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Identifikační údajeIdentifikační údaje

Obchodní jméno: 

Datum vzniku:

Sídlo:

Právní forma:

Identifikač ní č íslo:

VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

5.10.1994

Týn nad Vltavou

Budě jovická 82

PSČ   375 01

akciová společ nost

62 49 74 21

Základní kapitálZákladní kapitál

Základní kapitál společ nosti č iní 141 170 000 Kč  a je rozvrž en na 14 117 listinných akcií na 

jméno.

Vlastníky jsou následující akcionáři:

Mě sto Týn nad Vltavou 7 694 akcií 54,50 %

Č EZ, a. s. 5 541 akcií 39,25 %

Czech Coal a.s.      682 akcií   4,83 %

HOCHTIEF CZ a. s.      200 akcií   1,42 %

Jmenovitá hodnota akcie je 10 000 Kč  kaž dé z nich.

Akcie Mě sta Týn nad Vltavou byly splaceny nepeně ž itým vkladem, akcie ostatních akcionářů  byly 

splaceny peně ž itým vkladem.

PředstavenstvoPředstavenstvo

Předseda představenstva:           Františ ek Klíma, Havlíč kova 440, Týn nad Vltavou

                                                         

Místopředseda představenstva:   Ing. Jaromír Jaroš , Dr. Bureš e 13, Č . Budě jovice

Č len představenstva:                 Ing. Františ ek Č urda, V. Volfa 10, Č . Budě jovice

                                              Ing. Jaroslav Boč ek, Budě jovická 126, Týn nad Vltavou  (od 25.3.2011)

                                              Ing. Františ ek Kobera, Pod Prachárnou 653, Týn nad Vltavou

                                              Mgr. Karel Hájek, Na Vinicích 478,  Týn nad Vltavou  (od 25.3.2011)

                                              Jaroslav Bezpalec, Písecká 393, Týn nad Vltavou  (od 25.3.2011)



Dozorčí radaDozorčí rada

Předseda dozorč í rady:    Vladimír Král, Nádraž ní 207, Týn nad Vltavou  (od 25.3.2011)

     Ing. Jiří Vránek, Vodň anská 464, Týn nad Vltavou  (do 25.3.2011)

Č len dozorč í rady:      Jiří Cihla, Hlinecká 698, Týn nad Vltavou  (do 25.3.2011)

     Vladimír Vodič ka, Hlinecká 697, Týn nad Vltavou  (od 25.3.2011)

                               Ing. Tomáš  Fuks, Kodaň ská 1459/48, Praha 10

ManagementManagement

Ř editel společ nosti:                                Františ ek Klíma

Vedoucí úseku ekonomiky a investic:         Ing. Františ ek Kobera

Vedoucí úseku provozu a údrž by tepla:     Vladimír Vodič ka

Vedoucí úseku provozu a údrž by vody:       Jiří Bergler
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                              Ing. Jaroslav Brom, Kolodě jská 576, Týn nad Vltavou  (do 25.3.2011)

      Františ ek Macháč ek, Vodň anská 465, Týn nad Vltavou  (do 25.3.2011)

     Jiří Vornay, Sakařova 383, Týn nad Vltavou  (do 25.3.2011)



Graf č. 1

strana 4

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a o stavu jejího majetku za rok 2011
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a o stavu jejího majetku za rok 2011

Společ nost pů sobila v roce 2011 v obou hlavních oborech své č innosti, tj. nákupu, rozvodu a 

prodeji tepla a v provozování vodovodů  a kanalizací.

Personální složení společnosti

Personální obsazení společ nosti bylo v roce 2011 stabilní. Ve společ nosti pracovalo k 31.12. 

2011  33 kmenových  zamě stnanců . Mimořádná valná hromada společ nosti, konaná dne 

25.3.2011, odvolala z funkcí č lenů  představenstva Františ ka Klímu, Ing. Františ ka Koberu, Ing. 

Jaroslava Broma, Jiřího Vornaye a Františ ka Macháč ka. Z funkce předsedy dozorč í rady odvolala 

Ing. Jiřího Vránka. Zároveň  byli mimořádnou valnou hromadou společ nosti zvoleni, s platností od 

25.3.2011, za č leny představenstva Františ ek Klíma, Ing. Františ ek Kobera, Ing. Jaroslav Boč ek, 

Mgr. Karel Hájek a Jaroslav Bezpalec. Za č lena dozorč í rady byl zvolen Vladimír Král. 

Představenstvo společ nosti zvolilo Františ ka Klímu za předsedu představenstva. Dozorč í rada 

zvolila  Vladimíra Krále za předsedu dozorč í rady. S platností od 11.8.2011 byl do dozorč í rady 

zamě stnanci společ nosti zvolen Vladimír Vodič ka, který nahradil v této funkci Jiřího Cihlu.

Dodávka tepla

Dodávka tepla byla po celý rok plynulá a bez vě tš ích mimořádných událostí, které by ohrozily 

dodávku tepla odbě ratelů m. 

