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lDENTlFlKAčNí

obchodníjméno:

Datum vzniku:

Sídlo:

Právní forma:

ldentifikační číslo:

ÚDAJE

VLTAVoTÝNSKÁ tepLÁRensxÁ a's.

5. 10. 1994

Týn nad Vltavou
Budějovická 82
PSC 375 01

akciová společnost

62 49 74 21

ZÁKLADNí KAPtTÁL

Základní kapitá| společnosti činí 132 350 00o Kč a 'ie rozvrŽen na 1 3 235 listinných akciÍ najméno.

Vlastn íky jsou násIedující akcionáři:

xÉ:,"^'f nad Vltavou

Jmenovitá hodnota akcie je 10 0o0 Kč kaŽdé z nich.

7 694 akcií
5 541 akcií

58,13 %
41,87 %

lng. Tomáš TVrdík'
Týn nad Vltavou

lng. JaromÍr Jaroš,

Koloděje nad LuŽnicí 1 72'

Dr. Bureše 1211l13, Č. Budějovlce

Ing. František Čurda, Martina stáhalíka 737123' Rudo|ÍoV

David Slepička' Malostranská 443, Týn nad V|tavou

Bc' Simon Kostadinov' Komenského 661' Týn nad
Vltavou

lng' Jiří Drda' Alej míru 58'1 
' 
Týn nad Vltavou

lng ' Tomáš Fu 1459148, Praha 10

Akcie Města Týn nad V|tavou- byly splaceny nepeněŽitým vkladem, akcie společnostiUtl, a. s' byly splaceny peněŽitým vk|adem.

PŘEDSTAVENsTVo

Předseda předstaVenstva:

M ístopředseda předslaVen stva:

Člen představenstva:

DOZORCi RADA

Předseda dozorčí rady:

lVístopředseda dozorčí rady:

Člen dozorčí rady:

.s

Q ccs'r)

Jan Meidl, Vltavou



MANAGEMENT

Ředitel společnosti:

Vedoucí úseku ekonomiky a investic:

Vedoucí úseku provozu a údrŽby tepla:

Vedoucí úseku provozu a údrŽby Vody:

lng. František Kobera (do 31' 3. 2020)
lng. David Fuěík (od 1' 4' 2020)

lng. David Fučík (do 31. 3. 2020)
lng. Eva Vandová (od 20.4.2020)

, ,iVladimír Vodička

Zdenek StÓs
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zPRÁvA PŘEDSTAVENSTVA o PoDNlKATELSKÉ člNNosTl
sPoLEčNosTt A o STAVU JEJÍHo MAJETKu zARol/.2o2o
Společnost pŮsobila v roce 2o2o v obou hlavních oborech své činnosti' tj. nákupu, rozvodu aprodeji tep|a a v provozovánívodovodů a kanalizací '

Personální složení spoleěnosti

Person_á|ní_ o_bsazení společnosti by|o v roce 2O2O stabilní, Ve společnosti pracovalo
k 31. 12' 2020 32 kmenových zaměstnanců.

Dodávka tepla

Dodávka .epla byla po celý rok plynulá a bez větŠích mimořádných událos'í' které by ohrozilydodávku tepIa odběratelům'

Proti roku 2019 zaznamena|a spo^lečnosl meziroční rŮst prodeje tepla o 2'5 TJ' Proti plánu
na rok 202a byl prodej niŽšío 3,8 %.

Zhlediska průměrné ročnÍ teploty byl rok opět spíše nadprůměrný. Z grafŮ
mŮŽeme vidět, Že roční prŮměrná tóplota býla V květnu pod dlouÁodoňým
červnu pak byla průměrná a V ostatních mésících se' prŮměrné teploty
dIouhodobým průměrem. Průměrná tep|ota dosáhla 11,24.C.

Č'1ač.2
průměrem, v

drŽely nad
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Grat é' 2

RoČ Nl pRÚMĚRNA ŤEPLo1A ( .c )
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Spoleěnost llakoupjla v l'oce 2020 od CEZ, a.s' celkem ]67 l0] GJ za tlákuprlí cenu 1ól,50 Kč/GJ.
Celkový prodej tepla dosáhl Úše 106 332 GJ. V grafu č. 3 je zobrazen vývoj pr.odeje tepla od roku
1995.

Graf č. 3

PRoDEJ ÍEPLA VGJ

1

2001 2002 2o03

'I'eplo by1o v roce 2020 pr'odáváno celkem v Šesti cenách, poclle clruhu oclběru. Celkové tr.Žby za
prodei tepla dosáhly r'ryše 50149 79'1 Kč, oproti loňskénru roku vzt'ostly o 4'4 %. V tabulce č. 1 a
gtaÍu č, 4je pr'odej tepla lozdělen podJe jednotlir,ých cen.

Graf č. 4

TRžBY zA PRoDEJ TEPLA
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Cena tepla byla i v roce 2020 zaÍazeaa mezi věcně usměrtiované ceny' Při jej í tvolbě je nutné splnit
podmínlcy stanovené Energeticýnl t'egulačním úÍadem. V tabu]ce č. 2 jsóu náklady započítané do
ceny tep]a podle pravidel věcného usnrěrnění. Pro porovnání jsou zde uvecleny i náklac]y 

'.oku2019. Graí č. 5 znázorňuje sloŽení nákladů v pr'ůrněr.né ceně tepla za I.ok 2bz0, kt".á einilu
4'11.32 RČICJ bez DPH.

."..i

Tabulka č' ]

soclálnl á zdřavol.ipojištěňi

26 941

a52

3 290

9159
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Graf č' 5

sIoŽenÍ průměrné ceny t€pla

V gralir é' 6je Zoblazen výVoj celkoých nákladů v plodeji tepla, stálých nákladů a l.ežic za obclobí
]ct 20l0 aŽ 2020. Diouhodobě se spoleěnosti daří dr'Žet stzilé náklady na ťtrovní v roznlezí od
17 lnil' I(č do 2l rni]. Kč' V r'oce 2020 dosáhly stálé náklady v ceně tepla ítrovně 20 776 tis. Kč.

V toce 2020 celkové Ztl'áty sítě lt1esly na 36,10Á. Ztráta přivaděče ETE-Týn by1a l 1'68 aÁ a ztl:áÍa
n]čstsl(é Sítě dosáltla aiše 27,5 %.

Graf č' 6

výÝoj co]kový.h ňák ádtl , stálý.h nákladú a r.žlo v prod.ji lejpla (l]s' Kó)
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společnost proVozuje od '1' 7. 2009 Vodárenský majetek obce Dynín, který zahrnUje VodoVoc]
a kanal'zacl Dyni1' L hota u Dynina a Lhotský DVůr a ČoV V Dyn;né'
Vodovodní síť V Týně nad Vliavou je zásobena pitnou Vodou ze dvou zdrojů' Ze zdroje skupinového
vodovodu Dolni Bukovsko a Vodárenské soustavy Jihočeského Vodárenského svazu V Plavech.
v roce 2a20 nakoupila spoleěnost V Týně nad Vltavou celkem 435 2o9 m3'
l\lnožstvl prodané pitné Vody dosáhlo Výše 328 951m3. Zároveň společnost odvedia a z]ikvidovala
420 729 m3 odpadních vod. V graíu ě. 7 jsou uvedena roěnÍ množství nakoupené a fakturované p tné
Vody a mnoŽství zlikvÍdované odpadní Vody od roku 2o1o.

Dodávka pitné vody a provoz ěoV

Úsek vodovodů a kanalizací hospodaři na Vodárenském
představuje cca 64 km VodovodnÍ sítě,44 km kanalizační
Vltavou a V Kolodějích nao LuŽnicj'

majetku Města Týn nad Vltavou který
sítě a čjstírny odpadních Vod V Týně nad

Graf č. 7

Graf č. 8

V následujících tabulkáCh a grafech

MHols iNAXoUPÉNÉ A FAXrURovA{É vooY (Ús' m3)vŤíNĚ]ÝÁovlÍÁvou

Pďřeba pitné Vody na Vltavotýnsku v roce 2o2o byla z 95,6% pokryta dodávkou pitné vody
z-Bukovského zdroje Vnákupni ceně 11 Kčim3 a zby|é 4,4a/a dodávkoú p|avské vody c1o |okalitý
Koloděje nad Lužnicí s průměrnou nákupní cenou 17'8 Kč/m3. Roění nákup p]tné vody z jednotliv1icÁ
zdrojů je uveden V grafu č' 8. Ziráty Vodovodní sítě V roce 2o2o dosáhly hodnoty 18'8%:,

Provoz čistíren odpadnÍch Vod byl V roce
uv'edeny vybrané Ukazatele provozu ČoV'
z CoV a produkce stabilizovaného kalu'

2020 stabilnÍ'
V tabulce č. 3 deno množství Vypouštěné

ls ou
vody
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VYBRANÉ PRovozNÍ ÚDAJE čoV ŽA RoK 2o2o Tabulka č. 3

11,7s2 .2ila íla00
52,t4

Graf ě' 9

Vývoj základních Ukazatelů provozu ČoV v uplynulých letech je zobrazen V graÍech č' 9,1o.

