Hospodáfisk˘ v˘sledek po zdanûní (tis. Kã)
1996
Energotrans a.s.
-208 966
Termonta Praha a.s.:
2 132
Elektrárna Hole‰ovice a.s.:
27
FinTherm Praha – KWH Pipe a.s.: 11 635

1997
-7 801
3 053
-160
9 812

1998
-16 858
1 499
-493
-16 904

1999
-119 814
3 216
-165
52 316

2000
-48 861
4 899
-109
-1 230

Úãast PraÏské teplárenské a.s. na podnikání jin˘ch osob
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Obchodní firma a sídlo:
Energotrans a.s., Partyzánská 7, Praha 7, IâO 47115726
Pfiedmût podnikání: v˘roba a rozvod tepla a elektrické energie, poskytování inÏen˘rsk˘ch sluÏeb v investiãní v˘stavbû a dal‰í ãinnosti.
V˘‰e základního kapitálu (tis. Kã): 511 000
Rezervy (tis. Kã): 1 952 (rezerva na kursové ztráty)
Hospodáfisk˘ v˘sledek po zdanûní v roce 2000 (tis. Kã): -48 861
Podíl PraÏské teplárenské a.s. na základním kapitálu: 70,64 %
V˘‰e v˘nosu PraÏské teplárenské a.s. za rok 2000: –
Obchodní firma a sídlo:
Termonta Praha a.s., Partyzánská 7, Praha 7, IâO 47116234
Pfiedmût podnikání: v˘roba, montáÏ, opravy, rekonstrukce, revize a zkou‰ky vyhrazen˘ch tlakov˘ch zafiízení, kotlÛ a tlakov˘ch
nádob, periodické zkou‰ky nádob na plyny; provádûní staveb
vãetnû jejich zmûn, udrÏovacích prací na nich a jejich odstraÀování; montáÏ, opravy, údrÏba a revize vyhrazen˘ch elektrick˘ch
zafiízení a v˘roba rozvadûãÛ nízkého napûtí a dal‰í ãinnosti.
V˘‰e základního kapitálu (tis. Kã): 39 970
Rezervy (tis. Kã): 2 700 (rezervy na opravy)
Hospodáfisk˘ v˘sledek po zdanûní v roce 2000 (tis. Kã): 4 899
Podíl PraÏské teplárenské a.s. na základním kapitálu: 100 %
V˘‰e v˘nosu PraÏské teplárenské a.s. za rok 2000: –

Obchodní firma a sídlo:
Elektrárna Hole‰ovice a.s., Partyzánská 7, Praha 7,
IâO 25064291
Pfiedmût podnikání: poradenská ãinnost v oblasti energetiky;
provádûní staveb vãetnû jejich zmûn, udrÏovacích prací na nich
a jejich odstraÀování; zprostfiedkovatelská ãinnost v oblasti
energetiky; projektová ãinnost ve v˘stavbû
V˘‰e základního kapitálu (tis. Kã): 12 122
Rezervy (tis. Kã): rezervy nebyly vytváfieny
Hospodáfisk˘ v˘sledek po zdanûní v roce 2000 (tis.Kã): -109
Podíl PraÏské teplárenské a.s. na základním kapitálu: 65,99 %
V˘‰e v˘nosu PraÏské teplárenské a.s. za rok 2000: –
Obchodní firma a sídlo:
FinTherm Praha – KWH Pipe a.s., Za tratí 197,
Praha 9 - Tfieboradice, IâO 60192224
Pfiedmût podnikání: v˘roba pfiedizolovaného potrubí vãetnû
armatur a dal‰í ãinnosti
V˘‰e základního kapitálu (tis. Kã): 71 000
Rezervy (tis. Kã): 30 (rezerva na kurzové ztráty)
Hospodáfisk˘ v˘sledek po zdanûní v roce 2000 (tis. Kã): -1 230
Podíl PraÏské teplárenské na základním kapitálu: 35,21 %
V˘‰e v˘nosu PraÏské teplárenské a.s. za rok 2000: –

V˘sledky PraÏské teplárenské a.s.
1996
Hospodáfisk˘ v˘sledek po zdanûní pfiipadající na akcii (Kã) 57
Dividenda na akcii (Kã)
28

1997
67
36

1998
79
85

1999
94
99

2000
111

ZPRÁVA P¤EDSTAVENSTVA
V˘voj energetického trhu v uplynulém roce
Ani v roce 2000 nebyla dokonãena privatizace energetického trhu a s tím související liberalizace cen energií. Tento stav neumoÏÀuje odbûratelÛm energií správnû se orientovat na energetickém trhu pfii vyuÏívání
jednotliv˘ch druhÛ energií. Nepfiíznivû je ovlivnûna také kvalita rozhodovacích procesÛ, které mají dlouhodobou pÛsobnost a pfii zmûnách pfiiná‰ejí odbûratelÛm velké ztráty.
V roce 2000 byl Poslaneckou snûmovnou âR projednáván nov˘ zákon o podmínkách podnikání a v˘konu
státní zprávy v energetick˘ch odvûtvích a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, tzv. energetick˘ zákon, kter˘ mûl
pfiinést zásadní pravidla pro podnikání v energetice pfii otevírání a liberalizaci trhu s energiemi na nûkolik
let dopfiedu. Tento zákon byl po dlouh˘ch jednáních a diskuzích schválen 28. listopadu 2000 s úãinností
od 1. ledna 2001. Jeho velk˘m nedostatkem je znaãné mnoÏství provádûcích pfiedpisÛ, které jsou s ním
spojeny. Ty ale zatím neexistují a budou tvofieny dodateãnû v prÛbûhu roku 2001.
Nejvût‰ím problémem, se kter˘m se teplárenské spoleãnosti pot˘kají, je pfietrvávající regulace cen energií,
pfiedev‰ím restriktivní opatfiení omezující tvorbu vûcnû usmûrÀované ceny tepelné energie pro obyvatelstvo
a pfietrvávající kfiíÏové dotace cen elektrické energie a zemního plynu.
Postavení spoleãnosti na trhu
Trh s teplem
Pro PraÏskou teplárenskou a.s. pfiedstavuje trh s teplem teoreticky celou oblast hlavního mûsta Prahy,
v praxi pak vzhledem ke specifice produktu, systému distribuce a sluÏeb zahrnuje tento trh pfieváÏnû
regiony, kde má spoleãnost umístûny zdroje a související tepelné sítû. V˘jimku tvofií oblasti, ve kter˘ch sice
PraÏská teplárenská a.s. dosud nepÛsobí, ale v˘sledky marketingov˘ch prÛzkumÛ, vnitfiní charakteristiky
a situování naznaãují reálnou moÏnost roz‰ífiení formou zfiízení lokálních zdrojÛ tepla a ostrovních soustav
centralizovaného systému vytápûní.
V hlavním mûstû dosahuje roãní potfieba tepelné energie cca 55 200 TJ. Toto mnoÏství, které odpovídá klimatick˘m podmínkám desetiletého teplotního prÛmûru, zahrnuje potfiebu celého mûsta, tedy i rozlohu
oblastí, kde PraÏská teplárenská a.s. dosud nepÛsobí. Relevantní trh, kter˘ zahrnuje oblasti zásobované ze
zdrojÛ PraÏské teplárenské a.s. pfiedstavuje roãní potfiebu tepla ve v˘‰i cca 42 000 TJ. Z celkové potfieby
relevantního trhu tepla v Praze pokr˘vá PraÏská teplárenská a.s. cca 37,5 %. Lze pfiedpokládat, Ïe celkov˘
trh tepla do roku 2005 poklesne na 46 000 TJ, protoÏe úsporná opatfiení majitelÛ stávajících objektÛ (zateplení, regulace) budou pravdûpodobnû v˘raznûj‰í, neÏ tepelná potfieba novû realizovan˘ch staveb. Tím
dojde samozfiejmû i k poklesu relevantního trhu.
Z hlediska souãasného pÛsobení PraÏské teplárenské a.s. je moÏné trh s teplem v hlavním mûstû rozdûlit
na dvû základní oblasti:
– ãást zásobovaná teplem z kogeneraãní v˘roby v elektrárnû Mûlník,
– oblasti s v˘robou tepla na bázi spalování zemního plynu v blokov˘ch kotelnách a v˘topnách.

