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1. ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU A 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ   

 
 
Za zpracování a správnost výroční zprávy společnosti Teplárna Strakonice, a.s. je odpovědný statutární orgán 
společnosti.  
 
Výroční zpráva dle zákona č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, a požadavků zákona č. 90/2012 Sb., zákon         
o obchodních korporacích, byla zpracovaná s maximální péčí a údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají 
skutečnosti a žádné okolnosti, které by mohly ovlivnit správné posouzení společnosti, nebyly opomenuty. 
Zpráva informuje o hospodaření společnosti, finanční situaci a podnikání společnosti v souladu s právními 
předpisy. Součástí výroční zprávy jsou dle požadavku legislativy účetní závěrka, zpráva o podnikatelské 
činnosti společnosti, zpráva o vztazích a zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti  o ověření 
účetní závěrky a seznámení se s ostatními informacemi uvedenými ve výroční zprávě mimo účetní závěrku        
a zprávu auditora.  
 
Účetní  závěrka byla ověřena auditorem: 
 
Auditorská firma:  
ML Consult s.r.o. 
Sídlo: Janáčkova 3086/9, 391 02  Tábor 
Zápis u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 28105, IČO: 07557931, DIČ: CZ07557931 
 
Auditor: 
Ing. Martin Lazárek 
Evidenční č. opr.: 2316 
 
  
    
     
  
 
 
 
 
 
Dne: 14. 6. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Ing. Pavel Hřídel                    
        předseda představenstva      
společnosti Teplárna Strakonice, a.s.               
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2. PROFIL SPOLEČNOSTI 

Základní identifikační údaje 
Obchodní firma:   Teplárna Strakonice, a.s. 
Sídlo společnosti:   Komenského 59, Strakonice II, 386 01  Strakonice 
Právní forma:    akciová společnost 
Zápis do obchodního rejstříku:  1. 1. 1994 
Rejstříkový soud:   Krajský soud v Českých Budějovicích,  

oddíl B, vložka 636 
IČO:     60826843 
DIČ:     CZ60826843 
Tel. kontakty:    383 318 111 – ústředna 
Internetové stránky:   www.tst.cz 
E-mail:     tst@tst.cz 
Datová schránka:   xstch27 
LEI:     3157003ZRH9SPET0SS56 
Bankovní spojení:   UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú.:1387714044/2700 
Základní kapitál:   191 628 000 Kč 

Předmět podnikání 
Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie a výroba 
elektřiny.  

Vydané cenné papíry   
Společnost vydala 191 628 ks kmenových zaknihovaných cenných papírů na jméno , ISIN CZ0005127209, se  
jmenovitou hodnotou 1 000 Kč, v celkovém objemu emise 191 628 000 Kč. 
Vlastní akcie společnost nenabyla.  

Obchodovatelnost cenných papírů 
Cenné papíry společnosti nejsou obchodované na žádném regulovaném trhu. 

Ostatní informace 
Společnost neprovádí žádné práce na výzkumu a vývoji nových produktů ani technologií, nemá organizační 
složku v zahraničí. 
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3. VEDENÍ SPOLEČNOSTI 
 
Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. Představenstvo společnosti sestává ze 3 členů, dozorčí 
rada společnosti ze 6 členů. V roce 2020 došlo ke snížení počtu členů představenstva z pěti na tři členy, 
změnilo se personální obsazení představenstva i personální obsazení dozorčí rady.  
 
Statutární orgán – představenstvo (složení k 31. 12. 2020) 

předseda představenstva      Ing. Pavel Hřídel   
člen představenstva     Ing. Terezie Houdková    
člen představenstva      Ing. Rudolf Oberfalcer   
    

Dozorčí orgán - dozorčí rada (složení k 31. 12. 2020) 
předseda dozorčí rady      Mgr. Roman Kyral    
člen dozorčí rady       Ing. Jan Filip     
člen dozorčí rady       Mgr. Břetislav Hrdlička    
člen dozorčí rady       Pavel Zach, DiS.   
člen dozorčí rady       Ing. Pavel Mareš    
člen dozorčí rady       František Christelbauer  

    
Vrcholový management 
Výkon manažerských pozic generálního ředitele, odborného ředitele pro techniku a výrobu a odborného 
ředitele pro obchod a finance vykonávají členové statutárního orgánu.  
 

generální ředitel a odborný ředitel pro techniku a výrobu Ing. Pavel Hřídel 
odborný ředitel pro obchod a finance   Ing. Terezie Houdková 
 

Organizační struktura TST, a.s. k 31. 12. 2020 
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4. ZAMĚSTNANCI A SOCIÁLNÍ POLITIKA 
 

Společnost k 31. 12. 2020 zaměstnávala 122 zaměstnanců. Ve společnosti působí odborová organizace a mezi 
společností a odborovou organizací byla 17. 12. 2020 uzavřena Kolektivní smlouva na období od 1. 1. 2021 
do 31. 12. 2021 upravující vztahy mezi oběma stranami, jejich práva a povinnosti a další pracovně právní, 
mzdové a jiné nároky zaměstnanců.  
 
Na základě ročního plánu školení a potřeb zvyšování znalostí a dovedností zaměstnanců na vybraných 
pracovních pozicích společnost pravidelně a systematicky zajišťuje periodické proškolování a prohlubování 
odborné způsobilosti zaměstnanců.   

Vývoj počtu zaměstnanců v letech 2016-2020 (stav k 31. 12) 
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5.  VIZE A STRATEGIE SPOLEČNOSTI 
 
V roce 2020 společnost aktualizovala svou vizi a strategii společnosti. 

Vize společnosti 
 „Být vysoce efektivním dodavatelem tepla a elektrické energie a vyrábět s využitím moderních ekologických 
technologií“ 

Strategické cíle  
1. Soustředit se na dlouhodobě udržitelnou ziskovost společnosti.  
2. Být konkurenceschopným dodavatelem komplexních služeb v oblasti tepelné energie.  
3. Být spolehlivým dodavatelem silové elektřiny a regulovaného výkonu s akcentem na maximálně 

ekologickou výrobu v kogeneraci a s využitím OZE.  
4. Zlepšovat environmentální profil společnosti.  
5. Zajišťovat bezpečnost a spolehlivost technologického zařízení.  
6  Zlepšovat řízení lidských zdrojů a rozvoj zaměstnanců.  
7. Dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.  

Integrovaná politika 
Teplárna Strakonice, a.s. je významným výrobcem tepelné a elektrické energie, svým zákazníkům zajišťuje 
dodávky energií a poskytuje související služby. 
Při své činnosti se zaměřuje na uspokojování potřeb zákazníků s cílem dodávat produkty a služby ve vysoké 
kvalitě. Neustálým uspokojováním potřeb zákazníků kvalitními produkty a službami společnost usiluje o 
získání nových a udržení stávajících zákazníků. Je si vědoma, že činnosti společnosti mají také vliv na životní 
prostředí i bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci. Zájmem společnosti je soustavné dosahování 
strategických a ekonomických cílů. 
Pro udržení pozice na trhu společnost zavedla, udržuje a neustále zlepšuje integrovaný systém řízení kvality 
dle ČSN EN ISO 9001:2016, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001:2018, ochrany 
životního prostředí dle ČSN EN ISO 14001:2016 a je registrovaná v programu EMAS. Integrovaný systém 
řízení je zaveden v rozsahu činností výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie a výroba elektřiny a týká 
se všech řídících, hlavních i podpůrných procesů. V kontextu organizace má společnost identifikovány 
všechny zainteresované strany, interní a externí aspekty. 
V rámci recertifikace integrovaného systému řízení v roce 2020 a přechodu z normy ČSN OHSAS 
18001:2008 na normu ČSN ISO 45001:2018 společnost vydala novou integrovanou politiku.  

Vyhlídky budoucího vývoje 
Společnost bude nadále naplňovat vizi, strategii a zásady integrované politiky. V koncepci dalšího vývoje 
bude preferovat technologie s příznivým dopadem na životní prostředí. 
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6. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2020 A SKUTEČNOSTI PO 
ROZVAHOVÉM DNI 

 
UDÁLOSTI 2020 

 Recertifikace integrovaného systému řízení, prodloužena registrace společnosti v programu EMAS. 
Společnost získala nové certifikáty na období 3 let. 

 Změna režimu výroby s navýšením podílu výroby tepla a elektřiny z biomasy a cílená kontrola 
proměnných nákladů.  

 Podíl spalování biomasy se na kotlích K1 a K2 podařilo navýšit na úroveň 75,66 %, změna výrobního 
režimu pozitivně ovlivnila snížení nákladů a hospodaření společnosti. Negativně hospodaření 
společnosti ovlivnily poruchy vzniklé na hlavním výrobním zařízení, které omezily jeho provozování. 

 Schválena a zahájena investice do alternativní cesty pro dopravu biomasy za účelem zajištění 
dostatečné kapacity dopravníkových cest. 

 Schválena změna stanov společnosti. Počet členů představenstva byl snížen z pěti členů na tři členy. 
Vlivem snížení počtu členů představenstva proběhla i změna personálního obsazení představenstva i 
dozorčí rady. 

 Provedeny organizační změny v řízení provozu výroby, personální situace byla stabilizovaná s 
využitím vlastních zdrojů. 

 Na konci roku 2020 byla ukončena spolupráce s odběratelem tepelné energie ČZ, a.s.  
 
 
SKUTEČNOSTI PO ROZVAHOVÉM DNI 

 V únoru 2021 byla v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ provedena výsledná kalkulace ceny tepla 
za rok 2020, na jejímž základě bylo zákazníkům sekundární sféry vráceno celkem 3 023 tis. Kč.  