Proti roku 2010 zaznamenala společ nost  meziroč ní pokles prodeje tepla o 15,9 TJ. Proti plánu 

na rok 2011 byl prodej tepla vyš š í o 11,7 %.

Z hlediska prů mě rné roč ní teploty byl rok 2011 nadprů mě rný. Z grafů  č .1 a č .2 mů ž eme vidě t, ž e  

roč ní prů mě rná teplota dosáhla 10,44 °C.  Kromě  mě síce února byly vš echny mě síce topné 

sezony nad dlouhodobým prů mě rem nebo na prů mě rných hodnotách. 
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Společ nost nakoupila v roce 2011 od Č EZ, a. s. celkem 175 747 GJ za nákupní cenu 147 

Kč /GJ.  Celkový prodej tepla dosáhl výš e 119 256 GJ. V grafu č . 3 je zobrazen vývoj prodeje 

tepla od roku 1995. 

Graf č. 2

Teplo bylo v roce 2011 prodáváno celkem v pě ti cenách, podle druhu odbě ru. Celkové trž by za 

prodej tepla dosáhly výš e 45 455 507 Kč , což  je sníž ení o 10 % proti roku 2010. V tabulce č . 1 a 

grafu č . 4 je prodej tepla rozdě len podle jednotlivých cen.

Graf č. 3

Graf č. 4Tabulka č. 1



strana 6

Cena tepla byla i v roce 2011 zařazena mezi vě cně  usmě rň ované ceny. Při její tvorbě  je nutné 

splnit podmínky stanovené Energetickým regulač ním úřadem. V tabulce č . 2 jsou náklady 

započ ítané do ceny tepla podle pravidel vě cného usmě rně ní. Pro porovnání jsou zde uvedeny i 

náklady roku 2010. Graf č . 5 znázorň uje slož ení nákladů  v prů mě rné ceně  tepla za rok 2011, 

která č inila 384,2  Kč /GJ bez DPH.

Tabulka č. 2

Graf č. 5
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Dodávka pitné vody a provoz ČOV

Úsek vodovodů  a kanalizací hospodaří na vodárenském majetku Mě sta Týn nad Vltavou, který 

představuje cca 58 km vodovodní sítě , 40 km kanalizač ní sítě  a č istírny odpadních vod v Týně  

nad Vltavou a v Kolodě jích nad Luž nicí. Společ nost provozuje od 1.7.2009 vodárenský majetek 

Obce Dynín, který zahrnuje vodovod  a kanalizaci Dynín, Lhota u Dynína a Lhotský Dvů r a Č OV v 

Dyníně . Vodovodní síť v Týně  nad Vltavou je zásobena pitnou vodou ze dvou zdrojů . Ze zdroje 

Skupinového vodovodu Dolní Bukovsko a vodárenské soustavy Jihoč eského vodárenského svazu 
3

v Plavech. V roce 2011 nakoupila společ nost celkem 436 924 m. Množ ství prodané pitné vody 
3 3

dosáhlo výš e 313 801 m. Zároveň  společ nost odvedla a zlikvidovala 442 170 m  odpadních 

vod. V grafu č . 7 jsou uvedena roč ní množ ství nakoupené a fakturované pitné vody a množ ství 

zlikvidované odpadní vody od 1.4.1997.
Graf č. 7

Graf č. 8

V grafu č . 6 je zobrazen vývoj prodeje tepla, stálých nákladů  a rež ie za období let 2002 až  

2011. Dlouhodobě  se společ nosti daří drž et stálé náklady na úrovni v rozmezí od 17 mil. do 19 

mil. Kč . V roce 2011 dosáhly stálé 

náklady v ceně  tepla úrovně  17 099 

tis. Kč . Rež ijní náklady poklesly proti 

roku 2010 o 4% na 3 883 tis. Kč .

V roce 2011 dosáhly celkové ztráty 

sítě  úrovně  32 %, z toho 11,8 % byla 

ztráta přivadě č e ETE-Týn a 22,8 % 

ztráta mě stské sítě .

Graf č. 6
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Provoz č istíren odpadních vod byl v roce 2011 stabilní. V následujících tabulkách a grafech jsou 

uvedeny vybrané ukazatele provozu Č OV. V tabulce č . 3 je uvedeno množ ství vypouš tě né vody z 

Č OV, vyrobeného bioplynu a produkce stabilizovaného kalu.

Tabulka č. 3

Vývoj základních ukazatelů  provozu Č OV v uplynulých letech je zobrazen v grafech č . 9, 10, 11.

Graf č. 11

Graf č. 10

Graf č. 9

Potřeba pitné vody v roce 2011 byla z 98,2% pokryta dodávkou pitné vody z bukovského zdroje 
3v nákupní ceně  10 Kč /m  a zbylé 1,8% dodávkou plavské vody do lokality Kolodě je nad Luž nicí 

3s prů mě rnou nákupní cenou 13,75 Kč /m.  Roč ní nákup pitné vody z jednotlivých zdrojů  je 

uveden v grafu č . 8. Ztráty vodovodní sítě  dosáhly v roce 2011 výš e 24%. 