Podíl PraÏské teplárenské a.s. na dodávkách tepla v jednotliv˘ch obvodech Prahy:
Název
mûstské ãásti
Praha 1
Praha 2
Praha 3
Praha 4
Praha 5
Praha 6
Praha 7
Praha 8

Podíl dodávek tepla
PraÏské teplárenské a.s. (%)
2,60
0,00
20,50
36,72
10,51
31,10
57,80
50,60

Název
mûstské ãásti
Praha 9
Praha 10
Praha 11
Praha 12
Praha 13
Praha 14
Praha 15

Podíl dodávek tepla
PraÏské teplárenské a.s. (%)
50,85
53,60
77,87
51,00
73,50
68,60
70,80

Trh sluÏeb souvisejících s dodávkou tepla
Na trh sluÏeb souvisejících s dodávkou tepla, reprezentovan˘ celou praÏskou aglomerací, vstoupila PraÏská
teplárenská a.s. s cílem zajistit komplexní dodávku sluÏeb pro bytov˘ i nebytov˘ sektor. Pro bytov˘ sektor
zaji‰Èuje komplexní mûfiení dodávky tepla od paty objektu aÏ po jednotliv˘ byt, rozúãtování dodávky tepla
pro objekt a v neposlední fiadû regulaci a optimalizaci spotfieby tepla v objektu.
Nebytovému sektoru nabízí optimalizaci spotfieby tepla, zahrnující energetick˘ audit, návrh na regulace
otopn˘ch soustav i realizace návrhu vãetnû moÏného financování.
Trh s elektfiinou
Za posledních pût let se v hlavním mûstû Praze mírnû roz‰ífiil trh s elektrickou energií (o 12 % na souãasn˘ch 4 914 GWh). PraÏská teplárenská a.s. prodala ze sv˘ch zdrojÛ v uplynulém roce elektrickou energii
ve v˘‰i 174 GWh za celkovou trÏbu 185 mil. Kã a podílela se na prodeji 3,54 %. V souãasné dobû prodává
PraÏská teplárenská a.s. elektfiinu do sítí PraÏské energetiky a.s. a celková dodávka elektrické energie vãetnû dcefiiné spoleãnosti Energotrans a.s. dosáhla 342 GWh, coÏ ãiní 6,96 % trhu s elektrickou energií
v hlavním mûstû.

12

Standardy Evropské unie
Evropská unie vedena snahou posílit konkurenceschopnost své ekonomiky a dostát mezinárodním závazkÛm v oblasti skleníkov˘ch plynÛ pfiechází na cestu hospodárnûj‰ího vyuÏití primárních paliv. Proto si unie
jako jednu z priorit stanovila zv˘‰ení podílu elektfiiny z kombinované v˘roby elektfiiny a tepla (kogenerace)
do roku 2010 na dvojnásobek. V tomto období by se mûlo také zdvojnásobit vyuÏití alternativních a obnoviteln˘ch zdrojÛ energie. Znamená to nejen podporu kogenerace, ale i dal‰í rozvoj systémÛ dálkového
vytápûní, bez nichÏ se ekonomické a ekologické efekty kogenerace neprojeví.
V posledních letech byl trend v âeské republice zcela opaãn˘. Vlivem deformovan˘ch cen energie klesla od
roku 1990 kogeneraãní v˘roba tepla a elektrické energie na polovinu, tento zpÛsob v˘roby pfiestal b˘t
konkurenceschopn˘ a zároveÀ i ekonomicky v˘hodn˘. Od nové energetické legislativy, projednávané
a schválené v roce 2000, se oãekávala právû podpora kogeneraãní v˘roby tepla a elektrické energie vãetnû
podpory alternativních a obnoviteln˘ch zdrojÛ. Zatím je v‰ak zpracována novela energetického zákona,
která sice tuto podporu deklaruje, av‰ak provádûcí vyhlá‰ky k novele, které mûly stanovit jasná pravidla ve
v˘kupu elektrické energie s dÛrazem na podporu kogenerace, dosud chybí.
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Porovnání roãního prodeje
tepelné energie s v˘vojem
prÛmûrné teploty
ve vytápûn˘ch dnech
za období 1996 - 2000

