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2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, 

výroční zpráva, kterou držíte v rukou, je úvodní vizitkou práce nového představenstva, jehož členové byli jmeno-
váni v prosinci roku 2014. O to raději konstatuji, že bilance hospodářského roku 2014/2015 je úspěšná. A to přesto, 
že situace na trhu s energiemi je nepřehledná a speciálně v teplárenství musíme navíc bojovat i s „nepřízní“ počasí. 
Poslední dvě zimy patřily historicky k nejteplejším vůbec, což se samozřejmě projevuje na prodeji tepla.

Podrobné výsledky hospodaření Tepláren Brno najdete na dalších stránkách. Zpráva obsahuje všechny podstatné 
informace o aktivitách naší společnosti, stavu majetku i vztazích Tepláren Brno, a.s., se statutárním městem Brnem 
a dalšími provázanými subjekty. Za velmi důležité považuji, že se podařilo naplnit jeden z hlavních strategických 
cílů a stabilizovat v jihomoravské metropoli cenu tepla. To, že Teplárny Brno na rozdíl od jiných společností už pá-
tým rokem nemusely zdražovat, je vyváženo celou řadou opatření ve všech oblastech. I v minulém roce pokračovala 
například výměna zastaralých parovodů za horkovody, což minimalizuje ztráty tepla při distribuci. Rekonstrukce, 
která je rozplánována od roku 2010 do roku 2020, současně přináší úspory a větší komfort odběratelům a pomáhá 
i  životnímu prostředí. Také v  dalším období budeme pokračovat v  započaté instalaci kombinované výroby tepla 
a elektřiny na zdrojích TB, kde dosud není, a ve zvyšování účinnosti lokálních zdrojů zaváděním kondenzační tech-
nologie spalování zemního plynu.
 
V roce 2015 uplynulo 85 let od chvíle, kdy byl spuštěn provoz na Špitálce a začaly se psát dějiny brněnského teplá-
renství. Připomenutí tohoto výročí jsme průběžně po celé uplynulé období využili k tomu, že jsme se snažili uká-
zat Brňanům, že Teplárny Brno nejsou jen dodavatelem spolehlivého, komfortního tepla, ale důležitým partnerem, 
se kterým lze počítat – třeba i při podpoře brněnských nemocnic nebo organizací věnujících se především těm, kteří 
si sami pomoci nemohou.
 
Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval ostatním členům představenstva společnosti a dozorčí radě za spoluprá-
ci. A především bych velmi rád vyslovil uznání a díky všem zaměstnancům Tepláren Brno i jejich vedení za jejich píli, 
snahu, zodpovědnost a nasazení, díky nimž jsme mohli příznivých výsledků dosáhnout.
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3.1 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Obchodní firma společnosti: Teplárny Brno, a.s.
Sídlo společnosti: Okružní 828/25, Lesná, 638 00  Brno
Datum vzniku: 1. 5. 1992
Právní forma: akciová společnost
Registrace společnosti: zapsaná v  obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Brně pod spisovou  
 značkou B/786
IČ: 46347534
DIČ: CZ46347534

Společnost byla založena podle § 172 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti 
byl Fond národního majetku ČR, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., 
o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 

Jediným akcionářem společnosti je statutární město Brno.

3.2 PŘEHLED LICENCÍ

Hlavní činnosti společnosti:
• výroba tepelné energie
• rozvod tepelné energie
• výroba elektřiny
• obchod s elektřinou
• obchod s plynem

Společnost je držitelem těchto licencí:
• Licence č. 110 100 887 – skupina 11: výroba elektřiny, č. j. P4196/2001/300 ze dne 28. 12. 2001, s termínem zahájení 

licencované činnosti 28. 11. 2001 a koncem platnosti licence dne 13. 12. 2026 včetně.
• Licence č. 320 100 888 – skupina 32: rozvod tepelné energie, č. j. P4198/2001/300 ze dne 16. 11. 2001, s termínem za-

hájení licencované činnosti 1. 12. 2001 a koncem platnosti licence 16. 12. 2026 včetně.
• Licence č. 310 101 346 – skupina 31: výroba tepelné energie, č. j. P4197/2001/300 ze dne 5. 11. 2003, s termínem zahá-

jení licencované činnosti 1. 12. 2001 a koncem platnosti licence 16. 12. 2026 včetně.
• Licence č. 140705320 – obchod s elektřinou, č. j. 02119-24/2007-ERU ze dne 21. 6. 2007, s termínem zahájení licenco-

vané činnosti 25. 6. 2007 a koncem platnosti licence do 24. 6. 2017 včetně. 
• Licence č. 241220112 – obchod s plynem, č. j. 06508-6/2012-ERU ze dne 10. 7. 2012, s termínem zahájení licencované 

činnosti 28. 7. 2012 a koncem platnosti licence do 28. 7. 2017 včetně. 
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3.3 PŘEHLED ŽIVNOSTENSKÝCH OPRÁVNĚNÍ

Společnost je držitelem níže uvedených živnostenských oprávnění:
• zámečnictví, nástrojářství
• vodoinstalatérství, topenářství
• montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
• montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
• činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
• provádění staveb, jejich změn a odstraňování
• klempířství a oprava karoserií
• zednictví
• malířství, lakýrnictví a natěračství
• montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
• výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci, realizovaná ze zdrojů tepelné energie s in-

stalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
• výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
• projektová činnost ve výstavbě
• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

3.4 ÚDAJE O CENNÝCH PAPÍRECH

Akcie:
Forma: na jméno
Podoba: listinné
Jmenovitá hodnota: 88 565 000 Kč / 1 akcii
Celková hodnota: 885 650 000 Kč

3.5 STRUKTURA AKCIONÁŘŮ

Po celé období od 1. 10. 2014 bylo jediným akcionářem společnosti a vlastníkem všech jejích 10 ks listinných akcií sta-
tutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČ: 44992785.

3.6 POSTAVENÍ SPOLEČNOSTI VE SKUPINĚ K 30. 9. 2015

100 %
100 %

51 %
100 % 100 % 100 % 100 % 51 % 50 % 49 %100 % 100 % 100 %

Teplárny 
Brno, a.s.

IČ: 46347534 

Statutární 
město Brno
IČ: 44992785

ASTV, s.r.o.
IČ: 27674622 

Brněnské 
komunikace a.s.

IČ: 60733098 

SAKO Brno, a.s.
IČ: 60713470

Technické sítě 
Brno, a. s. 

IČ: 25512285 

Lesy města 
Brna, a.s.

IČ: 60713356 

KORDIS 
JMK, a.s.

IČ: 26298465 

Brněnské 
vodárny 

a kanalizace, a.s. 
IČ: 46347275 

Dopravní 
podnik 

města Brna, a.s.  
IČ: 25508881 

JIŽNÍ 
CENTRUM 
BRNO, a.s.

IČ: 60741881 

Technologický 
Park Brno, a.s.

IČ: 48532215 

Pohřební 
a hřbitovní služby 

města Brna, a.s. 
IČ: 60713330 

STAREZ - 
SPORT, a.s.
IČ: 26932211 
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3.7 OVLÁDANÉ SPOLEČNOSTI

Společnost Teplárny Brno, a.s., nedisponuje majetkovou účastí v žádné obchodní společnosti.

3.8 ORGÁNY SPOLEČNOSTI A MANAGEMENT SPOLEČNOSTI 

Statutární orgán – představenstvo 

od 1. 10. 2014 do 1. 12. 2014

Předseda: JUDr. Robert Kerndl 
Místopředsedové: MVDr. Vlastimil Žďárský 
 JUDr. Jiří Oliva 
Členové: Pavel Greňo
 Jarmila Kouřilová
 Ing. Stanislav Michalík 
 Mgr. Libor Šťástka
 Jiří Zorník
    
od 2. 12. 2014 do 30. 9. 2015

Předseda: Mgr. Petr Hladík 
Místopředseda: Ing. Jiří Faltýnek
Členové: Bc. Barbora Maťáková
 Ing. Jana Drápalová
 Petr Cajzl (od 9. 12. 2014) 
 Bc. Tomáš Koláčný (od 9. 12. 2014)

Dozorčí rada 

od 1. 10. 2014 do 1. 12. 2014 

Předseda: Bc. Miloslav Humpolíček 
Místopředseda: Ing. Pavel Březa 
Členové: Jaroslav Švanda 
 Ing. Ladislav Ochrana
 Bc. Marie Paděrová
 Mgr. Zdeňka Tůmová
 Ing. Petra Vítková
 Jiří Brejcha
 JUDr. Michal Chládek

od 2. 12. 2014 do 30. 9. 2015

Předseda: Bc. Tomáš Kratochvíl 
Místopředseda: MUDr. Daniel Rychnovský 
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Členové: JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D.
 JUDr. Jiří Oliva
 Jaroslav Švanda 
 Ing. Ladislav Ochrana
 Jiří Brejcha

Výkonné vedení společnosti 

od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015

Generální ředitel:  Ing. Petr Fajmon, MBA 
Finanční ředitel:  Ing. Přemysl Měchura 
Výrobní ředitel: Ing. Václav Klíčník
Provozní ředitel: Ing. Tomislav Šmíd
Obchodní ředitel: Ing. Vlastimil Sucháček (od 1. 5. 2015)
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4. PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ

 
  

TB TB TB +  
TB - služby TB TB

30. 9. 2015 30. 9. 2014 30. 9. 2013 30. 9. 2012 30. 9. 2011

Finance

Základní jmění   tis. Kč 885 650 885 650 885 650 885 650 885 650

Tržby za zboží

celkem tis. Kč 146 344 154 057 144 972 – –

 z toho za: 
elektřinu tis. Kč 146 344 154 051 144 918 – –

 ostatní tis. Kč 0 6 54 – –

Tržby za vlastní výrobky 
a služby

 celkem tis. Kč 2 434 452 2 477 488 2 910 197 2 839 197 2 827 720

z toho za: teplo tis. Kč 1 938 630 1 924 385 2 251 366 2 146 378 2 156 021

 elektřinu tis. Kč 424 620 485 546 572 500 633 242 610 958

 služby a vlastní 
výrobky tis. Kč 71 202 67 557 86 331 59 577 60 741

Výsledek hospodaření tis. Kč 10 870 39 861 118 136 76 022 29 539

Dividenda  tis. Kč 35 601 30 000 – – –

Obchod

Prodej tepla

 celkem GJ 3 582 227 3 551 141 4 180 444 4 056 381 4 233 770

z toho: byty GJ 2 049 512 2 048 717 2 399 171 2 355 811 2 497 852

 ostatní GJ 1 532 715 1 502 424 1 781 273 1 700 570 1 735 918

Prodej elektřiny MWh 402 624 396 786 402 709 354 639 342 375

Provoz

počet provozů-zdrojů 4 4 4 4 4

počet kotlů 12 12 12 12 12

trasa primárních sítí
pára km 65,234 82,872 87,096 93,163 95,054

horká voda km 116,234 109,517 104,747 101,411 98,279

trasa sekundárních sítí
venkovní km 75,675 75,675 75,675 75,675 72,675

vnitřní km 37,987 37,987 37,987 37,987 37,987

počet výměníkových 
stanic a plynových 
kotelen

           863 806 794 789 721
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5.  ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ 
ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU

Hlavním předmětem podnikání Tepláren Brno, a.s., zůstává výroba a  rozvod tepelné energie a  výroba a  obchod 
s elektřinou.

Teplárny Brno, a.s., dosáhly ve fiskálním roce 2014/2015 hospodářského výsledku po zdanění  10 870 tis. Kč. Meziroč-
ně tím došlo ke snížení úrovně tohoto ukazatele o 28 991 tis. Kč, ve srovnání s plánovaným výsledkem společnosti byl 
skutečně dosažený výsledek nad úrovní plánu o 3 122 tis. Kč. 