V roce 2011 dosáhly trž by za 

vodné a stoč né plánované výš e 

19 571 103 Kč . Rozdě lení na 

vodné a stoč né je uvedeno v 

tabulce č . 4. Cena vodného a 

stoč ného patří k vě cně  usmě rně ným 

cenám. Proti plánu na rok 2011 bylo prodáno o 0,4% méně  pitné vody  a o 0,6% více odvedeno  

odpadních vod. V trž bách č inil pokles proti plánu 1%. V tabulce č . 5 jsou uvedeny jednotlivé 

náklady započ ítané do cen v roce 2011. Náklady jsou porovnány s náklady roku 2010. V grafu 

č . 12 je uveden jejich podíl na celkových nákladech.

Tabulka č. 5

Tabulka č. 4
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Graf č. 12

Vodovody a kanalizace Dynín

Vodovodní síť je zásobována 

pitnou vodou z JVS na 3 

odbě rných místech pro jednotlivé 

lokality.

Na základě  odsouhlasení 

zastupitelstvem obce byla v 

lokalitě  Dynína uplatň ována 

dvouslož ková cena vodného a 

stoč ného uvedená v tabulce č . 6.

Za období roku 2011 bylo 
3

nakoupeno celkem 20 736 m 

pitné vody. Její prodej dosáhl výš e 
3

20 547 m, odvedeno bylo 
3

11 068 m odpadní vody.

Tabulka č. 6
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V oblasti dodávky tepla se podařilo v roce 2011 připojit 21 nových odbě ratelů , převáž ně  z řad 

majitelů  rodinných domů . Zvýš ený zájem o dodávky tepla ze soustavy CZT  je dán přijatelnou 

cenovou politikou a kvalitní nabídnutou služ bou. Graf č .13 zobrazuje rozvoj soustavy CZT za 

dobu existence společ nosti.

V tabulce č . 7 je uveden souhrn investič ních prostředků  společ nosti použ itých v roce 2011. Plán 

poč ítal s investič ními prostředky ve výš i 9 915 tis. Kč . Společ nost realizovala vš echny investič ní 

akce podle schváleného investič ního plánu a investovala celkem 8 677 tis. Kč , z toho 7 725 tis. Kč  

v oblasti tepla, 352 tis. Kč  v oblasti vodovodů  a kanalizací, 600 tis. Kč  ostatních investic. Investice 

byly kryty z vlastních prostředků  společ nosti. Dále realizovala společ nost v roce 2011 investice do 

vodárenského majetku mě sta ve  výš i 1 817 tis. Kč . Tyto investice byly hrazeny z finanč ních 

prostředků  získaný za nájem vodárenského majetku. Celkové investice do vodovodů  a kanalizací 

tak dosáhly v roce 2011 výš e 2 169 tis. Kč .

Nejvě tš í investicí do rozš íření teplofikač ní sítě  byla v roce 2011 rekonstrukce teplovodních 

rozvodů  na Námě stí Mládež e a teplofikace lokality Pastviny. Byla dokonč ena rekonstrukce 

vlastních domovních předávacích stanic v obytných domech na sídliš ti Hlinky a probě hla 

rekonstrukce technologie CPS.

V oblasti vodovodů  investovala společ nost do  rekonstrukce vodojemu Stará Varta a rekonstrukce 

plynového hospodářství Č OV v Týně  nad Vltavou. Dalš í investič ní prostředky byly použ ity na 

výmě nu dispeč erského vozidla a I. etapu výmě ny oken v budově  společ nosti.         

Graf č. 13

Tabulka č. 7

Rozvoj a investice



strana 11

Výzkum a vývoj

V roce 2011 společ nost neinvestovala do vlastního výzkumu a vývoje.

Zahraniční aktivity

Společ nost v roce 2011 nemě la ž ádnou zahranič ní organizač ní slož ku.

Ochrana životního prostředí

Ochrany ž ivotního prostředí se bezprostředně  dotýká č innost společ nosti na úseku svodu a 

likvidace odpadních vod. Provoz č istíren odpadních vod byl v roce 2011 bez mimořádných 

událostí, které by mě ly vliv na ž ivotní prostředí. 

Hospodaření společnosti

Trž by společ nosti

Ve svých hlavních č innostech  -  prodeji tepla, prodeji vody, svodu a č iš tě ní odpadních vod 

dosáhla společ nost  v roce 2011 trž eb uvedených v tabulce č . 8.

Celkový pokles trž eb byl proti plánu 8 %. Proti předcházejícímu období klesly celkové trž by o 7%. 

Meziroč ní pokles zaznamenaly trž by za prodej tepla. Vodné a stoč né bylo témě ř na stejné úrovni 

jako v roce 2010. Meziroč ní pokles zaznamenaly trž by za vedlejš í č innosti. Pokles trž eb za 

provozování vodárenského majetku v Dyníně  vychází z úpravy smluv o provozování. Niž š í trž by 

odpovídají niž š ím provozním nákladů m.