 Prostřednictvím integrovaného systému ohlašovacích povinností (ISPOP) ohlášeny všechny 
požadované údaje za rok 2020 týkajících se životního prostředí. 

 Krajskému úřadu odeslány výsledky monitoringu a vyhodnocení plnění závazných podmínek provozu 
stanovených v integrovaném povolení. 

 Ověřeno množství emisí CO2 za rok 2020 autorizovanou osobou, na MŽP odesláno oznámení o 
ověření množství skleníkových plynů za rok 2020. 
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7. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU 
JEJÍHO MAJETKU 

 
Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020, ve smyslu  § 436 odst. 2 
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích („ZOK“) úč. do 31. 12. 2020,  je povinnou součástí výroční 
zprávy. 
 
Společnost se v rámci své podnikatelské činnosti v roce 2020 věnovala především hlavnímu předmětu 
podnikání. Při řízení a výkonu podnikatelské činnosti zohledňovala požadavky legislativy dopadající na 
činnost společnosti, podmínky stanovené integrovaným povolením, požadavky norem ČSN EN ISO 
9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018 včetně zásad určených v integrované politice a  
v rámci účasti v programu EMAS také požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)                         
č. 1221/2009. 
 
V roce 2020 navázalo vedení společnosti na restrukturalizační nápravná opatření z roku 2019 a dále 
realizovalo změny v provozu s akcentem na ekonomiku výroby, které vedly ke zlepšení ekonomické situace 
společnosti. Byly provedeny změny v personálním obsazení orgánů společnosti, operativní změny 
v organizační struktuře a v obsazení klíčových pracovních pozic s cílem personálně stabilizovat společnost, 
zabezpečit funkčnost a plynulost provozu a dodávky klíčových služeb společnosti.  
 
Schválený plán hospodaření společnosti na rok 2020 se i přes opakované poruchy výrobního zařízení podařilo 
splnit. Společnost dosáhla příznivého hospodářského výsledku především změnou výrobního režimu, 
kontrolou nákladů a hledáním rezerv ve výrobním provozu. Provozní režim byl průběžně upravován podle 
reálných negativních vlivů a průběžně dosahovaných výsledků. Podařilo se najít významné úspory 
v nákladech zejména díky vysokému podílu spalování biomasy a oproti plánu výrazně nižší spotřebě emisních 
povolenek (EUA), jež se značně podílela na výsledku hospodaření. Podíl spalování biomasy se podařilo 
v roce 2020 na kotlích K1 a K2 navýšit na 75,66 %, podíl spalování biomasy z veškerého spalovaného 
pevného paliva na kotlích K1, K2 a K3 v roce 2020 dosáhl 61,32 %. Cílem v roce následujícím je provozovat 
pouze kotle K1 a K2, s optimální účinností a s maximálním využitím biomasy, tj. postupné navýšení až ke 
100% spalování biomasy.  
 
Přestože společnost nedosáhla plánovaných prodejů tepla ani elektřiny a realizovala 88 % tržeb oproti 
schválenému plánu, dokázala vyrábět velmi efektivně a díky tomu dosáhla značné úspory zejména v oblasti 
variabilních nákladů.  
Důvodem nenaplnění plánu tržeb byl především pokles celkového objemu výroby elektrické energie a vliv 
nižších tržeb za teplo. Snížení výroby elektrické energie v kondenzaci však bylo řízené a v konečném 
důsledku přineslo výrazný ekonomický efekt. V meziročním srovnání společnost vykázala stabilní výši 
obratu. 
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 Hospodaření společnosti  
 
Porovnání hospodářského výsledku a daně z příjmu v letech 2019-2020 v tis. Kč 

 
 
 
 
 
Struktura nákladů v tis. Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nejvyšší objem nákladů dle účelu je vynaložen za palivo a osobní náklady. Celková výše nákladů v r. 2020 
činila 325 959 tis. Kč. Podařilo se dosáhnout úspory 41 529 tis. Kč v absolutní hodnotě, a to především 
dramatickým odklonem od uhlí v průběhu roku 2020, meziročním zvýšením pálení podílu štěpky a omezením 
kondenzační výroby elektřiny. Tyto výrazné změny v provozu přinesly zásadní úspory v nákladech na palivo 
a ekologii ve výši 56,6 mil. Kč a dalších 6,6 mil. Kč za spotřebu vody, energií a materiálu. Na druhé straně 
došlo k navýšení osobních nákladů o 11,5 mil. Kč za účelem personální stabilizace a dorovnání průměrných 
mezd na trhu. 
 

 2019 2020 
palivo 123 992  100 918  
materiál, voda a energie 30 872  24 258  
opravy 16 226  12 298  
odpisy majetku 39 879  39 330  
osobní náklady 63 438  75 025  
poplatky ekologie 53 507  19 958  
služby 12 034  13 293  
ostatní náklady 16 654  28 997  
odložená daň a doplatky daně -6 706 30 
EUA zdarma 17 592  11 852  
náklady celkem 367 488  325 959  
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Vývoj celkové výše a struktury nákladů v letech 2019-2020 
 

 
 
 
Ve srovnání s minulým obdobím došlo k poklesu relativního podílu nákladů na palivo v celkovém objemu 
nákladů o 3% a o 8 % na poplatcích za ekologii díky navýšení podílu spalované biomasy. Na druhou stranu 
došlo meziročně ke zvýšení podílu  osobních nákladů o 6 % v reakci na situaci na trhu práce. Podíl ostatních 
nákladů zahrnující tvorbu rezerv a opravných položek vzrostl  o 4 %viz graf struktury druhových nákladů. 
 
Struktura nákladů dle druhu v roce 2020 
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Struktura výnosů v tis. Kč 
 

 2019 2020 
tržby za teplo 241 381 234 127 
tržby za elektřinu 63 806  69 446  
ostatní výnosy 12 663 13 463 
EUA zdarma 17 592  11 853  
výnosy celkem 335 442 328 889 

 
Vývoj celkové výše a struktury výnosů v posledních dvou letech zobrazuje graf níže. Z grafického vyjádření 
je zřejmý pokles tržeb za teplo a naopak od roku 2019 zvýšení objemu tržeb za elektřinu, který je realizován 
inkasováním zelených bonusů jako podpora výroby kogenerační elektřiny z biomasy. Tržby za teplo 
meziročně klesly o 3 %. Tento pokles vykompenzoval růst tržeb za elektřinu o 8,8 %.  
 
Vývoj celkové výše a struktury výnosů v letech 2019-2020 

 
 

 
Struktura výnosů dle činností v roce 2020 
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V zobrazení celkových výnosů tvoří celkové tržby za teplo 71% podíl navzdory klesajícímu trendu poklesu 
prodeje tepelné energie. V roce 2020 se v poklesech prodejů projevila i celosvětová pandemie COVID – 19, 
která ovlivnila zejména objemy prodejů u průmyslových odběratelů na primárním rozvodu. 
 
Struktura aktiv v roce 2020 
 

 
 
 
 
Celková aktiva k 31. 12. 2020 představují hodnotu 750 274 tis. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem jde o 4% 
pokles, který je ovlivněn investiční činností ve sledovaném období, amortizací aktiv, nákupem emisních 
povolenek a splácením úvěrů. 
Meziroční zvýšení stavu dlouhodobého majetku o 11 % je z největší míry způsobeno nakoupenými emisními 
povolenkami evidovanými jako dlouhodobý nehmotný majetek a poskytnutými zálohami na pořízení DHM.  
 
Struktura pasiv v roce 2020 
 

 
 
Majetek společnosti byl kryt vlastním kapitálem společnosti (62,44 %) a cizími zdroji (37,56 %). Vlastní 
kapitál společnosti dosáhl ke konci roku výše 465 438 tis. Kč.  



 

Výroční zpráva 2020 Teplárna Strakonice, a.s. 12

Investice a opravy 
V roce 2020 vynaložila společnost na investiční činnost 61 548 tis. Kč. V roce 2020 byla zahájena investiční 
výstavba záložní trasy na dopravu biomasy pro zajištění bezpečnosti a zvýšení spolehlivosti pálení vysokého 
podílu štěpky. Celkové investiční výdaje na tuto akci představují částku ve výši 43 mil. Kč s termínem 
dokončení v r. 2021. 
Bylo pořízeno nové vybavení do laboratoře jako náhrada dožívajícího, konkrétně spalný kalorimetr, fotometr 
a střižný mlýn na zpracování vzorků biomasy. V rozvodech tepla bylo zadáno zpracování projektové 
dokumentace pro přípravu výstavby teplovodu na Šumavské. Byly modernizovány DPS v Mlýnské ulici 
a realizovala se výstavba 6 teplovodních přípojek.  
Na dodavatelské opravy hmotného majetku bylo vynaloženo 12,3 mil. Kč zejména na opravy kotlů a jejich 
příslušenství.  
 
Investice a opravy v letech 2019-2020 
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Výroba a prodej tepelné energie  

 
 jedn. 2019 2020 
Výroba tepla GJ 1 346 819 1 097 875 
Dodávka tepla z kotelny  GJ 1 280 655 1 012 121 
Dod. tepla pro tepl. účely  GJ 632 832 617 991 
Teplo na výrobu elektřiny  GJ 647 823 394 130 
Prodej primar GJ 228 974 214 915 
Tržby primar tis. Kč 99 486  96 627  
Počet zákazníků - primar  105 106 
Prodej sekundar GJ 222 508 219 979 
Prodej TUV GJ 21 019 20 373 
Tržby sekundar celkem tis. Kč 141 895  137 500  
Počet zákazníků - sekundar  642 761 
Prodej tepla celkem  GJ 472 501 455 267 

 
Výroba tepelné energie byla zajištěna provozem kotlů K1 a K2, které umožňují spalovat biomasu. Během 
roku 2020 bylo zahájeno odstavení uhelného kotle K3. Kotle byly provozovány s cílem zajištění optimální 
účinnosti výroby a zachování spolehlivosti dodávek do soustavy zásobování teplem. Provoz tepelných sítí a 
předávacích stanic byl v roce 2020 stabilní. V roce 2020 bylo prodáno celkem 455,267 TJ tepla tzn. o 3 % 
méně než v předchozím roce.  
 
