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ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO 
MAJETKU 

 
PLNĚNÍ ROZPOČTU 
Za rok 2014 vytvořila Teplárna Strakonice, a.s. výsledek hospodaření před zdaněním ve výši 
1 758 tis. Kč. 
Tento výsledek hospodaření  byl dosažen jen díky výrazným úsporným opatřením v oblasti 
nákladů, neboť pokles tržeb za teplo vzhledem k  mimořádně teplému počasí a pokles tržeb za 
dodanou elektrickou energii činil více než 31 mil. Kč. 
 
VÝROBA A PROVOZ 
Výroba elektrické energie 
Výroba elektrické energie je v Teplárně Strakonice, a. s. zajišťována dvěma turbogenerátory 
TG1 a TG2. První stroj TG1 je protitlaký, druhý stroj TG2 je kondenzačně odběrový . 
V roce 2014 byla vyrobena elektřina v objemu  73298 MWh. Plánovaná výroba byla splněna 
pouze na 90,3 %. Plánované množství vyrobené elektřiny nebylo splněno z důvodu 
mimořádného odstavení turbíny TG2 v 1. čtvrtletí. Při této revizi byla provedena kontrola 
rotoru. Nižší potřeba tepla pro soustavu zásobování ovlivnila menší využití stroje TG1. Tento 
byl v mimotopné sezóně odstaven do studené zálohy.  
Maximální hodnoty zatížení bylo dosaženo 8. 10. 2014 a činilo 17,4 MWe. 
 
Výroba  tepelné  energie 
Výrobu tepla ovlivnily dva základní faktory. Nižší potřeba tepelné energie pro výrobu 
elektřiny a vnější klimatické podmínky. Rok 2014 byl nejteplejším rokem v ČR za posledních 
50 let.  
V základním zatížení byly provozovány kotle K2 a K3. Jejich nasazení do provozu bylo  
prováděno tak, aby bylo zajištěno dosažení optimální účinnosti výroby a současně byla 
zachována bezpečnost dodávek do soustavy zásobování teplem. 
Celkem bylo v roce 2014 vyrobeno 1503 TJ.  
Velkým pozitivem je, že u modernizovaného kotle K2 je dosahována průměrná účinnost 
téměř 92 %. 
 
Provoz tepelných sítí a předávacích stanic  
Provoz tepelných sítí a předávacích stanic byl v roce 2014 stabilní, nedošlo k přerušení 
dodávek tepla. Soustava je jako jediná v ČR provozována bez celkové odstávky. Toto 
umožňuje existence dvou nezávislých provozoven. 
Pokračovalo rozšiřování méně ztrátové teplovodní sítě. V roce 2014 bylo vybudováno 54 m 
přípojek. Celková délka sítí soustavy zásobování teplem je téměř 64 km. 
Podařilo se zajistit dotaci z operačního programu „Životní prostředí“ oblast podpory (2.1.2 
Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů, včetně 
SZT). Realizací této akce v roce 2015 dojde k eliminaci 1,95 km ztrátových parních rozvodů. 
Velká pozornost je věnována opravám kondenzátních potrubí v úsecích rozvodů, kde je 
nadále uvažováno provozovat parní síť. Této činnosti musí být i v dalších letech věnována 
značná pozornost. 
Byla dokončena obnova řízení a sběru dat předávacích stanic novou technologií přes centrálu 
EBI. 
Trvale byla projektantům a zákazníkům poskytována poradenská a konzultační činnost. Tato 
přispívá k rozšiřování teplárenské soustavy a získávání nových zákazníků.  
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OBCHOD 
Prodej tepla 
V roce 2014 prodala TST  569 TJ tepla, což představuje pokles o 100 TJ proti roku 2013. 
Pokles dodávky tepelné energie je způsoben vyšší průměrnou venkovní teplotou v topném 
období. Odběratelé v bytovém sektoru odebrali o 43 TJ méně než v roce 2013. Prodej tepla do 
nebytového sektoru se snížil o 57 TJ.  
V roce 2014 bylo na soustavu zásobování teplem připojeno 5 nových odběratelů sekundární 
tepelné energie pro rodinné domy v městských lokalitách Za Stínadly a Jezárky s celkovým 
instalovaným příkonem 40 kW. Odběr primární tepelné energie se rozšířil o jednoho 
odběratele o celkovém instalovaném příkonu 100 kW.  