V˘roba a prodej tepelné energie
V˘robu a prodej tepla ovlivnil vliv klimatick˘ch podmínek, kter˘ v roce 2000 nebyl pro na‰i
spoleãnost pfiízniv˘ a promítl se i do v˘‰e trÏeb za teplo. Otopné období bylo celkovû teplej‰í a krat‰í (prÛmûrná teplota 5,5 °C a 224 vytápûcích dnÛ) neÏ pfiedpokládal plán
prodeje tepla (4,5 °C a 235 vytápûcích dnÛ). Ten vycházel z pûtiletého prÛmûru venkovní
teploty v otopném období 1995 – 1999. Dodávka tepla probíhala nepfietrÏitû od 1. ledna
do 25. dubna. Po pfieru‰ení v období vysok˘ch venkovních teplot bylo vytápûní obnoveno
v souladu s vyhlá‰kou ã. 85/98Sb dne 20. kvûtna a definitivnû ukonãeno 23. kvûtna. Dodávky tepla byly v kvûtnu vlivem ekvitermické regulace na pfiedávacích stanicích velmi
nízké. Otopné období 2000/2001 bylo zahájeno 19. záfií a bez pfieru‰ení trvalo aÏ
do 31. prosince.
Hlavní dÛraz pfii v˘robû tepla byl kladen na ekonomickou stránku pfii zachování pfiízniv˘ch
ekologick˘ch podmínek. ZároveÀ byly voleny provozní varianty s nejniÏ‰ími promûnn˘mi
náklady. Ceny tepelné energie byly pro rok 2000 stanoveny dle v˘mûru Ministerstva finanãní âR ã. 01/2000 a ãlenûny dle charakteru v˘roby a druhu primárního paliva na dvû
cenové oblasti: „EMù„ (tj. kogeneraãní v˘roba na bázi spalování uhlí v elektrárnû Mûlník I,
pfiípadnû ‰piãková dodávka tepla ze zdroje Tfieboradice na bázi spalování zemního plynu)
a „Ostatní„ (zdroje spalující zemní plyn). V roce 2000 do‰lo k jediné cenové úpravû cen
hlavních vstupÛ, které jsou souãástí cenov˘ch ujednání, s ohledem na zv˘‰ení ceny zemního plynu od 1. dubna 2000.
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Z d r o j e , t e p e l n é s í t û , p fi e d á v a c í s t a n i c e
V roce 2000 provozovala PraÏská teplárenská a.s. 71 tepeln˘ch zdrojÛ, v teplárnách Male‰ice, Michle, Veleslavín a Hole‰ovice vãetnû kogeneraãní v˘roby tepla a elektfiiny. Po
odpojení blokov˘ch kotelen JiÏního Mûsta zÛstalo na konci roku 2000 v provozu jen 58 tepeln˘ch zdrojÛ vãetnû elektrárny Mûlník I. Jejich instalovan˘ tepeln˘ v˘kon dosahoval
2029 MWt; tepeln˘ v˘kon na prahu zdrojÛ, pfii teplotû -12 °C, ãinil 1864 MW. LoÀsk˘
instalovan˘ elektrick˘ v˘kon PraÏské teplárenské a.s. pfiedstavoval 138 MWe. Zásadní vliv
na strukturu v˘robních procesÛ ve spoleãnosti má rostoucí podíl kogeneraãní v˘roby tepla
a elektfiiny. Z hlediska spotfieby paliva stoupl podíl kogeneraãní v˘roby ve srovnání s rokem
1999 o 0,7 %.
PraÏská teplárenská a.s. provozovala v oblastech „Jih – v˘chod“ a „Sever – západ“ na
konci roku 2000 celkem 549 km tepeln˘ch sítí, z toho 372 km primárních topn˘ch kanálÛ
a 177 km sekundárních topn˘ch kanálÛ. Dále jsme provozovali 1742 vlastních pfiedávacích
stanic a dal‰ích 1246 pfiedávacích stanic, které jsou napojeny na tepelné systémy PraÏské
teplárenské a.s., byly ve vlastnictví na‰ich odbûratelÛ. Dominantním dodavatelem tepla je
elektrárna Mûlník 1.
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V ˘ r o b a e l e k t fi i n y
V˘roba elektfiiny, která probíhá v˘hradnû kogeneraãním zpÛsobem, pfiedstavuje v PraÏské
teplárenské a.s. v˘znamnou provozní ãást.
Dominantním zdrojem v˘roby elektfiiny je teplárna Male‰ice se 122 MWe instalovaného
elektrického v˘konu, v zimním období vyrábí elektfiinu teplárna Michle (12 MWe) a teplárna Hole‰ovice (2,5 MWe) ; ‰piãkovû je vyrábûna elektfiina na spalovacích motorech
v teplárnû Veleslavín (3 x 1,8 MWe). Normy spotfieby paliva na v˘robu elektfiiny byly splnûny na 99,5 %.
V roce 2000 bylo ze zdrojÛ spoleãnosti prodáno 174 GWh. Rozhodující vliv na v˘robu
a prodej elektfiiny má zafiazení teplárny Male‰ice do soustavy ZTMP – EMù I – Praha a vytûÏování kogeneraãní v˘roby s niÏ‰ími promûnn˘mi náklady pfiedev‰ím v EMù I.

Ostatní aktivity
PraÏská teplárenská a.s. na pfielomu tisíciletí uÏ není jen v˘robcem a distributorem tepelné energie. V posledním desetiletí, kdy
spoleãnost zásadnû zmûnila organizaãní strukturu, smûfiovalo ve‰keré její úsilí na posílení prozákaznické orientace. PraÏská teplárenská a.s. chce klientÛm trvale nabízet plynulou a kvalitní dodávku tepelné energie vãetnû úsporn˘ch opatfiení v jejich objektech.
V˘sledkem této snahy je rozsáhlá paleta sluÏeb, zaji‰Èovan˘ch z ãásti vlastními silami, z ãásti ve spolupráci s dcefiin˘mi spoleãnostmi a dal‰ími obchodními partnery. Mezi nejv˘znamnûj‰í patfií:
– finanãní sluÏby pro v˘stavbu a rekonstrukci pfiedávacích stanic, financování nov˘ch investiãních projektÛ otopn˘ch systémÛ
z úspor,
– rozúãtování nákladÛ na spotfiebu tepla na koneãného spotfiebitele,
– vytápûní mimo topnou sezonu,
– nabídka chladu (klimatizace),
– poradenská ãinnost v oblasti optimalizace spotfieby tepelné energie,
– mûfiení spotfieby tepelné energie,
– objektová a meziobjektová regulace,
– instalace a servis pomûrov˘ch mûfiidel spotfieby tepla,
– dodávky a servis termostatick˘ch radiátorov˘ch ventilÛ a bytov˘ch vodomûrÛ,
– nepfietrÏitá poruchová a havarijní sluÏba.
Nejv˘znamnûj‰í odbûratelé
Uplynul˘ rok byl pro PraÏskou teplárenskou a.s. dal‰ím rokem, kdy se úspû‰nû podafiilo roz‰ífiit okruh v˘znamn˘ch klientÛ a dále upevnit postavení spoleãnosti jako dÛvûryhodného a vyhledávaného partnera energetick˘ch fie‰ení.
V roce 2000 bylo pfiipojeno, pfiípadnû byly rozjednány odbûry, které budou realizovány v topné sezonû 2000/2001, s pfiedpokládan˘m prodejem tepla ve v˘‰i témûfi 400 TJ.
Mezi nejv˘znamnûj‰í klienty patfií IPB Real s areálem Vinice, Impera âakovice (b˘val˘ areál Veltech), bytové jednotky âern˘ Most,
Centrum âern˘ Most II. – zábavní centrum s multikinem, OBI Roztyly a dal‰í. V roce 2000 zahájily odbûr tepelné energie nové bytové domy budované spoleãností Skanska na âerveném vrchu, do provozu byl uveden bazén u hypermarketu Tesco v LetÀanech
a pfiibylo dal‰ích cca 50 klientÛ.
Emitent není svojí produkcí závisl˘ na licencích, na dobû uÏivatelnosti patentÛ. Emitent má registrovanou ochrannou známku.
Z hlediska uzavfien˘ch finanãních a obchodních smluv pro podnikatelskou ãinnost, emitent povaÏuje tuto oblast za obchodní tajemství ve znûní obchodního zákoníku a proto se nezmiÀuje v této zprávû o Ïádn˘ch smlouvách.
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(tis. Kã)