Hodnocené období bylo, stejně jako minulý rok, výrazně ovlivněno vývojem klimatických podmínek na území města 
Brna. 

Ve fiskálním roce 2014/2015 bylo zaznamenáno pouze 202 tzv. topných dnů, tj. dnů s  průměrnou denní teplo-
tou menší než 13  °C. V  historii posledních 30 let jde o  druhý nejnižší počet topných dnů. Podobné srovnání je 
i v ukazateli průměrné teploty topných dnů, která byla +6,8 °C a i tady platí, že fiskální rok 2014/2015 byl druhým 
nejteplejším rokem od roku 1985. Oproti dlouhodobému normálu byla teplota vyšší o 1,7 °C. S ohledem na fakt, že 
prodej tepla tvoří hlavní část tržeb společnosti, je evidentní, že splnit plánovaný výsledek hospodaření nebylo 
jednoduché. 

Vedle prodeje tepla tvoří druhou významnou položku tržeb společnosti výnosy z prodeje elektřiny. Teplárny Brno, 
a.s., provozují část své technologie v režimu kombinované výroby tepla a elektřiny. Vyrobená elektřina nespotřebo-
vaná pro vlastní výrobu je dodána do sítě distribuční společnosti E.ON Distribuce, a.s. Spolu s obchodem s elektřinou 
dodaly takto Teplárny Brno, a.s., do sítě 403 GWh, tedy o 6 GWh více než v roce 2013/2014. V oblasti prodeje elektřiny 
jsou Teplárny Brno, a.s., rovněž poskytovatelem podpůrných služeb. Na trhu s podpůrnými službami se společnosti 
podařilo získat 93 605 tis. Kč. I přes meziročně srovnatelnou nabízenou kapacitu výkonu těchto služeb byly příjmy 
meziročně nižší o 30 %. Ceny na trhu podpůrných služeb, stejně jako ceny silové elektřiny, klesají již nepřetržitě tře-
tím rokem a pro společnost to představuje znatelný pokles příjmů.

Ve struktuře majetku společnosti nedošlo během fiskálního roku 2014/2015 k výrazným změnám. Hodnota netto ma-
jetku se meziročně zvýšila o 27 172 tis. Kč, což v bilanční sumě společnosti znamená nárůst o 0,5 %. Hlavní položkou 
v aktivech společnosti zůstává dlouhodobý hmotný majetek s podílem 62 %. Z oběžných aktiv je největší položkou 
krátkodobý finanční majetek se zůstatkem 964 876 tis. Kč. Za zmínku stojí ještě položka za nevyfakturované teplo 
v hodnotě 795 108 tis. Kč, které je součástí krátkodobých pohledávek. Na straně pasiv společnosti zůstává podíl vlast-
ního kapitálu 2/3. Z  cizích zdrojů pak největší váhu tvoří krátkodobě přijaté zálohy, kde jsou převážně účtovány 
přijaté zálohy od zákazníků s ročním cyklem fakturace. 

V kapitole bankovní úvěry a výpomoci nejsou účtovány k 30. 9. 2015 žádné cizí zdroje. 

Zasedání představenstva společnosti se konala pravidelně, většinou jedenkrát měsíčně. Představenstvo na jedná-
ních sledovalo hospodářský vývoj společnosti a  schvalovalo významné dokumenty jako výsledky hospodaření za 
uplynulý rok, rozdělení zisku, hospodářský plán na příští období apod. 

V souvislosti s volbami do zastupitelstev obcí došlo ke změně v obsazení orgánů statutárního města Brna. V návaz-
nosti na to, ke dni 1. 12. 2014, byli rozhodnutím Rady města Brna v působnosti valné hromady společnosti odvoláni 
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dosavadní členové představenstva a dozorčí rady a následně ke dni 2. 12. 2014 a 9. 12. 2014 byli zvoleni noví členové 
představenstva a dozorčí rady. Rozhodnutím Rady města v působnosti valné hromady došlo rovněž ke změně Stanov 
společnosti, a to ke snížení počtu členů představenstva z osmi členů na šest a počtu členů dozorčí rady z devíti členů 
na sedm. 

Představenstvo společnosti se na svých zasedáních zabývalo mimo jiné problematikou majetku společnosti. Předsta-
venstvo společnosti schválilo směnu nemovitostí se statutárním městem Brnem, jejímž účelem bylo nabytí pozemků 
ve vlastnictví statutárního města Brna pod budovami společnosti. Teplárny Brno, a.s., směnily tyto pozemky za bu-
dovy Poznaňská 10 a Oblá 54a, které již společnost nevyužívala ke svému podnikání. 

Na svých zasedáních schválilo představenstvo společnosti mimo jiné vypsání veřejné zakázky na zajištění náhrad-
ních dílů pro generální opravy a provoz spalovací turbíny Siemens na provozu Červený mlýn. Představenstvo rov-
něž odsouhlasilo vypsání výběrového řízení na nákup zemního plynu na rok 2017 a  výběrového řízení na pozici 
obchodního ředitele/-ky. Představenstvo se zabývalo rovněž problematikou vyvedení výkonu z HVS SAKO do horko-
vodů Líšeň a Vinohrady, přípravou projektu biomasového zdroje na provozu Brno-sever a projektu instalace horko-
vodního plynového kotle na provozu Brno-sever; schválilo vypsání veřejné zakázky na rozšíření možnosti poskyto-
vání podpůrných služeb na provozu Červený mlýn.

Představenstvo se v průběhu fiskálního roku 10/2014–9/2015 zabývalo také koncepcí velkých výrobních zdrojů a lo-
kálních zdrojů a doporučilo statutárnímu městu Brnu aktualizovat energetickou koncepci města Brna. Na svém za-
sedání schválilo představenstvo společnosti rovněž uzavření smlouvy o spolupráci se statutárním městem Brnem, 
Dopravním podnikem města Brna, a.s., a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR za účelem přípravy a realizace veřejně pro-
spěšné stavby Tramvaj Plotní – soubor staveb. Ke konci fiskálního roku byl představenstvem schválen plán oprav na 
hospodářský rok 2015/2016 a investiční plán na hospodářský rok 2015/2016.
 

5.1 VÝROBA, PRODEJ A DISTRIBUCE TEPELNÉ ENERGIE

Hlavní část výnosů společnosti tvoří tržby z prodeje tepelné a elektrické energie. Ceny tepelné energie jsou ovlivňo-
vány cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu (dále jen ERÚ). Ceny elektřiny a souvisejících služeb 
jsou smluvní a závisí na situaci na trzích v ČR a podmínkách sjednaných s odběrateli.

Tržby za dodávky tepla jsou stanoveny dle naměřených hodnot a smluvně stanovených cen. Ceny tepla byly stano-
veny s ohledem na přínosy z prodeje elektřiny (příznivý vliv tržeb za podpůrné služby) a přiměřený zisk společ-
nosti. Ceny za teplo dodávané zákazníkům reguluje ERÚ formou věcně usměrňovaných cen. Regulačním obdobím 
je kalendářní rok. Konečná cena za jednotku tepla zákazníkům se reportuje ERÚ vždy po skončení kalendářního 
roku.

Určujícím palivem, tak jako v předchozích letech, používaným k výrobě tepla i elektřiny ve velkých i lokálních 
zdrojích byl i nadále zemní plyn. Menší objem tepla byl vyroben také spalováním dřevní štěpky v jedné lokální 
kotelně. Majoritním dodavatelem zemního plynu byla společnost SPP CZ, a.s., se kterou byly uzavřeny smlouvy 
na oba kalendářní roky. Mimo tohoto dodavatele jsme nakupovali plyn v menším množství také od společnosti 
Eneka s.r.o.
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Přehled výroby, prodeje a distribuce tepla 
TB TB TB + 

TB - služby TB TB

10/14–9/15 10/13–9/14 10/12–9/13 10/11–9/12 10/10–9/11

Bilance zdrojů 
tepla:

primární zdroje GJ 2 450 983 2 503 281 3 123 194 3 012 873 3 319 956

lokální zdroje GJ 1 107 907 1 112 370 1 286 714 1 261 340 1 339 627

nákup tepla GJ 942 573 891 696 797 755 827 535 661 551

Zdroje celkem GJ 4 501 463 4 507 347 5 207 663 5 101 748 5 321 134

z toho:

prodej GJ 3 582 227 3 551 141 4 180 444 4 056 381 4 233 770

vlastní spotřeba GJ 30 356 31 531 36 987 40 036 46 108

ztráty v tepelných 
rozvodech GJ 888 880 924 675 990 232 1 005 331 1 041 256

5.2 VÝROBA A PRODEJ ELEKTRICKÉ ENERGIE

Ve fiskálním roce 2014/2015 byly hlavními zákazníky v  prodeji elektrické energie společnosti E.ON Energie,  a.s., 
a Dopravní podnik města Brna, a.s., se kterými byly uzavřeny smlouvy na oba kalendářní roky. Menším objemem 
se na celkovém množství podílel i prodej na trzích OTE, a.s. Předmětem prodeje byla zejména elektřina vyrobená ve 
zdrojích TB a dále elektřina nakoupená od společností SAKO Brno, a.s., Amper Market, a.s., E.ON Energie, a.s., a na tr-
zích OTE, a.s. Kromě tržeb za silovou elektřinu jsme získali využíváním regulačních možností paroplynového cyklu 
zdroje Červený mlýn další důležité tržby za podpůrné služby, prodávané společnosti ČEPS, a.s.

Přehled prodeje elektřiny
TB TB TB + 

TB - služby TB TB

10/14–9/15 10/13–9/14 10/12–9/13 10/11–9/12 10/10–9/11

Prodej elektřiny MWh 402 624 396 786 402 709 354 639 342 375

z toho:

prodej dle bilaterální 
smlouvy MWh 234 286 230 785 288 676 270 539 282 376

obchod včetně regulační 
energie MWh 167 840 165 562 113 511 78 552 56 005

ostatní MWh 498 439 522 5 548 3 994

5.3 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI SLEDOVANÉHO OBDOBÍ

Výroba
Teplárny Brno, a.s., zajišťovaly ve fiskálním roce 2014/2015 výrobu tepelné energie ve čtyřech velkých zdrojích spo-
lečnosti – v provozech Červený mlýn, Špitálka, Staré Brno a Brno-Sever. Do teplárenské sítě společnosti dodávala 
tepelnou energii také společnost SAKO Brno, a.s.

Velké výrobní zdroje i dodavatel tepla SAKO Brno, a.s., byly řízeny z centrálního dispečinku, který provozují Teplár-
ny Brno, a.s., v provozu Špitálka.
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Výroba tepelné energie byla plánována a realizována tak, aby byly v maximální míře vytěžovány kogenerační zdro-
je, tj. ty, které vyrábějí v jednom technologickém procesu tepelnou i elektrickou energii.

Společnost SAKO Brno, a.s., dodávala do teplárenské sítě dohodnuté objemy tepelné energie, v letním období byla 
jejím hlavním výrobním zdrojem.

Velké výrobní zdroje společnosti využívaly k výrobě tepelné energie jako palivo zemní plyn; těžký topný olej ani 
lehký topný olej nebyly využívány.

Z provozu Červený mlýn, kde je instalovaný paroplynový cyklus, byly v průběhu roku dodávány podpůrné služby 
společnosti ČEPS, a.s. Jednalo se o sekundární regulaci a o službu minutová záloha +15 minut (start spalovací turbíny 
ze studeného stavu s dosažením smluvního výkonu do 15 minut).

Výrobní úsek zajišťoval v průběhu fiskálního roku obchod s elektrickou energií. Nejvýznamnějšími partnery byly 
společnosti E.ON Energie, a.s., a společnost Amper Market, a.s.

Po celý fiskální rok společnost zajišťovala dodávku tepelné i elektrické energie do společnosti Dopravní podnik měs-
ta Brna, a.s.