Graf č. 10

v rcCe 2o2o dosáhly trŽby za Vodné a stočné V Týně nad VltaVoU Výše 23 751 043 Kě. Rozdělení na
Vodné a stočné je uvedeno Vtabulce č.4. cena vodného a stočného patří kVěcně usměrněným
cenám a V rcae 202a došlo oproti roku 2019 knavýšenÍ u průměrné ceny Vodného o 0,92 Kč/m3 a
stočného '1,48 Kč. zaStupitelstvo Nr]ěsta Týn nad Vltavou odsouhlasilo uplatňoVání dVousloŽkoVé ceny.
Proti plánu na rok 2020 bylo prodáno o 3,8 % Vlce pitné Vody a o 1% méně odpadních Vod odvedeno.
V trŽbách činil nárůst proti p!án] 1,2oÁ.

odběr m3

Pevná s!ožka
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Proměnná složka

Kě

Kč/rok
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Kč
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3 896

6 261

Kč
33,6

420 729

205

1643

3 002

4 845

Kč

25,64

V tabulce ě.
porovnány s

5 jsou
náklady

uvedeny jednotliVé náklady započítané do cen V roce
roku 2019. V grafu ě. 1'1 je uveden jejich podíl na

2020. Náklady jsou
celkoVých nákIadech'
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Tabulka č. 5

E16ltrická síérEle

sociálnIa z dravotn í pojiš tětl l
Odpady

1143
4 687
1260
1 500

2 492
374

4 666
I 608
273
103
346

1 851
1793

1552
4 813
1192
1266
1163

549
4 431
1 557
267
109

1883
931

Graf č' 1 1

sLoŽENí cENY VoDNÉHo A sToČNÉHo TÝn nad VltaVou

Přímy mat€rlál
salo

Zisk
8%

l
ReŽje
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219h

sociální a zdravolní pojiŠtěnÍ
7dÁ

El6Krjcká enelg1e

opravy a lldžovanl
60ó

ilakupované sluŽby Najemné
2Sb 10%
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Vodovody a kanalizace DVnÍn
Vodovodní Sít' je zásobována pitnou Vodou z JVs na 3 odběrných místech pro jednotllVé lokality.

Na základě odsouhlaseniŽastupitelstvem obce byla v lokalitě Dynína uplatňována dVoUStoŽková cena
Vodného a stočného uvedená V tabulce č. 6'

Tabulka č' 6

Pevná složka
Proměnná složke

Kčiměsíc
Kč/m3

25,00

25,60

8,50

12,00

33,50

37,6 0

7-a období roku 2020 bylo V Dynině nakoupeno celkem 23 og2 m3 pitné Vody.
Jej1 prodej dosáhl Výše 19 9'13 m3, odvedeno bylo 1'1 562 m3odpadní Vody.

Rozvoj a investice

V oblasti dodáVky lepla Se podařilo v roce 2020 připojit 9 nových odběratelů' převáŽně z řad majitelů
rodinných domů' ZVýšený zájem o dodáVky tepla Ze souStavy cZT je c]án přijatelnou cenóvou
polit]kou a kvalitní nabÍdnutou sluŽbou' Graf č' 12 zobrazule rozvoj soustavy CZÍ ža dobu existence
s oolcclosli.

Gtaf ě' 12

' N4noŽstvipÍodaného lepla (TJ) . Počet odběÍných nrÍst 'Inslalovaný Výkon v (N1!M)

Tabulka č' 7

Rekonslukce rozvodůtep]a_ Hlinecké 3Ídlišlě _lll étpa
qekonŠl!kce rozvodů tep]a. pÓšÍénl odbočkyKÓloděj!lá
Pi vad.;č JETE. ýý'nóna kÓňpenz{tolú

V tabulce č' 7 je uveden soUhrn investičnÍch prostředků společnosti použitých V roce 2o2o' společnost
reallzoVala inVestiční akce podle schVáleného investičního plánu. Spoiečnost jnvestovalá celkem
12 715 tis. Kč, ztoho 7 406 tis. Kč voblasti tep|a' 3 753 iis' Kč Voblasii Vodovodů a kanalizací a
1 556 tjs Kč V ostatních činnostech' lnvestice na teplárenském majetku a ostatní investice byly kryty
z vlastních prostředků společnosti. lnvestice Voblasti vodovodů a kanalizací byIy hrazeny-ztonoů
obnoVy VodárenSkého majetku' Největšími investicemi do rozšíření tepiofikační s'ítě byly V íoce 2020
RekonStrukce rozvodu tepla - Hlinecké sÍdIiště lll' etapa a RekonStrukce a posilení odbočky
Kolodějská' Dalšín']i investicemi V oblas-ti teplofikace byla montáŽ kompenzátorů na přivaděěi z ETE á
StaVcb'']i jpravy p.o ÚdrŽbu a sklad na ČoV'



Výzkum a Vývoi

v race 2020 společnost neinvestovala do VlastnÍho Výzkumu a VýVoje'

Zahraniční aktivity

Spoleěnost V roce 2a20 neměla žádnou zahraniěnl organizaěni sloŽku.

ochrana životního prostředí

ochrany životního prostředí se bezprostředně dotýká činnost spoleěnosti na úseku svodu a likvidace
odpadních vod. Provoz čistÍÍen odpadnÍch Vod byl Vroce 2o2ó bez mimořádných události' kte;;'
měly VliV na Životní proStředí'

Hospodaření spoleěnosti

Tržbv společnosti

Ve svých hlavních činnostech - prodeji tepta, prodeji Vody' svodu a ěiŠtění odpadních Vod dosáhla
Společnost V roce 2D20 trŽeb uvedených v tabulce č. 8.

Tabulka č.8

tržby Žá přodejtepla

tržby Ža vodné á stočné
ostatníslužby

50 750

24 522
48 630

23 251
1,04

1,05

Prot] předcházejícímu období VŽrostly cetkové tržby o 1,1 %. l\i]eŽiroční růst zaznamenaly tržby za
prodej teplá a také trŽby za Vodné a stočné' Tržby za ostatní sluŽby Vzrostly Vícenásobně'

VÝnosV společnosti

Celkové výnosy spoleěnosti dosáhly za rok 2o2o Výše 83 854 tis. Kč a jejich podrobnější složení je
uvedeno V tabulce č, 9'

Tabulka č' 9

svod. ólšlóňíodp.dnlch vod T}h

,11;

1,06

1,01

115

?,30

0,96

1,04

0,99

0,99

celkové Výnosy byly V roce 2o2o o 6 % vyššl neŽ plánované Výnosy.
Oproti roku 2019 vzrostly o 1 1 %.

REKAPlTULAcE TRŽEB

REKA P]TULAc E VÝNosŮ
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celkové náklady společnosti za rak 2o2o dosáhly Výše 80 514 tis. Kč. celkové náklady jsoU rozděleny
V tabulce č. 10 podle středisek.

Tabulka č. 10

REKAPlTULAcE NÁKLADŮ

31750

't,11

;.'"i:.r 
i, :.'l,i't. i rrii i:rtr':;ii;':!iil*i-_ryffi i

celkové náklady spoleěnostijsou Vyšší o 4 % oproti plánuao7%Vyšší neŽ V roce 2019'

V tabulce č' 11 je podrobně vyjádřena Výkonová spotřeba za rok 2o2o.

ákÚpslužcb 6441 l'73 11475 ]66
' ' ''| l:: rii:.:;.,:":' ; .;'"" " i ' 

ll 
:

Výkonová spotřeba je proti plánu vyšši o 8 % a V meziročním období byl nárůst 1o %.

l

V tabu|ce č' '12 jSoU uvedeny osobní náklady společnosti za rak 2o2o, které jsou proti plánu niŽši o 2
1a a O l'/o nlzsl nez V rOCe 2U 19.

Tabulka ě" 1'1

TabUlka č. 12

osoBNÍ NÁKl ADY

Vy'KoNoVA SPoTŘEBA

Ódmdná čldnúm oÍqánú!pol'
zdravÓt]1i a soc jálnÍ po]ištěňi

0,93 12 595 1,o3
951 1j05 9s7

0,97 4 9OO

soc]á nináklady 638 o'37 47a o,91

6 031

HosDodářskÝ Výsledek spoleěnosti

Ceikové náklady společnosti
Ce]koVé Výnosy společnosti
Výsledek hospodaření před zdaněnírn
Výsledek hospodaření po zdanění

80 514 tis' Kč
83 854 tis' Kč
3 340 tis. Kč
2 702 tis' Ké

Roční účetnÍZáVěrka

Roční Účetní záVérka VLTAVoTÝNSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s. za rak 2a2o byla
Ing. Rornanou Chrorn ou.
AUdtor zároveň oVěřil spráVnost údajů Ve zpráVě o Vztazích, kteroU za rok
představenstvo spoleěnostj ve smyslu s 82-88' zákona č.9o/2o12sb'

oVěřena auditorkou

2020 vypracovalo

/.ňuÍ,,ana f,r\
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Závér

V roce 2020 vykázala spoleěnost oproti roku 2019 růst trŽeb o 7 602 tis' Kě, tj' o 1o,1 %. Jedná Se
gr9!9v9im 9 růSt kŽeb za dodáVky tepla o 2 120 tis. Kč. TrŽby za dodávky VaK vzrostly o
] 27'1 tis. Kč, DáIe Vzrostly trŽby za ostatni slÚžby jako odborné práce pró jiné subjektý o 4 21 1 tis' Kč'