mil. Kč

V˘znamné investiãní akce roku 2000
V roce 2000 probûhly poslední úpravy I. souboru tepelného napájeãe pro zásobování JiÏního Mûsta v hodnotû cca 249 mil. Kã, projednáváním trasy pokraãovala i pfiíprava
II. souboru pro napojení oblasti Krãe a Modfian. âerpání investiãních prostfiedkÛ na realizaci je ve srovnání s plánem o 70 % niÏ‰í , hlavním dÛvodem zdrÏení je projednávání trasy
a územní fiízení II. souboru TN.
Dal‰ími v˘znamn˘mi projekty spoleãnosti byly nové pfiípojky v hodnotû cca 78 mil. Kã a rekonstrukce sítí a v˘mûníkov˘ch stanic za cca 27 mil. Kã. Investiãní prostfiedky na tyto akce
byly ãerpány pouze ve v˘‰i 65 % plánované ãástky, protoÏe odbûratelé posunuli termín
dodávky tepla. Probíhala také modernizace zdrojÛ, na které bylo vynaloÏeno cca 26 mil. Kã,
a spoleãnost zavádûla nové fiídící systémy, které si vyÏádaly cca 34 mil. Kã. Uvedené
investiãní zámûry navazují na strategii PraÏské teplárenské a.s. pro fiízení zdrojÛ a v˘mûníkov˘ch stanic s jednotn˘m pfienosem dat provozu a mûfiiãÛ tepla. V uvedené bilanci je
ãerpání investiãních prostfiedkÛ i se zálohou.
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V˘voj investiãních nákladÛ

Pfiehled hlavních investic uskuteãnûn˘ch v letech 1997 aÏ 2000
Název investice

Rok

Umístûní

ZpÛsob
financování

Modernizace a rekonstrukce v teplárnû Male‰ice II
Pfiíprava zásobování teplem JiÏního Mûsta ze soustavy Mûlník – Praha
Napojení oblasti Hloubûtína, Libnû a Vysoãan na soustavu Mûlník – Praha
Roz‰ífiení redistribuãní stanice Male‰ice – Michle
Modernizace a rekonstrukce v teplárnû Male‰ice II

1997
1997
1997
1997
1998

Investiãní
náklady
v tis. Kã
18 366
48 358
267 277
26 236
892 796

Tuzemsko
Tuzemsko
Tuzemsko
Tuzemsko
Tuzemsko

Zásobování teplem JiÏního Mûsta ze soustavy Mûlník – Praha
Pfiepojení oblasti Vysoãan na teplárenskou soustavu
Zásobování teplem JiÏního Mûsta ze soustavy Mûlník – Praha

1998
35 307
1998
11 465
1999 1 038 609

Tuzemsko
Tuzemsko
Tuzemsko

Zásobování teplem JiÏního Mûsta ze soustavy Mûlník – Praha

2000

249 388

Tuzemsko

vlastní zdroje
vlastní zdroje
vlastní zdroje
vlastní zdroje
500 000 úvûr,
vlastní zdroje
úvûr
vlastní zdroje
464 693 úvûr,
vlastní zdroje
vlastní zdroje

1997
0
152 842
10 000

1998
0
0
0

1999
4 620
0
0

2000
0
0
0

Finanãní investice (tis. Kã)
Rok
investice do akcií
investice do dluhopisÛ
investice do dlouhodob˘ch pÛjãek
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Mezi hlavní strategické cíle spoleãnosti patfií snaha o trvalé
sniÏování emisní zátûÏe v hlavním mûstû Praze. V roce 2000
byla po organizaãních zmûnách zahájena implementace integrovaného systému fiízení, kdy spoleãnû s budováním
nového informaãního systému byla zahájena i implementace systému fiízení jakosti a environmentu.
Pokraãovala v˘znamná ekologická akce – napojení oblastí,
zásobovan˘ch teplem z blokov˘ch kotelen JiÏního Mûsta, na
tepeln˘ napájeã Mûlník – Praha. Nahrazení celkového poãtu
33 blokov˘ch kotelen zásobováním teplem z kogeneraãní
v˘roby tepla v elektrárnû Mûlník I sníÏilo tepelné ztráty
a vedlo k úsporám elektrické energie a ke sníÏení emisí,
pfiedev‰ím NOx. Zastupitelstvem hlavního mûsta Prahy byla
tato akce prohlá‰ena jako „vefiejnû prospû‰ná stavba“.
V roce 2000 plnily v‰echny tepelné zdroje zákonné emisní
limity. Byla zahájena pfiíprava PraÏské teplárenské a.s. na
uplatnûní poÏadavkÛ smûrnice Evropského spoleãenství
o integrované prevenci a omezování zneãi‰tûní (IPPC).
V souladu s pfiipravovanou legislativní normou plní PraÏská
teplárenská a.s. poÏadavky Evropského spoleãenství s v˘jimkou pálení mazutu.
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Lidské zdroje
V roce 2000 mûla PraÏská teplárenská a.s.v prÛmûru 1005 zamûstnancÛ, tj. o 92 ménû ve
srovnání s rokem 1999. Technicko-hospodáfisk˘ch pracovníkÛ bylo celkem 450, tj. o 11 více neÏ v roce 1999, a tvofiili 45 % v‰ech zamûstnancÛ. Poãet dûlníkÛ naopak o 121 osob
poklesl, celkovû jich spoleãnost zamûstnávala 537, coÏ pfiedstavuje 55 % z celkového poãtu pracovníkÛ.
Ze spoleãnosti ode‰lo v uplynulém roce celkem 72 zamûstnancÛ, z toho 37,5 % z dÛvodu
organizaãních zmûn, 18 % do dÛchodu, 7 % skonãil termínovan˘ pracovní pomûr a zb˘vajících 37,5 % ukonãilo pracovní pomûr z osobních dÛvodÛ.
Ve struktufie zamûstnancÛ byly Ïeny zastoupeny 16,7 %. Z hlediska vûkové struktury pfievaÏovaly i nadále vy‰‰í vûkové skupiny. Zamûstnanci do 30 let tvofiili 7 %, mezi 30 - 40
lety jich bylo 17 % a nad 40 let 76 % z celkového poãtu. PrÛmûrn˘ vûk zamûstnancÛ dosahoval 47,3 roku.
U vzdûlanostní struktury mírnû pfievaÏovalo stfiední a niÏ‰í vzdûlání – 48 %, nad stfiedním
vzdûláním s maturitou – 41 %. Vysoko‰kolské vzdûlání mûlo 11 % zamûstnancÛ.
V rámci sociální politiky byl hlavní dÛraz kladen na prevenci zdraví zamûstnancÛ. Od fiíjna
1999 zaãalo probíhat komplexní preventivní vy‰etfiení, které pokraãovalo aÏ do konce roku
2000. V prosinci probûhlo také 1. kolo oãkování proti klí‰Èové encefalitidû. Vrcholov˘ management absolvoval pravidelné preventivní vy‰etfiení zamûfiené na kardiovaskulární
systém. Za úãelem prevence chfiipkového onemocnûní obdrÏeli zamûstnanci vitaminov˘
a minerální pfiípravek. Opûtovnû vzrostl ve srovnání s pfiedchozím rokem zájem o sluÏby
rehabilitaãního a relaxaãního centra Megan.
V závûru loÀského roku mûlo 63 % zamûstnancÛ moÏnost vyuÏít dÛchodového pfiipoji‰tûní, 9 % zamûstnancÛ pobíralo pfiíspûvek na stavební spofiení.
Pozitivní ohlas mûlo zorganizování spoleãenského kvûtnového setkání zamûstnancÛ pfii
projíÏìce parníkem po Vltavû. Na jafie a na podzim se uskuteãnilo jiÏ tradiãní setkání b˘val˘ch zamûstnancÛ – dÛchodcÛ – s vedením spoleãnosti.
Vzdûlávání má v PraÏské teplárenské a.s. trvale úzkou vazbu na oblast personálního rozvoje zamûstnancÛ, která dále ovlivÀuje vytváfiení nov˘ch pracovních míst, personální
plánování, hodnocení zamûstnancÛ, jejich rozmísÈování a odmûÀování.
Ukonãením tfiíletého vzdûlávacího cyklu dosáhla spoleãnost velmi dobré úrovnû v‰eobecného vzdûlání. Proto byl v loÀském roce kladen dÛraz na odborné vzdûlávání a vzdûlávání
odborn˘ch t˘mÛ sestaven˘ch k fie‰ení stûÏejních problematik v PraÏské teplárenské (obmûna informaãního systému, QEMS apod.).
Na vzdûlávání bylo v roce 2000 ãerpáno 3,37 mil. Kã (1,6 % mzdov˘ch nákladÛ). Odborné
pfiípravy technicko-hospodáfisk˘ch pracovníkÛ se zúãastnilo 803 zamûstnancÛ, povinného
‰kolení a pfiezkou‰ení k v˘konu dané profese 762 zamûstnancÛ a profesní pfiípravy dûlníkÛ
27 zamûstnancÛ. Studiem pfii zamûstnání si zvy‰uje kvalifikaci 5 zamûstnancÛ, jazykové
kurzy nav‰tûvovalo 15 zamûstnancÛ).