Výnosy společ nosti

Celkové výnosy společ nosti dosáhly za rok 2011 výš e 69 346 tis. Kč  a jejich podrobně jš í slož ení 

je uvedeno v tabulce č . 9.  

Celkové výnosy byly v roce 2011 o 8 % niž š í než  plánované výnosy a o 7% niž š í než  v roce 2010. 

Tabulka č. 8
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Náklady společ nosti

Celkové náklady společ nosti za rok 2011 dosáhly výš e 69 161 tis. Kč . Celkové náklady jsou 

rozdě leny v tabulce č .10 podle středisek.

Celkové náklady společ nosti jsou proti plánu niž š í o 6%. Meziroč ní sníž ení č inilo 7%. Sníž ení 

celkových nákladů  bylo způ sobeno převáž ně  niž š ím prodejem tepla, který je promítnut v 

nákladech střediska 210. Niž š í prodej tepla a úsporná opatření jsou i dů vodem niž š ích nákladů   

na střediscích 230 a 240. Vyš š í disproporce mezi plánem a skuteč ností u nákladů  na Dynín jsou 

dány změ nou smluv o provozování.

V tabulce č .11 je podrobně  vyjádřena výkonová spotřeba za rok 2011.

Výkonová spotřeba byla na plánované výš i, meziroč ní pokles č inil 8%. Zvýš ený objem 

nakupovaných služ eb byl způ soben zvýš enými náklady na přefakturaci, nájemným na 

vodárenském majetku a zvýš enými náklady na vyhledávání poruch.

Tabulka č. 9

Tabulka č. 10

Tabulka č. 11
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V tabulce č . 12 jsou uvedeny osobní náklady společ nosti za rok 2011, které jsou o 3% niž š í proti 

plánu a o 3% vyš š í než   v roce 2010.

Přidaná hodnota, která dosáhla za rok 2011 výš e 25 627 tis. Kč  a je z dů vodu nízkého prodeje 

tepla o 5,5% niž š í než  v roce  2010.

Hospodářský výsledek společ nosti

Celkové náklady společ nosti                     69 161 tis. Kč

Celkové výnosy společ nosti                       69 346 tis. Kč

Výsledek hospodaření za úč etní období          185 tis. Kč

Roč ní úč etní závě rka 

Roč ní úč etní závě rka VLTAVOTÝNSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s. za rok 2011 byla ově řena auditorem 

Ing. Liborem Holým. 

Auditor zároveň  ově řil správnost údajů  ve zprávě  o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou 

osobou a dalš ími propojenými osobami, kterou za rok 2011 vypracovalo představenstvo 

společ nosti ve smyslu § 66a, zákona č . 513/1991Sb. 

Závě r

Rok 2011 mů ž eme z hlediska č innosti společ nosti hodnotit kladně . Společ nost   se musela 

vyrovnat s nízkým prodejem tepla z dů vodu teplého poč así v rozhodujících mě sících topné 

sezony. Meziroč ní pokles trž eb představoval 5 252 tis. Kč , což  je 7%. I přes tyto problémy 

společ nost skonč ila stejně  jako v roce 2010 se ziskem. Tato skuteč nost se promítla do úrovně  

pomě rových ukazatelů , vyjadřujících hospodářskou stabilitu a finanč ní situaci společ nosti.

- finanč ní stabilita společ nosti, mě řená ukazatelem vě řitelského rizika (pomě r celkových závazků  

a celkových aktiv), představuje 3,86 %, což  znamená ž e aktiva společ nosti  jsou pouze z 4,31 % 

kryta cizími zdroji a z 95,69 % z vlastních zdrojů  a stabilita společ nosti z pohledu tohoto 

ukazatele je  vysoká a společ nost není závislá na cizích zdrojích financování, (rok 2010  4,31%)

- ukazatel bě ž né likvidity (pomě r obě ž ných aktiv a krátkodobých závazků ) představuje pomě r 

5,23 : 1, bě ž ná hodnota je 1,5:1, (rok 2010  4,45 : 1)

- ukazatel pohotové likvidity (pomě r obě ž ných aktiv - zásoby a krátkodobých závazků ) 

představuje pomě r 5,00 : 1, bě ž ná hodnota je 1,1:1, (rok 2010  4,25 : 1)

Tabulka č. 12
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- ukazatel okamž ité likvidity (pomě r peně ž ní hotovostí a krátkodobých  závazků ) představuje 

pomě r 2,24 : 1, (rok 2010  1,56 : 1)

- pracovní kapitál (rozdíl mezi obě ž nými prostředky a krátkodobými závazky) je ve výš i

28 460 tis. Kč  a proti roku 2010 doš lo k zlepš ení (cca o 1,25 mil. Kč )

- ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE (zisk po zdaně ní / vlastní kapitál) dosáhl  výš e 0,10 

%, což  ukazuje na nízké zhodnocení vlastního kapitálu, (rok 2010  0,33%)

- ukazatel rentability použ ívaného kapitálu ROA (zisk po zdaně ní / celková aktiva) dosáhl výš e 

0,10 %, (rok 2010  0,32%)

- ukazatel rentability trž eb (zisk po zdaně ní / trž by) dosáhl úrovně  0,27%, (rok 2010  0,80%).