Prodej tepla v letech 2019-2020 
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Výroba a prodej elektrické energie 
 

 jedn. 2019 2020 
Elektřina kogenerační MWh 26 733 27 314 
Elektřina kondenzační MWh 42 199 18 570 
Výroba elektřiny MWh 68 932 45 884 
Prodej elektřiny MWh 49 562 29 383 
Vlastní spotřeba elektřiny MWh 19 370 16 625 
Tržby za prodej elektřiny tis. Kč 53 060 40 986  
Tržby za bonusy (ZB+kvet) tis. Kč 10 746 28 460  

 
Výroba elektrické energie je v Teplárně Strakonice, a.s. zajišťována dvěma turbogenerátory TG1 a TG2. TG1 
je protitlaká turbína, TG2 je kondenzačně odběrová. V roce 2020 byla vyrobena elektřina v objemu 45 884 
MW a z toho bylo vyrobeno 27 314 MWh v kombinovaném procesu výroby tepla a elektřiny. Z této 
kogenerační elektřiny bylo vykázáno celkem 14 882 MWh jako  zelená elektřina (vyrobená z biomasy). 
Společnost uskutečňuje obchody se silovou elektřinou v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku na 
subjekt zúčtování, kterým v roce 2020 byla společnost E.ON Energie, a.s.  
 
Výroba a prodej elektřiny v letech 2019-2020 (MWh) 
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Životní prostředí 
Teplárna Strakonice, a.s. si je plně vědoma svého působení na životní prostředí a jeho ochranu považuje za 
jednu z prioritních činností veřejně prospěšného subjektu. Závazné podmínky pro provoz teplárny stanovené 
integrovaným povolením byly v průběhu roku 2020 řádně plněny. 
Vliv výrobních činností na životní prostředí je pravidelně kontrolován a vyhodnocován. V pravidelných 
intervalech je zajišťováno měření emisí škodlivin vypouštěných do ovzduší, kvality vod a vedlejších 
energetických produktů. 
Společnost i nadále realizuje opatření ke snižování dopadů na životní prostředí a ke splnění zpřísňujících se 
pravidel pro vypouštění emisí a odpadních vod. Velký důraz je kladen na snižování produkce emisí 
skleníkových plynů (CO2) a vedlejších energetických produktů. Zásadním krokem je v tomto směru přechod 
na spalování obnovitelného zdroje energie – biomasy, která postupně nahrazuje fosilní palivo –  hnědé uhlí. 
V roce 2020 bylo poprvé spáleno více biomasy než uhlí, čímž došlo k výraznému poklesu vypuštěného 
množství emisí CO2 (o 56 % proti předchozímu roku) a SO2 (o 47 %), produkce popílku (o 45 %), škváry (o 
62 %) a produktu odsíření (o 81 %) a spotřeby vápenného hydrátu (o 88 %). 
 
Ochrana ovzduší 
 
Emisní limity  
pro kotle K1, K2 a K3 byly v roce 2020 dodrženy s velkou rezervou; část roku bylo v provozu odsíření 
společné pro kotle K1, K2 a K3, v části roku byly kotle K1 a K2 v režimu s dávkováním vápence. Kotel K4 
nebyl v provozu, kotel K5 byl v provozu minimálně, měření emisí nebylo v souladu s integrovaným 
povolením provedeno. 
 

Průměrné roční koncentrace (mg/m3) CO NOx SO2 TZL 

Emisní limit 250 650 1 700 100 

Odsíření   75,59 426,75 1124,27 0,68 

K1 24,84 259,12 824,68 7,99 

K2 30,26 266,83 611,01 8,46 

 
TST má dále stanoveny tzv. emisní stropy, tj. množství emisí v tunách, které může vypustit do ovzduší. 
Emisní stropy nebyly překročeny, množství emisí trvale klesá. 
 

Množství emisí (t/rok) CO NOx SO2 TZL 

Emisní strop není 530 1450 20 

2016 45 114 518 5 

2017 27 135 780 7 

2018 49 162 818 1 

2019 51 185 734 1 

2020 20 149 387 2 

 
Emise skleníkových plynů 
 
V roce 2020 bylo vyprodukováno spalováním fosilních paliv 51 304 tun CO2, což je díky navýšení podílu 
spalované biomasy o cca 56 % méně než v roce 2019. 
 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 

CO2 (t) 125 912 132 066 131 369 116 997 51 304 
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Ochrana vod 
 
Teplárna Strakonice, a.s. má povoleno odebírat povrchovou vodu z řeky Otavy a pro nouzové zásobování 
z řeky Volyňky. Většina odebrané povrchové vody je používána pro průtočné chlazení parní turbíny. 
Povolené množství nebylo v roce 2020 překročeno. 
 

Odběr 
(m3/rok) 

Povoleno 2016 2017 2018 2019 2020 

Otava 9 508 000 2 300 152 1 572 719 1 917 482 3 542 504 2 072 612 

Volyňka 10 000 4 815 4 507 2 802 2 659 2 525 
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8. ZPRÁVA O VZTAZÍCH 
 
Zpráva popisuje vztahy mezi ovládanou osobou Teplárna Strakonice, a.s. a ovládající osobou město 
Strakonice a vztahy mezi ovládanou osobou a dalšími osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 
(propojené osoby) v účetním období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.  
 

I.  
Struktura vztahů mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami 
 

 
 
OVLÁDAJÍCÍ OSOBA 
 
Město Strakonice  
IČO: 00251810 
Právní forma: obec  
Sídlo: Velké náměstí 2, Strakonice I, 386 01  Strakonice  
 
OVLÁDANÉ OSOBY (propojené osoby) 
 
Společnosti s majetkovým podílem ovládající osoby a příspěvkové organizace zřízené ovládající osobou. 
 

 

 

 
Technické 

služby Strakonice 
s.r.o. 

 

 
Mateřské školy 

 

 
Základní  školy 

 
 

Šmidingerova 
knihovna 

Strakonice 

 
Městský ústav 

sociálních služeb 
Strakonice 

 
 

STARZ 
Strakonice 

 
Městské kulturní 

středisko 

 

 
ODPADY  

PÍSEK s.r.o. 

 
TC Přádelna 

Strakonice s.r.o. 
 

 

 
Strakonická 

televize, s.r.o. 

 
DUDÁK-  

Měšťanský pivovar 
Strakonice, a.s. 

 

 
Teplárna 

Strakonice, a.s. 

 

 
Město  

Strakonice 
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1. Společnosti s majetkovým podílem ovládající osoby 
 
Teplárna Strakonice, a.s. (TST) – zpracovatel zprávy 
 
IČO: 60826843 
Právní forma: akciová společnost 
Sídlo: Komenského 59, Strakonice II, 386 01  Strakonice 
Podíl ovládající osoby: 77,3 % 
 
DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. 
IČO: 26068273 
Právní forma: Akciová společnost 
Sídlo: Podskalská 324, Strakonice I, 386 01  Strakonice 
Podíl ovládající osoby: 100 % 
 
Technické služby Strakonice s.r.o. (TSST) 
IČO: 25156888 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
Sídlo: Raisova 274, Strakonice I, 386 01  Strakonice  
Podíl ovládající osoby: 100 % 
 
Strakonická televize, s.r.o. 
IČO: 26076357 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
Sídlo: Strakonice,  Mírová 831, PSČ 386 01   
Podíl ovládající osoby: 100 % 
 
TC Přádelna Strakonice s.r.o. 
IČO: 05879841 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
Sídlo: Na Dubovci 140, Strakonice II, 386 01 Strakonice 
Podíl ovládající osoby: 100 % 
 
ODPADY PÍSEK s.r.o. 
IČO: 49062417 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
Sídlo: Vydlaby 175, Smrkovice, 397 01 Písek   
Podíl ovládající osoby: 50 % 
 
2. Příspěvkové organizace zřízené ovládající osobou 
 
Městské kulturní středisko 
IČO: 00367869 
Sídlo: Mírová  831, Strakonice I,  386 01 Strakonice  
 
Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice (STARZ) 
IČO: 00367915 
Sídlo: Strakonice - Strakonice I,  Na Křemelce 512, PSČ 386 01  
 
Městský ústav sociálních služeb Strakonice 
IČO: 70828334 
Sídlo: Strakonice - Strakonice I, Jezerní 1281, PSČ 386 01 
 
Šmidingerova knihovna Strakonice 
IČO: 70884552 
Sídlo: Zámek 1, Strakonice II, 386 01  Strakonice  
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Základní škola Strakonice, Dukelská 166 
IČO: 47255838 
Sídlo: Dukelská 166, Strakonice II, 386 01 Strakonice  
 
Základní škola F.L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 
IČO: 47255897 
Sídlo: Jezerní 1280, Strakonice I, 386 01  Strakonice   
 
Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 
IČO: 47255862 
Sídlo: Krále Jiřího z Poděbrad 882, Strakonice I, 386 01 Strakonice 
 
Základní škola Povážská Strakonice 
IČO: 70876240 
Sídlo: Nad Školou 560, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice 
 
Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 
IČO: 72081619 
Sídlo: Strakonice - Přední Ptákovice, Šumavská 264, PSČ 386 01 
 
Mateřská škola U Parku, Strakonice, Plánkova 353 
IČO: 60650419 
Sídlo: Plánkova 353, Strakonice I, 386 01  Strakonice  
 
Mateřská škola Čtyřlístek, Strakonice Holečkova 410 
IČO: 70968462 
Sídlo: Holečkova 410, Strakonice II, 386 01  Strakonice 
 
Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892 
IČO: 70964581 
Sídlo: Prof. A.B. Svojsíka, Strakonice I, 386 01 Strakonice  
 
Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 
IČO: 71002413  
Sídlo: Lidická 625, Strakonice I, 386 01  Strakonice 
 

II. 
Úloha ovládané osoby v této struktuře 

 
Úlohou ovládané osoby je ohřev teplé vody, výroba a rozvod tepelné energie, dodávky ovládající osobě a 
propojeným osobám se sídlem na území města Strakonice včetně poskytování služeb souvisejících s 
dodávkou, údržbou a modernizací teplárenských zařízení.  
 