Obchod
Prodej tepla ve sledovaném období dosáhl úrovně 3 582 227 GJ, což představuje nižší prodej vůči plánu o 283 013 GJ 
(–7,3 %).

Jedinou příčinou výrazného propadu prodeje tepla ve sledovaném období byl vývoj klimatických podmínek. Všech-
ny měsíce s nižším prodejem tepla byly teplotně výrazně nad dlouhodobým normálem – říjen s odchylkou +1,9 °C, 
listopad +2,7 °C, prosinec +2,8 °C, leden +2,7 °C, únor +1,0 °C, březen + 1,0 °C. Tomu odpovídaly i odchylky prodeje v jed-
notlivých měsících: prodej tepla v říjnu byl o 34 267 GJ (–11,2 %) nižší než plán, listopad o 61 939 GJ (–13,7 %),  prosinec 
o 68 883 GJ (–11,1 %) nižší než plán, v lednu o 92 012 GJ (–13,5 %), v únoru o 45 331 GJ (–8 %), v březnu o 9 397 GJ (–2,1 %). 
Celé sledované období tak lze hodnotit jako jedno z historicky nejteplejších.

Společnost je dlouhodobě úspěšná v připojování nových odběratelů a i v průběhu fiskálního roku 2014/2015 došlo 
k vysokému počtu akvizic. Bylo uzavřeno celkem 15 nových smluv o smlouvách budoucích na nové odběry, s předpo-
kládaným odběrem tepelné energie ve výši 39 480 GJ/rok. Zároveň byly uzavřeny kupní smlouvy na dodávku tepelné 
energie v návaznosti na dříve uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí v nasmlouvané výši dodávky tepelné energie 
32 869 GJ/rok.

Největšími nově připojenými odběrateli tepla – na základě podepsané kupní smlouvy na dodávku tepelné energie – 
za uplynulé účetní období byly:
• nové bytové domy na ulici Houbalova, domy „A“ a „B“
• bytové domy 17a a 17b na ulici Vranovská
• dům Dominikánská 15
• Rezidence Lužánky na ulici Lidická
• objekt kliniky ICRC na ulici Pekařská
• bytové domy C1 a C2 na ulici Vídeňská

Teplárny Brno praktikovaly otevřenou a přátelskou komunikaci se zákazníky, obchodními partnery i okolním pro-
středím. Nové vedení obchodního úseku přispělo k oživení a stabilizaci obchodního týmu společnosti. Obchodníci 
společnosti se zabývali záležitostmi zákazníků ve spolupráci s ostatními útvary společnosti. Specifické požadavky 
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zákazníků řešili obchodníci při osobních schůzkách se zástupci zákazníků. Obvykle byla uskutečněna alespoň jedna 
návštěva zákazníka za rok. Cílem návštěvy bylo představení obchodníka jako kontaktní osoby pro zákazníka smě-
rem do společnosti Teplárny Brno a nabídka obchodní spolupráce včetně nabídky služeb a zjištění kritických infor-
mací a postřehů zákazníka.

V roce 2015 byl proveden přechod z parního média na horkovodní celkem u 75 zákazníků. Téměř polovinu rekon-
strukcí výměníkových stanic, tj. 36 ks, provedla společnost Teplárny Brno, a nyní tyto nové horkovodní výměníkové 
stanice společnost pro zákazníky provozuje. Jedním z příkladů rekonstrukce VS může být Rezidence Mezírka M1. 
Aby proces přechodu z páry na horkou vodu proběhl úspěšně a koncoví odběratelé tepla a teplé vody byli spokojeni, 
byl pro každého zákazníka tohoto projektu vyčleněn obchodník společnosti, který svým osobním přístupem zajišťo-
val zákazníkům konzultační a poradenskou činnost.

Velmi žádanou službou bylo poskytování havarijní služby, která byla nabízena ve všech profesích potřebných pro 
zajištění chodu stavebních objektů.

V rámci komunikace se zákazníky byly připraveny semináře zaměřené na seznámení s nabízenými činnostmi a služ-
bami poskytovanými společností Teplárny Brno. Velmi úspěšná z hlediska návštěvnosti byla setkání se zákazníky 
na provoze Červený mlýn. Semináře na PČM se zúčastnili zástupci společenství vlastníků a úřadů městských částí. 
Semináře byly zaměřeny především na srovnání alternativních způsobů vytápění s výhodami SZTE (soustava záso-
bování tepelnou energií). Součástí seminářů byla prohlídka nejmodernějšího teplárenského provozu na Červeném 
mlýnu. Ve spolupráci s občanským sdružením Pro náš dům uspořádaly Teplárny Brno semináře na téma „Teplo bez 
starostí“ a „Snižování nákladů v bytovém domě“. Na závěr každého semináře proběhly se zákazníky diskuze, v nichž 
zákazníci vesměs vyjadřovali svůj pozitivní názor na služby poskytované společností Teplárny Brno.

Na Dnech teplárenství a  energetiky obchodní úsek prezentoval přednášky „Energetický management“ a  „Tepelná 
čerpadla versus soustava zásobování tepelnou energií“. Se stejnými tématy prezentací byli osloveni zástupci něko-
lika brněnských bytových družstev.

V listopadu byly široké veřejnosti zpřístupněny prostory provozů Špitálka, Červený mlýn, Brno-sever a Kamenný 
vrch. V rámci Dne otevřených dveří si návštěvníci mohli prohlédnout malý kousek historie společnosti a moderní 
provoz na Červeném mlýnu. 

Všem obchodním partnerům společnosti byl v  měsíčním intervalu rozesílán elektronický informační zpravodaj. 
Toto periodikum informovalo zákazníky o aktualitách, změnách a novinkách v portfoliu produktů a služeb Teplá-
ren Brno.

Obchodní politika společnosti Teplárny Brno si klade za cíl poskytovat zákazníkům a obchodním partnerům pro-
dukty a služby v nejvyšší možné kvalitě za rozumné ceny. Nutnou podmínkou, kterou Teplárny Brno pro dosažení 
tohoto cíle beze zbytku naplňují, je stabilita společnosti, což přináší stabilní vlastnická struktura (město Brno jako 
jediný akcionář) a orientace na tradiční zákaznické potřeby (85 let trvání společnosti). 

Investice
Ve fiskálním roce 2014/2015 společnost pořídila investice ve výši 432 115 tis. Kč. Příprava a realizace investiční vý-
stavby probíhaly v intencích podnikatelského záměru společnosti.

Investiční plán společnosti byl sestaven především s  důrazem na zvyšování efektivity provozu výrobních zdrojů 
a  distribuční soustavy, rozvoj společnosti a  také z  pohledu zajištění nutné obnovy stávajícího dožitého zařízení. 
V oblasti zvyšování efektivity distribuce tepla byly realizovány další dílčí etapy v přestavbě parovodní soustavy na 
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horkovodní v lokalitě parovodů Tábor, Město, provoz Špitálka (PŠ) – provoz Červený mlýn (PČM) a kolektor Město 
v celkové délce cca 5,36 km. V rámci přestavby parních sítí na horkovodní bylo přepojeno celkem 78 výměníkových 
stanic, z toho Teplárny Brno, a.s., zajišťovaly projekčně a realizačně potřebné úpravy u celkem 36 stanic. 

V oblasti rozvoje soustavy ZTE byla realizována výstavba nových předávacích stanic a rekonstrukce stávajících DPS, 
jednalo se celkem o  15 odběratelů. Byla instalována tepelná čerpadla v  rámci výzkumného projektu pro VUT FSI 
Brno, na plynové kotelně Dubová a kotelně Jánošíkova. Pokračovala výstavba horkovodního přivaděče Sadová, no-
vých tepelných sítí v rozvojové lokalitě sídliště Kamechy a byla zahájena výstavba horkovodního přivaděče pro areál 
CTP Vlněna společně s novou horkovodní přípojkou pro objekt DORN. 

Úspěšně byla ukončena rekonstrukce zdroje na biomasu – Teyschlova, která zahrnovala také rozšíření soustavy 
o přípojky pro bytové domy v oblasti ulice Ečerova a Vejrostova. 

Pokračovaly inženýrské činnosti při přípravě výstavby kotlů na provoze Brno-sever (PBS) – výstavba kotle na štěpku 
a výměna plynového kotle na PBS. V rámci programu zvyšování efektivity výroby tepla byly na čtyřech blokových 
kotelnách instalovány kondenzační kotle. Na plynové kotelně Bellova byla nainstalována malá kogenerační jednotka. 

Významné investiční akce fiskálního roku 2014/2015, které se týkaly přestavby parovodních rozvodů na horkovodní, 
byly provedeny v těchto oblastech:
• v okolí ulic Ponávka, Příční, Bratislavská
• na ulici Lidická 
• na Jakubském náměstí
• v oblasti ulice Mášova
• na ulici Merhautova
• v oblasti parovodů PŠ – PČM
• na ulici Elišky Krásnohorské

Z dalších významných investičních akcí realizovaných ve fiskálním roce:
• rekonstrukce centrální výměníkové stanice HB4 Božetěchova
• nové horkovodní přípojky pro BOSCH Rexroth, NITTO Denko, EON ul. Cejl
• optimalizace hydraulického zapojení na zdroji CZT Teyschlova
• úprava chladicího okruhu na PŠ na okruh uzavřený
• rekonstrukce zdroje PBS s cílem odstavení parovodu DN800 Maloměřice
• zahájení projektu měření a identifikace ztrát online
• zahájení akce Upgrade řídicího systému Siemens na PČM
• zahájení akce Rekonstrukce rozvodny 110 kV na PČM

Provoz
V rámci provozního úseku společnosti jsou zabezpečovány tyto základní aktivity: výroba z lokálních zdrojů a rozvod 
tepla a teplé vody primárními a sekundárními rozvody včetně zabezpečení měření, oprav a servisu. Provozní činnos-
ti zajišťují odbor lokálních zdrojů, odbor provozu sítí SZTE a odbor oprav a údržby. 

Odbor lokálních zdrojů
Hlavní činností odboru lokálních zdrojů je:
• plnění smluvních podmínek dodávek tepla a teplé vody dle uzavřených kupních smluv s odběrateli a legislativních 

předpisů s cílem minimalizovat počet oprávněných stížností nebo reklamací na tuto činnost
• zajištění plně automatizovaného a optimálního provozu tepelných lokálních zdrojů a její řízení a monitorování 

prostřednictvím  dispečinku lokálních zdrojů
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• minimalizování počtu závad na zdrojích a sekundárních rozvodech tepla a tím i provozních nákladů na opravy
• garance celopodnikové metrologie, zejména správa fakturačních a bilančních měřidel tepla

Základní informace o ukončení a zahájení dodávek tepla pro vytápění v topné sezóně  2014/2015:
K zahájení vytápění v topné sezóně 2014/2015 došlo 23. 9. 2014 a k definitivnímu ukončení dodávek tepla pro vytá-
pění došlo dne 28. 5. 2015. Ve sledovaném období celého fiskálního roku 2014/15 nebyly na odboru lokálních zdrojů 
evidovány žádné rozsáhlé havárie nebo poruchy v provozu lokálních zdrojů a sekundárních rozvodů, které by měly 
výrazný vliv na dodávky tepla a teplé vody odběratelům.

Hlavní činnost odboru lokálních zdrojů je rozdělena do tří samostatných oddělení: 
Oddělení provozu lokálních zdrojů zajišťuje výrobu a distribuci tepla a teplé vody z 925 lokálních zdrojů (blokových 
a domovních plynových kotelen a sekundárních výměníkových stanic aj.) jednak vlastních a také provozovaných pro 
majitele a správce domů. Dále provozujeme 669 domovních předávacích stanic. Ve fiskálním roce 2014/2015 byl zahá-
jen provoz nově zrekonstruované kotelny na biomasu v Brně-Bystrci na CZT Teyschlova, kde se využívá dvou kotlů 
na biomasu o celkovém výkonu 4,5 MW. Dále došlo k rozšíření soustavy vytápění z provozu Teyschlova připojením 
zdrojů KB7 Vejrostova a KB6 Ečerova. 