Prodej tepla
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Prodej elektřiny 
TST uskutečňuje obchody se silovou elektřinou v režimu přenesené odpovědnosti za 
odchylku na subjekt zúčtování,  kterým v roce 2014 byla společnost E.ON Energie, a.s.  
Obchody byly realizovány dodávkami na základě hodinových diagramů dle principu „Take or 
Pay“. Teplárna Strakonice, a.s. poskytovala i regulační služby, v roce 2014 zobchodovala v  
regulačním výkonu -1235 MWh, součet kladných a záporných regulací. 
Část prodané silové elektřiny, 13 746 MWh (Ekog), byla vyrobena v kombinované výrobě 
tepla a elektřiny.  
Zbylá část prodané silové elektřiny byla vyrobena v kondenzačním provozu a včetně všech 
regulačních změn činila 41 499 MWh, celkový prodej elektřiny v roce 2014 byl 55 245 MWh 
(Esa), při vlastní spotřebě elektřiny pro výrobu tepla a elektřiny ve výši 18 222 MWh (Esp).  



 4 

Prodej elektřiny
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Prodej povolenek CO2 
Společnost průběžně sledovala produkci emisí CO2, porovnávala skutečnost s přiděleným 
množstvím povolenek. TST v roce 2014 nakoupila 40 000 kusů povolenek EUA a 31 446 
povolenek CER. 
 
Nakupování 
Pro pořizování náhradních dílů, materiálu a služeb byl využíván modul logistiky 
ekonomického informačního systému a modul nákupu vnitřního informačního systému. Bylo 
provedeno hodnocení dodavatelů za rok 2013. 
V oblasti strategického nákupu platila dlouhodobá kupní smlouva na nákup mosteckého 
hnědého uhlí se Severní energetickou, a.s. Dále byl uzavřen dodatek na nákup vápenného 
hydrátu s firmou Hasit, a. s. Velké Hydčice. Dalším strategickým nákupem byl nákup silové 
elektřiny v době odstavení vysokotlaké části TST.  
 
INVESTI ČNÍ PROGRAM A OPRAVY HMOTNÉHO MAJETKU 
Splnění plánu investiční činnosti a věcného plánu revizí a kontrol výrobního zařízení vytváří 
podmínky, které zajišťují bezpečnost a spolehlivost dodávek tepla. Současně je možno plnit 
stanovené ukazatele vypouštěných emisí. 
V roce 2014 byla největší pozornost věnována akci Rekonstrukce kotlů K1 a K2. Kotel  K2 
byl provozován ve zkušebním provozu. Kotel K1 byl odstaven 1. 3. 2014 a byla zahájena jeho 
modernizace. V průběhu roku 2015 bude uváděn do provozu. Kolaudaci celého díla je 
plánováno provést do 31. 8. 2015 .  
Úspěšně byla zvládnuta modernizace stroje TG2, jejíž součástí byla výměna rotoru turbíny. 
V roce 2014 vynaložila akciová společnost na investiční činnost 72 120 tis. Kč, z toho na 
přípojky v rozvodech tepla 2 765 tisíc Kč. Po odečtení dotací jsou investiční náklady 55 834 
tis. Kč. 
Opravy hmotného majetku vycházely z dlouhodobě zpracovaného plánu oprav hlavního 
výrobního zařízení a plánu preventivní údržby. 
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S ohledem na splnění a dosažení příznivého hospodářského výsledku akciové společnosti 
bylo v průběhu sledovaného období prováděno snižování a přerozdělování prostředků na 
opravy dle skutečného stavu realizace jednotlivých akcí. 
Celkově bylo na tuto činnost vynaloženo 32 463 tis. Kč. 

Opravy a investice - p řehled čerpání (nejsou odečteny dotace)
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Politika vývoje nových výrobků a postupů 
Teplárna Strakonice, a. s. má uzavřenou Licenční smlouvu k ochranné známce RUGEN. 
Tuto ochrannou známku má zájem využívat pro označování svých výrobků a služeb: lehčený 
stavební materiál, štěrk, písek, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a obchodních 
služeb s výše uvedenými výrobky, obchodní činnost, odborně obchodní poradenství, průzkum 
trhu, předvádění zboží, propagace, zprostředkování dodavatelsko - odběratelských vztahů ve 
stavebnictví s výše uvedenými výrobky. 
 