III. 
Způsob a prostředky ovládání 

 
V ovládané osobě je ovládající osoba město Strakonice většinovým akcionářem, vlastní zaknihované cenné 
papíry o jmenovité hodnotě ve výši 77,3 % základního kapitálu ovládané osoby, v důsledku čehož nakládá se 
77,3% podílem na hlasovacích právech. Ovládání společnosti je vykonáváno prostřednictvím rozhodování 
valné hromady a účasti v orgánech společnosti. Ovládající osoba může navrhovat své zástupce do orgánů 
ovládané osoby. Zástupci ovládající osoby v orgánech společnosti se jako členové orgánů podílí na plnění 
povinností stanovených právními předpisy pro obchodní korporace a výkonem funkce v orgánu společnosti. 
Ovládající osoba může ovládanou osobu ovládat též jako kvalifikovaný akcionář vykonáváním zvláštních 
práv stanovených  § 365 a násl. ZOK. 
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IV. 

 
Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu 
ovládající osoby  nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 
10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky 
 
 
Ve sledovaném období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 nebyla učiněna žádná právní jednání na popud nebo 
v zájmu ovládající osoby nebo propojených osob, která by se týkala majetku, jež přesahuje 10 % vlastního 
kapitálu ovládané osoby, zjištěného z poslední účetní závěrky.  

 
V. 

Přehled vzájemných smluv uzavřených osobou ovládanou s osobou ovládající nebo s propojenými 
osobami 

 
Město Strakonice 

• Kupní smlouva na prodej dřevní hmoty   
• Faktura  č. 12000087 za dodávku dřevní štěpky, 264 056 Kč vč. DPH 
• Úhrady správních poplatků stavebnímu úřadu, 11 500 Kč 
• Smlouva o nájmu teplovodu (2020-00408) 
• Dohoda o uložení inženýrských sítí do pozemků 
• Ujednání o nastavení parametrů tepla pro vytápění a dodávky teplé vody 
• Smlouva o dodávce tepelné energie a  teplé užitkové vody  

  
DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. 

• Faktura za obědy (měsíc září, č.400200235) 
• Dodávka zboží do kantýny TST v hodnotě 11 500 Kč 
• Smlouva o dodávce tepelné energie  

 
Technické služby Strakonice s.r.o. 

• Smlouva o dodávce vody a odvádění a čištění odpadních vod 
• Objednávka na odběr stavební suti 
• Objednávka na dopravu kontejnerů 
• Smlouva o svozu a likvidaci separovaného odpadu 
• Smlouva o sběru, odvozu  a likvidaci směsného komunálního odpadu 
• Smlouva o dodávce tepelné energie  

 
Strakonická televize, s.r.o. 

• Žádné 
TC Přádelna  Strakonice  s.r.o. 

• Smlouva o dodávce tepelné energie  
 
ODPADY PÍSEK s.r.o. 

• Dohoda o ochraně důvěrných informací 
 
Městské kulturní středisko (MěKS) 

• Smlouva o dodávce tepelné energie a teplé užitkové vody  
 
Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice  

• Ujednání o nastavení parametrů tepla pro vytápění a dodávky teplé vody 
• Smlouva o dodávce tepelné energie a protiplnění 

  
Městský ústav sociálních služeb Strakonice 

• Smlouva o dodávce tepelné energie  
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Šmidingerova knihovna Strakonice 
• Ujednání o nastavení parametrů tepla pro vytápění a dodávky teplé vody  
• Smlouva o dodávce tepelné energie  

  
Základní škola Strakonice, Dukelská 166 

• Smlouva o dodávce tepelné energie a protiplnění 
 
Základní škola F.L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280  

• Smlouva o dodávce tepelné energie a teplé užitkové vody  
 
Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 

• Ujednání o nastavení parametrů tepla pro vytápění a dodávky teplé vody 
• Smlouva o dodávce tepelné energie a protiplnění 
 

Základní škola Povážská Strakonice 
• Smlouva o dodávce tepelné energie  

 
Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 

• Ujednání o nastavení parametrů tepla pro vytápění a dodávky teplé vody  
• Smlouva o dodávce tepelné energie  

 
Mateřská škola U Parku, Strakonice, Plánkova 353 

• Žádné 
 
Mateřská škola Čtyřlístek, Strakonice Holečkova 410 

• Ujednání o nastavení parametrů tepla pro vytápění a dodávky teplé vody  
• Smlouva o dodávce tepelné energie  

 
Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892 

• Smlouva na dodávky tepla a teplé užitkové vody a protiplnění 
 
Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 

• Ujednání o nastavení parametrů tepla pro vytápění a dodávky teplé vody  
• Smlouva na dodávky tepla a teplé užitkové vody  

  
VI. 

Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma, a posouzení jejího případného vyrovnání 
 

Veškeré vztahy mezi ovládanou osobou a osobou ovládající nebo propojenými osobami byly realizovány 
v souladu se zákonem a za podmínek obvyklých v obchodním styku. Ze vztahů nevznikla ovládané osobě 
žádná újma, veškerá poskytovaná plnění byla prováděna výhradně finančním vypořádáním bez zvýhodnění či 
znevýhodnění jakékoliv strany. Z tohoto důvodu nedochází ani k posouzení újmy a jejího vyrovnání.  

 
VII.  

Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů propojených osob,  
související rizika  

 
Ze vztahů uzavřených mezi ovládanou osobou a osobou ovládající nebo vztahů s propojenými osobami nemá 
ovládaná osoba žádné výhody ani nevýhody. Veškeré vztahy jsou uzavřeny za stejných podmínek jako 
s ostatními obchodními partnery, pro žádnou stranu neznamenají neoprávněnou výhodu či nevýhodu. Vztahy 
jsou z hlediska výhod neutrální a z uzavřených vztahů pro ovládanou osobu neplynou žádná rizika. 
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VIII.  
Prohlášení statutárního orgánu 

 
Tato zpráva byla zpracovaná představenstvem společnosti Teplárna Strakonice, a.s. (ovládané osoby) dle § 82 
zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (ZOK) ve znění úč. do 31. 12. 2020. 
 
Představenstvo společnosti prohlašuje, že zpráva byla zpracovaná s péčí řádného hospodáře v rozsahu 
dostupných informací a údaje v ní obsažené jsou správné.  
 
 
Ve Strakonicích dne 19. 2. 2021 
 
Za představenstvo ovládané osoby Teplárna Strakonice, a.s. 
 
 
 
 Ing. Pavel Hřídel 
 předseda představenstva 
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9. FINANČNÍ ČÁST 

 

Účetní závěrka 
 

Účetní závěrka za bezprostředně předcházející dvě účetní období je uložena v sídle společnosti a v obchodním 
rejstříku. 
 
Účetní závěrka k 31. 12. 2020 se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy účetní závěrky, přehledu o 
peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu. 
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Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2020 
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Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. 12. 2020  
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Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2020 

 
 



 

Výroční zpráva 2020 Teplárna Strakonice, a.s. 31

 

Příloha účetní závěrky 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Teplárna Strakonice, a.s. 

 
IČO: 60826843 

 
 
 
 
 
 

Za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Sestaveno dne:  14. 6. 2021 
 
 
 

 
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: 
 
 
 
 
 
    
                                            Ing. Pavel Hřídel                           
                                      předseda představenstva                   
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Název společnosti:  Teplárna Strakonice, a.s. 

Sídlo společnosti:   Komenského 59, Strakonice II, Strakonice, PSČ 386 01 

IČO:     60826843 

 
 
 

1. Charakteristika společnosti a její hlavní činnost 

 

1.1. Založení a charakteristika společnosti 
 

Teplárna Strakonice, a.s. (dále jen „společnost“) byla založena Fondem národního majetku dnem 13. 12. 
1993, zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B ve složce 636 dne 1. 
1. 1994. Sídlo společnosti je ve Strakonicích. 

Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba, nákup, rozvod a prodej tepla a elektřiny včetně 
poskytování služeb souvisejících s jejich dodávkou, odběrem a používáním, dále údržba, opravy, rekonstrukce 
a modernizace teplárenských zařízení, montáž, oprava, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení, 
výroba stavebních hmot. 

 

1.2. Hlavní akcionáři společnosti 
 

Přehled osob (právnických i fyzických), které se podílejí 20 a více procenty na základním kapitálu 
společnosti: 

město Strakonice  148 138 ks akcií  tj. 77,3 %  

  

1.3. Změny v obchodním rejstříku 
 

V roce 2020 byly zapsány změny v orgánech společnosti. 

 
1.4. Statutární orgány 

Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. Představenstvo společnosti sestává ze 3 členů, dozorčí 
rada společnosti ze 6 členů. V roce 2020 došlo ke snížení počtu členů představenstva z pěti na tři členy, 
změnilo se personální obsazení představenstva i personální obsazení dozorčí rady.  

