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Úvodní slovo člena představenstva a ředitele společnosti :  

 
 
 

Vážení akcionáři, dámy a pánové, 
 
 předkládáme vám výroční zprávu za rok 2001, aby jste se seznámili s  výsledky hos-
podaření naší akciové společnosti. Klimatické podmínky loňského roku byly z hlediska na-
šeho hlavního předmětu činnosti dobré. Především chladné počasí v závěru roku prověřilo 
připravenost našich tepelných zdrojů a sítí ke krytí zvýšených odběrů tepelné energie pro 
vytápění. Díky bezporuchovému provozu a technologické disciplině jsme realizovali o 17% 
vyšší výkony v dodávkách tepla a tím pak průměrná cena dodávaného tepla klesla na 354,-
Kč/GJ. 

 Z důvodu některých nepochopitelných pravidel regulace cen tepelné energie jsme 
však nedosáhli plánovaného zisku, který je pro nás jedním ze zdrojů investičních prostřed-
ků. 

Projevem již provedených rekonstrukcí, oprav a modernizací v posledních letech je 
pokles vynaložených nákladů na opravy a udržování majetku téměř o 15%. Realizované 
snížení stavu zaměstnanců na správě společnosti a zrušení provozu hlavního skladu ve 
druhém pololetí loňského roku pak mělo pozitivní vliv na celkový nárůst mzdových nákladů, 
kdy přes 4,5% navýšení mezd daných kolektivní smlouvou se tyto zvýšily pouze o 1,1%. 

Významnou událostí v životě naší společnosti bylo podepsání finančního memoran-
da s Evropskou komisí o podpoře našeho projektu na rekonstrukci tepelných zdrojů a sítí 
v Jindřichově Hradci z programu  PHARE CBC v závěru roku. Tato podpora byla stanovena 
ve výši 2,24 mil. €, když výsledky studie proveditelnosti prokázaly, že projekt má trvale udr-
žitelný charakter a  splňuje všechny standardní požadavky a právní předpisy EU v dané ob-
lasti. Jeho přínosem je především snížení a eliminace přeshraničního zatížení životního 
prostředí a optimální využití obnovitelných energetických zdrojů v místě jakými jsou bioma-
sa a sluneční záření. Předpokládáme ukončení procedur mezinárodního výběrového řízení 
do konce letošního roku a dva roky trvající rekonstrukci jsme připraveni pak zahájit 
v prvním pololetí 2003. Úspěšnou realizací by se tak podstatně zkrátila doba potřebná pro 
dokončení obnovy všech našich provozovaných tepelných zdrojů, nehledě na vliv celé akce 
na snížení ceny tepla pro obyvatele sídlišť.                                                                                                     
 
 

Vážení akcionáři, závěrem mi dovolte poděkovat vám všem za podporu naší spo-
lečnosti a současně také našim zaměstnancům a všem obchodním partnerům. 
 
 
Jindřichův Hradec, duben 2002 
 
 
 
 
 
 
           Ing. Zdeněk  Svačina 
       ředitel a člen představenstva společnosti 
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      Výroční   zpráva    
 
 

 O  výsledcích  hospodaření  a  stavu  majetku  a  závazků  v  roce  2001 
 

 
sestavená  v souladu s §40 obchodního zákoníku, §20 zákona č.563/91 Sb., o účetnictví, 
opatřením Ministerstva financí ČR č.j. 281/71 701/95 ve znění opatření Ministerstva financí 
ČR č.j. 281/80 380/1996, ve znění opatření Ministerstva financí ČR č.j. 281/24 015/1998, ve 
znění opatření Ministerstva financí ČR č.j. 281/119 365/2000 a stanovami akciové společ-
nosti  

 
 
Obchodní  jméno    : Teplospol  a.s.   

 
Identifikační  číslo   : 25 17 12 83 

 
Daňové  identifikační  číslo   : 086 - 25 17 12 83 

 
Sídlo  společnosti   : Vajgar  585/III,  Jindřichův  Hradec  

 
Právní  forma  společnosti  : akciová  společnost 

 
Rozhodující  předmět  činnosti : a )  výroba  a  rozvod  tepla 

b )  pronájem  nemovitostí , nebytových  prostor 
      včetně    základních    služeb   spojených   s 
      pronájmem 

  
Datum  vzniku  společnosti  : 01.01.1998 

 
Právní  předchůdce    : Okresní  bytový  podnik  státní podnik  Jindřichův 

         Hradec 
 

Datum  zániku  právního  předchůdce : 01.01.1998  bez  likvidace  
 
 

Společnost vznikla privatizací Okresního bytového podniku s.p. Jindřichův Hradec na zá-
kladě schváleného privatizačního projektu č.26887 podle zákona č.92/91 Sb., v platném 
znění, o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 

  
Společnost byla založena Fondem národního majetku České republiky jako jediným zakla-
datelem na základě zakladatelské listiny. 

 
Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl B, vložka 896.  

 
Základní kapitál společnosti je 167.235.000,-Kč a je rozdělen na 167.235 kmenových akcií 
na jméno po 1000,- Kč jmenovité hodnoty. Akcie jsou vydány v listinné podobě a nejsou ve-
řejně obchodovatelné. 
 
Ke dni vzniku společnosti byl jediným akcionářem Fond národního majetku České republiky 
. Základní kapitál společnosti ke dni jejího založení byl upsán zakladatelem v plné výši.  
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Ke dni 01.01.1998 byly veškerý majetek, práva a závazky bezúplatně převedeny Fondem 
národního majetku ČR do aktiv a pasiv společnosti v souladu s privatizačním projektem 
č.26887 a podle zákona č.92/91 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, 
v platném znění.  