PŘEHLED HLAVNÍCH INVESTIC 2010 - 2014 
 
název investice     pořizovací cena  (tis. Kč) 
rok 2010 
modernizace elektronapaječky EN 3      3 238 
příprava modernizace kotlů K1, 2    12 319 
upgrade řídicího systému TXP    10 579 
modernizace parovodu vč. DVS na Velkém nám.    2 869  
výměníková stanice a teplovody na Velkém náměstí    4 069 
teplofikace Za Stínadly       9 161 
eliminace parovodů v severní části města        906 
 
rok 2011 
modernizace kotlů K1, 2            81 440                     
zařízení na výrobu umělého kameniva     9 130      
modernizace parovodu na Velkém náměstí        17 540 
eliminace parovodů v severní části města     1 872 
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rok 2012 
modernizace kotlů K1, 2               116 815                      
eliminace parovodů v severní části města               27 960 
informační systémy         4 892 
drobné přípojky rozvodů tepla          555 
 
rok 2013 
modernizace kotlů K1, 2               155 800                      
informační systémy (upgrade SAP, IS DAMAS)      7 907 
popílkové silo (dělicí stěna, hubice, doprava)     5 081 
samostatné přípojky v rozvodech tepla      4 290 
 
rok 2014 
modernizace kotlů K1, 2     25 854    
modernizace TG2       37 400    
kolový nakladač        1 378     
rozvody tepla (nová připojení)      2 766 
 
PŘEHLED INVESTI ČNÍCH AKCÍ NA ROK 2015 
V roce 2015 budou pokračovat nebo bude zahájena realizace těchto akcí: 
 
název investice     plánované náklady (tis. Kč) 
modernizace kotlů K1, 2                38 300 
eliminace parovodů Východ     27 000 
DPS Zahradní         5 700 
doprava lož popela        5 500 
řídicí systém TXP – upgrade     16 300 
 
 
ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 
Závazné podmínky pro provoz teplárny stanovené integrovaným povolením byly v průběhu 
roku řádně plněny. 
 
Ochrana ovzduší 
 
Emisní limity 
V roce 2014 byly dodrženy emisní limity všech sledovaných emisí na uhelných kotlích, což 
bylo dáno spolehlivým provozem odsiřovacího zařízení. Emisní situace je kontinuálně 
monitorována vlastními měřicími přístroji a každoročně se provádí ověření jejich správnosti 
autorizovanou osobou.  
Na záložních olejových kotlích K4 a K5 byly jednorázově změřeny emise CO, NOx, SO2 a 
TZL – zjištěné hodnoty všech emisí byly při všech měřeních podlimitní. Za odsířením bylo 
dále provedeno jednorázové měření emisí těžkých kovů, PCDD/F, PCB a PAH. 
 
Emisní stropy 
TST má stanoveny tzv. emisní stropy, tj. množství emisí v tunách, které může vypustit do 
ovzduší. V tabulce je uvedena skutečnost roku 2014, všechny stropy byly splněny. U NOx 
bylo emitováno 50 % emisního stropu, u SO2 64 % a u tuhých znečišťujících látek 61 %. 
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Plnění emisních stropů v tunách: 
2014 NOx SO2 TZL 
Emisní strop 530 1450 20 
Skutečnost 263,928 925,331 12,228 
Rozdíl  266,072 524,669 7,772 
 
 
Produkce emisí 2010 - 2014 v tunách: 

Úlet emisí 2010 – 2014 
 CO TZL SO2 NOx 
r. 2010 118 4 1254 358 
r. 2011 113 7 1155 331 
r. 2012 115 14 1107 332 
r. 2013 113 12 1114 345 
r. 2014 88 12 925 264 
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Emise skleníkových plynů 
V roce 2014 bylo autorizovanou osobou ověřeno množství emisí CO2 vypuštěné do ovzduší 
v roce 2013. Skutečnost roku 2014 bude ověřena na začátku roku 2015. 
 
Nakládání s odpady 
V oblasti nakládání s odpady pokračoval trend zahájený již v předchozím období. Největší 
důraz je kladen na využívání a třídění všech vznikajících odpadů. Nevyužitelné odpady jsou 
dále předávány oprávněným osobám. 
 
Vedlejší energetické produkty (VEP) 
Vedlejší energetické produkty - popílek, škvára a produkt odsíření - byly i nadále předávány k 
dalšímu využití. V roce 2014 nebyly tyto produkty ukládány na skládky odpadů, ale byly 
100% využity k dalšímu zpracování. Kvůli probíhajícím rekonstrukcím kotlů K1 a K2 došlo 
od roku 2011 k poklesu produkce popílku a škváry. 
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V roce 2010 proběhla registrace popílku a škváry podle REACH - tím pádem je na oba 
produkty hleděno jako na bezpečné.  
 