- finanční stabilita společnosti, měřená ukazatelem Věřitelského rizika (poměr celkových závazkŮ a
celkových pasiv) je za sledované období šesti let na prakticky stijné nadstanjarono vysokJ
Úrovni' V roce 202a představuje hodnota tohoto ukazatele 7,li w iro*.2o1g 7,g5 "t") tzÁ ' ziaktiva společnosti jsou pouze ze 7'1'1 % kryta ciz]'i zdroji a z 92,89 % z VlaStních zdrojú- ukazatel běžné likvid]ty (oběžná aktiva/krátkodobé závazky) Vykazuje hodnotu 6,a6:i (rok 2o19
5,44.1)_ ukazate| pohotové likvjd]ty (poměr oběžných aktiv - Žásoby a krátkodobých záVazků) představuje
poměr 6'17:1 (rok 2019 5,23:1)- 
Yk_Ťat9l okamŽité likvidity (poměr peněŽní hotovostí a krátkodobých záVazků) představuje pomér
3,07:l (rok 2019 2,84.1)

' ukazatel rentability Vlastního kapitálu RoE (zjsk po zdanění / Vlastní kapitál) dosáhl
Výše 1,57 % (lok 2019 o,29 %)- ukazatel rentabiIity použÍVaného_k'apitá]u RoA (zisk po zdanění / celková aktiva) Vykazuje Za rok
2020 hodnotu 1,44 oÁ (rok 2019 o'26 %)- ukazatel rentability kŽeb (zisk po zdanění i irŽby) dosáhl hodnoty 3'26 % (rok 2o19 o'65%)'

z UkazaÍelŮ likvidity' ktelé porovnáVají oběŽná aktiva nebo jejich Ďásti s krátkodobými dlUhy
společnosti vyplývá, že společnost je celkově Velnli dobře likvidní iejí likvidita se oproti přJdcho;i;;
roku.20'19 ještě zVýšila a stále vykazuje nadstandardně vysoké hobňoty' znamená to, zu .porJno'l
VytVáří dostaieěné množství finančních prostředků a je icnópna dostát svým závazkům. S ohlede;;;předmět činnosti spoleěnosti tvoří tyto finanční prostředky rezerVU, která [omáhá spoleěnosti překonai
Výkyvy V prodeji tepla způsobené klimatickými podrnlnkámi.
Na závěr je možné konStatovat, Že Spoleěnost je stabilnÍ a likvidnÍ a je schopna dašího
bezproblémového trvánÍ'

Týn nad Vltavou 22' 4 ' 2021

za předstaVenstvo spoleěnosti:

lng' Tomáš TVrdík, předseda předStavenstVa

lng. JaromÍr Jaroš, místopředseda předstaVenstva
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VYHLED NA ROK 2021
Výh|ed na rok 2021 vychází ze schváleného plánu na rok 2021.

Prodej tepla a vody

Vlabulce č. 13 je Uveden plánovaný prode] tepla rozdělený podle druhu odběru a Vcenách pro rok
2421 .

Tabulka č' 13

dvous1oŽková_stálá plalba
.zá Ódébranéňrožsrú

1?0,00 6 OOO

52S;60

527,30

461,50 21 5oo

2 574 000

27000 141592ri

.ři{|{sť,jt#}3s!. řffi !{ffi i:i'*š$li{$*i:*sř'&1x!ij&

Vtabulce č. 14 je uveden plán prodeje pitné Voc|y a likvidace odpadních Vod - Týn nad V|tavou
V cenách pro rok 2021.

15291700
1o 393 760

Tabulka č' 14

36,92 318 000
Kč

1t 740 16A
stočňé 28,35 426 ooo 12 o77 006],,,,']],::::ť*'1&Ř.? ll*1ťxs,:{iij;fi t#':i$

Ekonomický vtýhled

Tabulka č' 15 obsahuje plánované náklady společnosti rozdělené podle středisek a předpokládané
Výnosy Včetně plánovaného hospodářského výsledku.

PLÁNoVANÝ PRoDEJ VoDY

NÁKLADY PoDLE sTŘEDlsEK
Tabulka č. 15

VaKoyŤlĎ

výnoÉy.élk!ň

Í.i!,iiÍ{*)|ij"tÍjis&ffi ffi Wxsffi ffi.:í!{li$?1ř".L-_:Ji:tř;t''ii'.i'!j

PLÁNoVANÝ PRoDEJ TEPLA

ón'n'4')
e H.ď*',H ?H ir' }'ý'
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!nvestice

spoleěnost plánuje v roce 2021 realizovat investic() Ve Výši 12 128 tis' Kč. lnvestice do provozu tepla a
ostatní investice předpokládá financovat z vlastních zdrojů.

Provoz tepla

Na Úseku tepla společnost plánuje investovat celkem 7 518 tis' Kč

ProVoz VodoVodů a kanalizací

U vodovodů a kanalizacíjsou plánovány investice Ve Výši 3 55o tis. Kě realizované spoleěností'

ostatnÍ

ostatní investice v roce 2021 plánuje společnost Ve VýŠi '1 060 tis. Kč.

6*unu.A!"'6ýJ-&e



Zpráva o vztazÍch
k 31. 12. 2020

TUto ZpráVu VypracoValo předstaVenstvo společnosti VLTAVoTÝNsKÁ TEPLÁRENsKÁ a's. v souladu s
s 82 aŽ 88 Žákona č. 90/2012 sb. Zákona o obchodních korporacích' Úo"1" 

'p.iuy 
uý"ňa."rrllJ"jňičH

pisernnoslí Účetnljednotky (účetni dďlady' úĎetní knihy a ostatní účetnl ptsemnostiia i o"iircn p.lŘl"oo
ktere má Účetníjednotka k dispÓzici. Zprávaje zpracována za účetní obdóbÍzačlnajicídnem l. r"aná ioioa končÍcl dnem 31' prosince 202o' Hodno_tové údaje jsou vykázány vcelých tisícÍch Ki' pokud není
UVedeno jinak' Částky isou uvedeny včetně DPH'

obsah zprávy ;

Podrobný papis propojených asob
Základni údaje o tlčetnÍ jednotce
a rg a n ízačn Í stru kť u r a kance rn u
Právni vztahy mezi propojenými osobamÍ
Tral)sakce mezí propajenýmí osobami - plněnt
Prodej
Krátkodabé polrbdévky
Dlouhodobé pohledávky
T ra n s akce me zi propaj e ný n i asoba m Í - protipl n ě n Í
Nákup
Kráťkodobé závazky
Dlouhodobé závazky
asfuhÍ transakce

t. poi n'ďtiŇÝ i: oiis iniíi ójiNýťÍi-ašóií
t.1. ZÁKL4DNÍ Únala o ÚčrrtvÍ noNorca
obchodní firma: VLTAVoTÝNsKÁ tepLÁRel'tsKÁ a's.
Zapsaná V obchodním rejstříku, Vedeném Krajským soudem v Českých BuděiovicÍch oddíl B' Vložka 670

sid lo: BUdějovická 82
P_rávni forma: akciová společ-ost
lCOi 62497 421

Rozhodující předmět ěinnostii

l'.irJ9i11512|31c'1ství. topenáÍsL\'í
z pr'orráděrrí star'eb. jeiiclr znrěn a odstratjovárí
3 rralrládání s odpacly (vyjrna nebezpečných)
4 povt'clrové úpravy a svator'ání kor'ťt
5 nlontáŽ nrěi'idel
6 lozvod tepelné energie
7 provozování vodovodů a kana]izací pro veře.jnou potřebit
I velkoobchod
9 specializovanýnla1oobchod

/\^' - cl;\
/ ...- 'a \

,*]r:] íf^iň o}'
*" - '^- ,-*-;,:- _ď-'r#, ."*d!d.{b-

^Á)/),, \\",/
{4 1,19\,,,2

10' čilll1ost teclrnickýclr poradcri v obl hutnictvi a enelgetiky,



zpráva o \'ztazich
VLTAVoTÝNSKÁ TEPLÁRENsKÁ a (

k 31 . 12, 202A

DatUm VznikU společnosti: 15' 9' 1994

].2. PRoPo,IEtlÉ ososy
ovllidajici trsrllrou.jc MĚsto Týrr na<l Vltavou. IČ 245585. kteró vlastní 7 ó94 akcií
VLTA\/OT\'NSKE TEPLÁRENSKÉ a.s.. tj. 58.13% z celkového počtu 13 235 akcií tétcl
společrrosti'
ovládarrou osobou je VL]'Á.VoT\iNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.. IČ 62491421.
se sídlen Brrdějovícká 82. Týrr nad Vltavou.
Dalšínri propojcnými osobami jsou :

VltavotÝn.ská realitní. spo{' s r'o'. IČ 26020092, Tyršova 780,'fýn nad Vltavou. Město Týrr nirrl
Vltavou je vlastníkenr podilr.l ve výši 100 %'
Rrrrrrpold - T. s.r.o'. IČ 2ó0l5633. Jaselská 585, Týn nad VLtavou' Město Týrr trad \/ltavou je
vlastllíkenr podílu ve výŠi 50 %.
Základní ško1a Týn nad Vltavou. Malá Str.arra. lČ 60076909' se sídlern Žižkova285'Týn narl
Vltavcru 375 0l' Příspěvková otgatlizacc Ml]sta Týn naci Vl(avou'
Zák]adní škola'|ýn nad Vltar,ou. I'Ililrecká, IČ 60077034. se síd]ent Konietlského 359' i'ýn narl
Vltavou 375 01. Příspěvltov:i tlt.ganizace Měs(a Týn nad Vltar ou.
Zá\<|aďní urlěIecká škola K. Kcrrrrzália. lČ 705063j7, se sídlern Nárněstí Míru 1. Týn lracl
Vltar'orr 375 0l' Příspěl.kovir orgat}izace Města Týn nad V]tavou
]Víatci'ská škola Týn nad Vltavou. IČ 60017204'se sícllem Hlinecká 729" 1ýn nad VltarloLr 375
01' Příspěvková organizacc Mčsta Týn nad Vltavou.
Městská poliklinika 'fýn nad Vltar'ou. lČ ó0076186, se sídlem Sakařova 755. Týlr nacl Vltar,olr
375 0l. Příspěvková c'rrganizace Města Týn nad Vltavou.
Městský důnr dětí a rrr]ádeŽe' Týn nad Vltavou, IČ 7094ó388, 1yršova 26, Týn rrad Vitavorr
375 0l. Příspčvková organizace Města Týrr nad Yltavorr.
Mčsrské cerrtr-urn kLtJtur1 a vzclělárlí. 1č 28105222' Tyršova 424, Týrl nacl V]ravotr 375 0l.
Příspčvkolá organizace Města '['ýrr nad VItavou.