 
Dne 22.04.1998 byly v souladu s privatizačním projektem bezúplatně předány a upsány ak-
cie městy a obcemi. 

 
Dne 01.08.2000 byly v souladu s rozhodnutím Fondu národního majetku ČR o privatizaci 
podílu Fondu národního majetku ČR bezúplatně předány a upsány akcie městy a obcemi a 
od uvedeného data a k 31.12.2001 jsou akcionáři :   

 
1. Město Jindřichův Hradec  56.967   akcií  34,07  % 
 2. Město Třeboň    24.054   akcií  14,38  % 
3. Město Dačice    21.479   akcií  12,84  % 
4. Obec Suchdol nad Lužnicí  10.073   akcií    6,02  % 
5. Město České Velenice    9.923   akcií    5,93  % 
6. Město Nová Bystřice     9.438   akcií    5,64  % 
7. Město Slavonice     7.833   akcií    4,69  % 
8. Obec Studená        7.515   akcií    4,49  % 
9. Město Nová Včelnice     7.348   akcií    4,39  % 

10. Obec Chlum u Třeboně    6.545   akcií    3,92  % 
11. Město Kardašova Řečice    6.060   akcií    3,63  % 

 
  

Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které do 21.5.2001 působilo v tomto 
složení : 

    
předseda představenstva a ředitel společnosti  Ing. Zdeněk  S v a č i n a 
místopředseda představenstva   Ing. Karel  M a t o u š e k 
člen představenstva a ekonomický náměstek  Ing. Dalibor  D v o ř á k 
člen představenstva     Ing. Milan  S o u č e k 
člen představenstva     Jan  O u š k a 

 
na základě volby nových členů představenstva řádnou valnou hromadou od 22.5.2001 a 
k 31.12.2001 působilo v tomto složení : 

    
předseda představenstva      Ing. Karel  M a t o u š e k 
místopředseda představenstva   Jan  O u š k a 
člen představenstva a ředitel společnosti  Ing. Zdeněk  S v a č i n a 
člen představenstva     Mgr. Jiří  Z i m o l a 
člen představenstva     Zdeněk  M a r e k 

 
Orgánem společnosti je dále dozorčí rada, která k 31.12.2001 působila v tomto složení :
   

předseda dozorčí rady     Ing. Jan  J e l í n e k 
místopředseda dozorčí rady    Jan  P a ď o u r e k 
člen dozorčí rady a vedoucí investičního úseku Zdeněk  M u s i l  

 
Orgánem společnosti je dále valná hromada, která je v souladu se stanovami tvořena vše-
mi na ní přítomnými akcionáři. 
 
Společnost nemá žádné podíly na základním kapitálu v jiných obchodních společnostech 
ani družstvech. 
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Zveřejňované  údaje  z  účetní  závěrky  za  rok  2001  podle  §20 zákona  č.563/91 Sb. : 

 
       

R O Z V A H A    ( v tis.Kč ) 
 
           2000        2001                  2000 2001 
 

 AKTIVA celkem         238.048    240.489               PASIVA celkem          238.048    240.489 
 

A       Pohled. za upsaný vl.kapitál                  0               0  A Vlastní kapitál          185.653    186.220
        A.I  základní kapitál          167.235    167.235 
B       Stálá aktiva         179.229    175.675  A.II  kapitálové fondy        68           68 
B.I.     dlouhodobý nehmotný majetek              59      38  A.III  fondy ze zisku            15.013    14.906 
B.II.    dlouhodobý hmotný  majetek        179.170    175.637  A.IV  hosp.výsledek min.let       3.337       3.337 
B.III.   dlouhodobý finanční majetek                   0               0  A.V  hosp.výsledek účet.ob.           0           674 
    
C       Oběžná aktiva           37.229      46.785  B Cizí zdroje            50.800   52.451 
C.I      zásoby              8.105        7.542  B.I  rezervy         0             0 
C.II     dlouhodobé pohledávky      0               0  B.II  dlouhodobé závazky       0          0 
C.III    krátkodobé pohledávky          27.513      31.680  B.III  krátkodobé závazky       41.000  45.451 
C.IV   finanční majetek             1.611        7.563  B.IV  bankovní úvěry               9.800    7.000 
        B.IV.1    - z toho dlouhodobé       9.800   7.000 
D      Ostatní aktiva           21.590      18.029 
         C  Ostatní pasiva              1.595    1.818 
 
 

          V Ý K A Z   Z I S K U   A   Z T R Á T    ( v tis.Kč )  
   
             2000        2001       2000    2001 
 
I+II Výkony a prodej zboží         109.734    128.212   * Provozní hosp.výsledek  - 1.355    1.732 
I+II.1  z toho za prodej výrobků         109.734    128.156  
II.2   změna stavu zásob vl.výroby           0          0  XI+XII Zúčtování rezerv,oprav.  
II.3   aktivace        0       56  pol.do finančních výnosů         0          0   

  
A+B Výkonová spotřeba a náklady     80.743      97.221  L+M Tvorba rezerv a oprav.pol. 

         na finanční náklady           0          0 
+ Přidaná hodnota           28.991      30.991 
         VIII+IX+X+       
C.  Osobní náklady            16.534      16.650  XIII+XIV+XV  Jiné finanční výnosy    199      322 
 
