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P O Z V Á N K A   N A  V A L N O U   H R O M A D U 
Představenstvo  společnosti 
Teplárna Strakonice, a.s. 

se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel. 383 318 111, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 636 

svolává 
řádnou valnou hromadu 

na  

29. 5. 2014  od  10:00  hodin v sídle společnosti 
 
POŘAD JEDNÁNÍ: 

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti. 
2. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů 

valné hromady. 
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2013 a o stavu jejího 

majetku. 
4. Rozhodnutí o přeměně akcií na jméno  na zaknihované akcie na jméno.  
5. Schválení změny stanov společnosti a přizpůsobení společnosti zákonu č. 90/2012 jako 

celku. 
6. Řádná účetní závěrka za rok 2013, návrh  rozdělení zisku 2013. 
7. Zpráva dozorčí rady. 
8. Zpráva auditora. 
9. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013, rozhodnutí o rozdělení zisku 2013. 
10. Volba člena dozorčí rady. Navrhovaným členem dozorčí rady je Ing. Vladimír Šístek, 

nar. 26. 8. 1959, bytem: Praha 5 – Hlubočepy, Devonská 1179/4. 152 00.  
11. Schválení smluv o výkonu funkce. 
12. Určení mzdy a jiných plnění zaměstnancům, kteří jsou současně i členem statutárního 

orgánu společnosti. 
13. Určení auditora.  
14. Závěr. 

 
ROZHODNÝ DEN K ÚČASTI NA VALNÉ HROMAD Ě  A JEHO VÝZNAM PRO 
HLASOVÁNÍ 
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 28. květen 2014 (1 den předcházející dni konání valné 
hromady). 
Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní  práva 
akcionáře, včetně hlasování, má osoba, kterou společnost Teplárna Strakonice, a.s. vede jako akcionáře 
společnosti k rozhodnému dni.  
 
ÚČAST NA VALNÉ HROMAD Ě 
Zápis do listiny přítomných  bude zahájen v 9:00 hodin v místě konání řádné valné hromady. 
Akcionář se zúčastní valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na 
valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na 
jedné nebo na více valných hromadách. Plná moc musí být úředně ověřena.  
Při zápisu do listiny přítomných  předloží akcionář platný průkaz totožnosti, v případě zastupování 
bude požadována, kromě průkazu totožnosti, úředně ověřená plná moc.  
Zástupce právnické osoby se prokazuje  platným průkazem totožnosti a aktuálním úředně ověřeným 
výpisem z obchodního rejstříku právnické osoby (případně jinou registrační listinou, z níž vyplývá, 
kdo je oprávněn  za  právnickou osobu jednat nebo udělit plnou moc), není-li statutárním orgánem, 
také úředně ověřenou plnou mocí.  
V případě, že je akcie společným majetkem více osob provádí výkon hlasovacích práv na základě 
zmocnění pouze jeden spolumajitel, přičemž účast všech spolumajitelů na valné hromadě není nijak 
omezena. Zmocnění spolumajitelů akcií k hlasování se předkládá při zápisu do listiny přítomných.  
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Akcionáři ani jeho zástupci nepřísluší od společnosti náhrada nákladů, které mu vzniknou  
v souvislosti s účastí na valné hromadě. 
Na valné hromadě mohou být přítomny i další osoby na základě souhlasu představenstva 
společnosti.  
 
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ NA VALNÉ HROMAD Ě 
Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků. K akciím o jmenovité hodnotě 1000,- Kč se 
vztahuje jeden hlas.  
Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva, není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých 
návrzích nebo protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly podány. Pokud je některý z návrhů nebo 
protinávrhů přijat potřebnou většinou hlasů určenou stanovami nebo příslušným zákonem, o dalších návrzích 
nebo protinávrzích se nehlasuje.  
 
PRÁVO UPLATŇOVAT NÁVRHY A PROTINÁVRHY 
Jestliže akcionář hodlá uplatnit protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, 
je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné 
hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo znění akcionářova 
protinávrhu se svým stanoviskem uveřejní. 