2. PRliVNÍ VZTAHY MEZI PR)PIJENÝMI 1S)BAMI
Společnost uzavřela v roce 2020 následujíci druhy smluv s propojenými osobamí:

Propojená osoba:

Město Týn nad V|tavou

Os'íatní s'nlouv1l''

Dttdatek 199700001/1 1 a přílohu 2i2020 a dot]arek ]99700001/]6 ke snlouvé ll núinLt ct
abstarání ,sprtívy a ptrnozovtÍní vcře-iného tlodovotltt a kanalizace Lt ČOI, t,c něsti Ťýn n,tJ

Q*ffi

I/ltavotr.



zoráva o v2tazích
VLTAVoŇNst{Á TEÉLÁRENsM a s'

k31. 12.2020

Společnost neuóini|a v roce 2020 Žádné další právní úkony s propojenými osobami.

Vedení spo|ečnosti prohlašuje, Že výše uvedené sm|ouvy byly uzavřeny na základě
běŽných obchodních podmínek.

3. TRAN9AKCE MEZI PRoPoJENÝiltt ososzvt _ PLNĚNÍ

3.1. PRODp:.t

Spoleónost
přehled transakci

prodává výrobky, zboži a sluŽby propojeným osobám. Následuje
uskuteóněných v běŽném účetnim období'

Propojená asoba Pop is o bch od n l ch tra n sakcl u skute čně n ých
v běžném účetnÍn ÓbdobÍ

Město Týn nad Vltavou
prodéj tepla
prodej pitné vody a svod odpadnÍch vod
ostatni služby

V ltavotýnská reaI itn í s' r.o'
prodej tepla
prodej pitné vody a svad odpadních vod
ostatní služby

Rumpold-T s.r.o.
prodej tepla
prodej pitné vody a svod odpadních vod
ostatni sluŽby

Z'ákladní škola Týn nad vltavou, Mailá Strana
prodej tepla 1 U2
prodej pitné vody a svod odpadnÍch vod 157
ostatní služby 49

Z'ákladnÍ škola Týn nad Vltavou, Hlinecká

vyjádienÍ

2 362
842

4 470

1 087
171

2

0

2

45
7

1Ó

prodej tepta
prodej pitné vody a svod odpadnÍch voc!
ostatnÍ služby

Základni umělecká škola K' Komzáka
prodej tepla 97
prodej pitné vody a svod odpadnÍch vod 7
ostatnÍ sluŽby O

q. 
k\Ú I}l0';

s

=€K?r"-e
1

lD .r\
if r''t't,t.;)2



Zprávts o Vztazich
VLTAVoTÝNsKÁ TEPúRENSKA J 1

k31 12. 2A2A

Mateřská škola Týn nad Vttavou
prodej tepla
prodej pittlé vody a svod odpadních vod
ostatní služby

Městská poliklinika Týn nad Vltavou
prodej tepla
prodej pitné vody a svod odpadnlch vod
ostatní sIužby

Městský dům dětí a mládeže Týn nad Vttavou
prodej tepla
prodej pitné vody a svod odpadnÍch vod
ostatní služby

Městské centrum kultury a vzdělánÍ
prodej tepla
prodej pitné vody a svod odpadnich vod
ostatni s!užhv

475
l lÓ
18

1 256
178

0

121
49
2

442
a2

0

3.2. KRÁ TKoD oB E por'r tn nÁlzry

Propojená osoba Hodnotové vyjádřeni

Město Týn nad Vltavou

V ltavotýn ská real itn i s' r.o.

Rumpold-T s.r.o.

Zékladní škola Týn nad Vttavou, Matá Strana

ZákladnÍ škola Týn nad Vltavou, Hlinecká

ZákladnÍ unlělecká škala K. Komzáka

Mateřská škola Týn nad Vltavou

Městská poliklinika Týn nar| Vltavou

1 921

4

44

211

305

42

167

lCO

íu:*u''.}'-"-fu 
"á

ďlE\ř__Š<

í",. 
qffi.

Q ro*ý

Městský důn děti a mládeže Týn nad Vltavou Ó



2práva o vŽtazich
VLTAVoTÝNsKÁ TEPúRENsKÁ,r !

k 31 , 12. 202A

MésÍské centrum kultury a vzdělání

Celkem

1.)')

3 412

.1. 3. D L o U H o D o B E P o HLEDÁ\'I{Y

Společnost neměla v roce 2o2O Žádné dlouhodobé pohledávky za propojenýml
osobamí k poslednímu dni účetního období.

4. TRANSAKCE MEZI PRoPoJENý:ln oson,qtl.n - PR1TIPLNĚNÍ

4.1.N/iKap

Společnost nakupuje výrobky' zboŽí a služby (včetné manažerských poptatků) orJpropojených osob v rámci své běŽné činnosti. Následuje přáh|eá 'ňsákcí
uskutečněných v běŽnérn účetním období.

Propojená asoba Pop is obchadn í Ch tra ns a kcÍ u s k utečně nÝch
v běžném Účelntn obdobÍ

Hodnatavé vyjádřenÍ

Město Týn nad Vltavou

Rumpold-T s.r.o.

likvidace odpadŮ, nájem

likvidace odpadů' služby

142A

2

'1'ZákladnÍ škola Týn nad Vltavou, Htinecká el. energie

e 3173



Zpráva o Vztdzlc ]
Vl.TAVoTÝNsKÁ TEr.LÁPEN5KÁ a 5

R31 12. 2A2O

4' 2 
" KR",|TK o D o tl É zÁvs zr v

Prapajená osoba
Hodnotové vyjádření

Město Týn nad Vltavott

1, 3 " DLoL/HoDot]É ZÁV4ZKy

Společnost neměla v roce 2O20 Žádné dlouhodobé závazky k propojeným osobámk poslednímu dni Účetního období'

5' osTATNÍ TRAN1ÁKCE

V9!9ní společnosti proh|ašuje, že v roce 2020 nebyly uskuteóněny s propo1enýnliosobami Žádné další transakce'

V posÍedním účetnÍm období nedošto k žádným jiným skutečnostern mez;ovlá-danou. a ovládajÍcí osobou či dalšími propojenými osoLami' Ři"ř nv_'lrv ňv'součástí této zprávy.

-. Výše uvedená plnění.a protipIněni na zákla{á uzavřených smluv jsotlpřiměřená a VLTAVoTÝNsKÉ TEPLÁRENSKÉ a,s. jakb ovládané osobě neVznikla
z tohoto titulu žádná újma.

il

eno d né:
26.2,2021 lng. Eva Vandová

l,,r,dorn'

pis siatUtárn ího zástupce:

, *oŇana \
s$ frťffi '*

ffiitr{t-
'./.,, 

"tl
b,,, ,..\
Ý-h l] 0!)]-"



Vyjád ření dozoréi rady s po Ieč n osti VLTAVoTYNS KA
TEPLARENSKA a.s. k návrhu na rozdělení zisku společnosti

za rok2020

Dozorčí rada společnosti vlravor'ilsrÁ rp'plÁnpNsKÁ a.s. v souladu $ 447, odst. 3'

zákona č.9012012 sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění a v souladu s

článkem 2l, odst.3b) stanov akciové společnosti přezkoumala na svém jednání dne 7.5.202I

návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku ze dne 22.4.2021.

Dozorčí rada konstatovala, Že návrh odpovídá pravidlům pro \ytváření rezervního fondu dle

stanov společnosti, zohledňuje její současnou ekonomickou pozici resp. posiluje platební

schopnoSt společnosti.

Dozorčí rada neshledala skutečnosti, které by zpochybňovaly r"ýsledky hospodaření spo1ečnosti,

a proto doporučuje valné hromadě schválit představenstvem předložený návrh na rozdělení zisku

z.a rok 2020.

V Týně nad Vltavou
Dne: 7. května 202l

ě.d"-
lng. Jiří Drda

předseda dozorčí rady



Vyjád řen í dozorčí rady s poleč n osti VLTAVOTÝNS KÁ
TEPLARENSKA a.s. ke Zprávě ovztazích mezi ovládající

osobou, ovládanou osobou a dalšími propojenými osobami
za rok2020

Dozorčí rada společnosti vttavor'i-NsrÁ rpplÁRpNsKÁ a.s. ve smyslu $ 83, odst. 1,

zákona č. 90/20l2 Sb.' o obchodních korporacích přezkoumala představenstvem sestavenou a

auditorem ověřenou zprávu o vztazich mezi propojenými osobami ze dne 26.2'202L Na základě

provedené kontroly dozorčí rada konstatuje, že nezjistila Žádné ýznamné věcné nesprávnosti

údajů uvedených v této zprávě o v^azích mezi propojenými osobami sestavené ke dni

3t.12.2020.

Uvedená plnění a protiplnění na základě uzavřených smluv .jsou přiměřená a společnosti

vLTAVoTÝNSrÁ rBpI-ÁRlNSKÁ a.s. jako ovládané osobě nevznikla z tohoto titulu Žádná

újma.