Z ukazatelů  likvidity vyplývá, ž e společ nost je celkově  velmi dobře likvidní. V roce 2011 doš lo 

proti roku 2010 ke zlepš ení vš ech ukazatelů  likvidity, které jsou u společ nosti  stále 

nadstandardní. Znamená to, ž e společ nost vytváří dostateč né množ ství finanč ních prostředků . S 

ohledem na předmě t č innosti společ nosti tvoří tyto finanč ní prostředky rezervní fond likvidity, který 

pomáhá společ nosti překonat výkyvy v prodeji tepla způ sobené klimatickými podmínkami. 

Pozitivní vývoj zaznamenal ukazatel pracovního kapitálu, který se proti roku 2010 zvýš il o 1,25 

mil. Kč . Nízkých hodnot dosahují stále pouze ukazatelé rentability ROE a ROA. Tento stav je dán 

cenovou politikou společ nosti při dodávkách tepla a pitné vody. Kaž doroč ní hodnocení 

finanč ního zdraví společ nosti prostřednictvím tzv. QUICK testu vychází stejně  jako v předeš lých 

letech na známku 1,8 ( stupnice 1-5), což  svě dč í o vyrovnaném a stabilním stavu společ nosti. 

Na závě r je mož né konstatovat, ž e společ nost je schopna dalš ího bezproblémového trvání a je 

schopna plně  zajiš ťovat úkoly její hlavní č innosti, je stabilní a likvidní.

Týn nad Vltavou 26.4.2012

Za představenstvo společ nosti:

Františ ek Klíma, předseda představenstva

Ing. Františ ek Kobera, č len představenstva
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Prodej tepla a vody

V tabulce č .13 je uveden plánovaný prodej tepla rozdě lený podle druhu odbě ru a v cenách pro 

rok 2012. 

V tabulce č .14 je uveden plán prodeje pitné vody a likvidace odpadních vod v cenách  pro rok 

2012.

Ekonomický výhled

Tabulka č .15 obsahuje plánované náklady společ nosti rozdě lené podle středisek  a 

předpokládané výnosy, vč etně  plánovaného hospodářského výsledku.

Tabulka č. 13

Tabulka č. 14

Tabulka č. 15

Výhled na rok 2012Výhled na rok 2012
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Investice

Společ nost plánuje v roce 2012 realizovat investice ve výš i 10 592 tis. Kč . Investice 

předpokládá financovat z vlastních zdrojů .

Provoz  tepla

Na úseku tepla společ nost plánuje investovat celkem 6 362 tis. Kč  do rozvoje distribuč ních sítí. 

Provoz vodovodů  a kanalizací

Na úseku vodovodů  a kanalizací společ nost plánuje investovat celkem 3 600 tis. Kč  do 

rekonstrukce vodovodní a  kanalizač ní sítě . 

Ostatní

Společ nost plánuje v roce 2012 realizovat ostatní investice ve výš i 630 tis. Kč .



strana 19

k 31.12.2011

Tuto zprávu vypracovalo představenstvo společ nosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. v souladu s § 

66a odst. 9 zákona č . 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku. Údaje zprávy vycházejí z úč etních 

písemností úč etní jednotky (úč etní doklady, úč etní knihy a ostatní úč etní písemnosti) a z dalš ích podkladů , 

které má úč etní jednotka k dispozici. Zpráva je zpracována za úč etní období zač ínající dnem 1. ledna 

2011 a konč ící dnem 31. prosince 2011. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč , pokud není 

uvedeno jinak. Č ástky jsou uvedeny vč etně  DPH.

Obsah zprávy:

1. Podrobný popis propojených osob

1.1. Základní údaje o úč etní jednotce

1.2. Organizač ní struktura koncernu

2. Právní vztahy mezi propojenými osobami

3. Transakce mezi propojenými osobami - plně ní 

3.1. Prodej

3.2. Krátkodobé pohledávky

3.3. Dlouhodobé pohledávky

4. Transakce mezi propojenými osobami  protiplně ní

4.1. Nákup

4.2. Krátkodobé závazky

4.3. Dlouhodobé závazky

5. Ostatní transakce

1. PODROBNÝ POPIS PROPOJENÝCH OSOB

1.1.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚČ ETNÍ JEDNOTCE

Obchodní firma: VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Č eských Budě jovicích oddíl B, vlož ka 670

Sídlo:  Budě jovická 82    

Právní forma:   akciová společ nost

IČ O:   62497421

Rozhodující předmě t č innosti: 

- vodoinstalatérství, topenářství 

- provádě ní staveb, jejich změ n a odstraň ování

- nakládání s odpady (vyjma nebezpeč ných)

- povrchové úpravy a svařování kovů

- montáž  mě řidel

- rozvod tepelné energie

- provozování vodovodů  a kanalizací pro veřejnou potřebu

- velkoobchod

- specializovaný maloobchod

- č innost technických poradců  v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobamiZpráva o vztazích mezi propojenými osobami
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Datum vzniku společ nosti:   15.9.1994

1.2. PROPOJENÉ OSOBY

Ovládající osobou je Mě sto Týn nad Vltavou, IČ  245585, které vlastní 7.694 akcií VLTAVOTÝNSKÉ 

TEPLÁRENSKÉ a.s., tj. 54,50 % z celkového poč tu 14.117 akcií této společ nosti.