Prostřednictvím oddělení dispečinku, a  to centrálním nepřetržitým dispečinkem, je zajišťován vzdálený dohled 
a sledování, řízení a nastavování parametrů tepelných zdrojů a ve spolupráci se smluvními partnery opravy automa-
tizovaných systémů řízení všech zdrojů, včetně správy dolní vrstvy komunikační sítě. Oddělení dispečinku sleduje, 
vyhodnocuje a ovládá okolo 51 000 informačních bodů z více než 1100 lokálních zdrojů, včetně domovních předáva-
cích stanic. Oddělení dispečinku je zodpovědné za korektní a vstřícný přístup k telefonujícím a dotazujícím se odbě-
ratelům a je zodpovědné za sjednání nápravy v případě nutných oprav a servisu.

Oddělení metrologie zajišťovalo ve sledovaném období komplexní správu (evidenci, odečty, výměny, opravy, ověřo-
vání a osazování) stanovených fakturačních měřidel tepla a fakturačních vodoměrů, ale i ostatních bilančních měři-
del včetně zajišťování podpůrných činností (zaregulování, monitorování předizolovaného potrubí, konzultace pro 
odběratele tepla atd.). Oddělení spravuje okolo 7 000 měřičů tepla a průtoku, tj. okolo 20 000 měřicích prvků, včetně 
údržby a oprav dálkových odečtů měření. 

Odbor provozu sítí CZT (SZTE)
Dodávka tepla prostřednictvím centrálních rozvodů pro koncové odběratele byla bezproblémová. Mimo topné obdo-
bí proběhly plánované opravy a rekonstrukce sítí SZTE v úzké spolupráci s investičním útvarem společnosti, z nichž 
nejpodstatnější byla přestavba parovodů na horkovody, prováděná v oblastech ulic Merhautova, Hoblíkova, Mezír-
ka, Mášova, Lidická, Kounicova, Příční, Ponávka, Helfertova. Ve fiskálním roce 2015/2016 se počítá s pokračováním 
této přestavby v ulicích Černopolní, Sportovní, Martinkova, tř. Kpt. Jaroše, Přadlácká a Francouzská. Dále se pokra-
čuje v realizaci projektu on-line monitorování tepelných ztrát na sítích.

Před zahájením topného období byla provedena kontrola připravenosti sítí na zvýšenou dodávku páry a horké vody.  
Dohled nad provozem sítí SZTE zajišťují tři technici provozu primárních sítí a 17 dělnických pracovníků. 

Odbor oprav a údržby 
V důsledku začlenění společnosti TB – služby s.r.o. do akciové společnosti Teplárny Brno vznikl na provozním úseku 
k datu 1. 10. 2013 Odbor oprav a údržby, a to převzetím části personálu v kategorii D (topenáři, instalatéři, elektro-
technici). Ve fiskálním roce 2014/2015 byl odbor  rozšířen o  malířské a drobné zednické práce.
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Odbor oprav a údržby vykonával následující činnost: 
• opravy a údržbu tepelných zdrojů a tepelných sítí ve vlastnictví a správě společnosti
• periodický servis tepelných zdrojů, chemické čištění technologií, drobné stavební, malířské a zámečnické práce
• revize tlakových nádob, plynových kotlů a plynových hořáků
• nepřetržitou 24hodinovou havarijní a pohotovostní službu v úzké spolupráci s dispečerskou službou
• realizace plánovaných investičních akcí připravených odborem investic
• pro externí zákazníky byly prováděny montáže RTN a  bytových vodoměrů. Montáže RTN ve fiskálním roce 

2014/2015 pokračovaly s rostoucím trendem v důsledku změny legislativy
• pro externí zákazníky byly provedeny rekonstrukce výměníkových stanic (při změně média: pára – horká voda), 

rekonstrukce a opravy rozvodů ústředního vytápění, rozvodů teplé a studené vody, dále výměna plynových kotlů, 
topných těles a uzavíracích armatur na topných tělesech a další topenářské, instalatérské, malířské a zednické práce

Záměrem odboru oprav a údržby je poskytovat servisní činnost, opravy a údržbu na zařízení, podílet se na pláno-
vaných opravách a rekonstrukcích tepelných zdrojů v celé naší společnosti a poskytovat tyto služby a rozšířovat je 
i na smluvní zákazníky.

Na provozním úseku společnosti pracuje již od září 2011 „Skupina pro efektivitu provozu“, jejímž hlavním cílem je 
snížení ztrát v rozvodech tepla a zvýšení účinnosti provozovaných zdrojů.

Finance
Výsledek hospodaření po zdanění za fiskální rok 2014/2015 byl ve výši 10  870 tis. Kč. Dosažený výsledek byl vůči 
plánovanému výsledku vyšší o 3 122 tis. Kč. Celkové výnosy z provozní činnosti byly 2 634 928 tis. Kč, z toho největší 
část představují tržby z prodeje tepla 1 938 630 tis. Kč, tedy téměř 75 %. Tržby z prodeje elektřiny, včetně tržeb z pod-
půrných služeb, se v souhrnné výši 570 965 tis. Kč podílejí 22 % na celkových provozních výnosech společnosti.

V hodnoceném roce vygenerovala společnost z provozní činnosti, po zahrnutí změn v pracovním kapitálu, finanč-
ní prostředky ve výši 300 650 tis. Kč. Proti tomu bylo vynaloženo na investiční činnost 393 532 tis. Kč. Po zohled-
nění změn ve vlastním kapitálu, daných zejména výplatou dividendy ve výši 35 601 tis. Kč, došlo ve fiskálním roce 
2014/2015 k meziročnímu snížení peněžních prostředků společnosti o 132 385 tis. Kč.

Provozní náklady, bez vlivu nákladů na nákup energií, se meziročně snížily o 5 %. Část z tohoto snížení je dána tím, že 
společnost ve sledovaném roce již nevytvářela rezervu na generální opravu. Další část snížení provozních nákladů 
je pak výsledkem procesu optimalizace nákladové struktury společnosti. Fiskální rok 2014/2015 je tak dalším rokem 
v řadě, kdy dochází ke snížení absolutní hodnoty provozních nákladů.

Finanční výsledek hospodaření na úrovni 4 200 tis. Kč je dán zejména dvěma položkami. Tou první, významnější 
jsou výnosové úroky se zhodnocením finančního majetku společnosti, druhou položkou jsou tzv. nerealizované kur-
zové zisky/ztráty, kde se vždy k 30. 9. daného roku účtuje o změně hodnoty zaplacených záloh na generální opravu, 
které jsou hrazeny v cizí měně. Při nakládání s finančními prostředky preferovala společnost konzervativní strate-
gii s minimální mírou rizika vzniku ztráty. Průměrná úroková sazba ve sledovaném období byla 0,56 % p. a. 

I ve fiskálním roce 2014/2015 pokračovaly Teplárny Brno v naplňování společenské odpovědnosti formou dárcov-
ství. Společnost poskytla finanční prostředky ve výši 1 555 900 Kč formou darů a sponzorských příspěvků, z toho 
1  200 000 Kč tvořily dary nemocnicím na nákup moderního vybavení. Podpořili jsme Fakultní nemocnici u sv. Anny, 
Masarykův onkologický ústav, Úrazovou nemocnici, FN Brno – Dětskou nemocnici, Vojenskou nemocnici a Nemoc-
nici Milosrdných bratří. Při přidělování sponzorských darů ve výši 355 900 Kč společnost přihlížela k aktuálním 
potřebám neziskových, sportovních a kulturních organizací, které se starají o děti a tělesně nebo mentálně postižené 
v Brně. Např. SOS dětské vesničky podpořily finančními prostředky TB, a.s., činnost organizace Nestátní nezisková 
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organizace NADĚJE, která využije dar na zateplení a přístavbu terasy pro nemocné Alzheimerovou nemocí, Armáda 
spásy si za přidělené peníze pořídila sběrný kontejner na použité oblečení, Centrum Kociánka díky Teplárnám Brno 
dovybavilo zubní ordinaci, Střední škola pro sluchově postižené použila přidělené prostředky na organizaci spor-
tovních her sluchově postižené mládeže. Řadu organizací také podporujeme formou reklamy. Celkový rozpočet na 
dobročinnost jsou dva miliony a plánujeme ho ještě zvýšit. 

Informace o soudních sporech
Ke dni 30. 9. 2015 vedla společnost následující významné soudní spory:
• Žalobce: Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s., insolvenční správce společnosti KOMETA PS a.s. Brno. 

Předmětem sporu je vydání bezdůvodného obohacení za dodávku tepla, žaloba byla podána 4. 9. 2009. Aktuální 
stav: Probíhá dokazování formou znaleckých posudků.

• Žalobce: Roman Minarik, KOR BUSINESS LTD., a Jana Husáková, předmětem sporu je určení výše poskytnutého 
protiplnění minoritním akcionářům při vytěsnění (squeeze-out). Datum podání žaloby 31. 8. 2005. Aktuální stav: 
Žalobce podal dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci k Nejvyššímu soudu ČR. 

• Žalovaný: společnosti EnergoHelis a.s. a REN Power CZ Solar VIII. s.r.o. Předmětem sporu je zaplacení dlužné úhra-
dy za zřízení věcného břemene a smluvní pokuty. Žaloba podána 11. 7. 2014. Aktuální stav: Okresní soud Brno-ven-
kov vydal elektronický platební rozkaz, žalovaní podali odpor proti platebnímu rozkazu. 

5.4 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI 

Teplárny Brno, a.s., budou v nadcházejícím období pokračovat v realizaci projektů vedoucích ke zvýšení zákaznické 
spokojenosti a zvyšování konkurenceschopnosti společnosti. Hlavní prioritou bude příprava opatření vedoucích ke 
snížení ceny tepla v roce 2017.

Základním zdrojem příjmů společnosti zůstanou tržby z  prodeje tepla a  elektřiny, přičemž předpokládáme růst 
prodeje služeb z  oblasti tepla. Zahájíme přípravu společnosti na prodej elektřiny a  plynu koncovým zákazníkům  
a zatraktivnění nabídky zákazníkům.

Management společnosti bude velmi pečlivě posuzovat veškeré finanční výdaje, které budou striktně využívány na 
maximalizaci efektivity výrobní a provozní činnosti společnosti. Také proto se management rozhodl implementovat 
výrobní a provozní controlling s cílem zajistit co nejefektivnější řízení výroby a distribuce tepla.

V oblasti nákladů bude management dále pokračovat v procesní a personální optimalizaci celé společnosti. Vedení 
společnosti dále předpokládá realizaci majetkové strategie společnosti, jejímž cílem bude prodej zbytného majetku 
společnosti.

V oblasti výroby očekáváme zefektivnění výroby zdroje PBS instalací nových plynových kotlů. Výrobní úsek bude 
realizovat generální opravy paroplynového cyklu s cílem prodloužení jeho životnosti a zvýšení účinnosti zdroje in-
stalací akumulační nádrže.

V oblasti provozní budeme pokračovat v přechodu pára/HV, který přinese efektivnější dodávky tepla 48 zákazní-
kům v oblasti městské části Brno-sever, Brno-střed, Brno-Židenice.