E.  Odpisy nehm. a hm. majetku    13.107     11.728  K+N+O+ 
         P+R        Jiné finanční náklady   1.048   1.305 
IV+V  Zúčtování rezerv,opr.polož.               0    100 
         *      Hosp.výsledek z fin.operací      - 849    - 983 
G+H  Tvorba rezerv,opr.položek                 0        0 
         **     Hosp.výsledek za běž.činn.   - 2.204      749 
III+VI+VII      Jiné provozní výnosy              179 1.333  
         XVI   Mimořádné výnosy            0        27 
D+F+I+J       Jiné provozní náklady             884 2.314  
         S+T  Mimořádné náklady        166      102  
         
         *       Mimořádný hosp.výsledek       - 166      - 75 
 
         ***    Hosp.výsledek za účet.obd.  - 2.370      674 

 
Peněžní tok z provozní činnosti    16.956  tis.Kč Dceřinné společnosti :                0 
Peněžní tok z investič. činnosti   -  8.204  tis.Kč Osoby s více jak 20%podílem na základním  
Peněžní tok z finanční činnosti    -  2.800  tis.Kč kapitálu, Město Jindř.Hradec podíl 34,07 % 
Pohledávky 180 dní po splatnosti   1.103  tis.Kč Závazky 180 dní po splatnosti         0  tis.Kč 
 
Auditor Ing. Vlasta Š i m á n k o v á, dekret č.312, auditorský výrok  :  bez výhrad 
Místo uložení výroční zprávy  :  v sídle společnosti, Vajgar 585/III, 377 01 Jindřichův Hradec 
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K 31.12.2001 neměla společnost žádný provozní úvěr. 
 
K 31.12.2001 měla společnost dlouhodobý investiční úvěr na akci „Modernizace VS č.3 na 
plynovou kotelnu a rekonstrukce sítě CZT ve městě  České Velenice“ ve výši 2.800 tis.Kč, 
poskytnutý Komerční bankou, a.s., Praha, pobočka České Budějovice. 
 
K 31.12.2001 měla společnost dlouhodobý investiční úvěr na akci „Modernizace předávacích 
stanic na plynové kotelny PK1, PK2, PK3 ve městě Třeboni“ ve výši 4.200 tis.Kč, poskytnutý 
Komerční bankou, a.s., Praha, pobočka České Budějovice. 
 
K 31.12.2001 nebyla společnost příjemcem žádné investiční dotace ze státního rozpočtu. 
 
K 31.12.2001 byla souhrná výše pohledávek po lhůtě splatnosti 2.182 tis.Kč. 

 
K 31.12.2001 byla souhrná výše závazků po lhůtě splatnosti 0 tis.Kč. 

 
K 31.12.2001 neměla společnost žádné zákonné ani ostatní rezervy. 

 
V roce 2001 neměla společnost náklady a aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. 

 
 

K 31.12.2001 proběhly tyto řádné inventarizace : 
 
-  fyzická inventura pokladní hotovosti a cenin 
-  fyzická inventura zásob paliv na tepelných zdrojích a zásob a materiálu na hlavním skladě 
-  fyzická a dokladová inventura dlouhodobého majetku 
-  dokladová inventura bankovních účtů a úvěrů 
-  dokladová inventura účtů ostatních aktiv a pasiv 

 
 

Realizované výkony ve výrobě tepelné energie, kód SKP 40.30.11 : 
            Index 

      Jednotka       1999         2000         2001      01/00 
-  Dodaná tepelná energie pro vytápění     GJ      251.641    239.590     265.861 1,110 
-  Dodaná tepelná energie pro přímé odběry    GJ         27.795       24.594      26.954 1,096 
 -  Dodaná tepelná energie pro ohřev TUV     GJ         74.099       57.974      58.780 1,014 
-  Dodaná ohřátá TUV       m3       192.215     141.867     135.798 0,957 
-  Dosažená průměrná VUC pro obyvatele     Kč/GJ    340,08       348,93      372,09 1,066 
-  Počet vytápěných bytových jednotek     b.j.           7.619         7.659        7.752 1,012 
-  Počet vlastních tepelných zdrojů      ks   10         13             13 1,000 
-  Instalovaný výkon vlastních zdrojů tepla     MW         85,71         91,86        88,02 0,958 
-  Délka primár. a sekundár. tepelných sítí      km         23,80    22,80        22,80 1,000  
-  Klimatické podmínky (denostupně 20o C)     D20         3.571         3.379        3.917 1,159 

  
 

Vývoj počtu vytápěných bytových jednotek v sedmi největších lokalitách  : 
            Index 

      Jednotka       1999         2000        2001       01/00  
-  CZT Jindřichův Hradec        b.j.          4.619        4.652       4.751 1,021 
-  CZT Třeboň         b.j.  832           839          839 1,000 
-  CZT Dačice           b.j.             682           681          681 1,000 
-  CZT České Velenice       b.j.  497           497           497       1,000 
-  CZT Chlum u Třeboně       b.j.  284           284           284 1,000 
-  CZT Suchdol nad Lužnicí        b.j.  251           249          249 1,000  
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Realizované hlavní výnosy společnosti : 

            Index 
       Jednotka       1999        2000        2001 01/00 

- Tržby za tepelnou energii pro vytápění      tis.Kč     84.277 81.850      96.687 1,181 
- Tržby za tepelnou energii pro přímé odběry    tis.Kč      6.543       6.095        7.921 1,299 
- Tržby za tepelnou energii k ohřevu TUV      tis.Kč     20.997     17.034     18.356 1,078  
- Tržby za STV k ohřevu TUV       tis.Kč       5.370   4.434       4.812 1,085 
- Tržby za nevrácený kondenzát       tis.Kč   15        45  52 1,156  
- Tržby za nájemné z nebytových prostor      tis.Kč 406      419          491 1,172 
- Tržby za nájemné ostatní a pronájem DHM    tis.Kč   70        21  11 0,524 
- Tržby z prodeje zbytného majetku       tis.Kč 515          177        1.278 7,220 
- Úroky z finančního majetku        tis.Kč 284     198           322 1,626 