Produkce VEP v tunách: 
 

Produkce VEP 2010 - 2014 
 Popílek Škvára Produkt 
r. 2010 26585 8932 6162 
r. 2011 23851 7363 6216 
r. 2012 25607 6448 5785 
r. 2013 19029 5637 6207 
r. 2014 16696 5142 5271 
 

Produkce vedlejších energetických produkt ů /t/
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Teplárna Strakonice, a.s. vlastnila v roce 2014 tři platné certifikáty na popílek, na základě 
kterých byla část produkce předávána k využití: 
 
Popílek 
> Certifikát č. 1020 – CPD – 040 022105, Kamenivo - popílek jako filer pro výrobu betonu 
> Certifikát č. 040 – 044586 – Popílek hnědouhelný do cihlářských pálených výrobků 
> Certifikát č. 040 – 044318 – Popílek do cementu 
 
Kvalita popílku byla pravidelně kontrolována ve smyslu získaných certifikátů autorizovanými 
laboratořemi. 
 
Umělé kamenivo 
> Certifikát č. 1020 – CPD – 020026212, Umělé kamenivo Rugen 
+ Protokol č. A 020-026210 o počátečních zkouškách umělého kameniva Rugen 
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Umělé kamenivo RUGEN® je vyráběno s využitím popílku, je nehořlavé a jeho použití 
umožňuje zlepšení hluko a tepelně izolačních parametrů stavebních konstrukcí. Největší 
výhodou technologie výroby umělého kameniva RUGEN® je nízká energetická náročnost 
výroby a nízké pořizovací náklady vstupních komponentů. 
 
Rekultivace skládky Kuřimany 
Na skládce I je rekultivace včetně péče o porosty ukončena. Péči o porosty nyní provádí TST. 
Na lokalitě II pokračovaly práce návozem solidifikátu, hutněním spodní vrstvy, tvorbou 
technické vrstvy a přípravou Rekosolu pro biologickou rekultivaci. Rekultivace by měla být 
ukončena do konce roku 2018, poté bude do roku 2021 prováděna péče o založené porosty. 
Vzhledem ke změnám v okolí rekultivované plochy (vybudování nové místní komunikace) 
ztratila smysl stará polní cesta na hraně prostoru a proto byly v roce 2014 zahájeny kroky 
k rozšíření rekultivované plochy o tuto část o ploše cca 0,41 ha. 
 
Ochrana vod 
Právní požadavky vyplývající ze zákona o vodách a zákona o vodovodech a kanalizacích byly 
plněny. 
V souladu s požadavky integrovaného povolení a smlouvou s Technickými službami 
Strakonice byl prováděn monitoring množství a kvality odebírané povrchové vody a 
vypouštěné odpadní technologické vody do toku řeky Volyňky a do veřejné kanalizace. 
Dané limity byly plněny.  
V průběhu roku 2014 nedošlo k podkročení  minimálního zůstatkového průtoku v řece Otavě 
a ze strany Povodí Vltavy nevzešel požadavek na omezení odběru povrchové vody. V roce 
2014 nebyl realizován odběr povrchové vody z řeky Volyňky. 
 
Vývoj odběru povrchové vody pro účely výroby přídavné demi – vody: 
 

voda / období 2010 2011 2012 2013 2014 
povrchová (m3) 214 924 178 464 160 438 197 850 207 841 
demi-voda (m3) 210 965 177 639 160 558 241 355 206 239 
Vyrobené teplo (GJ) 2 048 903 1 809 545 1 778 023 1 823 590 1 502 530 
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Množství odebrané povrchové vody pro účely výroby přídavné demi-vody je závislé na 
výrobě tepla, návratnosti kondenzátu a dostupnosti zpětně využitelných odpadních vod. 
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Návratnost kondenzátu v roce 2014 byla nízká. Rovněž množství vhodných zpětně 
využitelných odpadních vod nebylo vysoké z důvodu nutnosti provozovat nerekonstruovaný 
čiřící reaktor č. 2, který nemá recirkulaci kalu. 
 
Vývoj odběru povrchové vody celkem a  chladící vody pro průtočné chlazení TG2: 
 
voda / období 2010 2011 2012 2013 2014 
povrchová voda 4 627 771 4 062 811 4 112 399 4 160 098 2 835 379 
chladící voda 4 377 740 3 850 912 3 920 179 3 926 943 2 601 903 
MWh  TG 2 89 799 81 315      80 615      83 481      55 690 
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Spotřeba povrchové vody využité pro chlazení kondenzátoru při výrobě elektrické energie na 
TG2 v roce 2014 znatelně poklesla z důvodu opravy a výměny rotoru TG2. 
V průběhu roku 2014 nevznikla žádná havárie, která by ohrozila jakost povrchových a 
podzemních vod. V souladu s požadavky vodního zákona byly provedeny vizuální kontroly 
skladů látek nebezpečných vodám. 
V objektu mazutového hospodářství  byl prováděn pravidelný monitoring kvality podzemních 
vod. Obsah ropných látek ve vzorcích podzemní vody dokladuje těsnost zásobníků na mazut.   
 
