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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
Ve Strakonicích dne 28. 4. 2015 

 
 

Nové vedení společnosti 
 

Teplárna Strakonice, a.s. má od 21. 4. 2015 nové vedení společnosti. Nový statutární i kontrolní orgán 
byl zvolen akcionáři na valné hromadě. 

 
Na valné hromadě, konané dne 21. 4. 2015, byli akcionáři odvoláni všichni členové 
představenstva a pět členů dozorčí rady. Členové 
představenstva byli odvoláni na základě blížícího 
se konce funkčního období. Odvolanými členy 
představenstva jsou: Ing. Aleš Seitz, Ing. 
František Kutheil, Ing. Pavel Pavel, Ing. Vladimíra 
Voržáčková a Mgr. Ing. Pavel Vondrys. Členové 
dozorčí rady, až na Ing. Vladimíra Šístka, jehož 
funkční období nekončí, byli též odvoláni na 
základě blížícího se konce funkčního období. 
Odvolaní členové dozorčí rady jsou: Ing. Bořivoj 
Kohout, Ing. Jana Nárovcová, Josef Lukeš, Ing. Luděk Joza a Ing. Karel Šíp. 
 
Noví členové statutárního orgánu, kteří nyní řídí společnost, byli akcionáři zvoleni na základě 
návrhu od akcionáře města Strakonice. Členové představenstva byli zvoleni v tomto složení: 
Mgr. Břetislav Hrdlička, Ing. Pavel Mareš, Ing. František Marek, Ing. Marcela Vlčková a Pavel 
Zach, Dis. Předsedou představenstva byl zvolen Mgr. Břetislav Hrdlička. V řídícím orgánu je 
ze společnosti Ing. František Marek, který vykonává funkci hlavního inženýra údržby. 
 

Na valné hromadě bylo zvoleno pět nových členů 
kontrolního orgánu. Šestý člen, Ing. Vladimír 
Šístek, nebyl odvolán, jelikož jeho funkční období 
nekončí, je členem orgánu od 29. 5. 2014. 
V dozorčí radě budou zasedat tito noví zástupci: 
Josef Štrébl, Josef Lukeš, Mgr. Jan Svoboda, 
Ing. Josef Moučka a Josef Zoch. Předsedou 
tohoto kontrolního orgánu byl zvolen Josef 
Štrébl. Do dozorčí rady byl znovuzvolen Josef 
Lukeš, který vykonává ve společnosti funkci 

přípravy provozu VH. 
 
Ve vedení společnosti zůstává nadále vrcholný management v tomto složení: Ing. Aleš Seitz 
v pozici generálního ředitele, Ing. Vladimíra Voržáčková jako odborná ředitelka pro finance, 
Ing. František Kutheil jako odborný ředitel pro techniku a výrobu a Ing. Václav Braun jako 
odborný ředitel pro obchod. 
 
PhDr. Jolana Keyzlarová, Asistentka pro vnější vztahy, IT, je k dispozici na těchto kontaktech: 
Telefon: 383 318 131 
E-mail: keyzlarova@tst.cz 
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Poznámky pro editory: 

 Historie teplárny se začala psát v roce 1954, kdy byla zahájena výroba tepla a elektřiny. O 40 let později 
vznikla Teplárna Strakonice, a.s. V současnosti je teplárna rozdělena na 2 provozovny – Provozovna č. 1 
jako skupina čtyř kotlů K1 až K4 s instalovaným tepelným výkonem 161,5 MWt a Provozovna č. 2 
s jedním zdrojem (kotlem K5) s tepelným výkonem 44 MWt. 

 Teplárna Strakonice, a.s. je členem Teplárenského sdružení a Klastru Ekogen.  
 Teplárna Strakonice, a.s. má Energetickým regulačním úřadem uděleny licence v oblasti výroby a 

rozvodu tepelné energie a výroby elektřiny. Elektrická energie je vyráběna v kombinovaném cyklu výroby 
elektřiny a tepla. 

 Teplárna Strakonice, a.s. vlastní certifikáty v oblasti integrovaného systému řízení jakosti, 
environmentálního řízení a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně validace EMAS. 

 Teplárna Strakonice, a.s. vlastní certifikáty umožňující využití vedlejších energetických produktů ve 
stavebnictví. 

 
 