 
Statutární orgán – představenstvo (složení k 31. 12. 2020) 
předseda představenstva       Ing. Pavel Hřídel   
člen představenstva      Ing. Terezie Houdková   
člen představenstva       Ing. Rudolf Oberfalcer   
    
 
Dozorčí orgán – dozorčí rada (složení k 31. 12. 2020) 
předseda dozorčí rady       Mgr. Roman Kyral   
člen dozorčí rady       Ing. Jan Filip    
člen dozorčí rady       Mgr. Břetislav Hrdlička   
člen dozorčí rady       Pavel Zach, DiS.   
člen dozorčí rady       Ing. Pavel Mareš   
člen dozorčí rady       František Christelbauer 
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1.5. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci 

 

Zaměstnanci a vedoucí pracovníci: 
 

 
 
 

1.6. Požitky zaměstnanců   

Pro zabezpečení sociálních potřeb zaměstnanců má společnost vytvořen sociální fond. Zůstatek k 31. 12. 2020 
je ve výši 974 tis. Kč, v roce 2019 1 058 tis. Kč.  

V rámci tohoto sociálního fondu poskytuje společnost zaměstnancům příspěvek na závodní stravování, 
kulturní a sportovní akce.   

    

1.7. Ostatní plnění poskytnutá členům statutárních a řídících orgánů    

 

Členům managementu nebyla poskytnuta žádná ostatní plnění. 

Členům představenstva ani dozorčí rady neposkytla společnost žádné úvěry nebo půjčky, nepřevzala žádné 
záruky ani jištění za úvěry. 

 

2. Významné účetní zásady společnosti 
 

2.1. Základ účetnictví 

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka je sestavena podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, 
vyhlášky č. 500/2002 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve znění platném pro rok 2020 a 2019 (dále jen „prováděcí vyhláška 
k zákonu o účetnictví“). Pro účely vykazování, oceňování a zveřejňování informací o derivátech v příloze v 
účetní závěrce a o operacích s nimi byla použita ustanovení vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 
které jsou bankami a jinými finančními institucemi.  

 

  2019 2020 

Průměrný počet pracovníků 125,97 122,43 

 Osobní náklady (v tis. Kč) 63 437 75 025 

   a) mzdové náklady  cekem 46 727 55 581 

      -        představenstvo  1 328 5 350 

      -         dozorčí rada 336 456 

   b) zdravotní a soc. zabezpečení 15 686 18 429 

   c) sociální náklady 1 024 1 015 

Tantiémy vyplacené ze zisku 0 0 

     - představenstvo 0 0 

     - dozorčí rada 0 0 
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2.2. Oceňování aktiv – způsoby ocenění 
 
2.2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek s hranicí od 60 tis. Kč se oceňuje pořizovací cenou, která obsahuje cenu 
pořízení a náklady s pořízením související. Pořizovací cena nakoupeného softwaru je účtována jako pořízení 
dlouhodobého nehmotného majetku s následným převodem na příslušné účty nehmotného majetku. 

Od roku 2005 jsou do dlouhodobého nehmotného majetku účtovány přidělené emisní povolenky oceněné 
reprodukční pořizovací cenou, která byla stanovena dle jejího kurzu na burze v Lipsku ke dni připsání na účet 
společnosti. Emisní povolenky pořízené koupí jsou oceněny pořizovací cenou. 

Drobný nehmotný majetek (do 60 tis. Kč) je účtován přímo do nákladů jako ostatní služby a je veden 
v operativní evidenci. 

 

2.2.2. Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek od 40 tis. Kč se oceňuje pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení 
a vedlejší náklady (náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související). Dlouhodobý hmotný 
majetek, pořízený vlastní činností, je oceňován vlastními náklady. Úroky z úvěrů na konkrétní investice a 
další finanční výdaje vynaložené v průběhu výstavby, tj. v období před uvedením hmotného investičního 
majetku do užívání, jsou součástí pořizovací ceny. Výdaje na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného 
majetku, které v účetním období převyšují částku 40 tis. Kč, zvyšují jeho pořizovací cenu. Přijaté dotace 
snižují pořizovací cenu dlouhodobého majetku. 

Majetek nabytý vkladem města Strakonice byl oceněn na úrovni zůstatkové ceny u vkladatele k datu vkladu. 

Drobný hmotný majetek s pořizovací hodnotou dle zákona č. 586/1992 Sb. a dobou upotřebitelnosti delší než 
1 rok se účtuje přímo do nákladů jako spotřeba materiálu a je o něm vedena operativní evidence. 

 
2.2.3. Zásoby  

Nakoupené zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Z možných metod bylo zvoleno oceňování zásob 
průměrnou cenou. Používá se průměrná pořizovací cena, vypočítaná jako součet úhrnných cen jednotlivých 
dodávek včetně vedlejších nákladů spojených s pořízením, dělený celkovým počtem fyzických jednotek. 
Průměrování se provádí po každé dávce příjmů. Následující výdaje jsou uskutečňovány již za novou 
průměrnou cenu. 

Na zásoby, které jsou bez pohybu déle než 12 měsíců, vytváří společnost opravnou položku ve výši 100 % 
pořizovací hodnoty těchto zásob.  

  

2.2.4. Pohledávky 

Pohledávky se účtují ve jmenovité hodnotě. Hodnota pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných 
položek účtovaných na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu, a to na základě individuálního posouzení 
jednotlivých dlužníků a věkové struktury pohledávek. 

Daňové opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti jsou tvořeny podle zákona č. 593/92 Sb. o 
rezervách pro zjištění daně z příjmů ve znění posledních novel. 

 

2.2.5. Cizí zdroje 

Společnost vytváří rezervy v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a 
termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti. Rezervy jsou tvořeny na rekultivaci skládky a z titulu 
probíhajících soudních sporů.  
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Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. V položce jiné závazky se vykazují 
také hodnoty zjištěné v důsledku ocenění finančních derivátů reálnou hodnotou. 

 
2.2.6. Přijaté úvěry 

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část 
dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data účetní závěrky. 

 

2.2.7. Devizové operace 

Veškeré operace prováděné v cizích měnách během roku jsou oceňovány kurzem České národní banky 
platným v den uskutečnění účetního případu. Zálohy jsou evidovány ve výši platby uvedené na příslušném 
bankovním výpisu. K datu účetní závěrky se aktiva a pasiva evidovaná v zahraničních měnách přepočítávají 
dle platného kurzu ČNB k 31.12. 

 

2.2.8. Deriváty 

V přiložené rozvaze jsou deriváty vykázány jako součást jiných krátkodobých/dlouhodobých pohledávek, 
resp. závazků. K rozvahovému dni se deriváty přeceňují na reálnou hodnotu. Reálná hodnota derivátu se 
stanoví jako tržní hodnota (dále jen "tržní cena") vyhlášená ke dni stanovení reálné hodnoty. 

 

2.2.9. Leasing 

Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje v případě 
finančního leasingu příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje 
se možnost nákupu. Splátky nájemného hrazeného předem se časově rozlišují. 

 

2.3. Odpisové metody 
 

a) účetní odpisy 

Odpisový plán Teplárny Strakonice, a.s. upravuje postupy odpisování hmotného a nehmotného majetku, 
stanoví dobu odpisování v závislosti na životnosti majetku a slouží jako podklad pro vyčíslení oprávek 
odpisovaného majetku v průběhu jeho používání. 
 
Odpisové sazby stanovené pro jednotlivé kategorie majetku: 
  
 

 
Roční odpisová sazba (v %) 

 
Doba odepisování (v letech) 

Dlouhodobý hmotný majetek     

     Budovy a haly 1,0 - 5,0 20–100 

     Stroje a zařízení 2,0 - 25,0 4–50 

    Dopravní prostředky 4,0 - 20,0 5–25 

     Inventář 4,0 - 10,0 10–25 

Dlouhodobý nehmotný majetek     

     Software 33 3 

     Ostatní nehmotný majetek 20 5 

 

Odpisy jsou účtovány měsíčně 1/12 účetního odpisu počínaje měsícem zařazení do užívání. Pozemky 
a umělecká díla se neodpisují. 
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b) daňové odpisy 

Daňové odpisy jsou prováděny podle zákona o daních z příjmů č. 586/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Majetek pořízený do 31. 12. 1992 a majetek tepelného hospodářství převzatý v rámci nepeněžitého vkladu 
města Strakonice je odpisován lineárně, nový majetek pořízený po 1. 1. 1993 je odpisován zrychleně. 
  

U dlouhodobého nehmotného majetku zařazeného po 1. 1. 2004 jsou daňové odpisy stanoveny v souladu 
se zákonem o daních z příjmů. 

 
2.4. Regulace spotřebitelských cen 
 

Cena tepelné energie pro všechny odběratele je regulována Energetickým regulačním úřadem jako věcně 
usměrňovaná cena. Naplnění věcného usměrňování cen tepelné energie spočívá v dodržování příslušných 
ustanovení Cenového rozhodnutí ERÚ.    

 

3. Doplňující údaje k rozvaze  
 

3.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek  
 
 
 3.1.1. Hlavní skupiny majetku (v tis. Kč): 

 
Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč): 
(ř. 007 rozvahy) 
Druh DNM 
Software 

Zůstatek 
k 31. 12. 2018 

Přírůstky 
2019 

Úbytky 
2019 

Zůstatek 
k 31. 12. 2019 

Přírůstk
y 2020 

Úbytky 
2020 

Zůstatek 
k 31. 12. 2020 

Pořizovací cena 51 287 11 0 51 299 132 11 998 39 433 

Oprávky 50 349 464 0 50 813 438 11 998 39253 

Zůstatková cena 939     486   180 

 
Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku, zaúčtované do nákladů v roce 2020 činily 438 tis. Kč, v roce 
2019 pak 464 tis. Kč. Přírůstek dlouhodobého nehmotného majetku představuje technické zhodnocení 
programového vybavení Helios a Cominfo. 
 