P r o p a g a c e a v z t a h y s v e fi e j n o s t í
Hlavním cílem firemní komunikaãní strategie je neustálé zkvalitÀování pfiístupu vefiejnosti k informacím o na‰í spoleãnosti. K naplnûní tohoto cíle vyuÏíváme dva
základní komunikaãní prostfiedky – Zpravodaj a Internet. Firemní ãasopis „Zpravodaj“, kter˘ vychází jiÏ osm˘m rokem a je zdarma distribuován v‰em zájemcÛm.
Spoleãnost se prezentuje rovnûÏ na internetov˘ch stránkách a pfiípadní zájemci se
mohou se spoleãností seznámit na adrese www.ptas.cz. Najdou zde nejen aktuální
informace o dûní ve spoleãnosti, ale zároveÀ mohou pfiímo komunikovat s odborníky PraÏské teplárenské a.s.
Pfii realizaci rozsáhlého projektu pfiipojení JiÏního Mûsta na dálkov˘ napájeã Mûlník
– Praha se PraÏská teplárenská a.s. snaÏila informovat obãany i náv‰tûvníky této lokality o prÛbûhu celé akce.
JiÏ zavedenou tradicí se pro spoleãnost stala úãast na odborn˘ch v˘stavách a veletrzích. V roce 2000 se úãastnila veletrhu Aquatherm a odborné v˘stavy pfii
konferenci Teplárenské dny v Pardubicích.
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Finanãní situace PraÏské teplárenské a.s.byla v prÛbûhu roku 2000 stabilní, bûÏná likvidita byla v kaÏdém
okamÏiku zaji‰Èována. Spoleãnost v uplynulém roce efektivnû vyuÏívala volné finanãní zdroje a její celkové
úvûrové zatíÏení je vzhledem k v˘‰i a struktufie aktiv a pasiv nízké.
Bûhem posledních dvou úãetních období nebyla zahájena Ïádná soudní, správní nebo rozhodãí fiízení,
která by mûla v˘znamn˘ vliv na finanãní situaci spoleãnosti. Vlivem v˘razn˘ch úspor v nákladové oblasti
splnila spoleãnost rozpoãtem pfiedpokládané zámûry tvorby zisku po zdanûní pfii témûfi nezmûnûn˘ch v˘nosech. Tento úspûch je v˘sledkem kvalitní restrukturalizace, zaloÏené na principech procesního fiízení v
pfiedchozích letech.
Tr Ï b y a v ˘ n o s y
V˘nosy (mil. Kã)
Teplo vãetnû kondenzátu
Elektfiina
Ostatní
V˘nosy celkem

1998
3 825
150
634
4 609

1999
3 851
172
543
4 566

2000
3 891
185
489
4 565

TrÏby za prodej tepla stagnují, coÏ zpÛsobují na jedné stranû pro spoleãnost nepfiíznivé klimatické podmínky, na druhé stranû snaha odbûratelÛ dosáhnout reáln˘ch úspor pfii zateplování budov a regulovat
vytápûní. Prodej elektfiiny závisí na vyuÏití rekonstruovan˘ch kotlÛ v teplárnû Male‰ice.
Náklady (mil. Kã)
V˘robní náklady celkem
Z toho: palivo
Materiál
nákup energie vãetnû pfiikoupeného tepla
sluÏby
Osobní náklady
Odpisy hmotného investiãního majetku
Ostatní náklady
DaÀ z pfiíjmÛ
Náklady celkem

1998
2 948
1 417
143
933
455
420
425
348
140
4 281

1999
2 855
1 373
82
922
478
406
493
294
129
4 177

2000
2 722
1 251
84
967
420
396
515
321
148
4 102

Rozhodující nákladové poloÏky byly v prÛbûhu roku 2000 cílen˘m zpÛsobem usmûrÀovány tak, aby spoleãnost zlep‰ila hospodáfisk˘ v˘sledek proti pfiedchozím obdobím. Ve v˘voji jednotliv˘ch poloÏek se
odráÏejí pfiedev‰ím následující skuteãnosti:
– úspora palivov˘ch nákladÛ odpovídá zv˘‰enému vyuÏívání propojené soustavy centrálního zásobovaní
teplem ze soustavy Mûlník – Praha, vãetnû pfiipojení JiÏního Mûsta koncem roku 1999 a v roce 2000;
– z poklesu nákladÛ na sluÏby a materiál je zfiejmé úsilí po sniÏování stál˘ch i promûnn˘ch nákladÛ projevujících se jiÏ v roce 1999, coÏ je dÛsledek provádûné restrukturalizace spoleãnosti;
– pokles osobních nákladÛ odpovídá v˘raznému sníÏení poãtu pracovníkÛ, které bylo realizováno v prÛbûhu roku 1999 a plnû se projevilo aÏ v roce následujícím.