 
OZNÁMENÍ A INFORMACE AKCIONÁ ŘŮM 
Společnost upozorňuje akcionáře, že podle přechodných ustanovení § 9 zákona 134/2013 Sb. mají 
povinnost sdělit číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů. Číslo bankovního 
účtu musí být vedeno u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem  
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. 
Číslo bankovního účtu je podle § 264 zákona č. 90/2012 Sb. povinným údajem vedeným v seznamu 
akcionářů.  
Po rozhodnutí valné hromady o přeměně akcií na jméno na zaknihované akcie na jméno a změně stanov (bod 
4. a 5. pořadu jednání) bude seznam akcionářů vedený společností nahrazen evidencí zaknihovaných 
cenných papírů podle zvláštního předpisu, kterou vede Centrální depozitář  cenných papírů, a.s. Seznam 
akcionářů může být nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů v souladu s § 264 odst. 1 zákona č. 
90/2012 Sb. Aby mohly být akcie připsány na účet akcionáře musí si akcionář zřídit  majetkový účet 
cenných papírů  prostřednictvím účastníka CDCP.  
Seznam účastníků CDCP je k dispozici na www.cdcp.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku. Účastníkem CDCP 
je např. Komerční banka, a.s., Česká spořitelna, a.s., Fio banka, a.s.  
V souvislosti s těmito rozhodnutími Teplárna Strakonice, a.s. vyzývá a doporučuje akcionářům, aby si při 
zřizování svého majetkového účtu u účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů dali pokyn 
k zápisu čísla bankovního účtu do evidence. Tyto údaje pak budou obsaženy ve výpisu z evidence emise, 
který si Teplárna Strakonice, a.s. bude žádat pro účely případné výplaty dividend. Je tedy v zájmu akcionářů, 
aby si údaj o bankovním účtu do evidence uvedli.  
Podle § 348 zákona 90/2012 Sb. může společnost vyplatit podíl na zisku pouze bezhotovostním převodem na 
účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. 
Akcionář zodpovídá za aktuálnost sdělených údajů a je jeho povinností změny v evidenci akcionářů oznámit. 
 
  
NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY v č. ZDŮVODNĚNÍ  
a VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA (v souladu s § 407 zákona č. 90/2012) 
 
NÁVRH USNESENÍ valné hromady  K BODU 2. pořadu jednání - Volba předsedy, zapisovatele, 
ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů valné hromady 
Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým zvolí předsedu valné 
hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.  
Zdůvodnění: 
Předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů volí valná hromada podle čl. 14 
odst. 3 stanov a je v souladu s § 422 zákona č. 90/2012 Sb..  
Usnesení: 
Valná hromada společnosti Teplárna Strakonice, a.s. volí za předsedu valné hromady … 
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Valná hromada společnosti Teplárna Strakonice, a.s. volí za zapisovatele valné hromady … 
Valná hromada společnosti Teplárna Strakonice, a.s. volí za ověřovatele zápisu … 
Valná hromada společnosti Teplárna Strakonice, a.s. volí za osoby pověřené sčítáním hlasů …          
 
Volené osoby budou určeny v den konání valné hromady.  
 
VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA  K BODU 3. pořadu jednání - Zpráva představenstva o 
podnikatelské činnosti společnosti za rok 2013 a o stavu jejího majetku 
Povinnost zpracovat Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 
vyplývá z § 436/2 zákona č. 90/2012 Sb. a je povinnou součástí výroční zprávy. Výroční zprávu ověřuje 
auditor a předkládá se akcionářům na valné hromadě.  
Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku podává obraz o podnikatelské činnosti 
společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013. Uveřejňuje se společně s účetní závěrkou. Informace 
o uveřejnění účetní závěrky jsou uvedeny v návrhu usnesení  o schválení účetní závěrky (bod 9.).  
  
NÁVRH USNESENÍ valné hromady  K BODU 4. pořadu jednání – Rozhodnutí o přeměně akcií na 
jméno na zaknihované akcie na jméno 
Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým schválí přeměnu akcií na 
jméno na  zaknihované akcie na jméno.  
Zdůvodnění: 
Důvodem pro přeměnu je zákon č. 310/2013 Sb., který s účinností od 1. 7. 2014 novelizuje zákon č. 
165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a podle kterého nebude akciové společnosti, která nemá 
výlučně zaknihované cenné papíry vyplácena podpora za elektřinu vyrobenou z vysokoúčinné kombinované 
výroby. Teplárna Strakonice, a.s. je výrobcem elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby a tuto podporu 
by tak nezískala.   
Usnesení: 
Valná hromada společnosti Teplárna Strakonice, a.s.schvaluje přeměnu akcií na jméno na zaknihované akcie 
na jméno. 
 