Emisní povolenky (ř. 010 rozvahy): 
K rozvahovému dni 31. 12. 2020 společnost eviduje 64.813 ks povolenek v účetní hodnotě 41.470 tis. Kč. 
V roce 2020 bylo společnosti bezplatně přiděleno 20 781 ks a nakoupeno formou forwardů od UniCredit 
Bank 115 000 ks povolenek na emise skleníkových plynů v celkové hodnotě 84 537 tis. Kč, z toho nakoupené 
v hodnotě 72 152 tis. Kč.  
Skutečná produkce CO2 byla v roce 2020 ve výši 51 304 t, z které bylo odevzdáno 20 781 ks bezplatně 
přidělených a 30 523 ks nakoupených povolenek v celkové hodnotě 29 759 tis. Kč, z toho nakoupené 17 518 
tis. Kč. 
Rozpuštění a odúčtování, dohadné položky roku 2019 na spotřebu povolenek zatížilo v roce 2020 náklady při 
přepočtu na jejich reálnou hodnotu o 757 tis. Kč (rozdíl mezi odhadem roku 2019 a skutečností 2020). 
 
Společnost měla k 31. 12. 2020 jedenáct uzavřených a nevypořádaných forwardů na nákup emisních 
povolenek ve výši 45,26 mil. Kč (1,738 mil. EUR). O těchto budoucích obchodech s povolenkami není 
účtováno rozvahově a nejsou přeceňovány na reálnou hodnotu, neboť obchod bude vypořádán dodáním 
emisních povolenek (jejich přípisem na účet povolenek) a jejich zaplacením, tj. nikoliv pouze finančně, takže 
se dle ČÚS 110 odst. 2 písm. b) nejedná o deriváty. Transakce budou účtovány až v okamžiku realizace 
obchodu. 
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Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč): 
  Zůstatek 

31. 12. 2018 
Přírůstky 

2019 
Úbytky 

2019 
Zůstatek 

31. 12. 2019 
Přírůstky 

2020 
Úbytky 

2020 
Zůstatek  

31. 12. 2020 
Stavby            

pořiz. cena 445 820 9 241 628 454 433 -2 669 0 451 764 

oprávky 276 456 7 748 628 283 576 7 592  291 168 

Stroje, přístroje a zaříz.        

pořiz. cena 1 319 963 3 984 1 332 1 322 615 -166 903 1 321 546 

oprávky 890 280 30 434 1 332 919 382 30 087 903 948 566 

Dopravní prostředky        

pořiz. cena 47 029 0 0 47 029 0 1 149 45 880 

oprávky 30 042 1 236 0 31 278 1 212 1 149 31 341 

Inventář         

pořiz. cena 2 565 0 95 2 470 0 353 2 117 

oprávky 2 564 1 95 2 470 0 353 2 117 

DrDHM        

pořiz. cena 37 0 0 37 0 0 37 

oprávky 37 0 0 37 0 0 37 

Pozemky 8 642 8 0 8 650 0 0 8 650 

Umělecká díla 233 0 0 233 0 0 233 

 
Společnost vykazuje k 31. 12. 2020 dlouhodobý hmotný majetek zařazený do užívání v brutto hodnotě 1 830 
226 tis. Kč, v roce 2019 to bylo 1 835 466 tis. Kč, z toho nemovitosti v celkové brutto hodnotě 460 413 tis. 
Kč, v roce 2019 to bylo 463 083 tis. Kč. Jsou to především výrobní budovy, haly, rozvody tepla a pozemky.                                                    
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku včetně zůstatkové ceny vyřazeného DHM byly v roce 2020 
zaúčtovány do nákladů ve výši 38 892 tis. Kč, v roce 2019 činily 39 416 tis. Kč.   
Žádný dlouhodobý hmotný majetek společnosti není zatížen zástavním právem.  

Nejvýznamnější přírůstek DHM: 

- TP Stínadla DEVELOP rozšíření (340 tis. Kč) 
- Mlýn na zpracování vzorků biomasy (339 tis. Kč) 
- Kalorimetr CHÚV (705 tis. Kč) 
- Přijaté dotace na dříve pořízený majetek Eliminace parovodu Východ viz bod 3.1.3 (-4.363 tis. Kč)  

 
 
3.1.2. Nedokončený DHM, DNM a zálohy  
 

Nedokončený DHM, DNM a zálohy (v tis. Kč):  
  31. 12. 2018 31. 12. 2019 31. 12. 2020 Rozdíl 2020/2019 

DHM - nedokončený 21 045 1 868 16 833 14 965 

zálohy 17 4 871 48 582 43 711 

DNM - nedokončený 0 0 211 211 

zálohy 0 0 0 0 
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K 31. 12. 2020 zůstávají rozpracovány investiční akce v celkové hodnotě 16 833 tis. Kč, v roce 2019 to bylo 
1 868 tis. Kč. Největší nedokončenou investicí je projekt alternativních dopravníkových cest biomasy do kotlů 
K1a K2. 

 
Nejvýznamnější nedokončené akce: 
Dlouhodobý hmotný majetek Hodnota k 31. 12. 2020 (v tis. Kč) Termín dokončení (rok) 

Doprava biomasy K1/2 8 010 2021 

DPS Mlýnská ul. rekonstrukce 5 909 2021 

 

3.1.3.  Dotace na investice 

Na základě žádosti z roku 2017 byla společnosti v roce 2020 vyplacena dotace na investiční akci Eliminace 
parovodu Východ v celkové hodnotě 4 363 tis. Kč, z toho na stavby 3 010 tis. Kč a na technologii 1 353 tis. 
Kč. 

Dotace přijatá na pořízení dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení a na úhradu úroků 
zahrnutých do pořizovací ceny majetku snižuje pořizovací cenu nebo vlastní náklady na pořízení. 

 

3.2  Zásoby 

Stav zásob vykázaný ve sloupci brutto rozvahy k 31. 12. představuje:   

 
Stav zásob v tis. Kč 2019 2020 

Palivo 11 991 12 941 

Ostatní zásoby vč. náhradních dílů, 
zboží a záloh 

4 518 4 061 

Zásoby celkem 16 509 17 002 

 

Ocenění bezpohybových zásob snižuje hodnotu aktiv prostřednictvím účtu opravných položek, který se v 
rozvaze vykazuje ve sloupci korekce. Opravná položka je stanovena ve výši pořizovacích cen zásob materiálu 
(bez renovovaných náhradních dílů), které jsou bez pohybu déle než 12 měsíců. Výše opravné položky v roce 
2020 činí 1 823 tis. Kč, v roce 2019 byla tato opravná položka 1 888 tis. Kč. 

 
3.3 Pohledávky  
 

3.3.1. Krátkodobé pohledávky  
 

Struktura krátkodobých pohledávek (v tis. Kč):   
  2019 2020 

Pohledávky z obchodních vztahů 20 298 45 881 

Ostatní poskytnuté zálohy 1 816 1 818 

Daňové pohledávky 2 475 2 547 

Dohadné účty aktivní 104 0 

Jiné pohledávky 0 0 

Krátkodobé pohledávky celkem 24 693 50 246 
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Pohledávky z obchodního styku se zvýšily meziročně o 25 583 tis. Kč. Vyšší stav pohledávek z obchodních 
vztahů v roce 2020 byl způsoben tím, že došlo oproti roku 2019 k vyššímu objemu fakturace v období 
zejména u OTE-zelený bonus za spalování zvýšeného podílu biomasy o 9 382 tis. Kč.  
Daňové pohledávky představují zejména nadměrný odpočet DPH. 
Celkové pohledávky po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2020 činí 9 747 tis. Kč, k 31. 12. 2019 byly ve výši 631 tis. 
Kč. 
 
Rozpis pohledávek po lhůtě splatnosti podle počtu dnů po lhůtě splatnosti (v tis. Kč):  
  k 31. 12. 2019 k 31. 12. 2020 

Do 30 dnů 370 1 402 

Do 60 dnů 7 530 

Do 180 dnů 58 91 

Do 365 dnů 130 7 652 

Nad 365 dnů 66 72 

Celkem 631 9 747 

 
3.3.2. Dohadné účty aktivní 

Dohadné účty aktivní v roce 2020 nebyly použity, jelikož nenastala žádná nevypořádaná událost jako v roce 
2019 v hodnotě 104 tis. Kč představující pohledávku za pojišťovnou. 

 

3.4  Opravné položky 

Společnost vytváří opravné položky v souladu s postupy účtování pro podnikatele v případech, kdy ocenění 
použité v účetnictví je vyšší než současná tržní hodnota. 

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv, uvedených v bodech 3.2 a 3.3.1. 

 

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč): 
Opravné položky Zůstatek 

k 31. 12. 2019 
Tvorba 

2020 
Zúčtování 

2020 
Zůstatek 

k 31. 12. 2020 
K zásobám 1 888 1 823 1 888 1 823 

K pohledávkám 67 6 492 6 6 553 

K dlouhodobému majetku                  0 0  0 

Celkem 1 955 8 315 1 894 8 376 

 
3.5  Krátkodobý finanční majetek 

Finanční majetek k 31. 12. 2020 zahrnuje peněžní prostředky na běžných účtech a v pokladně v hodnotě 
celkem 24 192 tis. Kč. Nižší stav peněžních prostředků proti roku 2019 o 106 263 tis. Kč tis. Kč představují 
zejména finanční prostředky poskytnuté UniCredit Bank na splátku dlouhodobého úvěru., nákup emisních 
povolenek a výdaje na pořízení investic. 