Ovládanou osobou je VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., IČ  62497421, se sídlem Budě jovická 82, 

Týn nad Vltavou.

Dalš ími propojenými osobami jsou:

Vltavotýnská realitní, spol. s r.o., IČ  26020092, Tyrš ova 780, Týn nad Vltavou. Mě sto Týn nad Vltavou 

je vlastníkem podílu ve výš i 100 %.

Rumpold - T, s.r.o., IČ  26015633, Budě jovická 82, Týn nad Vltavou. Mě sto Týn nad Vltavou je vlastníkem 

podílu ve výš i 50 %.

Základní š kola Týn nad Vltavou, Malá Strana, IČ  60076909, se sídlem Ž iž kova 285, Týn nad Vltavou 

375 01. Příspě vková organizace Mě sta Týn nad Vltavou.

Základní š kola Týn nad Vltavou, Hlinecká, IČ  60077034, se sídlem Komenského 359, Týn nad Vltavou 

375 01. Příspě vková organizace Mě sta Týn nad Vltavou.

Základní umě lecká š kola K. Komzáka, IČ  70506337, se sídlem Námě stí Míru 1, Týn nad Vltavou 375 01. 

Příspě vková organizace Mě sta Týn nad Vltavou.

Mateřská š kola Týn nad Vltavou, IČ  60077204, se sídlem Hlinecká 729, Týn nad Vltavou 375 01. 

Příspě vková organizace Mě sta Týn nad Vltavou.

Mě stská poliklinika Týn nad Vltavou, IČ  60076186, se sídlem Sakařova 755, Týn nad Vltavou 375 01. 

Příspě vková organizace Mě sta Týn nad Vltavou.

Mě stský dů m dě tí a mládež e, Týn nad Vltavou, IČ  70946388, Tyrš ova 26, Týn nad Vltavou 375 01. 

Příspě vková organizace Mě sta Týn nad  Vltavou.

Mě stské centrum kultury a vzdě lání, IČ  28105222, Tyrš ova 424, Týn nad Vltavou 375 01. Příspě vková 

organizace Mě sta Týn nad  Vltavou.

2. PRÁVNÍ VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Společ nost uzavřela následující druhy smluv s propojenými osobami:

Propojená osoba: 

Mě sto Týn nad Vltavou - Ostatní smlouvy:
Dodatek 1/2011 a přílohu 4/2011  ke smlouvě o nájmu a obstarání správy a provozování veřejného 
vodovodu a kanalizace a ČOV ve městě Týn nad Vltavou.

Městské centrum kultury a vzdělání
Smlouva o dodávce a odběru tepelné energie č. 6190 pro objekt městské knihovny.

Společ nost neuč inila v roce 2011 ž ádné dalš í právní úkony s propojenými osobami. 

Vedení společ nosti prohlaš uje, ž e výš e uvedené smlouvy byly uzavřeny na základě  bě ž ných obchodních 

podmínek.
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3. TRANSAKCE MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI - PLNĚ NÍ 

3.1. PRODEJ

Společ nost prodává výrobky, zbož í a služ by propojeným osobám. Následuje přehled transakcí 

uskuteč ně ných v bě ž ném úč etním období.

Propojená osoba  Popis obchodních transakcí uskutečněných Hodnotové vyjádření 
v běžném účetním období

Mě sto Týn nad Vltavou    
                               prodej tepla                                                        3 000

                               prodej pitné vody a svod odpadních vod                      502

                               ostatní služ by                                                           876

Vltavotýnská realitní s.r.o.                                                                      
                               prodej tepla                                                               0

                           prodej pitné vody a svod odpadních vod                            41

                               ostatní                               0

 

Rumpold-T s.r.o.
                                prodej tepla                                                                    188

                                prodej pitné vody a svod odpadních vod                           48

                                ostatní služ by                                                               352

Základní š kola Týn nad Vltavou, Malá Strana      
                                prodej tepla                                                              993           

                                prodej pitné vody a svod odpadních vod                  167 

                                ostatní služ by                                                                 0

                                                  

Základní š kola Týn nad Vltavou, Hlinecká     

                                prodej tepla                                                         1 100                                          

                                prodej pitné vody a svod odpadních vod                  139 

                                ostatní služ by                                                                 4

Základní umě lecká š kola K. Komzáka                                                  
                                prodej tepla                                                              64    

                                prodej pitné vody a svod odpadních vod                       8       

                                ostatní služ by                                                                0

Mateřská š kola Týn nad Vltavou        
                                prodej tepla                                                             644                                  