  
 
Vývoj spotřeby energií a paliv od devíti největších dodavatelů : 
            Index 

       Jednotka       1999         2000         2001      01/00 
-  Jihočeská plynárenská a.s.     zemní plyn     tis.m3        8.024        8.588      10.455 1,217 
-  Jan Vinduška, Liberec      topné oleje     tuny          1.595        1.753        1.395 0,796 
-  Tonamo a.s., Pardubice      topné oleje     tuny             593        1.219           956 0,784 
-  Čepro a.s., Praha       topné oleje     tuny          1.305           0    0    --- 
-  Jihočeská energetika a.s.       el.energie     MWh        1.856        1.849        1.876 1,015 
-  Uhelné sklady Dačice, s.r.o.   hnědé uhlí     tuny          2.172        1.988        2.936 1,477 
-  Uhelné sklady Třeboň, s.r.o.   hnědé uhlí     tuny          1.551        1.387        1.559 1,124 
-  Lázně Aurora s.r.o., Třeboň    tep.energie     GJ        37.436      18.085    0 0,000 
-  ŽOS a.s., České Velenice      tep.energie     GJ        19.097           0    0    ---

     
Realizované hlavní náklady společnosti : 

        Index 
       Jednotka       1999        2000        2001 01/00 

-  Náklady na tuhá a kapalná paliva       tis.Kč      16.941     18.592     19.840 1,067 
-  Náklady na zemní plyn        tis.Kč      33.935     40.013     58.728 1,468 
-  Náklady na tepelnou energii od dodavatelů   tis.Kč      12.785       4.562          581 0,127 
-  Náklady na elektrickou energii       tis.Kč        4.450       4.361       4.455 1,022 
-  Náklady na technologickou studenou vodu    tis.Kč        1.040       1.084       1.140 1,052 
-  Náklady přímé a režijní výrobní spotřeby      tis.Kč        1.120       1.620       2.172 1,340 
-  Náklady na opravy a udržování majetku      tis.Kč        2.942       3.877       3.277 0,845 
-  Náklady na služby nemateriální povahy      tis.Kč        2.237       2.199       2.216 1,008 
-  Náklady mzdové         tis.Kč     11.132      11.546     11.668 1,011          
-  Náklady na sociál. a zdrav. zabezpečení      tis.Kč       3.856       4.006        4.050 1,011 
-  Náklady na odměny orgánům společnosti     tis.Kč           600          444          444 1,000 
-  Náklady na stravné                   tis.Kč  528       539          488 0,905 
-  Náklady ostatních poplatků a majetk.daní     tis.Kč  345       369          447 1,211 
-  Náklady na prodaný majetek a materiál     tis.Kč  170          377       1.062  2,817 
-  Náklady na úroky z prodlení a penále     tis.Kč      1           2   0 0,000 
-  Náklady na odpis promlč. pohledávek     tis.Kč  162           0          651    ---    
-  Náklady ostatní provozní        tis.Kč  134          136          154  1,132 
-  Náklady na odpisy investičního majetku      tis.Kč      10.182     10.988     11.720 1,067 
-  Náklady na zůstat. cenu likvid. majetku     tis.Kč        2.888       2.119    8 0,004 
-  Náklady na tvorbu opravných položek     tis.Kč    27          0    0    ---  
-  Náklady na bankovní úroky provozní     tis.Kč    35              2    0 0,000 
-  Náklady na bankovní úroky investiční     tis.Kč    53          593          882 1,487 
-  Náklady finanční a pojištění         tis.Kč  410          454           423 0,932 
-  Náklady mimořádné        tis.Kč           171      165           103 0,624 
-  Náklady na daň z příjmu právnických osob   tis.Kč        1.018          0    0    --- 
 _________________________________________________________________________________ 
  
 - 8 - 



                                                                                                             Teplospol  a.s. ,  Jindřichův Hradec   
 _________________________________________________________________________________ 
 
Ukazatele mzdových nákladů společnosti : 

        Index 
        Jednotka        1999        2000         2001 01/00 

Mzdové náklady bez ost. osobních nákladů     tis.Kč       11.048     11.466     11.574 1,009  
Průměrný počet zaměstnanců (evidenční)       osob    90             92  86  0,935 
Průměrný počet zaměstnanců (přepočtený)     osob    81          82  77  0,939  
Průměrný věk zaměstnanců (ke konci roku)      roky         47,53        48,31       50,02 1,035 
Průměrná měsíční hrubá mzda společnosti         Kč        11.366     11.652     12.526   1,075 
Průměrná měsíční hrubá mzda v ČR         Kč        12.658     13.491     14.642 1,085 
Podíl průměrné mzdy k průměrné mzdě v ČR      ---          0,898       0,864       0,855 0,989 
Hrubý obrat na zaměstnance (přepočtené)    tis.Kč          1.466       1.343       1.688 1,256 
Produktivita (přidaná hodnota/přep.poč.zam.)     Kč      455.038   353.559    402.481 1,138 
Čistý zisk (ztráta) na zaměstnance (přepočt.)      Kč       77.036    - 28.898       8.753    --- 
 

 
 