V oblasti personální budeme nadále pokračovat ve zvyšování ochrany a bezpečnosti práce, zvyšování kvalifikace 
zaměstnanců a zefektivnění organizace a řízení společnosti.
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Finance
Finanční řízení společnosti bude zaměřeno na snižování provozních nákladů, které umožní následně snížení pro-
dejní ceny tepla v roce 2017. Pro tento účel dojde k rozšíření controllingové činnosti o část výrobního a provozního 
controllingu s  cílem zajištění maximální efektivnosti využívání výrobních a  provozních kapacit. Dojde k  užšímu 
propojení controllingu napříč společností, což umožní lepší identifikaci potenciálu úspor. Nově počítáme s využívá-
ním finančních derivátů v rámci zajištění měnových a komoditních rizik. V oblasti investic budeme podporovat ty 
investiční projekty, které umožní firmě budoucí růst. Během následujících pěti let vynaloží společnost značnou část 
finančních prostředků do investic zaměřených na zvyšování efektivity výroby a distribuce tepla. V této souvislosti 
bude třeba zajistit financování těchto projektů a jednou z možností jsou příjmy z prodeje té části majetku společ-
nosti, kde není potenciál budoucího využití. Jako přirozený a efektivní zdroj financování bude společnost rovněž 
využívat příslušné dotační tituly, které jsou či budou vypsány. Finanční úsek bude současně zajišťovat zhodnocení 
volných finančních prostředků, přičemž prioritou bude bezpečné uložení hotovosti s minimální mírou rizika.

Obchod
Budeme rozvíjet koncepci obchodního úseku tak, abychom naplnili strategii společnosti, zvýšili spokojenost a loa-
jalitu zákazníků a  zahájili přípravu pro rozšíření prodeje tepla a  služeb o  prodej dalších komodit, a  to elektřiny 
a  zemního plynu koncovým zákazníkům. Společnost je dlouhodobě úspěšná v  připojování nových odběratelů 
a i v průběhu fiskálního roku 2014/2015 došlo k vysokému počtu akvizic. Bylo uzavřeno celkem 15 nových smluv 
o smlouvách budoucích na nové odběry s předpokládaným odběrem tepelné energie ve výši 39 480 GJ/rok. Zároveň 
byly uzavřeny kupní smlouvy na dodávku tepelné energie v návaznosti na dříve uzavřené smlouvy o smlouvě bu-
doucí v nasmlouvané výši dodávky tepelné energie 32 869 GJ/rok. Zahájíme přípravu cenové strategie na snížení 
ceny tepla a její komunikaci koncovým zákazníkům pro nadcházející fiskální rok. Chceme být multiutilitní společ-
ností, tzn. společností nabízející a dodávající teplo, chlad, elektřinu i zemní plyn našim odběratelům. V rámci do-
plňkových služeb budeme pokračovat v nabídce produktu havarijní služby a produktu PENB (průkazů energetické 
náročnosti budov). 

Obchod se také zaměří na již zmíněný rozvoj při přechodu z páry na horkou vodu, kdy ve fiskálním roce 2015/2016 
bude přepojeno celkem 48 VS u zákazníků společnosti. Do roku 2020 pak bude přepojeno z páry na horkou vodu 
dalších 281 VS.  Obchodníci společnosti připraví ve spolupráci s oddělením projekce pro všechny jednotlivé zákaz-
níky nabídku, která bude mimo jiné obsahovat návrh na rekonstrukci VS a její následné provozování s cílem zajistit 
kompletní přechod všech zákazníků na zásobování teplem horkou vodou. Ve výše uvedeném fiskálním roce se jedná 
o jednotlivé oblasti v městských částech Brno-střed, Brno-sever a Brno-Židenice.

Nadále se budeme věnovat posílení komunikace se všemi zákazníky. Budeme rozvíjet webové stránky a mobilní 
aplikaci, budeme pokračovat ve vydávání elektronických newsletterů a pořádání eventů a neformálních setkání 
pro jednotlivé skupiny zákazníků, abychom posílili vzájemné vazby. Plánujeme zrealizovat komplexní průzkum 
spokojenosti zákazníků a nově se také zaměříme na nastavení systému podávání zpětné vazby od zákazníků TB, 
a.s., formou menších pravidelných taktických průzkumů spokojenosti v průběhu celého fiskálního roku. Zároveň 
v rámci digitalizace zavedeme pro zákazníky možnost přístupu k jejich zákaznickým účtům přes webové rozhraní 
(extranet). V duchu nastavené komunikační strategie se zaměříme na posílení komunikace budovami a firemními 
vozy TB, a.s., budeme pokračovat ve stávající komunikaci obchodních i PR témat lokálními médii a v konání akcí 
pro veřejnost.

V oblasti sponzoringových aktivit bude zachována stávající strategie, založená především na podpoře brněnských 
nemocnic. Mimo standardní podporu menších subjektů zabývajících se charitativní činností a individuálních pro-
jektů na podporu kulturních, vzdělávacích a sportovních aktivit nově sponzoringové aktivity rozšíříme také o cíle-
nou podporu městských částí.
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Technický rozvoj a investice
Předpokládaný vývoj činnosti společnosti v oblasti investic je dán schváleným investičním plánem (IP) pro fiskální 
rok 2015/2016. Investiční plán klade důraz jak na zvyšování efektivity provozu zdrojů a distribuce, tak na zvyšování 
počtu nových připojení a rozvoj soustavy jako takový, a samozřejmě na obnovu stávajícího dožitého zařízení. 

V oblasti zvyšování efektivity zdrojů počítáme v následujícím fiskálním roce se zahájením instalace horkovodního 
plynového kotle na PBS, dokončení předpokládáme do konce roku 2016. Budeme pokračovat v  projekční přípravě 
akce „Vyvedení výkonu HVS SAKO do horkovodů Líšeň a Vinohrady“. Další zvyšování efektivity zdrojů vidíme v po-
stupné instalaci kogeneračních jednotek na plynových kotelnách společnosti. Důležitým cílem a  zároveň úkolem, 
který nám ukládá investiční plán, je v rámci efektivity distribuce tepla snižování ztrát v rozvodech tepelné energie. 
Uvedený úkol plníme především přechodem z rozvodů páry na rozvody horkovodní. Akce je naplánována až do roku 
2020 a pro letošní rok se počítá s realizací staveb v následujících oblastech:
• dokončení horkovodního propoje mezi provozy Špitálka (PŠ) a Červený mlýn (PČM)
• oblast parovodu Sever, ulice Přadlácká, Francouzská
• oblast třídy Kpt. Jaroše
• oblast ulice Cejl, Tkalcovská, přípojka pro měnírnu DPMB
• ulice M. Horákové – dokončení přechodu z páry na horkou vodu
• oblast ulice Nádražní 

Ke zvýšení efektivity distribuce přispěje také realizace akce Měření a identifikace ztrát online. V rámci rozvoje 
soustavy předpokládáme další výstavbu sítí v  oblasti sídliště Kamechy, Bystrc, dále v  lokalitě Sadová v  Králově 
Poli. Další výstavba probíhá dle požadavků obchodního úseku, výstavba přípojek tepla a výstavba nových lokál-
ních zdrojů:
• administrativní centrum Srbská 35b
• bytový dům Pod Petrovem B
• polyfunkční objekt ZONE INVEST, tř. Gen. Píky
• bytový dům Vranovská 17c
• bytový dům Francouzská 84
• polyfunkční dům Vídeňská 6, 8
• bytové domy IIIA, IVA Slatina – kasárna
• mateřská škola Kamechy
• bytový dům Palackého 139 – 147
• bytový dům Bělohorská 4
• bytový dům Poděbradova 56
• bytový dům Vlnitá 13
• a další

V rámci obnovy majetku společnosti je nutné realizovat:
• rekonstrukci rozvodny 110 kV v PČM
• rekonstrukci elektrických ochran MKA 10 a MKA 20 v PČM
• rekonstrukci vývodu na rozvodně PR6kV na PŠ
• rekonstrukci rozvodny vvn na PBS
• rekonstrukci horkovodu v MČ Židenice
• pokračovat v rekonstrukci výměníkových stanic vlastní spotřeby PŠ

Nezanedbatelnou částí investičního plánu jsou i investice do IT, do vozového parku, do strojů a zařízení a další.
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Výroba
Byla zpracována strategie velkých výrobních zdrojů, jejímž cílem je po dokončení přestavby soustavy zásobování 
teplem z parní na horkovodní a za pomoci diverzifikovaných zdrojů vyrábět a dodávat tepelnou i elektrickou energii 
s vysokou spolehlivostí a za přijatelnou cenu.

V příštím období budou jednotlivé velké výrobní zdroje rekonstruovány tak, aby vyhověly budoucím ekologickým 
požadavkům a také požadavkům rekonstruované tepelné sítě.

Ve fiskálním roce 2015/2016 bude zahájena rekonstrukce provozu Brno-sever. Jeden ze stávajících dožitých středo-
tlakých kotlů bude nahrazen dvojicí plynových horkovodních kotlů o výkonu 2× 15 MW. Dále bude na tomto zdroji 
pokračováno v projektu, jehož cílem je výstavba tepelného zařízení na spalování biomasy – dřevní štěpky.

V provozu Červený mlýn bude v příštím fiskálním roce provedena generální oprava spalovací turbíny a generáto-
ru. V souběhu s generální opravou bude realizována rekonstrukce elektrického vyvedení výkonu z paroplynového 
cyklu a rekonstrukce elektrických ochran. Bude dokončena rekonstrukce řídicího systému technologických zařízení 
zdroje. I na tomto zdroji budeme pokračovat v projektové přípravě na rekonstrukci horkovodních kotlů a rozšíření 
kapacity akumulace tepelné energie.

Dále bude pokračováno v úpravách velkých výrobních zdrojů v souběhu s přestavbou parní sítě na síť horkovodní. 
V následujícím roce bude zrušen parní propoj provozu Špitálka ↔ Červený mlýn a bude nahrazen propojem horko-
vodním. V provozech Špitálka a Červený mlýn bude zvýšen výkon čerpacích stanic horkovodních systémů a v provo-
zu Červený mlýn rekonstruována chemická úpravna vody.

Provoz technologických zařízení bude řízen tak, aby požadavky odběratelů tepla, kteří jsou připojeni na síť zásobo-
vání teplem, byly kryty s co nejvyšší mírou spolehlivosti a efektivity. Bude pokračovat úzká technologická spoluprá-
ce se společností SAKO Brno, a.s., jak v oblasti nákupu tepelné a elektrické energie, tak v oblasti přípravy nových 
projektů (vyvedení tepla v horké vodě, výstavba horkovodní stanice v SAKO Brno, a.s.).

Ve výrobním úseku budeme dále pokračovat v realizaci optimalizace vynakládaných nákladů při provozu a údržbě 
technologických zařízení. Ve fiskálním roce 2015/2016 bude zahájen proces personální optimalizace výrobního úse-
ku, která bude reflektovat současné využití výrobního zařízení a také předpokládané změny technologie v časovém 
období do roku 2020.

Provoz
Provozní úsek společnosti bude nadále prostřednictvím rozvodů primární a sekundární tepelné energie, a zejména 
provozováním lokálních zdrojů zajišťovat kvalitní a kvantitativně dostačující dodávky tepelné energie svým odbě-
ratelům včetně zabezpečení zákonného měření. Provozní úsek bude usilovat o dosažení vysoké účinnosti lokálních 
zdrojů a rozvodů při vysoké efektivitě vložených finančních prostředků na provozní činnost, z čehož vyplývá, že na-
dále budeme pokračovat v optimalizaci vynaložených nákladů na opravy, údržbu a servis technologických zařízení. 
Ke zvýšení efektivity distribuce přispěje také realizace akce Měření a identifikace ztrát online.

V rámci rozvoje provozní úsek předpokládá zahájení provozu nových lokálních zdrojů a sítí v oblasti sídliště Kame-
chy, Bystrc, dále v lokalitě Sadová v Králově Poli a další provozování lokálních zdrojů a sítí podle požadavků obchod-
ního úseku. 