                                prodej pitné vody a svod odpadních vod                  174         

                                ostatní služ by                                                                1

Mě stská poliklinika Týn nad Vltavou      
                                prodej tepla                                                          1 376                                     

                                prodej pitné vody a svod odpadních vod                 165         

                                ostatní služ by                                                                 0 

Mě stský dů m dě tí a mládež e Týn nad Vltavou      
                                prodej tepla                                                                          59                                   

                                prodej pitné vody a svod odpadních vod                                   34       

                                ostatní služ by                                                                          0 
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Mě stské centrum kultury a vzdě lání

                             prodej tepla                                                              239                                  

                             prodej pitné vody a svod odpadních vod                      55     

                             ostatní služ by                                                                0

Celkem                                                                                            10 229

3.2. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY 

Společ nost mě la v roce 2011 následující krátkodobé pohledávky za propojenými osobami k poslednímu 

dni úč etního období.

Mě sto Týn nad Vltavou 1 380

Vltavotýnská realitní s.r.o.      41

 Rumpold-T s.r.o.    162

Základní š kola Týn nad Vltavou, Malá Strana    201

Základní š kola Týn nad Vltavou, Hlinecká   625

Základní umě lecká š kola K. Komzáka     31       

Mateřská š kola Týn nad Vltavou   209

Mě stská poliklinika Týn nad Vltavou   450

Mě stský dů m dě tí a mládež e Týn nad Vltavou     65

Mě stské centrum kultury a vzdě lání   129

Celkem                                                                                                 3 293

3.3. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY

Společ nost nemě la v roce 2011 ž ádné dlouhodobé pohledávky za propojenými osobami k poslednímu dni 

úč etního období.

4. TRANSAKCE MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI  PROTIPLNĚ NÍ

4.1.NÁKUP

Společ nost nakupuje výrobky, zbož í a služ by (vč etně  manaž erských poplatků ) od propojených osob 

v rámci své bě ž né č innosti. Následuje přehled transakcí uskuteč ně ných v bě ž ném úč etním období.

Propojená osoba              Popis obchodních transakcí uskutečněných        Hodnotové vyjádření 
                                        v běžném účetním období

Mě sto Týn nad Vltavou         likvidace odpadů , nájem                        2 199

Rumpold-T s.r.o.                  likvidace odpadů                                               26

Základní š kola Týn nad Vltavou, Hlinecká  el. energie                                     27

 
Celkem                                                                                               2 252

4.2. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

Společ nost mě la v roce 2011 následující krátkodobé závazky k propojeným osobám k poslednímu dni 

úč etního období.

Mě sto Týn nad Vltavou                                       2

 
Celkem                                                                                                      2



4.3. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Společ nost nemě la v roce 2011 ž ádné dlouhodobé závazky k propojeným osobám k poslednímu dni 

úč etního období.

5. OSTATNÍ TRANSAKCE

Vedení společ nosti prohlaš uje, ž e v roce 2011 nebyly uskuteč ně ny s propojenými osobami ž ádné dalš í 

transakce.

V posledním účetním období nedošlo k žádným jiným skutečnostem mezi ovládanou a ovládající 
osobou či dalšími propojenými osobami, které by měly být součástí této zprávy.

Výše uvedená plnění a protiplnění na základě uzavřených smluv jsou přiměřená 
a VLTAVOTÝNSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s. jako ovládané osobě nevznikla z tohoto titulu žádná újma.

Sestaveno dne: 

18.2.2012 Sestavil: Podpis statutárního zástupce:

Ing. Františ ek Kobera Františ ek Klíma, prokurista

Dozorč í rada ve smyslu Obchodního zákoníku přezkoumala představenstvem 

sestavenou a auditorem ově řenou zprávu o vztazích mezi propojenými osobami ze dne 

29.3.2012.

Na základě  provedené kontroly dozorč í rada konstatuje, ž e nezjistila ž ádné významné vě cné 

nesprávnosti údajů  uvedených v této zprávě  o vztazích mezi propojenými osobami sestavené k 

31.12.2011.

Uvedená plně ní a protiplně ní na základě  uzavřených smluv jsou přimě řená a společ nosti 

VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. jako ovládané osobě  nevznikla z tohoto titulu ž ádná újma.

V Týně  nad Vltavou Vladimír Král

dne 13. č ervna 2012      předseda dozorč í rady

                VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.   

§ 66 a, odst. 10, 
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ovládanou osobou a dalšími propojenými osobami za rok 2011ovládanou osobou a dalšími propojenými osobami za rok 2011

Informace dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou, Informace dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou, 



Dozorč í rada ve smyslu Obchodního zákoníku § 198 a č lánku 18 odst. 4 stanov akciové 

společ nosti přezkoumala řádnou úč etní závě rku za rok 2011. 

Při této č innosti vycházela dozorč í rada z následujících podkladů :

1. Zpráva nezávislého auditora o přezkouš ení úč etnictví, řádné úč etní závě rky a zprávy o 

vztazích mezi propojenými osobami za kalendářní rok 2011 u akciové společ nosti 

VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. ze dne 29.3.2012. 