 
Poměrové ukazatele finanční situace společnosti :  

        Index 
         Jednotka       1999        2000         2001 01/00 

Běžná likvidita (solventnost) – likvidita 3.stupně  ---           0,902       0,908       1,029 1,133 
Pohotová likvidita – likvidita 2.stupně         ---          0,662       0,710       0,863 1,216 
Krytí závazků vlastním kapitálem          ---          4,521       4,528       3,679 0,813 
Finanční nezávislost            ---          0,785       0,780       0,774 0,992 
Celková zadluženost            ---          0,215       0,220       0,226 1,027 
Výnosnost celkového kapitálu          ---          0,026     - 0,010       0,003    --- 
Obrat celkového kapitálu           ---          0,495       0,463       0,541 1,168 
Obrat vlastního kapitálu           ---          0,000       0,593       0,698 1,177 
Účetní hodnota akcie            Kč         1.000       1.000       1.000  1,000 
EPS – čistý zisk na akcii            Kč          37,31     -14,17       0,004    ---  
 
 
 
 
Realizované náklady na opravy a udržování majetku společnosti :   
            Index 
         Jednotka       1999        2000         2001 01/00 
-  Opravy a udržování movitého majetku       tis.Kč  186          179          306 1,709 
-  Opravy a udržování nemovitého majetku     tis.Kč         2.756       3.698       2.971 0,803 
-  Opravy a udržování vlastní četou       tis.Kč            601          698          594 0,851 
   Celkem         tis.Kč        3.543       4.575       3.871 0,846 

 
 
 
 
Realizované náklady na investiční činnost společnosti : 

     Index 
         Jednotka       1999        2000        2001 01/00 
-  Budovy  a  stavby        tis.Kč       19.488     19.547       5.269 0,269 
-  Projektová  dokumentace       tis.Kč   802          275       3.269    11,888 
-  DDHM, DHM, DDNM, DNM      tis.Kč         1.066          278          534 1,921 
   Celkem         tis.Kč      21.356     20.100       9.072 0,451 
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Vytvořené zdroje na investiční činnost společnosti v roce 2001 : 

 
-  Vlastní zdroje tvořené odpisy z VUC 2001           9.952  tis.Kč 
-  Vlastní zdroje tvořené čistým ziskem z VUC 2001          1.739  tis.Kč 
-  Vlastní zdroje tvořené prodejem majetku v roce 2001             765  tis.Kč 
-  Splátky cizích zdrojů (investiční úvěry KB a.s.) v roce 2001       - 2.800  tis.Kč 
   Celkem                9.656  tis.Kč 
 
Rozdíl investičních zdrojů a investičních nákladů činí 584 tis.Kč a bude převeden na inves-
tiční činnost společnosti v dalších letech na smluvně zajištěné investice. ( Decentralizace 
přípravy TUV v Třeboni, nákup provozních OA Opel Corsa ).    
 
 
 
Úhrada ztráty společnosti za rok 2000 byla následující : 
 
- Ztráta  ve  výši  2.369.636 Kč  byla  uhrazena  z  nerozděleného  zisku  minulých  období 

společnosti. 
 
 
 
Vytvořený hospodářský výsledek společnosti za rok 2001 : 
 
-  hospodářský výsledek - hrubý zisk   674.311,- Kč 
-  daňová povinnost daně z příjmu právnických osob            0,- Kč 
-  hospodářský výsledek po odvodu daně z příjmu           674.311,- Kč 
 
 
 
Návrh na rozdělení čistého zisku společnosti za rok 2001 : 
 
-  zákonný příděl do rezervního fondu společnosti    33.716,- Kč 
-  příděl do sociálního fondu společnosti   231.476,- Kč 
-  nerozdělený zisk společnosti    409.119,- Kč 
   Celkem         674.311,- Kč 

 
 

V  Jindřichově Hradci  dne  19.04.2002 
 

Zpracoval : Ing. Dalibor  D v o ř á k 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Zdeněk  S v a č  i n a 
zmocněný člen představenstva Teplospolu a.s.  
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       Příloha  č.3  
 
          k  roční   účetní   závěrce   za   rok   2001 
 
 

 sestavená v souladu s opatřením Ministerstva financí ČR č.j.281/71 701/95 ve znění 
opatření Ministerstva financí ČR č.j.281/80 380/1996, ve znění opatření Ministerstva fi-
nancí ČR č.j.281/24 015/1998, ve znění opatření Ministerstva financí ČR č.j.281/119 365 
/2000, kterým se upravuje obsah účetní závěrky podnikatelů a stanovami akciové spo-
lečnosti. 
 
       Článek II. 
  
      

1.) Název  účetní  jednotky  : Teplospol  a.s.   
 
Identifikační  číslo  : 25 17 12 83 
Daňové identifikační číslo : 086 - 25 17 12 83 
 
Sídlo  účetní  jednotky  : Vajgar  585/III, Jindřichův  Hradec 
 
Spojení telefon pevná linka : 0331-371111 
Spojení telefon mobilní síť : 0605-226158 
Spojení fax   : 0331-321506 
Spojení e-mail    : teplospol@iol.cz  
 
Právní  forma  účetní  jednotky : akciová  společnost 
 
 
Rozhodující  předmět  činnosti : a )  výroba  a  rozvod  tepla 

b )  pronájem  nemovitostí , nebytových  prostor 
      včetně    základních    služeb   spojených   s 
      pronájmem 

  
Datum  vzniku  účetní  jednotky  : 01.01.1998 
 
 
Právní  předchůdce  účetní  jednotky : Okresní  bytový  podnik ,  státní  podnik  
        Jindřichův  Hradec 
 