V Týně nad Vltavou
Dne: 7. května 2021

čď73-
Íng. Jiří Drda

předseda dozorčí rady



Vyjád řen í dozorčí rady s poleč nosti VLTAvoTÝNs KÁ
TEPLARENSKA a.s. k účetní závěrce spoIečnost| za rok2020

Dozorčí rada společnosti VLTAVOT\'NSKA TEPLARENSKA a.s. ve smyslu $ 447, odst. 3,
zákona č. 9012012 sb.' o obchodních společnostech a družstev v platném znění, a v souladu s
článkem 2l odst. 3a) stanov akciové společnosti přezkoumala účetní závěrku za rok 2020.
Při této činnosti vycházela dozorčí rada z následujících podkladů:

1. Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce sestavené k 3l .l2 .2020, zahrnující
qÍrok auditora ajeho posouzení ostatních informací uvedených ve výroční zprávě
společnosti VLTAVoT\iNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

2. Učetní závěrka v plném rozsahu ke dni 3 l .l2.2020 včetně účetních výkazů, rozvahy
a ýkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích a přílohy k účetní závěrce.

Po přezkoumání shora uvedených dokumentů dozorčí rada konslatuje: Účetní závěrka byla
auditována v souladu se zákonem o auditorech a Mezinarodními auditorskými standardy a
souvisejícími aplikačními doloŽkami Komory auditorů České republiky auditorem Ing. Romanou
Chromou, číslo auditorského dekretu l785. Zároveň nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by
naznačovaly, Že by účetní záunamy společnosti nebyly vedeny ve všech podstatných aspektech
v souladu s platnými zákony a předpisy platnými pro rok 2020.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věmý a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti
VLTAVoTÝNSrÁ rpplÁnpNSKÁ a.s. k ]1.12.2020, nákladů, qýnosů J výsleáku jejího
hospodaření, peněžních toků za rok 2020 v souladu s českými účetními předpisy. Hospodářský
výsledek za llčetní období je vykázán nezkreslen a správnějako zisk ve výši 2 702 430 

'33 
Kč'

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku spo1ečnosti zarok2020.

V Týně nad Vltavou
Dne: 7. května 202l

g-^c!.-
Ing. Jiří Drda

předseda dozorčí rady



Zpráv a nezávis lého aud itora
o auditu účetnízávěrky za rok2020

společnosti VLTAVorÝrusxÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

sídlo společnosti VLTAVorÝrusnÁ rrplÁnerusKÁ a.s'
Budějovická 82, Malá Strana, 375 0,l Týn nad Vltavou

ňo: azlglnz't

DlČ CZ62497421

Sledované období: leden . prosinec 2020

Datum vyhotoven í zprávy: 12. kv ětna 2021

Audit provedla: lng. Romana Chromá, číslo auditorského dekretu 17B5,
Bavorovice 3,373 41 Hluboká nad Vltavou
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0bsah zprávy auditora:

1'Výrok auditora

2 Přílohy: _ rozvaha k31'12'2020
- výkaz zisků aztrátk31J22020
- příloha k účetní závěrce za rok2020 vč. přehledu o změnách v|astního

kapitálu 2020
- přehled o peněŽních tocích 2020
_ výročn í zpráva za rok 2020
-zpráva o vztazích zarok2020



Zpráva nezávislého auditora
k ročníúčetnízávěrce za obdobíod 1.1.2020 do31.12'2020
určený pro akcionáře VLTAVoTýNsrn rrpúneruSKÁ a.s'

Výrok auditora

'Provedli. 
jsme audit přiloŽené Účetní závěrky společnosti VLTAVOTÝNSKA

TEPLARENSKA a.s. (dá|e také ,,Společnost") sestavené na základé českých Účetních
předpisů, která se skládá z rozvahy k31'12'2O2O, výkazu zisku a zlráty, přehledu
o změnách v|astního kapitálu a přehledu o peněŽních tocích za rok končící 31.12'2a2a'
a přílohy této účetní závěrky, která'obsahuje popis pouŽitých podstatných Účetních
metod a da|ší vysvětlující iníormace' Úoa1e o Společnosti jsou uvedeny v nboo .t pritony
této Účetní závěrky,

Podle našeho názoru účetní záuěrka podává věrný a poctivý obraz aktrv a pasiv
společnosti VLTAVOTÝNSKA TEPÁRENSKÁ a.s. k31''12,ž020 á nákladů a výnosŮ
a výsledku jejího hospodaření a peněŽních toků za rok končící 31.12'2O2O v sou|adu
s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Kornory
auditorů České republiky pro audit, kterýmijsou mezinárodní standardy p'o uuoit 1tsR;
případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doloŽkami. NaŠe odpovědnost
stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu odpovědnost auditora za audit
Účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem při]atým
Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i dalŠí
etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se' Že důkazní
iníormace, které jsme shromáŽdili poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření
naŠeho výroku.

ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje' Přesto je vŠak
součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznám'enÍ se
s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsot-L ve významném
(materiálním) nesouladu s účetni závěrkou či našimi znalostml o Účetnl jednotce
získanými během ověřování Účetní závěrky nebo zda e jinak tyto informace nejeví ]ako
významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní inÍormáce byly
ve vŠech významných (materiální vypracovány vsouladu s příslušnými
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právnÍmi předpisy. Tímto mÍ, 
^zda 

ostatnÍ informace splňljí



poŽadavky právních předpisů na formální náleŽitosti a postup vypracování ostatních
informací v kontextu významnosti (materialisty) t.j' zda případné nedodrŽení uvedených
poŽadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací'

Na zák|adě provedených postupů, do míry, jeŽ dokáŽeme posoudit, uvádíme, Že
o ostatní informace, které popisují skutečnostj, jeŽ jsou téŽ předmětem

zobrazeni v účetní záuěrce, jsou ve všech významných (materiálních)
oh|edech v souladu s účetní závěrkou a

. ostatni informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatkŮ a podvědomí o Společnosti,
k nimŽ jsme dospě|i při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné
(materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdrŽených
ostatnÍch informacích Žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nez]istili.

0dpovědnost představenstva a dozorčí rady Společnosti za ÚčetnÍ závěrku

Představenstvo a dozorčí rada Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky
podávajÍcÍ věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový
vn]třní kontrolní systém, který povaŽu]e za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak
aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo
ch ybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit,
zda je Společnost schopna nepřetrŽitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v pří|oze
Účetní závěrky záleŽitosti týkající se jejího nepřetrŽitého trvání a pouŽití předpokladu
nepřetrŽitého trvání při sestavení účetnÍ závěrky' s výjimkou případů, kdy představenstvo
p|ánuje zrušení Společnosti nebo ukončit její činnost, resp. Kdy nemá 'jinou reálnou
moŽnost neŽ tak učinit'

Za doh|ed nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.

odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

NašÍm cílem je získat přiměřenou jistotu, Že účetní závěrka jako celek neobsahuje
významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat
zprávu auditora obsahující náš výrok' Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty,
nicméně není zárukou, Že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy
ve vŠech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiá|ní)
nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a povaŽují se
za významné (materiální), pokud |ze reálně předpokládat, Že by jednotlivě nebo
v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická
základě při1mou.

e*ffi@ ná
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uŽivate|é Účetní závěrky, na jejím



Při provádějí auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat
během celého auditu odborný Úsudek a zachovávat profesní skepiicismus. Dále je našÍ
povinností:

ldentifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti Účetní
záuěrky, způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést u auditorské
postupy reagujícína tyto rizika a získai dostatečné a vhodné dŮkazní informace,
abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok' Riziko, Že neodhalíme významnou
(materiální) nesprávnost, k níŽ došlo v důsledku podvodu, je větŠí neŽ riziko
odhalení významné (materiá|ní) nesprávnosti způsobené chybou, protoŽe
součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), íalŠování Úmys1ná
opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kóntro]
představenstvem.

Seznámit se s vnitřním kontroIním systémem Společnosti relevantním pro audit
v takovém rozsahu, abychom mohIi navrhnout auditorské postupy vhodné
s ohledem na dané okolnosti, nikoli mohli vyjádřit názor na účinnosi vnitřního
jejího kontrolního systému.
Posoudit vhodnost pouŽitých účetních pravidel, přiměřenost provedených
účetních odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnóst]
uvedlo v příloze Účetní závěrky.
Posoudii vhodnost pouŽití předpok|adu nepřetrŽitého trvání při sestavenÍ ÚČetní
záuěrky představenstvem, azda s ohledem na shromáŽděné důkazní informace
existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostÍ nebo podmínek'
které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetrŽitě trvat
JestliŽe dojdeme k závěru, Že taková významná (materiální) nejistota existuje' je
naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvišlošti
vpříloze účetní závěrky' a pokud tyto informace nejsou dostatečne vyjác1řit
modifikovaný výrok' Naše závěry týkající se schopnosti Společnost] nepřetrŽitě
trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data našÍ zprávy'
Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, Že Společnost
ztratÍ schopnost nepřetrŽitě trvat.

Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přilohy,
a dále to, zda účetní závěrka přestavuje podkladové transakce a událostl
způsobem, který vede k věrnému zobrazenÍ.

Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu mimo jiné o p|ánovem
rozsahu a načasovánÍ auditu a o významných zjištěních, která jsme vjeho průběhu
učinili' včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřnÍm kontroÍním systemu'

/
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lng. Romana Chromá
auditor, č, dekr. 1785
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V Bavorovicích 12' kuětna 2021
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Vl'ódclio.oodá.al|ZdL.é'r'obooo (' ) i...l',ot'o 6'"..' 055 2 702
i.r.oo'a z.ut. obooo - , - +.r , ' --- -q

/ Š Fl+lDnll''l1f'ati / 'Vl', 056 83 854 75
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Příloha k účetní závěrce _ VLTAVoTÝNsKÁ TEPLÁRENsKÁ , akciová
společnost - ke dni 31. prosince 2020

pteot'taoaná úcetnt závé;ka spo/eČ'osil bytá zar"cována na zakjadě zákana č' 563/Í99t sb'' o Úietnlctvi ve zneni porcleJslrn
piedpisů a na'základě Vyhlášky č' 50a/2aa2 sb., ve zněnl pozdějšlch předpisů, kterýn se stanoví absah účetní záverky pro
padnikate|e' Údaje přílahy vycházejÍ z účetnlch pÍse,finoslí účet;Í jednoÍky (účetnÍ doklady, účetní knihy a ostatnÍ účctt1ípísennosli) a z dalšÍch podkladů' které má účetnÍ iednatka k dispozici. Hodnotové údaje jsoú vykázány v íeých tisÍcÍch Kč,pokud nenÍ uvedeno jinak'

1.1.2020

1.1.2019

31.12.202A

31 .12.2019

Běžnýn účetnÍn obdabIm se rozumÍ účetní obdobi od
Minulýn účetním abdobÍm se razumí účetní abdobí ad

A' obecné údaie

1. Popis účetníjednotky (s 39 odst 1 pÍsm' a) Vyhlášky)

do

do

VLTAVoTÝNsKÁ TEPLÁRENsKÁ akcioVá společnost
BUdějovická 82, Týn nad Vltavou
akcioVá společnost
62497421
c262497 421

obchodní f]rma I

sídlo :

PráVní forma :

lČo:
DlČ;
Zapsána V obchodním rejstřiku, kteď je Veden I KEjSkým soudom v Českých BUdějoVicích
oddíl : B VloŽka: 670

Rozhodující předmět činnosti : nákup,rozvod a dodávka tepla,provozování Vodovodů a kanalizací

Daturn Vzniku společnosti : 5'10.í994
okamŽik sestavení; 26.2'202'|

(s 39 odsť' 1 písm' b) + C)

'1. Způsoby ocenění a odepisování majetku ís 39 odsi ' 1 pÍsm. b) bod 1 Vyhlášky)

'l' 1. zásoby

ÚčtovánÍ zásob je prováděno:
* zpť]sobem A eVidence zásob.

Výdej ze skladu je účtován:
'metodou FIFO.

oceňovánízásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno:

'tyto Účetní případy se v běžném účetním období u ÚčetnÍjednotky nevyskytly'

oceňovánÍ nakupovaných zásob je prováděno:
* Ve skutečných pořiŽovacích cenách zahrnujících cenu pořizenía Vedlejší pořizovací nák|ady (dopravné' clo, pojistné a] )

1.2. Dlouhodobý majetek

ocenění dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností

fntana Qr\

--*" &.ffi "*
ffiffi-

* Ve vlastnich nákladech



1'3. cenné papÍry a podíly

ocenónícenných pap'rů a podílů
Vc s]edovaném účetním období účetnljednotka oceňovala cenné papíry a majetkové účasti:

" tyto účetní případy se V běžném účetním období u účétníjednotky nevyskytly'

1.4. zvířata

ocenění příchovků a přírůstkú zvířat
Vc sledovaném účetním období účetníjednotka oceňovala píghpyBy zvířat:

' tyto účetnÍ případy se V běžném účetním období u ÚčetnÍjednotky nevyskytly.

Vc s]edoVanóm Účetním období účetnljednotka oceňovala orírůstkv zVířat|

' tyto účetní případy se V běŽném účetním období u účetníjednotky nevyskytly'

2' způsoby korekcí oceňování aktiv (s 39 odsí 1 pism. b) bod 2 Vyhlášky)

2.1' odepisování

odepisovánÍ dlouhodobého hmotného majetku

' oc]p soVý plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného rnajetku sestavila účetníjednotka v ]nterních srněrnicÍch, kde vycházela
7 předpokládaného opotřeben í zářazovaného majetku odpovídajícího běžnýrn podmínkám jeho pouŽíVánÍ' účetní a daňoVé odDisv
rc r,r,qlpuai!

odcpisování dlouhodobého nehmotného majetku

" odp]soVý p án účetních odpisů dloUhodobého nehmotného majetku účetníjednotka sestavila V internim předp|su tak' Že za
1ák ad ý.a|a metody pouŽíVané při vyčíslování daňových odpisů, účetní a daňové odoisV se roVnaií.

DaňoVó odpisy _ použité metody
'.oVnorněrné odpjsy

systém odepisování drobného dlouhodobého majetku

' Dlob|ý d ouhodobý hr.otný majetek do 40'000,- Kč je Veden jako zásoba a je účtován do nák|adů společnosti při zařazení do
pouŽiVání na účet 501 _ spotřeba materiálu'

- {)robný dlouhodobý nehmotný majetek do 60.000,- Kě je účtován do nákladť] společnosti na účet 518 - ostatní sluŽby'

2'2' opravné položky a opráVky k majetku

' 'ryto ÚčetnÍ připady se V béžnérn Účetním období u účetnljednotky nevyskytly'

Druh opravné položky i oprávky způsob stanovení oP zdroj informací výpočtu oP

3. Přepočet cizích měn na českou měnu (s 39 odsÍ' 1 písn' b) bod 3 Vyhlášky)

' rylo účetní případy se V běŽnérn účetním období u účetníjednotky nevyskytly'
Př přcpoČtu c zích měn na českou rněnU používá společnost:
'dcnní kUrs Vyh]ášený ČNB a platný V den uskutečněníÚčetního unu ,>

-"' mďffi'*

Qr,..j



4. stanovení reálné hodnoty majetku a záVazků oceňovaných reálnou hodnotou, změny reálných hodnot (s 39
odst' 1 pÍsm' b) bod 4 .. s 39 odst. 1 písm. c) Vyhlášky)

t Tyto účetni případy se v běŽném účetním období u účetníjednotky nevyskytly.

od metod dle s 7 zákona o účetnictví

Způsob odchýlení od s 7 zákona o účetnictví

né události dnem a okamžikem sestavení úěetní

Komentář k tabUlce '

c' Doplňuiicí údaie k Rozvaze a kVÝkazu zisků a ztrát ís39odsť 1pÍsmd) aži) +odst' 2Vyhtášky)

'l.1. Dlouhodobé

Komentář k tabulce:

1.2' Dlouhodobé

Komentář k tabUlce:

Komentář k tabulceI

Vliv na výkaz zisku
a ztÍá, ohodnocení změny

Ve lhútě splatnosti se splatnostÍ nad 5 let rs 39 odsí 1 písm d) Vvhlášk

Splatnost
Běžné účetnÍ Óbdobí Minulé účetní obdobi

z obchodního styku ostatnl z obchodního styku ostatní
nad 5 let 0 0 0 0
nad 10 lét 0 0 0 0

l.z' ulouhodobe pohledáVky Ve lhÚtě splatnosti se splatností nad 5 let í6 39 odsí 1 Dísm d) vvhláškvl

Splatnost
Běžné účetni obdobi

z obchodniho styku I ostatni
Minulé účetni obdobíffi

nad 5 let 0 0 0 0
nad l0 let 0 0 0 0

2'1' Pohledávky kryté věcnými zárukami (s 39 odst' 1 písm e) v

Druh pohledáVky / dluŽník
Běžné účetníobdobi Minulé účetni období

Účetní
hodnota

Forma / povaha zářuky, příp' jméno
řučitale

Účetní
hodnota

Forma / povaha záruky, příp' j'néno
lučit.lo

0 0
0 0

celkém o 0

?.2' závazky l dluhy kryté Věcnýmizárukami /s 39 odst 1 písm d vvhlášk

Druh záVazku / věřitet
Béžné účetní období Minulé účetni období

Účetní
hodnota

Forma / povaha záruky, přip. jméno
rUčitéle

Účetní
hodnota

Forma / povaha záruky' přip' jméňo
ručitc]e

0 0

0 0
Celkem 0 0

{6.ana 6'11

v"R&&=?
&K,-

Komentář k tabulce:



3. zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry členům řídících, kontrolních a spráVních orgánů (s 39 odsÍ' í písm 

'
Béžné účetníobdobí

zálohy' záVdavky, zápůjčky a
úVěry poskytnuté člénůml

Výše Urok Splatnost
odpls k

způsob zajištění

iídícich oroánŮ 0

lcntlo]nich orgánů 0

spravnich orgánú 0

celkém 0 XX XX 0 0 0 XX
Komentář k tabLllce:

l'omcntař k tabLllceI

5. PohlcdáVkv a v tozvaze s 39 odsÍ. 7

Minulé účétni obdobi

zá|ohy, závdavky 
' 
zápůjčky a

ÚlVěry poskytnuté členům: Výše Úrok Splatnost
Odpis k

způsob zajištěni

lidiciclr orgánů 0

konlrolnícb olgánů 0

spráVnich orqánů 0

ce lkém 0 XX XX 0 0 0 XX
Kon']cntař k tabulceI

4' PoloŽky výnosů a nákladů mimořádné svým objemem nebo původem ís 39 odsÍ. 1 pisn g) Vyhlášky

Druh výnosu
Běžné účétní období [4inuló účétní Óbdobi

Účetni
hodnota

Povaha výnosu, příp. jeho
půVod

Účetní
hodnota

Povaha výnosu' přip. jeho
původ

0 0

0 0

C olkem 0 0
Io.nentái I tabulce:

Druh nákladu
Běžné Účetníobdobí Minulé účétní období

Úěetní
hodnota

PoVaha nákladu' příp. jeho
púvod

Účetní
hodnota

Povaha nákladu' příp' jeho
původ

0 0

0 0
C e lkom 0 0

Druh pohledáVek / závazků Povaha a forma závazku

Všcchny ZáVazkyldlUhy

., toho ] podmíněné záVazky

/ toho poskytnuté Věcnó záruky

zaměstnancú v průběhu účetního období í6 39 ods6' PruÍně t' 1 DÍsm i) vvhláš|

Stav:

k 31.12.
minulého
účetniho
období

k 31.3.
běžného
účetního
období

k 30.6.
běžného
účetniho
období

k 30.9.
běžného
účetního
období

k31.12.
běžného
účetního
obdobi

\33 30 30 30



lnformace

Komentář k tabulce:

r ň.hVÍí wl.eÍňí.h lz-ií n^k^ ',l^^1_í^L - ^JíJ.