 

K 31. 12. 2020 byly peněžní prostředky v hodnotě 21 602 tis. Kč vedené na bankovních účtech u UniCredit 
Bank zatíženy zástavním právem k pohledávkám na účtech. 
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3.6  Časové rozlišení aktivní 

Náklady příštích období představují zejména časové rozlišení softwarových služeb a úhrad leasingové 
smlouvy - kolový nakladač celkové hodnotě 2 750 tis. Kč, z toho finanční leasing 2 483 tis. Kč. Příjmy 
příštích období v hodnotě 180 tis. Kč představuje doúčtování spotřeby studené vody firmě ENERGO 
Strakonice, s.r.o. a spotřeby tepla firmě Paltop, s.r.o. 

 

3.7  Vlastní kapitál 

Základní kapitál společnosti k 31. 12. 2020 činí 191 628 tis. Kč a v celé výši je zapsán v obchodním rejstříku. 
Skládá se z 191 628 kusů akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč.  

 
3.7.1. Struktura a změny vlastního kapitálu 
 
Struktura vlastního kapitálu je uvedena v části č. 6 „Vývoj vlastního kapitálu“.    
  
3.7.2. Počet a druh akcií 
 

Počet a druh akcií:  
Druh Počet akcií k 1. 1. 2020 Počet akcií k 31. 12. 2020 

Na majitele 0 0 

Na jméno  191 628 191 628 

Celkem 191 628 191 628 

 
Základní kapitál je rozdělen na 191 628 ks kmenových akcií na jméno. Akcie v listinné podobě byly k 31. 10. 
2014 převedeny na zaknihované. 
 
3.7.3. Rozdělení výsledku hospodaření roku 2019 
 
Ve smyslu rozhodnutí řádné valné hromady společnosti, konané dne 10. 7.2020, byla ztráta roku 2019 pokryta 
ze zisků minulých let 

 
Rozdělení ztráty (v Kč): 
Celkový dosažený HV roku 2019:   

   - příděl zákonnému rezervnímu fondu 0 

   - příděl do sociálního fondu 0 

   - výplata tantiém 0 

   - výplata dividend 0   

   - nerozdělený zisk 33 338 002,11 

 
Valná hromada společnosti rozhodla ztrátu roku 2019 pokrýt z nerozděleného zisku minulých období. 
 
Na základě rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích, který rozhodl dne 9. 8. 2019 o vyslovení 
neplatnosti usnesení valné hromady ze dne 29. 5. 2014 o převedení zisku společnosti za rok 2013 ve výši 
8 006 237 Kč na účet nerozděleného zisku, valná hromada konaná dne 10. 7. 2020 rozhodla o převedení 
na účet nerozděleného zisku minulých let.  
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3.7.4. Návrh na rozdělení výsledku běžného účetního období v r. 2020 a jiného výsledku hospodaření 

minulých let 

Návrh na rozdělení výsledku běžného období ve výši 2 930 tis. Kč a jiného výsledku hospodaření minulých 
let ve výši – 10 121 tis. Kč bude projednán na valné hromadě v roce 2021. Představenstvo předloží návrh 
na převod zisku běžného účetního období roku 2020 do nerozděleného zisku minulých období. 
 
3.7.5. Vysvětlení položky jiný výsledek hospodaření (ř. 101 rozvahy) 

Jiný výsledek hospodaření ve výši -10 121 tis. Kč k 31. 12. 2020 je představován opravou následujících chyb 
minulých let: 

a) -8 087 tis. Kč -  oprava nadhodnocení nedokončených investic vykázaných ke konci minulého  
účetního období 2019. 

b) -4 107 tis. Kč - oprava/doúčtování v minulé účetní závěrce chybějící rezervy  na rekultivaci skládky 
v Kuřimanech. 

c) 1 292 tis. Kč - oprava výpočtu odloženého daňového závazku k 31.12.2019 (část s dopadem 
na hospodářský výsledek 2019) 

d) 780 tis. Kč - oprava výpočtu odloženého daňového závazků k 31.12.2019 (část s dopadem 
na hospodářský výsledek minulých účetních období předcházejících rok 2019) 

 

S cílem opravit výše uvedené chyby minulých let a zajistit tak lepší srovnatelnost vykazovaných hodnot 
běžného a minulého období došlo v rozvaze a výkazu zisku a ztráty této účetní závěrky k následujícím 
úpravám ve sloupci minulé období (oproti zveřejněné loňské účetní závěrce za období 2019): 

a) řádek rozvahy B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý majetek - snížení o hodnotu 8 087 tis. Kč 
b) řádek rozvahy B.4. Ostatní rezervy – zvýšení o hodnotu 4 107 tis. Kč 
c) řádek rozvahy A.IV.2. Jiný výsledek hospodaření minulých let - snížení o hodnotu 11 414 tis. Kč 
d) řádek rozvahy C.I.8. Odložený daňový závazek – snížení o hodnotu 2 072 tis. Kč 
e) řádek rozvahy A.V. Výsledek hospodaření b. o. – zvýšení o hodnotu 1.292 tis. Kč 
f) řádek výkazu zisku a ztráty L.2 Daň z příjmu – odložená – snížení o hodnotu 1.292 tis. Kč 

 
 
 

3.8 Cizí zdroje 
 
3.8.1. Rezervy 
 
Společnost má vytvořeny ostatní rezervy v celkové hodnotě 22 988 tis. Kč a z toho část ve výši 19 272 tis. Kč 
souvisí s vedenými soudními spory a správními řízeními za účelem pokrytí rizik spojených s nejasným 
výsledkem těchto pokračujících řízení. 
  
Subjekt Titul Rezerva k 31. 12. 2019 Rezerva k 31. 12. 2020 

Energo Strakonice, s.r.o. Soudní spor Ano Ano 

Invictus solutions s.r.o. Soudní spor Ne Ano 

Energetický regulační úřad Správní řízení Ne Ano 

Hodnota rezervy vytvořené na rekultivaci skládky Kuřimany je k 31.12.2020 je 3 716 tis. Kč (4 107 tis. Kč 
k 31.12.2019). 
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3.8.2. Závazky dlouhodobé (v tis. Kč) 
 
 2019 2020 

Dlouhodobé závazky celkem 232 050 168 560 

- z toho ostatní  78 220 

- odložený daňový závazek    41 072 41 080 

- úvěry 190 900 127 260 

 
3.8.3. Závazky krátkodobé (v tis. Kč) 
 
 2019 2020 

Krátkodobé závazky celkem 71 186 90 094 

- z toho z obchodních vztahů 39 393 32 306 

- stát. daň. závazky a dotace 496 584 

- ostatní 23 047 12 304 

- úvěr 8 250 44 900 

Po lhůtě splatnosti 582 138 

 
Krátkodobé závazky celkem se oproti roku 2019 zvýšily o 18 908 tis. Kč. Zvýšení v roce 2020 bylo 
způsobeno zejména čerpáním krátkodobého úvěru v hodnotě 31 494 tis. Kč. Naopak u krátkodobých závazků 
z obchodních vztahů došlo oproti roku 2019 ke snížení o 7 087 tis. Kč. U ostatních krátkodobých závazků 
došlo také ke snížení o 10 743 tis. Kč, kdy v roce 2019 byla tvořena dohadná položka na chybějící emisní 
povolenky, v roce 2020 bylo provedeno přecenění reálné hodnoty derivátů, viz kapitola 3.8.4. V rámci 
daňových závazků a dotací se jedná o daňovou povinnost k dani z příjmů ze závislé činnosti. 
 
3.8.4.Úvěry vedené u společnosti UniCredit Bank 
 
účel typ úvěru úročení splatnost Zůstatek 

v měně 
úvěru k 31. 

12. 2019 

Zůstatek 
k 31. 12. 

2019 v tis. 
Kč 

Zůstatek v měně 
úvěru k 31. 12. 

2020 

Zůstatek 
k 31. 12. 2020 

v tis. Kč 

Rekonstrukce 
K12 

 
investiční 

3M PRIBOR 
+1,02% 

 
září 2030  

 
199 150  

 
199 150   

 
107 250 CZK 

 
107 250 

 
 
Doprava bio K12 

 
 

investiční 

3M 
PRIBOR+0,9

5% 

 
 

červen 2029 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

33 416 CZK 

 
 

33 416 
 
Víceúčelová linka 

 
provozní 

EURIBOR+1,
95% 

 
duben 2021 

 
0 

 
0 

 
1 200 EUR 

 
31 494 

 
Celkem 

       
172 160 

 
Rozdělení výše uvedeného celkového zůstatku investičních a provozních úvěrů k 31. 12. 2020 ve výši 
172 160 tis. Kč dle splatnosti: 
 

do 1 roku  od 1 roku a více celkem (údaje v tis. Kč) 
44 900 127 260 172 160 

 
Výše uvedené bankovní úvěry jsou zajištěny smlouvou o zastavení pohledávek na bankovním účtu.  
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V polovině roku 2020 byla uzavřena nová úvěrová smlouva s UniCredit Bank na projekt alternativních 
dopravníkových cest biomasy do kotlů K1a K2 na dlouhodobý úvěr ve výši 38 500 tis. Kč. Z tohoto 
investičního úvěru bylo k 31. 12. 2020 vyčerpáno 33 416 tis. Kč. Splácení úvěru bude zahájeno v červenci 
2021, finální splatnost úvěru je 30. 6. 2029. 