H o s p o d á fi s k ˘ v ˘ s l e d e k
V roce 2000 vytvofiila PraÏská teplárenská a.s. úhrnn˘ hospodáfisk˘ v˘sledek pfied zdanûním 611 mil. Kã.
Jednotlivé ãinnosti se na jeho tvorbû podílely v porovnání s pfiedchozími lety následujícím zpÛsobem:
(mil. Kã)
Provozní hospodáfisk˘ v˘sledek
Hospodáfisk˘ v˘sledek z finanãních operací
Hospodáfisk˘ v˘sledek z mimofiádné ãinnosti
DaÀ z pfiíjmÛ celkem
Zisk po zdanûní za úãetní období

1998
482
-6
-8
140
328

1999
589
-71
–
129
389

2000
675
-63
-1
148
463

Hospodáfisk˘ v˘sledek z provozní ãinnosti se zv˘‰il redukcí nákladÛ o 60 mil. Kã a zv˘‰ením provozních v˘nosÛ o 26 mil. Kã. Hospodáfisk˘ v˘sledek z finanãních operací byl z velké ãásti ovlivnûn rozpu‰tûním
opravné poloÏky v hodnotû 20 mil. Kã do v˘nosÛ ve srovnání s pfiedchozím obdobím, kdy byla tvofiena do
nákladÛ. Dal‰í v˘znamn˘ dopad pfiedstavuje sníÏení v˘nosÛ z krátkodobého finanãního majetku o 13 mil. Kã
a zv˘‰ení zaplacen˘ch úrokÛ o 9 mil. Kã.
Bilance
Aktiva (mil. Kã)
Investiãní majetek
Finanãní investice
Pohledávky celkem
Zásoby
Finanãní majetek
Ostatní aktiva
Aktiva celkem

1998
6 211
190
857
57
438
13
7 766

1999
6 819
89
773
53
115
39
7 888

2000
6 738
68
655
59
140
34
7 694

1998
4 148
933
80
489
575
1
1 067
473
7 766

1999
4 148
1 088
76
509
628
0
1 076
363
7 888

2000
4 148
953
76
533
590
2
1 097
295
7 694

Pasiva (mil. Kã)
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Základní kapitál
Bankovní úvûry a v˘pomoci
Kapitálové fondy
Fondy ze zisku
Krátkodobé závazky
Dlouhodobé závazky
Zisk
Ostatní
Pasiva celkem

Mezi rokem 1999 a rokem 2000 nedo‰lo k v˘raznûj‰ím zmûnám ve struktufie aktiv a pasiv. V˘znamnûj‰ím
jevem na stranû aktiv je pokles pohledávek, u finanãních investic skonãila platnost obligací akciové spoleãnosti Vítkovice. Bankovní úvûry jsou spláceny podle uzavfien˘ch smluv, u ostatních pasiv poklesly dohadné
úãty pasivní.
Nejv˘znamnûj‰í ãást aktiv tvofií investiãní majetek, v jehoÏ souhrnném ocenûní zastupují nemovitosti vlastnûné spoleãností následující hodnoty:
budovy a stavby:
pozemky:

3 987 637 tis. Kã
753 545 tis. Kã

Stav a v˘voj pohledávek a závazkÛ
Krátkodobé pohledávky (tis. Kã)
k 31. 12.
Celkem
z toho: Pohledávky z obchodního styku
z toho: po splatnosti
DaÀové pohledávky státu

1998
840 520
712 084
148 029
127 030

1999
701 087
568 672
132 828
131 487

2000
630 775
561 492
146 114
67 869

Pohledávky z obchodního styku trvale mírnû klesají, na pohledávky po lhÛtû splatnosti jsou vytváfieny
opravné poloÏky v souladu s daÀov˘mi zákony. Pokles daÀové pohledávky za státem odpovídá poklesu
uplatnûného odpoãtu danû z pfiidané hodnoty mezi prosincem 1999 a prosincem 2000.
Krátkodobé závazky (tis. Kã)
k 31. 12.
Celkem
z toho: Závazky z obchodního styku
Závazky vÛãi zamûstnancÛm
OdloÏen˘ daÀov˘ závazek státu

1998
574 501
447 299
55 004
24 037

1999
628 012
450 453
68 720
72 598

2000
590 371
350 255
82 592
114 538

Na stav závazkÛ z obchodního styku má vliv v˘‰e pozastávek faktur z investiãních akcí k 31. prosinci 2000.
Vzestup závazkÛ vÛãi zamûstnancÛm souvisí se zv˘‰ením vkladÛ zamûstnancÛ ve vnitropodnikové spofiitelnû. NárÛst odloÏeného daÀového závazku vÛãi státnímu rozpoãtu vypl˘vá z rozdílu mezi úãetními a
daÀov˘mi odpisy v jednotliv˘ch letech.
Pfiehled o zmûnách vlastního kapitálu (tis. Kã)
Vlastní jmûní celkem
Základní kapitál
Kapitálové fondy
Fondy ze zisku
z toho: rezervní
ostatní fondy ze zisku
Hospodáfisk˘ v˘sledek minul˘ch let

Hospodáfisk˘ v˘sledek bûÏného období

1998
5 784 488
4 147 877
80 333
489 246
482 322
6 924
739 189

1999
5 809 694
4 147 877
76 302
509 195
498 718
10 477
687 149

2000
5 854 338
4 147 877
76 302
533 224
518 176
15 048
634 284

327 843

389 171

462 651

V¯HLED DO BUDOUCNOSTI
Základní vize spoleãnosti pro rok 2001
Rozpoãet na rok 2001 stanovil dal‰í zv˘‰ení v˘konnosti spoleãnosti v porovnání s v˘sledky roku 2000:
Vyrobené teplo z vlastních zdrojÛ (TJ)
Pfiikoupené teplo ze soustavy Mûlník-Praha (TJ)
Prodané teplo (TJ)
Vyrobená elektfiina (MWh)
Prodaná elektfiina (MWh)
PrÛmûrn˘ poãet pracovníkÛ
Finanãní rozpoãet (mil. Kã)
TrÏby za teplo vã. kondenzátu
TrÏby za elektfiinu
Ostatní trÏby a v˘nosy
V˘nosy celkem
V˘robní náklady
Osobní náklady celkem
Odpisy vãetnû zÛstatkov˘ch cen
Finanãní náklady
Ostatní náklady
Náklady celkem
Zisk pfied zdanûním