Provozní úsek předpokládá výstavbu a následný provoz kogeneračních jednotek o výkonu 80–250 kWe do prostor 
lokálních zdrojů: K8 Kosmonautů 15a, K19 Irkutská 2a, PK6 Opálkova 6a, PK4 Vondrákova 25a, K5/1 Pavlovská 5a. 
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Přínos těchto aktivit je především v kombinované výrobě a prodeji tepelné a elektrické energie, ve vlastní výrobě 
a spotřebě elektrické energie a v čerpání zeleného bonusu.

Provozní úsek svým odborem provozu sítí CZT na základě investiční akce přechod pára – horká voda v ulicích Černo-
polní, Sportovní, Francouzská, Přadlácká, Milady Horákové, tř. Kpt. Jaroše, nám. 28. října a ulici Bašty je připraven 
k provozování těchto v budoucnu nově zrekonstruovaných rozvodů. 

Provozní úsek svým odborem oprav a údržby bude nadále poskytovat interní opravy, údržbu a servis lokálních zdro-
jů. Odbor oprav a údržby bude využívat své kapacity pro práce spojené s investiční výstavbou (akce přechod pára – 
horká voda – výstavba výměníkových stanic). Odbor oprav a údržby bude ve větší míře spolupracovat s obchodním 
úsekem na zlepšení a rozšíření poskytovaných služeb s cílem získat dalšího spokojeného zákazníka.

Personalistika
Teplárny Brno, a.s., jsou společností, která dbá na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), proto  budou usilo-
vat o  zavedení normy OHSAS 18001, která stanoví požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, umožní nám řídit rizika BOZP a zlepšovat úroveň v této oblasti. Norma OHSAS 18001 je návodem pro vybu-
dování systému managementu BOZP, který pomůže eliminovat nebo minimalizovat rizika pro pracovníky Tepláren 
Brno, a.s., a další zainteresované strany, jejichž aktivity jsou spojeny s riziky pro BOZP.

V  souvislosti se získanými certifikáty ISO budou Teplárny Brno, a.s., dodržovat bezpečnostní politiku dle normy  
ISO/IEC 27001 a  vytyčovat a  plnit cíle společnosti dle normy ISO/IEC 9001. Na základě nově získaných certifikátů  
ISO 14001 Systému environmentálního managementu a ISO 50001 Systému managementu hospodaření s energií bu-
deme plnit požadavky z nich vyplývající. I nadále se zaměřujeme na stálé zvyšování bezpečnosti práce zaměstnanců 
v rámci certifikace Bezpečný podnik, a ochrany životního prostředí ve všech provozovaných oblastech společnos-
ti, vytváření podmínek pro částečné pracovní úvazky a zajištění příjemného pracovního prostředí. Zároveň bude 
podporován odborný růst a zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Ve fiskálním roce 2015/2016 se bude pokračovat na 
personální optimalizaci provozního a výrobního úseku. Bude též pokračovat práce na sociálním programu Tepláren 
Brno, a.s., a bude probíhat nové vyjednávání Kolektivní smlouvy na fiskální rok 2016/2017.

Teplárny Brno, a.s., chtějí být zaměstnavatelem, jehož dobré jméno přitahuje kvalitní uchazeče o zaměstnání, a mo-
derní organizací spolupracující se středními a vysokými školami.

5.5 AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE

Ve fiskálním roce 2014/2015 společnost neprováděla vědeckou ani výzkumnou činnost.

Teplárny Brno, a.s., spolupracovaly s Vysokým učením technickým v Brně. Pravidelně konzultovaly s pracovníky 
této školy strategii rozvoje společnosti a také detailní analýzy budoucích investičních záměrů.

5.6 AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY

5.6.1 Životní prostředí

Mezi dlouhodobé cíle Tepláren Brno, a.s., patří vybudování efektivní a ekologické dodávky energie. Proto i v průbě-
hu období 10/2014–09/2015 bylo jedním z hlavních cílů setrvat mezi společnostmi nejšetrnějšími k životnímu pro-
středí v kategorii výroby tepla a elektřiny v republice. 
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V uplynulém období společnost rozšířila svoje portfolio o certifikát dle ČSN EN ISO 14001 (Systém environmentální-
ho managementu) a ČSN EN ISO 50001 (Systém energetického managementu).

Ochrana ovzduší:
Na všech velkých spalovacích zdrojích jsou instalovány měřicí přístroje pro  kontinuální měření emisí látek do 
ovzduší, nebo jsou emise pravidelně kontrolovány na základě legislativně stanovených jednorázových měření. Toto 
měření je nedílnou součástí ekologického a ekonomického provozování zařízení. Množství emisí v jednotlivých pro-
vozech je bez výkyvů a je přímo závislé na množství spotřebovaného primárního paliva, kterým byl téměř výhradně 
zemní plyn, na jednom zdroji biomasa. Emisní limity stanovené jednotlivými integrovanými povoleními, rozhodnu-
tími a legislativou byly a jsou dodržovány. 

Vyprodukované emise oxidů dusíku a oxidu uhelnatého ze zdrojů společnosti ve fiskálním roce 10/2014–9/2015:

celkový jmenovitý tepelný příkon zdroje   NOx CO

do 300 kW t/rok 4,33 1,07

od 0,3 do 1 MW t/rok 0,48 0,36

od 1 do 5 MW t/rok 33,76 2,61

od 5 do 50 MW t/rok 17,08 3,48

nad 50 MW t/rok 126,97 58,53

Celkem t/rok 182,62 66,06

Odpadové hospodářství:
Při nakládání s  odpady postupujeme v  souladu s  platnou legislativou. Vyprodukované odpady jsou předávány 
oprávněným osobám k  jejich přednostnímu využití nebo odstranění. V  naší společnosti je samozřejmostí systém 
třídění komunálního odpadu. Třídí se papír, sklo, plasty a také elektroodpad. 

V roce 2015 se společnost zapojila do charitativně ekologického projektu umístěním sběrného kontejneru na použitý 
textil, obuv a hračky.

Celkem bylo za fiskální rok 2014/2015 vyprodukováno 1201 t odpadu, z toho 2,532 t kategorie nebezpečný.

Vodní hospodářství:
Při nakládání s vodami postupujeme podle platné vodoprávní legislativy a vydaných rozhodnutí. Pro technologické 
účely se na provozech Špitálka a Brno-sever odebírá povrchová voda z řeky Svitavy, a upravená odpadní voda z che-
mické úpravny vody se do toku vypouští. Odběr i vypouštění odpadních vod (jejich množství a kvalita) jsou stanove-
ny podmínkami příslušných integrovaných povolení. Ve fiskálním roce 2014/2015 se takto odebralo 597 913 m3 a vy-
pustilo 252 484 m3 vody. Z vodovodního řadu bylo odebráno celkem 507 328 m3 pitné vody, především pro doplňování 
topných systémů a pro výrobu teplé užitkové vody. Do veřejné kanalizace bylo odvedeno 516 769 m3 odpadní vody, 
65 634 m3 kondenzátu a 20 892 m3 srážkových vod.

Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů:
Emisní obchodování s  povolenkami je stále ve  třetím obchodovacím období (2013–2020), kdy se nadále omezeně 
a v klesajícím trendu přidělují povolenky zdarma. V období od října 2014 do září 2015 bylo spotřebováno 212 387 
povolenek.
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Mimořádné události:
Ve sledovaném období nedošlo na úseku životního prostředí v celé společnosti k žádné mimořádné události, která by 
byla posuzována jako havárie nebo ohrožení životního prostředí.

Teplárny Brno, a.s., vs. orgány státní správy:
Všechna legislativně stanovená hlášení za jednotlivé oblasti životního prostředí byla řádně a ve stanovených termí-
nech odeslána na příslušné orgány státní správy a případné vyplývající stanovené poplatky byly v řádných termí-
nech zaplaceny.

5.6.2 Pracovněprávní vztahy

Personální oblast
Snaha o co nejefektivnější fungování naší společnosti je dlouhodobý a systematický proces, který se skládá z mno-
ha opatření v nejrůznějších oblastech dotýkajících se všech pracovníků. Jedním takovým je hledání úspor v kapito-
le osobních nákladů, čehož je dosahováno pomocí personálních auditů s cílem vyhodnotit efektivitu nastavených 
procesů s návrhem následných úsporných opatření. V uplynulém fiskálním roce prošla naše společnost personál-
ním auditem provozního úseku a byl zahájen audit na výrobním úseku. Po důkladném seznámení se s organizační 
strukturou provozního úseku a pracovními náplněmi jednotlivých pracovníků doporučili auditoři soubor opatření, 
jehož výsledkem bylo zrušení celkem 18 pracovních míst, což znamenalo ukončení pracovního poměru pro 14 za-
městnanců v kategorii D na pozici obsluha tepelných zdrojů z odboru lokálních zdrojů. Všem zaměstnancům jsme 
se snažili poskytnout maximální podporu, ať již např. formou pomoci hledání volného pracovního místa v ostatních 
městských společnostech, nebo poskytnutím informací sloužících k hledání nového uplatnění.

Z důvodu zvýšení efektivity řídicích procesů došlo v průběhu uplynulého fiskálního roku v naší společnosti k vytvo-
ření nové podoby obchodního úseku. K 1. 5. 2015 byl nově zřízen úsek obchodního ředitele. Záměrem této organizační 
změny byla především koncentrace prodejních činností, včetně příjmů společnosti, do jednoho místa, a to jak z pro-
deje tepla a elektřiny, tak i služeb. 

Přepočtený stav zaměstnanců na plně zaměstnané činil 445 zaměstnanců. Všechna volná pracovní místa byla obsa-
zována na základě výběrových řízení kvalifikovanými a odborně i profesně zdatnými zaměstnanci dle vnitřní směr-
nice ISO_SM_TB_55 Pravidla pro přijímání nových zaměstnanců. Pracovní pozice uvolňované z důvodu odchodů za-
městnanců do starobního důchodu byly obsazovány nebo neobsazovány s ohledem na budoucí rozvoj společnosti. 

Kvalifikace zaměstnanců
K  zajištění personálního a  profesního rozvoje zaměstnanců přispívá společnost organizací různých vzdělávacích 
akcí. Jedná se jak o školení, která jsou povinná ze zákona, tak o oblast vzdělávání  na úrovni odborných znalostí. Ne-
malá pozornost je věnována taktéž školení tzv. soft skills  u managementu společnosti. V tomto fiskálním roce jsme 
se také zapojili do dotačního projektu ministerstva průmyslu a obchodu zabývajícího se zvýšením úrovně odbor-
ných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v energetice. Touto aktivní činností na poli 
vzdělávání firma zajišťuje zaměstnávání kvalifikovaných odborníků, kteří napomáhají dosažení strategických cílů 
společnosti. 

Péče o pracovní prostředí
Nejen z  hlediska bezpečnosti a  zdraví při práci se společnost snaží o  aktivní přístup v  péči o  pracovní prostředí. 
Příznivé pracovní podmínky pak napomáhají k optimalizaci pracovního výkonu a pozitivní motivaci zaměstnanců. 
Pravidelně ve stanovených termínech jsou prováděny dohledy na pracovištích společnosti poskytovatelem pracov-
nělékařských služeb. 
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Vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci 
Společnost maximálně dbá na dodržování pracovněprávní legislativy a z ní vyplývající povinnosti plní svědomitě 
tak, jak jí zákon ukládá. V oblasti pracovněprávních vztahů má své nezastupitelné místo také Kolektivní smlouva, 
která byla uzavřena s  odborovou organizací a  dává si za cíl rozvíjet společnou vůlí prosperitu zaměstnavatele za 
současného uspokojování potřeb a zájmů zaměstnanců.