Druh pohledávek / závazků Účotní hodnota Datum pořízení obchodní podíl
lr4ěsto Týn nad Vltavou 76 S40 05.10.94 58,13%
ČEz a.s' Praha 55 410 05.10.s4 41,87%

D. Další |nÍořmace v příloze něktenich účetních iednotek (s gga vyhtášky )

1. Detailní rozpis pohybů dlouhodobých aktiv (-q 39a odsí 1 pÍsm. a) body 1 a 3' přÍpadně s 3gb odsÍ' 6 plsm

2.1. Detailní rozpis pohybů opravných položek ís 39a odsť' 1 písm' a) bocl 2, připadné s 39b odst. 6 pÍsn. f) bod 2

bod

Položky dlouhodobých aktiv brutto:

Minulé účetníobdobí Běžné účetní období
zůstatok k
prvnímu

dni
Přírústek Ubyték

zústatek k
prvnímu

dni
Přírústek Úuytex

Zústatok'

Nehrnotné Výsledky Výzkumu a VýVoje 0 0 0 0 0 0
ocenitelná práVa 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
ostatnI dlouhodobý nehmotný majetek 944 0 944 0 0 944
Poskylnuté zálohy na DNM a nedokončený
ďouhodobý nehmotný ma]'etek 0 0 c 0 0 0 c

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 944 0 0 944 0 0 944
Pozemky 424 0 42A 0 0 42A
Stavby 210 847 210 847 7 464 0 218 3A/
Hmotné movité věcia je]ich soUbory 65 544 65 544 65 576
oceňovací rozdí| k nabytémU majetku 0 0 0 0 0 0
ostatní dlouhodobý hmotný rnajetek 3 593 0 3 5S3 0 0 3 5S3
Poskytnuté zálohy na DH|\l a nedokončený
dlouhodobý hmotný majetek 40 626 40 626 12 2BB 41 7 6t;

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 321 030 0 321 030 21 251 12 620 329 661
Podí1y _ ovládaná nebo ovládajicíosoba c 0 0 0 0 0
Zápůjčky a úVěry - ovládaná nebo ovládající
osoba 0 0 c 0 0 0 c
Podi]y - podstatný VliV 0 0 0 0 0 c
Zápújčky a úVěry _ podstatný VliV 0 0 0 0 0 0
ostatní dlouhodobé cenné papky a podíly 0 0 0 0 0 0
Zápůjčky a Úvěry - ostatní 0 0 0 0 0 0
ostatn í d]ouhodobý ÍinančnÍ majetek 0 0 0 0 0
ulouhodobý flnanční majetek celkem 0 0 0 0 0
Celkom 321 97 4 0 321 97 4 21 251 12 620 330 605
z |oho I VýŠe úroků, které jsou součástí
ocenění dlouhodobého majetku XXX c XXX XXX 0 XXX XXX

zůstatek k
prvnímu

dni

zústatek k
prvn ímu

dni

:"' #&ry aq\

€'ffi-
^b

r r'l
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2'2. Detailní rozpis pohybů opráVek dlouhodobých aktiv (s 39a o]lst. 1 písn' a) bod 2, případně s 39b odst' 6

3' Název a sídlo účetníjednotky, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejužší skupiny účetních

4' Povaha a obchodní úěel operací účetní jednotky, které nejsou zahrnuty v rozvaze ís 39a odsl
6 39b oďsť' 6 písm' h) VvhláŠkv)

1 písn' c), příp.

l(o.ncntář k tabulcei

5.1. ZVIáštní transakce provedené mezi účetníjednotkou a členy řídících, kontrolnÍch a spráVních orgánů ($
39aodst.2+5Vvhláškv)

sn t') bod 2 Vvhlášk

položky oprávck dlouhodobých aktiv:

Minulé účetnÍobdobi Běžné účetníobdobl
zůstatek k
prvn ÍmU

dnl
Ubytek

zústatek k
prvnlmu Přírústék Ubytek

Zústatok-
lozvahový

den
Nchrnotné Výsledky VýzkUmu a VýVoje 0 0 c 0 0 o c
occn te ná práVa 0 0 c 0 0 0 c
Goodwil 0 0 c 0 0 0 c
ostatní d]ouhodobý nehmotný majetek 854 22 c s16 22 0 938
l]oskytnuté zá]ohy na DNl!1a nedokončený
d ouhodobý nehmotný majetek 0 0 c 0 0 0 c

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 894 916 0 938
Pozemky 0 0 0 0 0 c
Stavby 114 467 I031 123 498 I456 0 132 954
I molné mov 1é Vecia jejich soubory 57 097 1 587 25t 58 430 1 515 59 61
occnoVaci rozdll k nabytému majetku 0 0 0 0 0 c
ostatní d ouhodobý hr.otný majetek 3 000 1A4 3 184 184 0 3 368
t)oskytnUtó zálohy na DHM a nedokončený
cloL]hodobý hrnotný majetek 0 0 0 0 0 0

Dlouhodobý hmotný ma.ietek celkem 174 564 10 802 254 't851',t2 11 155 195 93s
l-odily _ oV ádaná nebo ovláda]íci osoba 0 0 0 0 0 0
Zápůjčky a úVóry - ovládaná nebo ovládající

0 0 0 0 0 c

lrodíy' podstatný VliV 0 0 0 0 0 0
ZapůlčLy a ÚVély - pods1atný VliV 0 0 0 0 0 0
ostatnídlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 0
Zápůjčky a úVěry - ostatni n 0 0 0 0 0
ostatní dlouhodobý íinanční majetek 0 0 0 0 0 0
Dlouhodobý tinanční majetek celkem 0 0 0 0 0 0
Celkcm 17 5 458 't0 824 25A 186 028 11 177 332 196 873

dnotek /6 39a adst. 1 Dism. b )iíp' s 39b odst 5 pÍsn. c) vyhláškv
obchodni firma konsolidující

účeťní iednotkv
sídlo konsolidujicÍ účetní jednotky l!1ísto, kde je možné získat konsolidovanou

účetníŽávěrku

+5

Jméno člona orqánu Popis transakce Finančni ohodnocen

0

0

Celkem 0

,r,{osunu dX
le 66 el**Kř-
./a,. *-;.). .e)

Ýl ,: csž



5.2. zvláštní transakce provedené mezi úěetníjednotkou a jejími konsolidujícími účetními jednotkami nebo
účetními iédnotkemi s no.lsÍáÍnÝm Vli\/Aň /Á ?o^ ^A.Í , r Á ^;ín Á žÓ^ ^)^Í .

5.3' zvláštní transakce provedené mezi účetní jednotkou a jejími konsolidovanými úěetními jednotkami nebo

5.4. zvláštní transakce provedené mezi účetníjednotkou a ostatními spřízněnými účetními jednotkami (s 39a

E. Další informace V pří|oze středních a velkÝch účetních iednotek (s 3gb Vyhtášky)

Název sídlo konsol

Komenlář k tabulceI

1.2. NázeV a sídlo přidruže

Komentář k tabUlce:

2' Učast účetní jednotky v obchodních korporacÍch, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným
ručením í0 39a odst' 5 Dísm' al whláškv)

3. Název a sídlo účetní jednotky, která sestavuje konsolidovanou účetní záVěrku nejširší skupiny účetních

s podstatným Vlivem (s 39q odst.2 + 5, plip' s 39b odsÍ 6 písm. i) Vvhtášl

Jméno spřízněné účetní jednotky Popis transakce Finančni ohodnocení

XXX 0

0

Celkem 0

účetními jednotkam i ( s 39a odsí 2 + 5, přip, s 39b odsÍ' 6 pÍsm' i) VVhIášk

Jméno spřízněné účetní.iednotky Popis transakce Finančníohodnoceni

XXX 0

0

Celkem o

adst. 2, přip. e 39b ods/' 6 pism'

Jméno spřízněné účetní jednotky Popis třansakce Finanční ohoclnocén

XXX 0

0

Celkem o

. t. Nazev a účetních iednotek l'6 39a odsÍ' 2 Vvhlášk

obchodní fiřma účetní jednotky sídlo účetníjédnotky
Výše

podílu na
základním
kapitálu

Výše
vlastního
kapitálu

Výše
hospodář.