2000
9 372
6 221
14 232
245 995
174 115
1 005

2001
10 426
7 130
16 142
271 283
191 655
974

Index
1,11
1,15
1,13
1,10
1,10
0,97

3 891
185
489
4 565
2 492
396
515
105
445
3 953
612

4 507
179
530
5 216
3 080
418
518
109
420
4 545
671

1,16
0,97
1,08
1,14
1,24
1,06
1,01
1,04
0,94
1,15
1,10

V listopadu 2000 schválilo pfiedstavenstvo PraÏské teplárenské a.s. aktualizovan˘ plán pro období
2001 - 2006, kter˘ byl upfiesnûn vzhledem k prodlouÏení regulace cen tepelné energie a cenovému v˘voji
rozhodujících vstupních poloÏek plánu. Schválen˘ stfiednûdob˘ plán není koneãn˘ a spoleãnost soustavnû
hledá cesty k dal‰ímu zlep‰ení ekonomick˘ch v˘sledkÛ.
Hlavní dÛraz je kladen na zlep‰ení péãe o zákazníky a pfiípravu organizaãních zmûn, které prohloubí prozákaznickou orientaci spoleãnosti. UdrÏení stávajících zákazníkÛ, získávání nov˘ch odbûratelÛ a zv˘‰ení
souãasného 37,5% podílu na trhu tepla v Praze spoleãnû se zv˘‰ením prodeje elektrické energie zÛstávají
základním cílem spoleãnosti.
Tento cíl chce spoleãnost podpofiit rozvojem kombinované v˘roby elektrické energie a tepla, která pfiiná‰í
efektivní vyuÏití primárních paliv a má v˘znamn˘ ekologick˘ pfiínos.
Rozhodující investicí v roce 2001 je dokonãení pfiípravy a realizace napojení oblasti Krã - Modfiany na integrovanou soustavu dálkového vytápûní Mûlník - Praha. Pfiipojení tûchto oblastí je dal‰ím pfiíspûvkem
PraÏské teplárenské a.s. ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í v hlavním mûstû Praze a vyÏádá si v roce 2001 investiãní náklady ve v˘‰i 400 mil. Kã.
PraÏská teplárenská a.s. pfiipravuje studie proveditelnosti pro dal‰í projekty v oblasti Prahy 13 a 15. Jejich
realizace závisí na celkovém v˘voji legislativy a ekonomiky a na postupu deregulace cen energií, která rozhodujícím zpÛsobem ovlivÀuje rentabilitu teplárensk˘ch projektÛ.
V˘znamn˘m investiãním zámûrem orientovan˘m na zv˘‰ení efektivnosti procesÛ spoleãnosti je dokonãení
implementace obchodního informaãního systému a zahájení implementace finanãního informaãního systému. V roce 2001 budou pokraãovat práce na zefektivnûní organizaãní struktury spoleãnosti zaloÏené na
sníÏení poãtu jednotliv˘ch úsekÛ z pûti na tfii.
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Dlouhodobé strategické zámûry
Vût‰í dÛraz a orientace na zaji‰tûní potfieb zákazníkÛ
Základní vizi spoleãnosti – stát se zákaznicky orientovanou spoleãností – je nutné
plnû pfiizpÛsobit vnitfiní procesy. Prioritou je pfiitom dal‰í zlep‰ování partnersk˘ch
vztahÛ se stávajícími a potencionálními odbûrateli, roz‰ifiování nabídky produktÛ
za konkurenceschopné ceny a zaji‰Èování komplexních sluÏeb pro na‰e klienty.
S tím je spojena zmûna organizaãní struktury a pravomocí obchodního úseku tak,
aby bylo moÏné pruÏnûji reagovat na potfieby a poÏadavky odbûratelÛ.
DÛraz na ekologii
Spoleãnost chce nadále pfiispívat ke zlep‰ování Ïivotního prostfiedí v Praze. Hlavními cíli PraÏské teplárenské v této oblasti jsou:
– dÛsledné dodrÏování emisních limitÛ na provozovan˘ch zdrojích,
– pfiíprava technologického zafiízení tak, aby vyhovûlo limitÛm platn˘m v Evropské unii,
– omezování provozu mal˘ch plynov˘ch kotelen pfiepojováním na soustavy dálkového vytápûní.
UdrÏení v˘znamné pozice na trhu s teplem a elektrickou energií
PraÏská teplárenská a.s. bude nabízet a poskytovat komplexní sluÏby t˘kající se
energií a energetick˘ch medií, vãetnû elektrické energie a chladu. K tomu bude vytváfiet dle potfieby strategické aliance. V roce 2005 chce PraÏská teplárenská a.s.
pokr˘vat 39 % celkového trhu s teplem v Praze, kogenerace se pfiitom bude na jeho v˘robû podílet nejménû 60 %. Spoleãnost bude vyuÏívat vyrobenou elektrickou
energii jak pro krytí vlastní spotfieby, tak i pro dodávku odbûratelÛm v rámci nov˘ch produktÛ.
Zvy‰ování zisku spoleãnosti
V roce 2006 chce PraÏská teplárenská a.s. v souladu se sv˘m stfiednûdob˘m plánem dosáhnout nejménû tûchto v˘sledkÛ:
– vytvofiit celkov˘ obrat 6,7 mld. Kã a ãist˘ zisk po zdanûní 1,07 mld. Kã,
– dosáhnout prodeje 16 580 TJ/rok a trÏeb z prodeje tepla ve v˘‰i 6,1 mld. Kã,
– dosáhnout 16% rentability trÏeb, 12,6% ROA a 16% ROE,
– sníÏit poãet pracovníkÛ na 790.

ZPRÁVA DOZORâÍ RADY
5. zasedání dozorfií rady PraÏské teplárenské a.s., dne 19. 4. 2001
Na valné hromadû spoleãnosti, konané dne 9.ãervna 2000, do‰lo k zásadní obmûnû sloÏení dozorãí rady.
Na sv˘ch pravideln˘ch zasedáních pfiezkoumávala dozorãí rada zejména podnikatelsk˘ zámûr a roãní rozpoãet spoleãnosti, dosaÏené finanãní v˘sledky spoleãnosti, zpÛsob nakládání s majetkem, hospodáfiské
v˘sledky dcefiinn˘ch spoleãností a závûry interního auditu. V prÛbûhu roku dozorãí rada nevznesla Ïádnou
námitku k pfiezkoumávané problematice.
Pfii v˘konu své ãinnosti postupovala dozorãí rada v souladu se stanovami spoleãnosti a s obecnû platn˘mi
právními pfiedpisy. Dozorãí rada mûla pro svoji ãinnost vytvofieny potfiebné podmínky, vedení a pfiedstavenstvo spoleãnosti poskytovalo dozorãí radû vãas v‰echny poÏadované podklady a informace.
Na svém zasedání dne 19.4.2001 projednala dozorãí rada konsolidované a nekonsolidované v˘sledky spoleãnosti za rok 2000 a ztotoÏnila se s v˘rokem auditora KPMG âeská republika Audit, s.r.o., licence ã. 71
Dozorãí rada doporuãuje valné hromadû schválit roãní úãetní závûrku a pfiedstavenstvem pfiedloÏen˘ návrh
na rozdûlení zisku.
Na závûr bych rád jménem v‰ech ãlenÛ dozorãí rady podûkoval vedení a v‰em pracovníkÛm spoleãnosti za
dosaÏení hospodáfisk˘ch v˘sledkÛ a cílÛ roku 2000.