Kvalifikační struktura zaměstnanců k 30. 9. 2015

Zdravotní péče
Pracovnělékařské služby jsou zajišťovány poskytovatelem zdravotních služeb včetně služeb závodně preventivní 
péče. Ve společnosti je taktéž v rámci sociálního fondu uplatňován benefitní program spočívající v možnosti čerpat 
finanční prostředky na nadstandardní zdravotní péči, léčebné pobyty, tělovýchovu a sport nebo služby sloužící k od-
stranění nepříznivých vlivů na zdraví zaměstnance.

Certifikace ISO
V uplynulém fiskálním roce proběhl audit v rámci implementace norem ISO 14001 a ISO 50001. Společnost Teplárny 
Brno, a.s., úspěšně prošla auditem a získala certifikáty Systém environmentálního managementu ISO 14001 a Systém 
managementu hospodaření s energií ISO 50001. Auditoři společnosti TAYLLOR & COX provedli nezávislý interní au-
dit, při kterém nebyla v Teplárnách Brno, a.s., nalezena žádná neshoda. Při certifikačním auditu byla identifikována 
pouze doporučení ke zlepšování, která budou v průběhu roků 2015–2016 v TB, a.s., realizována pro další podporu 
systémů ISO 14001 a ISO 50001. Obě certifikace budou každoročně obhajovány. 

Vlastní certifikaci předcházela důkladná příprava, v níž byla zpracována a vydána Příručka EMS a EnMS, Cíle EMS 
a EnMS a dále Environmentální a energetická politika.

Audit konstatoval následující silné stránky společnosti:
• dobře zavedený systém dle ISO 14001 a ISO 50001
• angažovanost a odborná znalost představitele vedení i manažerů pro EMS a EnMS
• řízení dokumentace na vysoké úrovni

Základní vzdělání – 2 %

Vyučení – 35 %

Vyučení s maturitou – 13 %

ÚSO vzdělání – 29 %

Vysokoškolské vzdělání – 21 %

35 %

13 %

29 %

21 %

2 %
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V průběhu roku proběhly také dozorové audity v rámci norem ISO 9001 a ISO 27001. Teplárny Brno, a.s., úspěšně pro-
šly auditem a obhájily certifikáty systémů ISO 9001 a ISO 27001. Dozorovým auditům předcházela důkladná přípra-
va, v níž byla realizována nápravná opatření z předchozích interních auditů, která jsou nezbytná pro úspěšný audit.

Bezpečnost práce 
Systém komplexního řízení BOZP a ochrany životního prostředí probíhá ve společnosti podle platných požadavků 
programu „Bezpečný podnik“, příručky ILO – OSH 2001 a OHSAS 18001:2007. Kontrolní činnost prováděná odpověd-
nými zaměstnanci se zaměřuje na stálé zvyšování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí ve všech provo-
zovaných oblastech společnosti. Cílem těchto kontrol je identifikace skutečných a potenciálních neshod (tzv. skoro-
nehody a pracovní rizika) a tím předcházení skutečným nehodám a pracovním úrazům. 

V hodnoceném období byl registrován jeden úraz nezaviněný společností. 

Obhajoba osvědčení „Bezpečný podnik“ proběhne příští rok v dubnu. 

5.7 ORGANIZAČNÍ SLOŽKY SPOLEČNOSTI V ZAHRANIČÍ

Společnost nemá v zahraničí žádné organizační složky.

5.8  SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ PRO 
NAPLNĚNÍ ÚČELU VÝROČNÍ ZPRÁVY

Rada města Brna v  působnosti valné hromady společnosti Teplárny Brno, a.s., na svém zasedání konaném dne 
15. 12. 2015 rozhodla o změně v představenstvu a dozorčí radě společnosti. Rada města Brna v působnosti valné hro-
mady schválila odstoupení Ing. Jiřího Faltýnka z funkce místopředsedy představenstva a odvolala z funkce předsedu 
dozorčí rady Bc. Tomáše Kratochvíla. Dále byli zvoleni noví členové orgánů společnosti, a to Ing. Petr Fajmon, MBA, 
generální ředitel společnosti, do funkce člena představenstva a Ing. Jiří Faltýnek do funkce člena dozorčí rady.
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH

6. ZPRÁVA O VZTAZÍCH 

Společnost: 
Obchodní firma společnosti: Teplárny Brno, a.s.
Sídlo společnosti: Brno-Lesná, Okružní 25, 638 00  Brno
IČ:  46347534
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 786
(dále jen „společnost“)

Představenstvo společnosti na svém zasedání dne 21. 12. 2015
1) konstatovalo, že:
je povinno vypracovat v souladu s ustanovením § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích), zprávu o vztazích (dále jen „zpráva“).

2) schválilo tuto 

ZPRÁVU O VZTAZÍCH  ZA  ÚČETNÍ OBDOBÍ ŘÍJEN 2014 AŽ ZÁŘÍ 2015

1. STRUKTURA VZTAHŮ MEZI OSOBAMI 
1.1 OVLÁDANÁ OSOBA 
Teplárny Brno, a.s.
Sídlo společnosti: Brno-Lesná, Okružní 25, 638 00  Brno
IČ: 46347534
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 786

1.2 OVLÁDAJÍCÍ OSOBA
Statutární město Brno 
Sídlo:  Dominikánské nám. 1, 602 00  Brno
IČ:  44992785

1.3 OSOBY OVLÁDANÉ STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU
Brněnské komunikace a.s.
Sídlo společnosti:  Renneská třída 787/1a, 639 00  Brno
IČ:  60733098
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1479

Dopravní podnik města Brna, a.s.
Sídlo společnosti:  Hlinky 151, 603 00  Brno
IČ:  25508881
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2463

Technické sítě Brno, akciová společnost 
Sídlo společnosti:  Barvířská 5, 602 00  Brno
IČ:  25512285
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2500
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SAKO Brno, a.s. 
Sídlo společnosti:  Jedovnická 2, 628 00  Brno
IČ:  60713470
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1371

ASTV, s.r.o. – podíl 51%
Sídlo společnosti:  Jedovnická 2, 628 00  Brno
IČ:  27674622
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 50990 

STAREZ - SPORT, a.s.
Sídlo společnosti:  Křídlovická 911/34, 603 00  Brno
IČ:  26932211
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4174 

Lesy města Brna, a.s.
Sídlo společnosti:  Křížkovského 247, 664 34  Kuřim
IČ:  60713356
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4713 

Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.
Sídlo společnosti:  Koliště 7, 602 00  Brno
 IČ:  60713330
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5828 
 
Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
Sídlo společnosti:  Hybešova 254/16, 602 00  Brno 
IČ:  46347275
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 783

Technologický Park Brno, a. s.
Sídlo společnosti:  Purkyňova 646/107, Medlánky, 612 00  Brno 
IČ:  48532215
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1034 

KORDIS JMK, a.s.
Sídlo společnosti:  Nové sady 946/30, 602 00  Brno
IČ:  26298465
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6753 

1.4. OSOBY OVLÁDANÉ OVLÁDANOU OSOBOU
Společnost Teplárny Brno, a.s., nedisponuje majetkovou účastí v žádné obchodní společnosti.

2. ÚLOHA OVLÁDANÉ OSOBY V PODNIKATELSKÉM SESKUPENÍ
Úlohou společnosti Teplárny Brno, a.s., je výroba tepelné a elektrické energie a zajištění komplexní a spolehlivé do-
dávky těchto energií zákazníkům ve městě Brně s cílem zkvalitnění jejich života.
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3. ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ
3.1 ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ
V  celém sledovaném období vykonávalo rozhodující vliv na činnost společnosti statutární město Brno. Ovládající 
osoba vykonávala ovládání zejména prostřednictvím osob jmenovaných do orgánů společnosti. 

3.2 PERSONÁLNÍ PROPOJENÍ
Předseda představenstva společnosti Mgr. Petr Hladík byl v rozhodném období místopředsedou dozorčí rady propo-
jené osoby Dopravní podnik města Brna, a.s.

Členka představenstva společnosti Bc. Barbora Maťáková byla v rozhodném období členkou dozorčí rady propojené 
osoby Technické sítě Brno, akciová společnost.

Členka představenstva společnosti Ing. Jana Drápalová byla v rozhodném období předsedkyní představenstva pro-
pojené osoby SAKO Brno, a.s., a členkou dozorčí rady propojené osoby ASTV, s.r.o. 

Předseda dozorčí rady společnosti Bc. Tomáš Kratochvíl byl v rozhodném období předsedou představenstva propo-
jené osoby Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., a místopředsedou představenstva propojené osoby Dopravní podnik 
města Brna, a.s.

Členka dozorčí rady společnosti JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D., byla v rozhodném období členkou představenstva pro-
pojené osoby Technologický park Brno, a.s.

3.3 STRUKTURA PROPOJENÍ
Společnosti ovládané statutárním městem Brnem 
Společnosti se 100% majetkovou účastí statutárního města Brna:
• Brněnské komunikace a.s.
• Dopravní podnik města Brna, a.s.
• Technické sítě Brno, akciová společnost
• SAKO Brno, a.s.
• STAREZ - SPORT, a.s.
• Lesy města Brna, a.s. 
• Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.
• Teplárny Brno, a.s. 

Společnosti, ve kterých má statutární město Brno rozhodující vliv na řízení:
• Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (majetková účast 51 %)
• Technologický Park Brno, a.s. (majetková účast 50 %)
• KORDIS JMK, a.s. (majetková účast 49 %) 

4.  PŘEHLED JEDNÁNÍ UČINĚNÝCH NA POPUD NEBO V ZÁJMU OVLÁDAJÍCÍ OSOBY NEBO JÍ OVLÁDANÝCH 
OSOB TÝKAJÍCÍ SE MAJETKU, KTERÝ PŘESAHUJE 10 % VLASTNÍHO KAPITÁLU OVLÁDANÉ OSOBY ZJIŠ-
TĚNÉHO PODLE POSLEDNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA POSUZOVANÉ OBDOBÍ

Společnost Teplárny Brno, a.s., neučinila v průběhu účetního období od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015 žádné jednání na 
popud nebo v  zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob týkající se majetku, který přesahuje 10 % vlastního 
kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.
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5.  PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV MEZI OSOBOU OVLÁDANOU A OSOBOU OVLÁDAJÍCÍ NEBO OSOBAMI JÍ 
OVLÁDANÝMI 

Osoba Název smlouvy

Statutární město Brno

Smlouvy o provozování horkovodní přípojky 

Smlouvy na pronájem nebytových prostor a věcí movitých 

Smlouvy o provozu a správě tepelných rozvodů

Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 

Nájemní smlouva při nájmu sekundárních kolektorů 

Nájemní smlouvy na pronájem tepelných zařízení (výměníkové stanice, plynové 
kotelny)

Smlouvy o zřízení služebnosti

Nájemní smlouvy na pronájem tepelného zdroje

Smlouvy o dílo – na poskytování havarijní služby

Smlouvy o dílo – odečítání hodnot indikátorů a vodoměrů, rozdělení nákladů na 
dodávku tepelné energie

Smlouvy o rozúčtování nákladů na ÚT a TUV

Smlouvy o umístění sdělovacího kabelu a antény

Smlouva o provozování a údržbě ohřívačů TUV

Smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti a o zřízení služebnosti

Nájemní smlouvy (pozemky)

Smlouvy o dílo

Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní a nájemní / o zřízení služebnosti

Dopravní podnik města Brna, 
a.s. Smlouva o dodávce elektřiny v letech 2014 a 2015 – Měnírny Brno

Technické sítě Brno, akciová 
společnost Smlouva o pronájmu místa v kolektoru

SAKO Brno, a.s. 

Smlouvy o převzetí a svozu (komunálního) odpadu

Smlouvy o dodávkách a převzetí spalitelného odpadu 

Kupní smlouva na dodávku a odběr tepelné energie

Kupní smlouva na dodávku elektřiny 

Brněnské vodárny 
a kanalizace, a.s.