Nakládání s chemickými látkami 
Právní požadavky vyplývající pro TST ze zákona o chemických látkách a směsích a 
z evropských nařízení, zejména nařízení REACH a CLP, byly plněny. 
Elektronická databáze chemických látek a směsí používaných v TST, přístupná 
zaměstnancům ve vnitřním informačním systému Famis, byla pravidelně aktualizována. 
Probíhalo pravidelné a operativní školení zaměstnanců z nakládání s chemickými látkami. 
Sklady chemických látek byly označeny názvem skladované chemické látky a výstražným 
symbolem nebezpečnosti.  
 
Prevence závažných havárií 
TST uzavřela novou smlouvu s roční platností o pojištění odpovědnosti ze zákona  o prevenci 
závažných havárií. Ověřenou kopii této smlouvy zaslala na KÚ. 
V květnu 2014 nabylo právní moci rozhodnutí OZZL KÚ o zařazení TST - objektu 
mazutového hospodářství do havarijní skupiny „A“ dle zákona o prevenci závažných havárií. 
Stávající bezpečnostní dokumentace zůstala v platnosti.  
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Integrovaná prevence a omezování znečišťování - Integrované povolení 
Integrované povolení (IP) je platné od 17.10. 2006, dále je platných dvanáct rozhodnutí o 
změně IP a jedno opravné rozhodnutí. V prosinci 2010 bylo vydáno úplné znění. Podmínky 
integrovaného povolení TST plní. 
V březnu 2014 byla na KÚ odeslána zpráva Výsledky monitoringu a vyhodnocení plnění 
závazných podmínek provozu stanovených v integrovaném povolení za rok 2013.  
V prosinci 2014 bylo na KÚ zasláno oznámení o plánované změně v provozu zařízení 
(dávkování čpavku) + žádost o zařazení do Výjimky pro SZT podle zákona o ovzduší. 
Zároveň byla odeslána i Základní zpráva. KÚ zahájil tzv. přezkum, který bude probíhat 
během roku 2015 a není časové ohraničený. 
V rámci ročního školení byli všichni zaměstnanci seznámeni s vnitřními předpisy týkajícími 
se ochrany životního prostředí (odpady, ovzduší, vody, chemické látky, havarijní plány).  
V požadovaném termínu byly ohlášeny znečišťující látky do Integrovaného registru 
znečišťování. Integrovaný registr znečišťování je databáze, která obsahuje údaje o emisích a 
přenosech významných škodlivých látek znečišťujících životní prostředí. V případě Teplárny 
Strakonice, a.s. se jedná o 4 látky – oxid uhličitý, oxidy dusíku, oxidy síry a rtuť. 
 
ŘÍZENÍ VYBRANÝCH PROCES Ů 
Integrovaný systém řízení  
V rámci integrovaného systému řízení je plnění požadavků norem pravidelně kontrolováno 
prostřednictvím interních, dozorových a recertifikačních auditů. Environmentální prohlášení 
je pravidelně aktualizováno a také ověřováno. Aktuálnost veškeré řízené dokumentace je 
zajištěna prováděním průběžných revizí. Dostupná je prostřednictvím vnitřního informačního 
systému Famis. 
 