Ing. Pavel Kos
pfiedseda dozorãí rady
v.r.

INFORMACE Z VALNÉ HROMADY

IDENTIFIKAâNÍ ÚDAJE
Základní údaje o spoleãnosti
Obchodní firma:
PraÏská teplárenská a.s.
Sídlo:
Partyzánská 7, Praha 7, PSâ 170 00
IâO:
45273600
PraÏská teplárenská a.s. byla zaloÏena 27. dubna 1992 jednorázovû Fondem národního majetku âR pfiijetím
zakladatelské listiny (podle schváleného privatizaãního projektu), obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu
ustanovení obchodního zákoníku.
Spoleãnost byla zaloÏena na dobu neurãitou.
Právní fiád:
âeské republiky
Právní pfiedpis:
zákon ã. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
Právní forma:
akciová spoleãnost
Spoleãnost nemá v obchodním rejstfiíku zapsány organizaãní sloÏky.
Pfiedmût podnikání spoleãnosti – je upraven dle ãlánku 4 stanov spoleãnosti schválen˘ch na mimofiádné valné
hromadû PraÏské teplárenské a.s. dne 6. dubna 2000
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Pfiedmûtem podnikání spoleãnosti je:
1. V˘roba, prodej a rozvod tepla
2. V˘roba, prodej a rozvod elektfiiny
3. Provozování dráÏní dopravy
4. Realitní kanceláfi
5. Projektová ãinnost ve v˘stavbû
6. Provádûní staveb vãetnû jejich zmûn, udrÏovacích prací na nich a jejich odstraÀování
7. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpeãn˘mi odpady
8. Podnikání s odpady, které nejsou nebezpeãn˘mi odpady
9. Zprostfiedkovatelská ãinnost v oblasti sluÏeb
10. Organizace vzdûlávání v teplárenství, energetice a ekologii
11. Ubytovací sluÏby v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel od tfiídy **, penzion, kemp, chatová osada od
tfiídy ***
12. Anal˘za a vyhodnocení kvality napájecích vod energetick˘ch v˘roben (kromû ãinností uveden˘ch v pfiíloze
1 – 3 Ïivnostenského zákona)
13. Tepelnû technická mûfiení energetick˘ch v˘roben (kromû ãinností uveden˘ch v pfiíloze 1 – 3 Ïivnostenského zákona)
14. Mûfiení emisí, imisí, kromû mûfiení motorov˘ch vozidel
15. Koupû zboÏí za úãelem dal‰ího prodeje a prodej vyjma zboÏí uvedeného v pfiíloze zákona ã. 455/91 Sb. a zboÏí
tímto
zákonem vylouãeného
16. Opravy a montáÏ mûfiidel
17. Ovûfiování mûfiidel a ãinnost dle autorizaãní listiny vydané dne 19. prosince 1995 Úfiadem pro technickou
normalizaci,
metrologii a státní zku‰ebnictví, obor metrologie Praha
18. ÚdrÏba a opravy energetick˘ch zafiízení
19. MontáÏ, oprava a údrÏba vyhrazen˘ch elektrick˘ch zafiízení
20. V˘roba, montáÏ, opravy rekonstrukce a periodické zkou‰ky vyhrazen˘ch tlakov˘ch zafiízení
21. V˘roba, instalace a opravy elektrick˘ch strojÛ a pfiístrojÛ
22. Ekonomické a organizaãní poradenství
23. Poradenská ãinnost a vedení úãetnictví
24. Zprostfiedkovatelská a poradenská ãinnost v personalistice
25. Zprostfiedkovatelská a poradenská ãinnost v oboru v˘poãetní techniky, kanceláfiské techniky
26. Poradenská ãinnost v oblasti bezpeãnosti práce
27. Poradenská ãinnost v oblasti poÏární ochrany
28. Poskytování telekomunikaãních sluÏeb a sdûlovací techniky
Spoleãnost je zapsána do obchodního rejstfiíku vedeného u Mûstského soudu v Praze, Slezská 9, 120 00 Praha 2,
v oddílu B, vloÏka ã. 1509, a vznikla dnem jejího zápisu.
Ve‰keré dokumenty a materiály uvádûné ve v˘roãní zprávû jsou k nahlédnutí v sídle firmy.

O s o b y o d p o v û d n é z a v ˘ r o ã n í z p r á v u a o v û fi e n í ú ã e t n í z á v û r k y
Zodpovûdnost za v˘roãní zprávu:
Ing. Vlastislav VítÛ, narozen 21.8.1964, fieditel obchodního úseku PraÏské teplárenské a.s.,je odpovûdn˘
za zpracování a vydání v˘roãní zprávy PraÏské teplárenské a.s. za rok 2000 ve smyslu platn˘ch zákonn˘ch
ustanovení.
Ing. Pavel Petrou‰, narozen 27.1.1964, fieditel finanãního úseku PraÏské teplárenské a.s.
je odpovûdn˘ za zpracování úãetní závûrky PraÏské teplárenské a.s. za rok 2000.

âestné prohlá‰ení:
Prohla‰uji, Ïe údaje uvedené v této v˘roãní zprávû odpovídají skuteãnosti a Ïádné podstatné okolnosti,
které by mohly ovlivnit pfiesné a správné posouzení emitenta cenn˘ch papírÛ, nebyly vynechány.

Ing. Vlastislav VítÛ

Ing. Pavel Petrou‰

Úãetní závûrku za poslední tfii úãetní období ovûfiil v PraÏské teplárenské a.s. auditor:
KPMG âeská republika Audit, spol. s r.o.,
sídlo: Jana Masaryka 12, 120 00 Praha 2
Dekret ãíslo 176
Ing. Franti‰ek Dostálek
Licence ãíslo 71

Poãty akcií v drÏení pfiedstavenstva, DR a managementu k 31. prosinci 2000:
Pfiedstavenstvo:
7 ks
Dozorãí rada:
1 ks
Management:
64 ks

âlenÛm pfiedstavenstva ani dozorãí rady neposkytla spoleãnost Ïádné úvûry nebo pÛjãky, nepfievzala
Ïádné záruky ani ji‰tûní za úvûry.
PraÏská teplárenská a.s. neemitovala Ïádné zamûstnanecké akcie, ani akcie, které by zamûstnancÛm
pfiipisovala zvlá‰tní práva.
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