Smlouvy o odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu

Smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod pro veřejnou potřebu 

Brněnské komunikace a.s.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti

Smlouva o zřízení služebnosti

Technologický Park Brno, a.s. Smlouva o zřízení služebnosti

Všechny uvedené smlouvy byly uzavřeny na základě běžných obchodních podmínek.



ZPRÁVA O VZTAZÍCH

40

6

6. OBJEMOVÁ PLNĚNÍ 
6.1 Společnost nakupuje výrobky a služby od propojených osob
Přehled plnění 10/2014–09/2015 (vč. DPH):

Osoba plnění objem v tis. Kč

statutární město Brno
pronájem a služby spojené s pronájmem (el. 
energie, vodné), pronájem místa v kolektorech, 
věcná břemena

 11 810

Lesy města Brna, a.s. nákup štěpky  14 851

Technické sítě Brno, akciová společnost pronájem kolektorů, požární dohled  14 076

SAKO Brno, a.s. dodávka tepelné energie, odstranění odpadu, 
dodávka elektřiny   254 065

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. vodné, stočné   44 621

Dopravní podnik města Brna, a.s. roční kupóny, jízdy autobusem 33

STAREZ - SPORT, a.s. čipy na plavání 12

6.2 Společnost prodává výrobky a poskytuje služby propojeným osobám
Přehled plnění 10/2014–09/2015 (vč. DPH):
6.2.1 Plnění ze smluv o dodávce tepla

Osoba objem v tis. Kč

statutární město Brno (včetně městských částí) 265 086

Brněnské komunikace a.s. 2 037

Dopravní podnik města Brna, a.s. 15 658

Technické sítě Brno, akciová společnost 594

STAREZ - SPORT, a.s. 9 859 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 402

Technologický Park Brno, a.s. 1 079

6.2.2 Plnění z ostatních smluv

Osoba plnění objem v tis. Kč

Statutární město Brno (včetně městských částí)
opravy, služby 3 735

pronájem nebytových prostor 224

Technické sítě Brno, akciová společnost
pronájem nebytových prostor 21

služby 10

Dopravní podnik města Brna, a.s. služby, elektřina 71 889

SAKO Brno, a.s. elektřina 658

STAREZ - SPORT, a.s. služby 24

6.3 Krátkodobé závazky k 30. 9. 2015 k propojeným osobám
Z plnění uvedených v bodě 6.1 vyplynuly následující závazky k ovládající a k propojeným osobám 
v celkové výši:  24 682 tis. Kč  
Z plnění uvedených v bodě 6.2 vyplynuly následující závazky: 
Krátkodobé závazky (do splatnosti) ze smluv o dodávce tepla – zálohové platby za 1–9/2015 
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(MMB vč. MČ + propojené osoby): 302 267 tis. Kč
Krátkodobé závazky (do splatnosti) z ostatních smluv: 0 

6.4 Krátkodobé pohledávky k 30. 9. 2015 k propojeným osobám 
Z plnění uvedených v bodě 6.2 vyplynuly následující pohledávky k ovládající a k propojeným osobám

Krátkodobé pohledávky (do splatnosti) ze smluv o dodávce tepla: 78 tis. Kč
Krátkodobé pohledávky (po splatnosti) ze smluv o dodávce tepla: 0 
Krátkodobé pohledávky (do splatnosti) z ostatních smluv: celkem  10 442 tis. Kč 
Krátkodobé pohledávky (po splatnosti) z ostatních smluv: celkem  0  

7. POSOUZENÍ, ZDA OVLÁDANÉ OSOBĚ VZNIKLA ÚJMA, A POSOUZENÍ JEJÍHO VYROVNÁNÍ 
Společnosti Teplárny Brno, a.s., nevznikla v průběhu účetního období od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015 újma na základě 
vlivu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob.

8. ZHODNOCENÍ VÝHOD A NEVÝHOD PLYNOUCÍCH ZE VZTAHŮ MEZI OSOBAMI UVEDENÝMI V TÉTO ZPRÁVĚ 
8.1 Výhody 
Jednou z hlavních výhod, která plyne ze vztahů mezi osobami uvedenými v této zprávě, je skutečnost, že hospoda-
ření společnosti není primárně zaměřené na tvorbu zisku, ale důležitým kritériem je rovněž udržení stabilní ceny 
tepelné energie. Další výhodou je rovněž možnost užší spolupráce s ostatními společnostmi ovládanými ovládající 
osobou.

8.2 Nevýhody 
Ze vztahů mezi propojenými osobami neplynou žádné podstatné nevýhody.

8.3 Zhodnocení, zda převládají výhody či nevýhody 
Na základě zhodnocení výše uvedených výhod a nevýhod lze konstatovat, že výhody vyplývající ze vztahů mezi pro-
pojenými osobami převládají nad nevýhodami.

8.4 Rizika stávající struktury pro ovládanou osobu
Společnosti Teplárny Brno, a.s., nejsou známa žádná rizika stávající struktury pro ovládanou osobu.

9. ZÁVĚR
S ohledem na prověřené právní vztahy mezi společností, ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající 
osobou v účetním období od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015 je zřejmé, že mezi těmito společnostmi nebyly v účetním období 
uzavřeny žádné obchodní smlouvy, učiněna opatření, právní úkony ani ostatní plnění, která by měla za následek pro 
společnost újmu nebo nepřiměřenou výhodu. 

Zpráva byla zpracována a  schválena v  představenstvu společnosti Teplárny Brno, a.s., na zasedání konaném dne  
21. 12. 2015.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mgr. Petr Hladík Ing. Petr Fajmon 
předseda představenstva místopředseda představenstva
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7. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O KONTROLNÍ ČINNOSTI ZA 
HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014/2015

Dozorčí rada společnosti Teplárny Brno, a.s, prováděla v období hospodářského roku 2014/2015, tj. od 1. 10. 2014 do 
30. 9. 2015, v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a stanovami společnosti dohled nad výko-
nem působnosti představenstva a uskutečňováním podnikatelské činnosti společnosti.

Složení dozorčí rady společnosti Teplárny Brno, a.s., bylo v rámci hospodářského roku 2014/2015 následující:

V období do 30. 11. 2014 pracovala dozorčí rada s obsazením funkcí takto:
Předseda: Bc. Miloslav Humpolíček 
Místopředseda: Ing. Pavel Březa 
Členové: Jiří Brejcha 
 JUDr. Michal Chládek
 Ing. Ladislav Ochrana  
 Bc. Marie Paděrová
 Jaroslav Švanda
 Mgr. Zdeňka Tůmová
 Ing. Petra Vítková 

Od 1. 12. 2014 pracovala v následujícím složení:
Předseda: Bc. Tomáš Kratochvíl
Místopředseda: MUDr. Daniel Rychnovský 
Členové: JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D.
 JUDr. Jiří Oliva
 Ing. Ladislav Ochrana
 Jiří Brejcha
 Jaroslav Švanda

K 15. 12. 2015 došlo ke změně ve složení dozorčí rady, která od tohoto data působí ve složení: 
 Ing. Jiří Faltýnek
 MUDr. Daniel Rychnovský 
 JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D.
 JUDr. Jiří Oliva
 Ing. Ladislav Ochrana
 Jiří Brejcha
 Jaroslav Švanda

V  kontrolní činnosti věnovala dozorčí rada pozornost oblasti ekonomiky společnosti, jejího financování a  plnění 
podnikatelského plánu, s důrazem na změny, které v průběhu roku nastaly uvnitř společnosti a ve vnějších podmín-
kách pro její činnost. Dozorčí radě byly ze strany společnosti předávány veškeré materiály potřebné pro její činnost 
tak, aby byla průběžně informována o výsledcích hospodaření, stavu pohledávek a stavu uzavíraných důležitých ob-
chodních smluv. Zástupci vedení společnosti byli přítomni projednávání všech vybraných bodů programu každého 
zasedání dozorčí rady a odpovídali na případné otázky členů dozorčí rady v diskusi.
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Dozorčí rada byla průběžně informována o přijatých usneseních představenstva společnosti. Při své kontrolní čin-
nosti dozorčí rada neshledala žádné věcné ani formální vady v jednání a činnosti představenstva společnosti.

V souvislosti s ukončením hospodářského roku 2014/2015 byla dozorčí rada seznámena se Zprávou o vztazích mezi 
propojenými osobami za účetní období 10/2014–09/2015 schválenou představenstvem na zasedání konaném dne 
21. 12. 2015, vzala ji na vědomí a nemá k ní výhrady.

V rámci své kontrolní pravomoci dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období od 
1. 10. 2014 do 30. 9. 2015 a seznámila se se Zprávou auditora Ing. Otakara Hory, CSc., osvědčení č. 1197 Komory audito-
rů České republiky (KAČR), ze společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o., ze dne 4. 12. 2015 o ověření řádné účet-
ní závěrky za účetní období do 30. 9. 2015. Auditor konstatuje, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv 
a pasiv společnosti Teplárny Brno, a.s., k 30. září 2015 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních 
toků za rok končící 30. září 2015 v souladu s českými účetními předpisy. 

Dozorčí rada rovněž v souladu se stanovami společnosti přezkoumala na svém zasedání konaném dne 21. 12. 2015 
návrh představenstva na rozdělení zisku za hospodářský rok 2014/2015 schválený na zasedání představenstva kona-
ném dne 21. 12. 2015 a konstatovala, že k návrhu nemá výhrady. 

Zisk k rozdělení 10 870 134,09 Kč
z toho:   
příděl do sociálního fondu 4 060 000,00 Kč
výplata tantiém 0,00 Kč
výplata dividend 0,00 Kč
příděl do nerozděleného zisku 6 810 134,09 Kč

Po přezkoumání všech dokumentů vztahujících se k ukončení hospodářského roku 2014/2015 dozorčí rada navrhuje 
jedinému akcionáři společnosti, aby v působnosti valné hromady schválil řádnou účetní závěrku společnosti Teplár-
ny Brno, a.s., za účetní období od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015 a v souladu s návrhem představenstva rozhodl o rozdělení 
zisku za hospodářský rok 2014/2015.

V Brně dne 21. 12. 2015

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Ing. Jiří Faltýnek 
  předseda dozorčí rady
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9. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30. ZÁŘÍ 2015

Název společnosti: Teplárny Brno, a.s.
Sídlo: Okružní 25, 638 00  Brno – Lesná 
Právní forma: akciová společnost
IČ: 46347534

Součásti účetní závěrky:
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Přehled o peněžních tocích
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Příloha k účetní závěrce

Účetní závěrka byla sestavena dne 4. prosince 2015.

Statutární orgán účetní jednotky Podpis

Mgr. Petr Hladík
předseda představenstva

Ing. Jiří Faltýnek
místopředseda představenstva
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10.  PROHLÁŠENÍ OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ 
ZPRÁVU

Prohlašujeme, že všechny údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnostem nastalým ve sledovaném obdo-
bí s uvedením rozhodných skutečností nastalých i po jeho uplynutí až do data vydání výroční zprávy. Žádné podstat-
né okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení dosažených hospodářských výsledků a postavení 
společnosti, nebyly vynechány.

V Brně dne 12. 1. 2016

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mgr. Petr Hladík Ing. Petr Fajmon 
předseda představenstva místopředseda představenstva
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11. KONTAKTNÍ ÚDAJE 

Název: Teplárny Brno, a.s.
Sídlo: Okružní 25, 638 00  Brno
Telefon: 545 161 111
Fax: 545 169 999
E-mail: mail@teplarny.cz
www:  http://www.teplarny.cz

64

11





Teplárny Brno, a.s.

Okružní 25, 638 00  Brno

Tel.: 545 161 111

Dispečink: 545 161 545

 Havarijní služba: 545 161 545

E-mail: mail@teplarny.cz

www.teplarny.cz