Datum  zániku  právního  předchůdce : 01.01.1998  bez  likvidace  
 
 

 Účetní jednotka vznikla privatizací Okresního bytového podniku s.p. Jindřichův Hradec 
na základě schváleného privatizačního projektu č.26887 podle zákona č.92/91 Sb., 
v platném znění, o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 
  

 Účetní jednotka byla založena Fondem národního majetku České republiky jako jediným 
zakladatelem na základě zakladatelské listiny. 
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 Základní kapitál účetní jednotky je 167.235.000,-Kč a je rozdělen na 167.235 kmeno-
vých akcií na jméno po 1000,- Kč jmenovité hodnoty. Akcie jsou vydány v listinné podo-
bě a nejsou veřejně obchodovatelné. 

 
Ke dni vzniku účetní jednotky byl jediným akcionářem Fond národního majetku České 
republiky. Základní kapitál účetní jednotky ke dni jejího založení byl upsán zakladatelem 
v plné výši.  

 
 Dne 22.04.1998 byly v souladu s privatizačním projektem bezúplatně předány a upsány 

akcie městy a obcemi. 
 
Dne 01.08.2000 byly v souladu s rozhodnutím vlády ČR o privatizaci podílu Fondu ná-
rodního majetku ČR bezúplatně předány a upsány akcie městy a obcemi a od uvedené-
ho data a k 31.12.2001 jsou akcionáři :   
 

1. Město Jindřichův Hradec  56.967   akcií  34,07  %
  2. Město Třeboň    24.054   akcií  14,38  % 

3. Město Dačice    21.479   akcií  12,84  % 
 4. Obec Suchdol nad Lužnicí  10.073   akcií    6,02  % 
5. Město České Velenice    9.923   akcií    5,93  % 
6. Město Nová Bystřice     9.438   akcií    5,64  % 
7. Město Slavonice     7.833   akcií    4,69  % 
8. Obec Studená        7.515   akcií    4,49  % 
9. Město Nová Včelnice     7.348   akcií    4,39  % 

10. Obec Chlum u Třeboně    6.545   akcií    3,92  % 
11. Město Kardašova Řečice    6.060   akcií    3,63  % 
 

  
Statutárním orgánem účetní jednotky je představenstvo, které do 21.5.2001 působilo 
v tomto složení :    

 
předseda představenstva a ředitel    Ing. Zdeněk  S v a č i n a 

   místopředseda představenstva   Ing. Karel M a t o u š e k
  člen představenstva a ekonomický náměstek Ing. Dalibor  D v o ř á k 

   člen představenstva        Ing. Milan  S o u č e k 
   člen představenstva     Jan  O u š k a 
   
na základě volby nových členů představenstva řádnou valnou hromadou od 22.5.2001 a 
k 31.12.2001 působilo v tomto složení : 

  
předseda představenstva      Ing. Karel  M a t o u š e k 

   místopředseda představenstva   Jan  O u š k a 
  člen představenstva     Ing. Zdeněk  S v a č i n a 

   člen představenstva        Mgr. Jiří  Z i m o l a 
  člen představenstva     Zdeněk  M a r e k 

 
Orgánem účetní jednotky je dále dozorčí rada, která k 31.12.2001 působila v tomto slo-
žení :   
   předseda dozorčí rady    Ing. Jan  J e l í n e k 
   místopředseda dozorčí rady    Jan  P a ď o u r e k 
   člen dozorčí rady a vedoucí investičního úseku Zdeněk  M u s i l  
 
Orgánem účetní jednotky je dále valná hromada, která je v souladu se stanovami tvoře-
na všemi na ní přítomnými akcionáři. 

 _________________________________________________________________________________ 
  
 - 18 - 



                                                                                                             Teplospol  a.s. ,  Jindřichův Hradec   
 _________________________________________________________________________________ 
 

2.) Účetní jednotka nemá žádné podíly na základním kapitálu v jiných obchodních spo-
lečnostech ani družstvech. 

 
3.) Evidenční počet zaměstnanců v roce 2001 byl 86. Z toho 10 řídících pracovníků ( ře-

ditel, ekonomický náměstek, vedoucí úseků a mistři provozu ). Přepočtený počet za-
městnanců na plně zaměstnané v roce 2001 byl 77. 
V roce 2001 vynaložila účetní jednotka 16.650 tis.Kč na osobní náklady zaměstnanců 
, z toho 4.024 tis.Kč na řídící pracovníky. Odměny členům statutárního orgánu – 
představenstvu byly vyplaceny ve výši 336 tis.Kč. Odměny členům dozorčí rady byly 
vyplaceny ve výši 108 tis.Kč. Jiná plnění v peněžní nebo naturální formě nejsou čle-
nům představenstva ani členům dozorčí rady poskytována. 
 

4.) Půjčky jsou poskytovány zaměstnancům účetní jednotky pouze ze sociálního fondu. 
V roce 2001 bylo poskytnuto 100 tis.Kč nových půjček, z toho 0 tis.Kč řídícím pracov-
níkům. Jiná plnění v peněžní nebo naturální formě nejsou zaměstnancům poskytová-
na.    

    
Článek III. 

 
 1.) Odpisový plán pro dlouhodobý majetek je stanoven interní směrnicí. Účetní odpisy 

jsou stanoveny rovnoměrně na základě předpokládané životnosti dlouhodobého ma-
jetku. Daňové odpisy jsou stanoveny jako rovnoměrné odpisy a roční odpisové sazby 
dle zákona č.586/92 Sb., v platném znění, o dani z příjmu. V roce 2001 bylo přeruše-
no daňové odpisování u 3 a 5 odpisové skupiny. 