2. Úč etní závě rka v plném rozsahu ke dni 31.12.2011 vč etně  úč etních výkazů , rozvahy a výkazu 

zisku a ztráty a přílohy k úč etní závě rce.

3. Návrh Zprávy představenstva o podnikatelské č innosti společ nosti a o stavu jejího majetku za 

rok 2011.

Po přezkoumání shora uvedených dokumentů  dozorč í rada konstatuje: Úč etní závě rka byla 

auditována v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a 

souvisejícími  aplikač ními dolož kami Komory auditorů  Č eské republiky firmou AHM audit s.r.o.  

Zároveň  nebyly zjiš tě ny ž ádné skuteč nosti, které by naznač ovaly, ž e by úč etní záznamy 

společ nosti nebyly ve vš ech podstatných aspektech v souladu s platnými zákony a předpisy 

platnými pro rok 2011. 

Podle naš eho názoru úč etní závě rka podává vě rný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanč ní situace 

společ nosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31.12.2011, nákladů , výnosů  a výsledku 

jejího hospodaření, peně ž ních toků  a změ n ve vlastním kapitálu  za rok 2011 v souladu s č eskými 

úč etními předpisy.

Hospodářský výsledek za úč etní období je vykázán nezkreslen a správně  jako zisk ve výš i

185 078,97 Kč . DR doporuč uje valné hromadě  schválit řádnou úč etní závě rku společ nosti za rok 

2011. 

V Týně  nad Vltavou Vladimír Král

dne 13. č ervna 2012      předseda dozorč í rady

                VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.
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Vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce na rok 2011Vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce na rok 2011



Zpráva je urč ena akcionářů m společ nosti.

Prově řili jsme vě cnou správnost údajů  uvedených ve zprávě  o vztazích mezi propojenými 

osobami společ nosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31.12.2011. Za sestavení této 

zprávy o vztazích je zodpově dný statutární orgán společ nosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ 

a.s. Naš ím úkolem je vydat na základě  provedené prově rky stanovisko k této zprávě  o vztazích.

Prově rku jsme provedli v souladu s  Mezinárodním standardem pro prově rky a souvisejícími 

aplikač ními dolož kami Komory auditorů  Č eské republiky. Tyto standardy vyž adují, abychom 

plánovali a provedli prově rku s cílem získat střední míru jistoty, ž e zpráva o vztazích neobsahuje 

významné nesprávnosti. Prově rka je omezena předevš ím na dotazování pracovníků  společ nosti a 

na analytické postupy a výbě rovým způ sobem provedené prově ření vě cné správnosti údajů . Proto 

prově rka poskytuje niž š í stupeň  jistoty než  audit. Audit jsme neprovádě li, a proto nevyjadřujeme 

výrok auditora.

Na základě  naš í prově rky jsme nezjistili ž ádné významné vě cné nesprávnosti údajů  uvedených ve 

zprávě  o vztazích mezi propojenými osobami společ nosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 

31.12.2011.

V Týně  nad Vltavou, dne 29.3.2012

AHM audit s.r.o.

Bě lohorská 260/39, 169 00  Praha 6 dekret auditora č . 1750

licence společ nosti KAČ R 407 Ing. Libor Holý

Podle naš eho názoru úč etní závě rka podává vě rný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanč ní situace 

společ nosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31.12.2011, nákladů , výnosů  a výsledku 

jejího hospodaření, peně ž ních toků  a změ n ve vlastním kapitálu za rok 2011 v souladu s č eskými 

úč etními předpisy.

V Týně  nad Vltavou dne  29.3.2012

AHM audit s.r.o.
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Zpráva je urč ena akcionářů m společ nosti.

Ově řili jsme soulad výroč ní zprávy společ nosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 

31.12.2011 s úč etní závě rkou, která je obsaž ena v této výroč ní zprávě . Za správnost výroč ní 

zprávy je zodpově dný statutární orgán společ nosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Naš ím 

úkolem je vydat na základě  provedeného ově ření výrok o souladu výroč ní zprávy s úč etní 

závě rkou.

Ově ření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími 

aplikač ními dolož kami Komory auditorů  Č eské republiky. Tyto standardy vyž adují, aby auditor 

naplánoval a provedl ově ření tak, aby získal přimě řenou jistotu, ž e informace obsaž ené ve 

výroč ní zprávě , které popisují skuteč nosti, jež  jsou též  předmě tem zobrazení v úč etní závě rce, 

jsou ve vš ech významných ohledech v souladu s přísluš nou úč etní závě rkou. Jsme přesvě dč eni, ž e 

provedené ově ření poskytuje přimě řený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Výrok auditora k výroční zprávě

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti 
VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31.12.2011 ve všech významných ohledech v 
souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

AHM  audit s.r.o.

Zastoupená Ing. Liborem Holým

Bě lohorská 260/39, 169 00  Praha 6  Břevnov

osvě dč ení společ nosti KAČ R 407

V Praze dne  20.4.2012
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