Elektřina  
Obchodní strategie společnosti v prodeji elektřiny vychází se současného postavení TST na 
trhu se silovou elektřinou. TST podepsala dlouhodobou smlouvu na dodávku veškeré 
elektrické energie s E.ON Energie, a.s. do roku 2017. Pro společnost tato smlouva přináší 
jistotu prodeje sjednaného množství. TST zůstává součástí bilanční skupiny společně s E.ON 
Energie, a.s., která za TST převzala odpovědnost za odchylku.  
Regulační výkon, kterým TST disponuje, nabízí společnosti E.ON Energie, a.s. v operativním 
obchodě se silovou elektřinou, tuto operativu TST obchoduje v nepřetržitém provozu. 
Možnost regulace dodávaného elektrického výkonu vytváří TST výhodnou pozici pro 
stanovení ceny silové elektřiny. 
V roce 2014 nadále pokračoval  pokles cen silové elektřiny, tento jev bylo možné sledovat na 
vývoji cen na všech evropských burzách s elektřinou.  
Dodávky silové elektřiny v dalších letech jsou závislé na vývoji ceny povolenky CO2. Vysoká 
cena povolenek v následujících letech by nutila TST prodávat menší objem elektřiny, s tímto 
omezením souvisí i menší rozsah nabízeného regulačního výkonu pro E.ON. Nevyhnutelným 
důsledkem nižšího rozsahu nabídky kladného regulačního výkonu je pokles ceny za silovou 
elektřinu.  
Dalším důvodem, který velmi snižuje cenu silové elektřiny, je podpora elektřiny vyrobené 
z obnovitelných zdrojů.  
Neuplatnění možné produkce elektřiny na trhu by zákonitě vedlo ke zvýšení ceny tepla, 
protože výrobní zařízení je konstruováno a dimenzováno na kombinovanou výrobu tepla a 
elektřiny s možností dodávek elektřiny vyšších, než je vynucená výroba. 
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Teplo 
V licencované činnosti „Výroba tepelné energie“ je výrobní zařízení kotelny rozděleno na dvě 
provozovny.  
Provozovna číslo 1 má instalovaný parní výkon 161,5 MWt. Z tohoto parního výkonu je 109 
MWt určeno pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie.  
Provozovna číslo 2 má instalovaný výkon 44 MWt. Je provozována do samostatného komína. 
Výroba tepla je na něm zajišťována pouze v době odstávky provozovny č. 1. 
Od roku 2014 je spalován pouze jeden druh uhlí z mostecké pánve. Na středotlakých kotlích 
je spalován nízkosirný mazut.  
V procesu rozvodu tepla je provozováno 30,638 km parních rozvodů a 33,029  km 
teplovodních. Výše výroby a spotřeby tepla je ovlivňována průměrnou venkovní teplotou, 
úsporami u zákazníků a množstvím vyrobené elektrické energie. Společnost musí v procesu 
výroby a rozvodu tepla pokračovat v nastoupeném trendu: 
- získávat nové zákazníky  
- rozšiřovat zásobování z méně ztrátových teplovodních rozvodů 
- zvyšovat účinnost kotelních jednotek a tím snižovat spotřebu povolenek CO2 
V poslední době výroba tepla v kombinovaném cyklu musí čelit fenoménu tepelných 
čerpadel. Výrobci tepelných čerpadel v některých případech využívají i klamavé reklamy. 
Jako příklad je možno uvést následující.  
V reálném provozu tepelná čerpadla nedosahují uváděných topných faktorů. Tepelná čerpadla 
spotřebovávají elektřinu vyráběnou s nízkou účinností v elektrárnách.  
Ve většině případů jsou odběratelům nesprávně kalkulovány náklady na vytápění a ohřev 
teplé vody. 
 
Nákup uhlí  
Do roku 2012 kupní smlouva garantovala pevné ceny, od roku 2013 platí cenový vzorec:  
 

C N = (0,8 * C ARA N /Qi
r
EEX) * K 

Do vzorce vstupuje cena černého uhlí obchodovaného na mezinárodní energetické burze EEX 
(Lipsko)  - C ARA N a kurz CZK/USD - K . Obě tyto veličiny svou povahou představují riziko 
pro TST. 
Cenové nárůsty paliv mají zásadní vliv na cenu tepla a elektřiny. Pokud v následujících letech 
dojde k extrémním eskalacím cen paliv, je potřeba předpokládat navýšení cen tepla a 
elektřiny, což velmi snižuje konkurenceschopnost produktů TST. 
 
 
Povolenky CO2  
Pro období 2013 - 2020 se změnil mechanismus přidělování povolenek, v dalších letech bude 
klesat množství bezplatných povolenek CO2 a TST bude nucena část nakupovat.  
Povolenky budou přidělovány „na elektřinu“ a „na teplo“, přičemž počet povolenek „na 
elektřinu“ je závislý na proinvestovaných prostředcích, počet povolenek „na teplo“ je dán 
typy odběratelů tepla. 
 
Vedlejší energetické produkty (VEP) 
 
Snižování hlukové zátěže 
Na základě integrovaného povolení probíhala v letech 2006 – 2007 realizace opatření 
směřujících k omezení hlukové zátěže okolí teplárny. Harmonogram opatření vznikl na 
základě hlukové studie a postupně se provádějí výměny, opravy a úpravy technologických 
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částí. Účinnost opatření byla v závěru roku 2007 ověřena měřením a na základě zjištěných 
hodnot byly stanoveny hlukové limity, protihluková opatření a povinnosti do roku 2016. 
Na začátku roku 2014 bylo provedeno kontrolní měření hluku související s uváděním 
modernizovaného kotle K2 do provozu. Celkové hodnocení hlukové zátěže bude provedeno 
v roce 2015 po uvedení do provozu kotle K1. 
 