 
2.1) Způsob oceňování : 

a ) zásoby, které jsou nakupovány jsou oceňovány v pořizovacích cenách, ve 
vlastní režii účetní jednotka zásoby nevytváří  

b ) dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vytvářený ve vlastní režii se oce-
ňuje vlastními náklady  

c ) cenné papíry a majetkové účasti nejsou v aktivech účetní jednotky 
 
2.2) Účetní jednotka pořizovala veškerý majetek úplatně, pouze u přebytků majetku zjiště-

ného při inventarizacích jsou využívány reprodukční ceny. Tyto reprodukční ceny jsou 
v případě drobného dlouhodobého hmotného majetku stanovovány odhadem porov-
náním s obdobnými předměty. 

 
2.3) Do pořizovacích cen nakupovaných zásob jsou zahrnovány i vedlejší náklady, zejmé-

na dopravní náklady cizích organizací, ostatní služby dodavatelů účtované zvlášť a 
cla. 

 
2.4) V roce 2001 účetní jednotka neměnila podstatně způsoby oceňování, odpisování ani 

uspořádání položek účetní závěrky včetně obsahu.  
 

2.5) V roce 2001 účetní jednotka nevytvořila opravné položky k pohledávkám za dlužníky 
v konkurzním řízení ve smyslu §8 zákona č.593/92 Sb., v platném znění, o rezervách.  

 
V roce 2001 účetní jednotka nevytvořila opravné položky k nepromlčeným pohledáv-
kám splatným po 31.12.1994 ve smyslu §8a) zákona č.593/92 Sb., v platném znění, o 
rezervách.   

 
 V roce 2001 účetní jednotka provedla odpis promlčených a nedobytných pohledávek 

ve výši 751 tis.Kč,  rozpuštění opravných položek tvořených k těmto pohledávkám do 
výnosů bylo ve výši 100 tis.Kč. 

 _________________________________________________________________________________ 
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2.6) Odpisový plán je stanoven interní směrnicí viz.Článek III, odst.1). Účetní jednotka od-
pisuje účetními odpisy a daňovými odpisy. Pro účely věcně usměrňovaných cen te-
pelné energie (SKP 40.30.11) jsou účetní odpisy redukovány v souladu se zákonem 
č.526/90 Sb., v platném znění, o cenách, vyhláškou č.580/92 Sb., v platném znění, 
kterou se provádí zákon o cenách, a cenovými výměry MF ČR a Cenovými rozhodnu-
tími ERÚ ČR platnými vždy pro období příslušného roku. Daňové odpisy byly uplat-
něny ve výši 12.338 tis.Kč, účetní odpisy byly uplatněny ve výši 11.720 tis.Kč a ceno-
vé odpisy byly uplatněny ve výši 9.952 tis.Kč. Daňová zůstatková hodnota zlikvidova-
ného majetku byla uplatněna ve výši 4 tis.Kč, účetní zůstatková hodnota zlikvidova-
ného majetku byla uplatněna ve výši 8 tis.Kč.  

 
2.7) V roce 2001 neměla účetní jednotka žádné aktivity v cizích měnách . 
 

Článek  IV. 
 

1.) K 31.12.2001 neměla účetní jednotka žádný provozní úvěr. 
 
K 31.12.2001 měla účetní jednotka dlouhodobý investiční úvěr ve výši 2.800 tis.Kč na 
investiční akci „Modernizace předávací stanice VS č.3 na plynovou kotelnu a rekon-
strukce tepelné sítě města České Velenice “, poskytnutý Komerční bankou, a.s.,  
Praha, pobočka České Budějovice. 
 
K 31.12.2001 měla účetní jednotka dlouhodobý investiční úvěr ve výši 4.200 tis.Kč na 
investiční akci „Modernizace předávacích stanice PK1, PK2, PK3 na plynové kotelny 
ve městě Třeboni“, poskytnutý Komerční bankou, a.s.,  Praha, pobočka České Budě-
jovice. 
 

2.) Nenastaly žádné významné události vyjma běžné hospodaření účetní jednotky vyplý-
vající z předmětů činnosti. 

 
3.) Odst. 3.1) pís.a) - b) , d) – e) viz. Přehled dlouhodobého nehmotného a hmotného  

majetku k 31.12.2001. ( strana č.22 ) 
 

3.1) f  ) k 31.12.2001 neměla účetní jednotka zatížen žádný majetek vkladem zástav-
ního práva do katastru nemovitostí  

  
g ) tržní ocenění při prodejích majetku je prováděno znaleckými odhady  

 
h ) účetní jednotka nemá investiční majetkové cenné papíry a vklady 

 
3.2) a) k 31.12.2001 byla souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti 2.182 tis.Kč 
 
3.3) a) k 31.12.2001 nedošlo k žádným změnám ve vlastním kapitálu. 
 