Pohyblivá úroková sazba obou investičních úvěrů je zajištěna úrokovým swapem na jistinu ve výši 100% do 
data splatnosti, který konvertuje pohyblivou úrokovou sazbu na fixní úrokovou sazbu za účelem eliminace 
růstu úrokových nákladů. Záporná reálná hodnota tohoto zajišťovacího derivátu ve výši 4 457 tis. Kč je 
vykázána v položce jiné závazky na ř. 143 rozvahy a je účtována proti vlastnímu kapitálu. 
 
 
3.8.5. Krátkodobý úvěr 

Společnost může využívat multiměnovou provozní víceúčelovou úvěrovou linku u UniCredit Bank, která jí 
umožňuje čerpat provozní úvěr až do výše 50 000 tis. Kč ve formě krátkodobých tranší či kontokorentu. K 31. 
12. 2020 činil zůstatek čerpání v souladu s dohodnutým úvěrovým rámcem 31 494 tis. Kč (čerpáno v měně 
EUR) a v rozvaze je vykázán jako krátkodobý závazek k úvěrovým institucím. Tato linka byla využita 
zejména za účelem nákupu forwardových emisních povolenek. 

 
3.9 Časové rozlišení pasivní 
 

Výdaje a výnosy příštích období zahrnují zejména 13. fakturační období – vyúčtování roku 2020 vratka za 
teplo-sekundár a TUV v hodnotě 3 023 tis. Kč a rozlišení právních služeb a nájemné. 
 

 
4. Doplňující údaje – Výkaz zisku a ztráty 
 

4.1. Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností (v tis. Kč)  
 
 

 v tis. Kč 2019 2020 

Celkové tržby 317 000 314 375 

   - dodávka tepla (primar, sekundar, TUV) 241 381 234 127 

   - dodávka elektřiny 63 806 69 446 

   - ostatní činnosti 11 813 10 802 

 
Daně z příjmů 

a) splatná: 
 v tis. Kč 2019 2020 

HV před zdaněním  -38 752 2 960 

+ položky zvyšující základ daně 7 014 19 285 

- položky snižující základ daně -35 - 455 

rozdíl v odpisech  22 490 -13 452 

základ daně celkem - 9 283 8 338 

uplatnění daň. ztrát z min. let 0 -8 338 

daňová povinnost 2020 0 0 
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b) odložená:  
 v tis. Kč 2019 2020 

rozdíl účetních a daňových ZC 
dlouhodobého majetku 

238 313 251 765 

OP k zásobám -1 888 -1 823 

OP k pohledávkám -66 -6 481 

rezervy -10 907 -22 988 

uplatnitelné daňové ztráty -9 283 -4 259 

přechodné rozdíly celkem  216 169 216 214  

odložený daňový závazek k 31. 12. 41 072 41 080  

 

Komentář k vybraným významným zůstatkům ve výkazu zisku a ztráty 

 

Jiné provozní náklady: řádek VZZ č. 24  

ostatní provozní náklady (v tis. Kč) 2019 2020 

Rezervy 6 800 12 082 

Spotřeba povolenek  67 548 30 127 

Poplatek za znečištění ovzduší 3 024 1 685 

Pojistné  1 868 1 815 

Ostatní 672 1 554 

celkem 79 912 47 263 

 

Jiné provozní výnosy: řádek VZZ č. 20  

ostatní provozní výnosy (v tis. Kč) 2019 2020 

Bezplatná alokace povolenek  17 592 11 852 

Tržby z prodaného DM 0 247 

Smluvní pokuty a úroky ostatní 8 153 

Ostatní 746 481 

celkem 18 346  12 733 
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5. Výkaz peněžních toků 
Výkaz peněžních toků (cash flow) byl sestaven nepřímou metodou  
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6. Vývoj vlastního kapitálu 
Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2019 a k 31. 12. 2020 v tis. Kč 

 

 
1) výsledek hospodaření minulého (srovnatelného) období 2019 uvedeného v této účetní závěrce (-32.046 
tis. Kč) se liší o oproti hospodářskému výsledku (ztráta -33.338 tis. Kč) uvedeném ve zveřejněné účetní 
závěrce sestavené k 31. 12. 2019. Jedná se o dopad zjištěných a opravených chyb ve výpočtu mající dopad 
na hospodářský výsledek minulého účetního období. 
 

2) částka -11 414 tis. Kč představuje opravu chyb minulých let (2018 a dříve, chybějící rezerva na rekultivaci, 
nadhodnocené nedokončené investice a související dopad na odloženou daň). 

 

 

1*) reklasifikace dopadu opravených chyb na výsledku hospodaření minulého období 2019 

 

 

 

 

 

 Základní 
kapitál 

Ážio a 
kapitálové 

fondy 

Fondy 
ze 

zisku 

Výsledek 
hospodaření 

min. let 

Jiný 
výsledek 

hospodaření 
min. let 

Výsledek 
běžného 
období 

Vlastní 
kapitál 
celkem 

 A. I. A. II. A. III. A. IV. 1 A. IV. 2 A. V. A. 
Stav k 1. 1. 2019 191 628 28 192 39 613 254 927 0 -3 623 510 737 
Převedení HV 
minulého obd. (2018) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 3 623 

 
0 

 
3 623 

 
0 

HV běžného období 1) 0 0 0 0 0 -32 046 -32 046 
Čerpání ze SF 0 0 -228 0 0 0 -228 
Oprava chyb minulých 
let (rezervy, nedokonč. 
investice a odl. daň) 2) 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

-11 414 

 
 

0 

 
 

-11 414 
Stav k 31. 12. 2019 191 628 28 192 39 385 251 303 -11  414 -32 046 467 048 

 Základní 
kapitál 

Ážio a 
kapitálové 

fondy 

Fondy ze 
zisku 

Výsledek 
hospodaření 

min. let 

Jiný 
výsledek 

hospodaření 
min. let 

Výsledek 
běžného 
období  

Vlastní 
kapitál 
celkem 

 A. I. A. II. A. III. A. IV. A. IV. 2 A. V. A. 
Stav k 1. 1. 2020 191 628 28 192 39 385 251 303 -11 414 -32 046 467 048 
Převedení HV 
(ú.o.2019) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
-33 338 

 
0 

 
 33 338 

 
0 

HV běžného období 
2020 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 930 

 
2 930 

Čerpání SF 0 0 -84 0 0 0 -84 
Změna reálné hodnoty 
úrokového swapu IRS 

 
0 

 
- 4 457 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
-4 457 

Převedení chyby 
minulého obd. 2019 na 
jiný HV 1*) 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

1 292 

 
 

 -1 292 

 
 

0 
Stav k 31. 12. 2020 191 628 23 735 39 300 217 966 -10 121 2 930 465 438 
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7. Předpoklad nepřetržitého trvání společnosti 
Záporná hodnota pracovního kapitálu k 31. 12. 2020 je důsledkem souběhu několika faktorů, zejména pak 
nákupem vysokého objemu forwardových povolenek evidovaných v dlouhodobém nehmotném majetku 
a realizací nutných investic, jež byly kryty z vlastních zdrojů. Tvorba zdrojů společnosti je průběžná, resp. 
v návaznosti na tepelnou sezónu. Rezerva v provozním cash flow je tvořena nečerpanou částí provozní 
úvěrové linky a povolenkami, jež jsou vysoce likvidní.  

Účetní závěrka k 31.12.2020 byla sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání společnosti.  

 

8. Významné události, které nastaly po datu účetní závěrky 
Od rozvahového dne do okamžiku sestavení účetní závěrky nenastaly žádné skutečnosti, které by významně 
ovlivnily údaje prezentované v účetní závěrce společnosti.  

Vedené soudní spory se společností Energo Strakonice, s.r.o. ohledně výše podnájemného a související, 
se společností ČZ a.s. ohledně fakturované ceny za teplo za roky 2019 a 2020 a správní řízení s Energetickým 
regulačním úřadem ohledně cenové kontroly za rok 2016 nadále pokračují. Od roku 2020 veden soudní spor 
se společností Invictus solutions s.r.o.  na základě výpovědi z nájmu ze strany teplárny. Výsledky a jejich 
termíny nejsou v současné chvíli známy, tj. k datu sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti 
s případným negativním dopadem do výsledků hospodaření v roce 2021. 

 
9. Dopad epidemie COVID-19 
Podnikání společnosti bylo v roce 2020 ovlivněno sekundárním dopadem celosvětové pandemie COVID – 19 
v podobě nižších odběrů tepla firemních zákazníků primární sféry, kteří v souvislosti s pandemií a změnami 
na trhu byly nuceni utlumovat výrobu. Pokles tržeb za teplo se však podařilo vykompenzovat tržbami za 
elektřinu, tj. meziročně vývoj tržeb stabilní. 

Pandemie se projevuje také zvýšenou volatilitou finančních trhů, což představuje výrazné výkyvy jak 
v oblasti vývoje kurzu na měnovém páru EUR/CZK, tak v oblasti ceny emisních povolenek s vlivem na 
náklady a cash flow společnosti.  

Vedení Společnosti bude pokračovat v monitorování potenciálního dopadu a podnikne veškeré možné kroky 
ke zmírnění jakýchkoliv negativních účinků na Společnost a její zaměstnance. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

Výroční zpráva 2020 Teplárna Strakonice, a.s. 48

Zpráva auditora 

 

 



 

Výroční zpráva 2020 Teplárna Strakonice, a.s. 49

 
 
 

 



 

Výroční zpráva 2020 Teplárna Strakonice, a.s. 50

 



 

Výroční zpráva 2020 Teplárna Strakonice, a.s. 51

 

 
 



 

Výroční zpráva 2020 Teplárna Strakonice, a.s. 52

 