Opatření proti výbuchům 
Je zpracována dokumentace o ochraně před výbuchem včetně plánu kontrol a revizí zařízení 
v prostředí s nebezpečím výbuchu. 
Bylo provedeno doplnění veškeré dokumentace o nebezpečí výbuchu, jako je požární 
dokumentace, havarijní plány, povolení ke svařování, osnovy školení pracovníků, protokoly o 
vlivu vnějšího prostředí na zařízení. Všechny nebezpečné prostory s nebezpečím výbuchu 
jsou patřičně označeny. 
V prostorách TST, vč. zauhlování, je nainstalován průmyslový vysavač, který umožňuje 
pravidelně odstraňovat usazený uhelný prach. Tímto opatřením je sníženo nebezpečí výbuchu.  
V současné době jsou provedena opatření před výbuchem u modernizovaných kotlů K2 a K1. 
 
Pojištění majetku 
Majetková rizika jsou kryta živelným pojištěním vyjmenovaných nemovitostí, movitých věcí 
a zásob. Současně je pojištěn řídicí systém TXP a výpočetní technika, měření a regulace 
výměníkových a domovních stanic. Celkové náklady na průmyslové pojištění tohoto majetku 
za rok 2014 činily 1 312 tis. Kč. Smlouvy jsou pravidelně ročně aktualizovány. 
 
LIDÉ A SPOLEČNOST 
Maxima počtu zaměstnanců (251) dosáhla společnost po převzetí tepelného hospodářství. Do 
současné doby došlo k postupnému snížení o 41 zaměstnanců. V následujících letech bude 
docházet ke stagnaci stavu zaměstnanců vzhledem k realizaci nové technologie 
rekonstruovaných kotlů. 
 

Vývoj počtu zaměstnanců
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Průměrný přepočtený stav pracovníků činil za uplynulý rok 209,04 pracovníků. Fyzický stav 
pracovníků k 31. 12. 2014 činil 210, z toho 175 mužů a 35  žen, podle zařazení do pracovních 



 14 

kategorií 68 THP a 142 dělnických a ostatních  profesí. V roce 2014 jsme zaměstnávali 8 
pracovníků se zdravotním postižením. Během roku 2014 bylo uzavřeno 12 hlavních 
pracovních poměrů, 45 Dohod o provedení práce a Dohod o pracovní činnosti. Důraz je 
kladen na systém vzdělávání. V roce 2014 bylo na systém zvyšování a prohlubování 
kvalifikace a periodické přezkušování  vynaloženo 580 tis. Kč. 
 

Struktura zaměstnanců dle věku

41-50 let
20,5%

nad 50 let
46,0%

do 30 let
5,0%

31-40 let
28,5%

do 30 let 31-40 let 41-50 let nad 50 let

 

Struktura zaměstnanců dle vzdě lání

ÚSO
39,1%

VŠ
12,9%

základní
2,0%

vyučen
46,0%

 
 
Sociální politika  
Do sociálního fondu byla přidělena ze zisku částka 1 861 tis. Kč, která byla použita  
především na:   

- penzijní připojištění 
- příspěvky na závodní stravování 
- rekreaci ve vlastním rekreačním zařízení 
- péči o důchodce  
- jubilea 
- dárcovství krve 
- zdravotní péči 
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Společnost a odbory 
Odborovou základnu společnosti Teplárna Strakonice, a.s. tvoří 93 členů. Pro rok 2014 byla 
společně podepsána kolektivní smlouva. 
 
Mzdová politika 
Celkové mzdové prostředky bez ostatních osobních nákladů byly vyplaceny za rok 2014  ve 
výši 58 089 tis. Kč a znamenají průměrný měsíční výdělek 23 156 Kč. Dle kolektivní 
smlouvy pro rok 2014 nebyly v rámci mzdy vyplaceny v plné výši mzdové složky podmíněné 
plněním výsledku hospodaření. 

 
FINANČNÍ SITUACE A STAV MAJETKU  
 
Výsledek hospodaření 
Za účetní období 2014 vytvořila společnost výsledek hospodaření před zdaněním ve výši  
1 758 tis. Kč. 
 
Výnosy 
V roce 2014 bylo dosaženo výnosů v celkovém objemu 367 299 tis. Kč. Po vyloučení 
spotřeby emisních povolenek činily výnosy 347 197 tis. Kč. 
Tržby za dodanou tepelnou energii se na celkovém obratu podílely částkou 279 619 tis. Kč. 
Tržby za dodanou elektrickou energii činily 55 235 tis. Kč, což představuje pokles tržeb vůči 
předchozímu roku o 42,9 %. Objem prodané elektřiny klesl o 30,5 % .  
Tržby ve výši 12 343 tis. Kč  jsou  tržby za ostatní činnosti společnosti. 