Úhrada ztráty za rok 2000 byla následující : 
- ztráta ve výši 2.369.636,- Kč byla uhrazena z nerozděleného zisku minulých 
období účetní jednotky 
 
Návrh na rozdělení čistého zisku za rok 2001 : 

 
- zákonný příděl do rezervního fondu    33.716,- Kč 
- příděl do sociálního fondu    231.476,- Kč 

 - nerozděleno               409.119,- Kč 
    Celkem                674.311,- Kč 

 _________________________________________________________________________________ 
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c) Základní kapitál účetní jednotky : počty a druh akcií viz.Článek II., odst.1 
 

3.4) a) k 31.12.2001 byla souhrná výše závazků po lhůtě splatnosti 0 tis.Kč 
 
b) k 31.12.2001 neměla účetní jednotka pohledávky a závazky k podnikům ve 

skupině 
 

c) k 31.12.2001 měla účetní jednotka závazek vyplývající z uzavřené úvěrové 
smlouvy reg.č.703098200426 s Komerční bankou, a.s., Praha, pobočka Čes-
ké Budějovice na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru na „Moderniza-
ci předávací stanice VS č.3 na plynovou kotelnu a rekonstrukci tepelné sítě 
města České Velenice“ ve výši 7.000.000,- Kč na dobu 5 let krytý zástavním 
právem k nemovitostem č.p.169, č.p.170, č.p.180, č.p.191, objekty bydlení s 
příslušnými pozemky ve vlastnictví města České Velenice.  
 
k 31.12.2001 měla účetní jednotka závazek vyplývající z uzavřené úvěrové 
smlouvy reg.č.703099200819 s Komerční bankou, a.s., Praha, pobočka Čes-
ké Budějovice na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru na „Moderniza-
ci předávacích stanic PK1, PK2, PK3 na plynové kotelny ve městě Třeboni“ ve 
výši 7.000.000,- Kč na dobu 5 let krytý zástavním právem k nemovitostem 
č.p.2, objekt bydlení s příslušným pozemkem ve vlastnictví města Třeboň.
  

d) k 31.12.2001 neměla účetní jednotka nevyúčtované závazky (neuvedené 
v rozvaze) 

 
 
3.5) K 31.12.2001 neměla účetní jednotka žádné zákonné ani ostatní rezervy. 

 
 

3.6) Hospodářský výsledek za rok 2001 v tuzemsku dle hlavních činností :  
     

- výroba a rozvod tepelné energie      9.184,- tis.Kč 
 - nájemné z nebytových prostor         502,- tis.Kč 

 - ostatní včetně správní režie    -  9.012,- tis.Kč  
 Celkem           674,- tis.Kč     

 
 Výsledky jsou upraveny o vnitropodnikové tržby a náklady . 

 
 Účetní  jednotka  neměla  v  roce 2001  výnosy  z  činnosti  v  zahraničí. 

 
 

3.7) Účetní jednotka neměla v roce 2001 žádné náklady na výzkum a vývoj. 
 

 
V  Jindřichově Hradci  dne  19.4.2002 
 
Zpracoval : Ing. Dalibor  D v o ř á k   

 
 
 
 
 
Ing. Zdeněk  S v a č i n a 

zmocněný člen  představenstva Teplospolu a.s. 
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          Článek  V. 
Přehled o peněžních tocích za rok 2001 – Cash Flow 
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Přehled o peněžních tocích za rok 2001 – Cash Flow 

 

 
 

V  Jindřichově Hradci  dne  19.4.2002 
 
Zpracoval : Ing. Dalibor  D v o ř á k   

 
 
 
 

Ing. Zdeněk  S v a č i n a 
zmocněný člen  představenstva Teplospolu a.s. 
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                     Obchodní  plán  a  finanční  rozpočet  pro  rok  2002 . 
 

 
1)   Plánované výkony ve výrobě tepla a TUV 

 -  Dodávka tepla pro vytápění a TZPS        245.850  GJ 
 -  Dodávka tepla pro přímé odběry          25.000  GJ 
 -  Dodávka tepla k ohřevu TUV           55.420  GJ 
 -  Dodávka STV k ohřevu TUV               135.170  m3  
 
 

2) Plánované tržby z předmětů činnosti  
- Tržby za dodávku tepla pro vytápění a TZPS  97.651   tis. Kč 
- Tržby za dodávku tepla v přímých odběrech    7.725   tis. Kč 
- Tržby za dodávku tepla k ohřevu TUV   18.565   tis. Kč 

 - Tržby za dodávku STV k ohřevu TUV     5.407   tis. Kč 
 - Tržby za nájemné a pronájmy majetku        528   tis. Kč 
 Celkem                 129.876   tis. Kč 
 
 

3)  Plánované opravy na tepelném hospodářství     3.390   tis. Kč 
 
 
4)  Plánovaný hospodářský výsledek z výroby tepelné energie   5.923   tis. Kč 
 
 
5)   Plánované  investiční zdroje  

 - vlastní zdroje tvořené odpisy z tepelné energie    8.861   tis. Kč 
- vlastní zdroje tvořené čistým ziskem z tepelné energie   3.882   tis. Kč 
- vlastní zdroje ( zůstatek z roku 2001 ) cca.             100   tis. Kč 
- vlastní zdroje tvořené prodejem majetku        350   tis. Kč 
- splátka cizích zdrojů ( investiční úvěr Třeboň )  - 1.400   tis. Kč 
- splátka cizích zdrojů ( investiční úvěr České Velenice ) - 1.400   tis. Kč 
Celkem        10.393   tis. Kč  
 
 

6)  Plánované investiční akce      10.393   tis. Kč 
 
Investiční akce budou realizovány v pořadí podle podmínek  schválených řádnou 
valnou hromadou , představenstvem a dozorčí radou do výše investičních zdrojů. 
 
V Jindřichově Hradci  8.1.2002 
 
Zpracoval : Ing. Dalibor D v o ř á k    

  
 
 

.………………………….. 
         Ing. Zdeněk  S v a č i n a  
        člen představenstva a ředitel společnosti 