NÁVRH USNESENÍ valné hromady  K BODU 5.  pořadu jednání - Změna stanov společnosti 
Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým schválí změnu stanov 
společnosti a podřízení  společnosti Teplárna Strakonice, a.s. zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních 
korporacích, jako celku. Návrh změny stanov obsahuje rozhodnutí o přeměně akcií společnosti z akcií na 
jméno na zaknihované akcie na jméno a nahrazení seznamu akcionářů evidencí zaknihovaných cenných 
papírů vedenou Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. podle zvláštních právních předpisů. 
Zdůvodnění: 
Důvodem změny stanov je plnění podle § 777  přechodných ustanovení zákona č. 90/2012 účinného od 1. 1. 
2014, podřízení společnosti tomuto zákonu jako celku a rozhodnutí o přeměně akcií na jméno na 
zaknihované akcie na jméno. Důvod rozhodnutí o přeměně akcií je uveden v návrhu usnesení k bodu 4.  
Vzhledem k rekodifikaci soukromého práva a v souladu s přechodnými ustanoveními § 777 zákona č. 
90/2012 účinného od 1. 1. 2014 navrhuje představenstvo společnosti změnu stanov a podřízení společnosti 
tomuto zákonu jako celku. Znění článků 1 až 34 stanov se mění ve znění článků 1 až 35 dle návrhu. Návrh 
změny stanov obsahuje rozhodnutí o přeměně akcií společnosti z akcií na jméno na zaknihované akcie na 
jméno a nahrazení seznamu akcionářů evidencí zaknihovaných cenných papírů vedenou Centrálním 
depozitářem cenných papírů, a.s. podle zvláštních právních předpisů.  
Návrh změny stanov v plném znění je uveřejněn na internetových stránkách společnosti www.tst.cz  po dobu 
30 dnů  přede dnem konání valné hromady.  
Akcionář má právo po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady zdarma nahlédnout do návrhu změny 
stanov v sídle společnosti. Návrh bude k nahlédnutí v sekretariátu generálního ředitele v pracovních dnech  
(po – pá) od 8:00 – 13:00 hod. Akcionář má právo vyžádat si zaslání  kopie návrhu změny stanov  na svůj 
náklad a své nebezpečí. 
Usnesení: 
Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti a podřízení společnosti Teplárna Strakonice, a.s. zákonu 
č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích,  jako celku. Články stanov 1 až 34 se mění a znějí dle 
návrhu změny stanov ve znění článků 1 až 35.  
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VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA  K BODU 6. pořadu jednání - Řádná účetní závěrka za rok 2013, 
rozdělení zisku 2013 
Teplárna Strakonice, a.s. zpracovává řádnou účetní závěrku za rok končící  31. 12. a má povinnost mít účetní 
závěrku ověřenou auditorem. Řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku přezkoumává dozorčí rada  a 
předkládá své vyjádření valné hromadě. Podle názoru představenstva účetní závěrka poskytuje věrný a 
poctivý obraz o předmětu účetnictví a finanční situaci společnosti.   
  
Hlavní údaje z účetní závěrky  k 31. 12. 2013:  
Aktiva/pasiva celkem:   844 650 109 Kč 
Základní kapitál:   191 628 000 Kč 
Výsledek hospodaření před zdaněním:  12  876 376  Kč 
  
Návrh rozdělení zisku za rok 2013 je uveden v návrhu usnesení k bodu 9. pořadu jednání: 
 
Účetní závěrka v plném rozsahu, Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a 
Zpráva o vztazích jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti  www.tst.cz  po dobu 30 dnů přede 
dnem konání valné hromady a jsou součástí výroční zprávy za rok 2013, která bude akcionářům předložena 
na valné hromadě konané 29. 5. 2014. 
Všechny uvedené zprávy jsou také k nahlédnutí po dobu 30 dnů před dnem konání řádné valné hromady  
v sídle společnosti  v sekretariátu generálního ředitele v pracovních dnech  (po – pá) od 8:00 – 13:00 hod. 
Zpráva o vztazích za rok 2013 byla zpracovaná v souladu s § 66a odst. 9 zákona 513/1991 Sb. Všechny 
smluvní vztahy společnosti Teplárna Strakonice, a.s. s propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých 
smluvních podmínek, přičemž sjednaná plnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a 
společnosti Teplárna Strakonice, a.s. z těchto vztahů nevznikla žádná újma. Společnost také neučinila žádný 
jiný právní úkon v zájmu propojených osob ani nepřijala a neuskutečnila žádná opatření v zájmu nebo na 
popud propojených osob. Propojeným osobám nebyly poskytnuty žádné půjčky, nebyly uzavřeny žádné 
vztahy pro společnost nevýhodné.  
 
VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA  K BODU 7. pořadu jednání – Zpráva dozorčí rady 
V souladu s § 449 zákona č. 90/2012 se členové dozorčí rady zúčastňují valné hromady a pověřený člen 
dozorčí rady valnou hromadu seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Dozorčí rada je oprávněna 
nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda  jsou účetní zápisy 
vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská činnost společnosti děje v souladu s právními 
předpisy a stanovami. S činností dozorčí rady budou akcionáři seznámeni na valné hromadě. O své činnosti 
dozorčí rada informuje také zprávou ve výroční zprávě.   
 
VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA  K BODU 8. pořadu jednání – Zpráva auditora 
Účetní závěrka společnosti je auditovaná auditorem, který se k účetní závěrce vyjadřuje ve výroku auditora, 
dále auditor ověřuje správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích a ověřuje výroční zprávu společnosti. 
Vyjádření auditora obsahuje Zpráva auditora, která je součástí výroční zprávy a se kterou budou akcionáři 
seznámeni na valné hromadě.  
 
NÁVRH USNESENÍ valné hromady  K BODU  9. pořadu jednání –  Schválení řádné účetní závěrky 
za rok 2013, rozhodnutí o rozdělení zisku 2013. 
Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým schválí  řádnou účetní 
závěrku společnosti za rok 2013 a přijala usnesení, kterým rozhodne o rozdělení zisku za rok 2013. 
Zdůvodnění: 
Důvodem je působnost valné hromady v rozhodování o schválení řádné účetní závěrky a o rozdělení zisku. 
Účetní závěrka byla auditovaná auditorem a přezkoumána dozorčí radou. Se závěry auditora a dozorčí rady 
budou akcionáři seznámeni na valné hromadě.  
Usnesení:  
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem a 
uveřejněnou na internetových stránkách společnosti  www.tst.cz. 
 
Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2013 ve výši 9 867 821 Kč takto:   
a) příděl do sociálního fondu ve výši   1 861 584 Kč 
b) nerozdělený zisk  ve výši                   8 006 237 Kč  
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NÁVRH USNESENÍ valné hromady  K BODU 10. pořadu jednání – Volba člena dozorčí rady  
Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým ke dni 29. 5. 2014 zvolí za 
člena dozorčí rady p. Ing. Vladimíra Šístka, nar. 26. 8. 1959, bytem: Praha 5 – Hlubočepy, Devonská 1179/4, 
152 00.  
Zdůvodnění: 
Důvodem je uplynutí funkčního období člena dozorčí rady p. Ing. Václava Kamby.  
Usnesení: 
Valná hromada volí členem dozorčí rady p. Ing. Vladimíra Šístka, nar. 26. 8. 1959,  
bytem: Praha 5 – Hlubočepy, Devonská 1179/4, 152 00. 
  
NÁVRH USNESENÍ valné hromady  K BODU 11. pořadu jednání – Schválení smluv o výkonu funkce 
Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým schválí smlouvu o výkonu 
funkce se členem představenstva a smlouvu o výkonu funkce se členem dozorčí rady.  
Zdůvodnění: 
Důvodem je plnění podle § 777  přechodných ustanovení  zákona č. 90/2012 Sb. účinného od 1. 1. 2014 a 
uzpůsobení ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně tomuto zákonu.  
Usnesení:  
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce se členem představenstva a smlouvu o výkonu funkce se 
členem dozorčí rady a uzpůsobuje ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně zákonu č. 90/2012 Sb.  
  
NÁVRH USNESENÍ valné hromady  K BODU 12. pořadu jednání – Určení mzdy a jiných plnění 
zaměstnancům, kteří jsou současně i členem statutárního orgánu společnosti.  
Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým určí mzdu a jiná plnění 
zaměstnancům, kteří jsou současně i členem statutárního orgánu společnosti. Mzdu a jiná plnění pro 
generálního ředitele a mzdu a jiná plnění pro odborné ředitele, kteří jsou současně členy představenstva.  
Zdůvodnění: 
Důvodem je působnost valné hromady v určení mzdy a jiných plnění zaměstnanci, který je současně i 
členem statutárního orgánu společnosti, nebo osobě jemu blízké. 
Usnesení: 
Valná hromada určuje  mzdu  a jiná plnění zaměstnancům, kteří jsou současně i členem statutárního orgánu 
společnosti. Mzdu a jiná plnění pro generálního ředitele a mzdu a jiná plnění pro odborné ředitele, kteří jsou 
současně členy představenstva. 
 
S konkrétní výší mzdy vč. jiných plnění výše uvedených zaměstnanců budou akcionáři seznámeni na valné 
hromadě. 
 
NÁVRH USNESENÍ valné hromady  K BODU 13. pořadu jednání - Určení auditora. 
Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým určí auditora pro roky 2015 
až 2017. 
Zdůvodnění:  
Teplárna Strakonice, a. s. má povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem. Určení auditora k provedení  
auditu je v působnosti valné hromady. Auditor byl určen pro roky 2012 – 2014. Valná hromada musí určit 
auditora pro další období.  
Usnesení: 
Valná hromada určuje za auditora společnosti pro roky 2015 až 2017 auditorskou společnost   
Consultas – Audit s.r.o., Luhovská 1732/9,182 00 Praha 8. 
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