Struktura výnosů 2014

tržby za elektřinu; 
15,9%

ostatní výnosy; 3,6%

tržby za teplo; 80,5%

 
 
Náklady 
Celkové náklady v roce 2014 činily 366 072 tis. Kč. Po vyloučení nákladů na spotřebované 
emisní povolenky byly vynaloženy náklady ve výši 345 970 tis. Kč. 
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Skladba vynaložených nákladů je následující (v tis. Kč):  
 

materiál a energie    160 984 
z toho: spotřeba materiálu 16 415  

 spotřeba paliv 134 
302 

 

 energie, voda 10 267  
opravy dodavatelské   14 734 
ostatní náklady   27 246 
odpisy hmotného 
majetku 

  49 170 

osobní náklady   81 998  
poplatky za ekologii   11 838 

náklady celkem   345 970 
 
 

Struktura náklad ů 2014
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14,2%

opravy dodavatelské
4,3%

ostatní náklady
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náklady na ekologii
3,4%

osobní náklady
23,7%
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4,7%

Spotřeba paliv
38,8%

 
 
Struktura majetku  (Aktiva) 
Celková aktiva k 31.12. 2014 představují  hodnotu 840 196 tis. Kč, což je o 0,5 % méně než 
na konci předchozího roku.  
Dlouhodobý majetek se podílí na celkových aktivech 85,2 %, z toho dlouhodobý hmotný 
majetek 84 %. V porovnání s minulým rokem vzrostl dlouhodobý hmotný majetek o 1,2 %.  
Objem dlouhodobého nehmotného majetku vzrostl meziročně o 5 127 tis. Kč.  
Oběžná aktiva dosáhla ke konci roku výše 114 967 tis. Kč. V porovnání s předchozím rokem 
došlo k poklesu krátkodobých pohledávek o 55,5 % z důvodu nevrácené DPH za měsíce 
listopad a prosinec v roce 2013. 
Na nepohyblivé zásoby byla vytvořena opravná položka ve výši 1 695 tis. Kč, která ovlivnila 
(snížila) konečný stav zásob. 
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Struktura aktiv 2014

dlouhodobý majetek; 
86,2%

zásoby; 0,7%

pohledávky; 3,1%

krátkodobý f inanční 
majetek; 9,9%

časové rozlišení; 0,1%

 
 
Struktura kapitálu (Pasiva) 
Majetek společnosti je kryt vlastním kapitálem společnosti (60,7 %), cizími zdroji (39,2 %). 
Vlastní kapitál společnosti dosáhl ke konci roku výše 510 074 tis. Kč a byl tak na stejné 
úrovni jako v předchozím období. 
Cizí zdroje dosáhly celkové hodnoty 329 771 tis. Kč a poklesly proti předchozímu roku o 1,3 
%. Největší podíl cizích zdrojů (72,5 %) představuje úvěr čerpaný na rekonstrukci kotlů K1,2. 

Struktura pasiv 2014

základní kapitál; 22,8%

fondy ze zisku; 5,0%

kapitálové fondy; 3,4%

HV min. let; 29,4%
HV b.o.; 0,1%

cizí zdroje; 39,2%

časové rozlišení; 0,0%

 
 
Finanční situace společnosti a její vývoj 
Společnost v roce 2014 proinvestovala celkem 72 120 tis. Kč. V roce 2015 bude dokončena 
realizace rozsáhlé investiční akce Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím fluidní techniky. 
Při financování této investice bude kromě vlastních prostředků využita dotace  EU a SFŽP ve 
výši 142 mil. Kč a úvěr. K 31.12. 2014 společnost vyčerpala investiční úvěr ve výši 299,15 
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mil. Kč (v roce 2013 a 2014 zároveň již splatila splátky ve výši 60 mil.Kč). Úvěrová  
zadluženost tak stoupla na 28,25 %.  
Dotace byly čerpány na rekonstrukci K1,2 od počátku realizace ve výši 123 717 tis. Kč 
(z toho v roce 2014 ve výši 16 285 tis. Kč).  

Vývoj úv ěrové zadluženosti ( v%)
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Nejvyšší úvěrová zadluženost byla dosažena v roce 2014, avšak ani v tomto roce nepřekročila 
doporučovanou mezní hranici. Investiční úvěr je splatný do roku 2022.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