skóho

0,00% 0 0

0,00% 0 0

as Úěetnich s 39a odsť 2 Vvhlášk

obchodní Íirma úěetnÍ jednotky sídlo účetnljednotky
VýŠe

podílu na
základním
kapitálu

Výše
vlastního
kapitálu

Výše
hospodář'

ského

0,00% 0 0

0,00% 0 0

sídlo dceřiné společnosti

otek 39b odsl. 5 b) vvhlášk
obchodni Íirma konsol jdujlcí

účetní iednotkv
sÍdlo konsolidující úěetnl jednotky Místo, kde je možné získat konsolidovanou

účetnízávěrkU



Druh akcie / obchodního podílu Datum vydání akcií/

4.1' Vydané akcie a ílů V průběhu účetního období 39b odsť' 6

4'3' Průměrný přepočtený poěet zaměstnanců v průbéhu účetního období v členění dle kategorií ís 39r oďsť' 6

4.4' odměny stáVajícím členům řídících, kontrolních a správních orgánů přiznané v úěetním období (s 39b
odst' 6 Dism dl vvh|áškvl

4.5' Penzijní závazky bývalým členům řídících, kontrolních a správních orgánů Vzniklé nebo sjednané v
účotním Óbdobí /6 30b odŠl 6 Ďíšm d'l \/vhlÁškv\

4.6' Rozdělení zisku nerro dáni ztrátv l'6 39b odsa. 6 DÍsm e) v
Minulé účetníobdobí

- skutečnost
Běžné účetní obdobi

návrh
DosaŽená výše hospodářského výsledky (+ zisk /
Ztráta) 48S 4 003

llozdě ení zisku spoIečníkům 0 0
l)icvod ziskU do rezervního fondtr 24 2AO
i)oUŽití zisku na úhrady ztlát minu ých účetních obdobÍ 0 0
ostatni pouŽ tí zisku 0 0
l)řcvod zisku na účet nerozdě|ených zisků minulých ]et 465 3 803
(] lrada ztráty 7e Žisků rninu]ých účetnÍch období 0 0
L]i]rada ztráty Ž rezervního fondu 0 0
(]hlada 7tráty přímými platba.ni společnÍků 0 0
oslaLníúhrady ztráty 0 0
l)řcVod zlráty na Účet neuhrazených ztrát minulých let 0 0

,í,stna ca;
!" &{ď2;
\-e* 7

Komcntář k tabu]ce:

4.2. Vyměnitelné dlu

Druh dluhoplsu / cénného papíÍu

smc

Kategorie zaměstnanců: \ stav k:
k 31.12.

minulého
ličctníhó

k 31.3.
běžného

k 30.6.
běžného běžného

k 31.12.
běžného

l. kategorle 16 15 15 15 15
ll kategorie 17 15 15 '15 15
Průměrný přepočtený počet zaměstnancú cetkem 30 30 30 30

odměny členům řídícich, kontrolních a správních
orgánů

clénové řídících
orgánů

clenové kontÍolních
orq ánů

clenové správních
orgánú

l'1'/doVé náklady 336 5S8
Náklady na soclá ni zabezpečení a zdravotní pojštění 1 149 114 202
Sociální nák]ady 0 0
osobní náklady celkem 4 564 450 800

tnim obdob s 39b odsí 6 pÍsn d) Vyhlášk
Penzijni závazky bývalým členúm řídících, kontrolních

a správnich orgánů
BývaličIenové
řldlcich orgánú

Bývali členové
kontrolních orqánů

BýValičlenoVé
správních orqánú

l)en7i]ní záVazky ce kem 0 0 0



Vývoj odloženóho daňovóho záVazku nebo
poh1cdávky

zŮstalok k zústátek I

dni

4'7' Rozpis odioženého daňového záVazku nobo pohIedávky (s 39b oúlsl

'-yto Účetni piípady se V běŽném Účetnim obdcbi U úČetni iednotky neVyskyIly

od statutárn í

Scstaveno dne 26-2.2021

6 pism g) VyhláŠky)

F' Další informace v příloze Velkých účetních iednotek (s 3gC vyh]ášky)

1'1'ČleněnÍtřžcbzprodejezboží'služebaVýrobkúvčlenění podle druhů činností ís3gcodst 1Vyhlósky.l

1'2' Členěnitržeb z prodeje zboži, sJuŽeb a Výrobků v členění podle zcměp]sného umístěnítrhŮ rs 39c oc]sÍ

2' celkove náklad

l,'. t','-

... .' 
::

Druh činnosti BěŽné účetni období lv]inulé účetni období
zhoží služby výrobky zbaží sIužby Vý robkV

tižby zá Drodej |ep|a 0 51 266 c 50 950
1rŽ9\ za prace, ý|d,| 0 12 646 T 0 lllt.j
tsrallr si!zby a r8 S19 0 l3 315
Celkem 0 82 8311 0 75 229 c

oruh čjnnosti Béžné ÚčetnÍ obdot]í Minulé Účetníobdobi
zboží slUŽby výrobky zboŽi služby vv robl !

ceská repUblika 0 B2 831 0 75 229
oslatni sláty EVroasté Unie 0 0 0 \'.:

Evropa nlmo Evropskcu Lrn 0 0 0 c
osialni sVét rnlrno EVÍoplr 0 0 0 0 ll
Cclkom 0 82 831 0 75 229 0

ná oom mu auditorovi (s 39c ods/' 2 Vyhlášky)
Výše odměny na: BěŽné účetni obdÓbí NlinuIé účetníobdobi

p. / nný audrl {rčÉin zaVel(y 70 60
lni ovéiovacl j tr2 bv 0 0
alaňcVé poladenstVi 0 c
]il]é neaLrditorské s uŽbr 0 0
celková Výše nák]adů 70 60



Zpracováno V souladu s Vyh]áško! č'
500/2002 sb

PŘEHLED o PENĚŽNícH TocícH
( výkaz cash-flow )

ke dni 3'1.'12.2020
( v celých tisících Kč )

obchodníírma nebo iiný náŽeV Účetni
jednotky

Vltavotýnská teplárenská a.s'

síd|o úóe1níjednotky
Budějovická 82' Ma|á Strana
Týn nad Vltavou
37501

Běžné úč období
stav penéŽních prostředkÚ a peněžních ekvivalentů na začátku účetního obdobi 25 442 29 24€

Peněžní toky z hlavní \/ýdělečné činnosti (provozní činnost)
z. Učetnízisk nebo ztráta z běŽné činnosti před zdaněním 3 339 602
4. 1

4. 11
4. 12
A. 13
4. 14

4. 15
416

Upravy o nepeněŽn í operace 11 406 1O 2A:.

odp sy stálých aktiv (+) s Výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých akt]V' a dá]e umořoVání
oceňoVacího rozdílL] k nabýémU majetku a goodwillu (+/_) 11 176 10 825
Změna stavu opravných po ožek, rezerV 393
Zl5k (ztráta)z prode]e stálých aktiv G/+) -50 112
Výnosy z podílŮ na zisku
VyÚčtované nák]adoVé Úroky (+) s Vý]imkou Úroků zahrnovaných do ocenění d|ou hodobého
rnajetku' a vyÚčtované Výnosové Úroky (-) 113 1//
Případné Úpravy o ostatni nepěněŽní operace

Čisbi peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami přacovnÍho kapitálu 14 745 10 805
4.2

A. 2 1

4.2 2

A. 2 3

A. 2 4

Změny stavu nepěněŽnÍch sloŽek pracovního kapitálu 452
Změna stavu pohledáVek z provozní činnosti (+/_), aktivních účtů časového roz]iŠení a
dohadných účtů aktjVních 1 165 306
Změna stavu krátkodobých záVazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišenÍ
a dohadných Účtů pasivních 195 534
Změna stavu zásob -518 -605
Změna stavu krátkodobeho f]nanÓniho majetku nespadajícího do penéžních prostředků a
peněŽních ekViValentů
cist\i peněžnítok z provozní činnosti před zdaněním 15 197

4.3 Vyplacené úroky s VýjimkoU úroků zahrnovaných do ocenění d]ouhodobého maietkU (

Přijaté úroky 113 17t
A. 5 Zaplacená daň z prí]nů a za domérky daně za rninulá obdobi ( 1300 ,6'1 5

Přijaté podílV na ziskU (+)

cístý peněžni tok z provozni čínnosti 14 010 9 534
Peněžní toky z investični činnosti

B1 Výda]e spoiené s nabr4ím stálých aktiV -8 962 13 410
8.2 Pří]my z p.ode]e stálých aktiV 50 112
B3 Zápůičky a úVěrV sprízněným osobám

cistý peněžni tok vztahujici se k investiční činnosti -8 912 13 29{

PeněžnÍtoky z tinančnich činností

c. 1

Dopady změn dlouhodobých záVazků' popřípadě tako\^ich krátkodobých záVazků' které spada]í
do ob|astifinanční činnosti (např. některé provozní úvéry) na peněŽníprostředky a peneŽnl
ekvivalenty

c 2

21
22
23
24
25

26

C
c
C
c
c

c

Dopady zrněn Vlastního kapitálu na peněžní prostředkV a ekviva]entv

Zvýšeni peněžních prostředků a peněŽních ekvivalentů z titulu zvýšenÍ základ n ího kapitálu, áŽia'
popřípadé fondŮ ze zisku Včetně sloŽených záloh na toto zvýšení (+)

Vyplacení podílu na Vlastním kapitálu spo]ečníkům (
DalšÍVkLadV peněžních prostředků společníků a akcionářů
Uhrada ztráty společníky
PřÍn]é platby na Vrub Íondů

Vyplacené podíly na zjsku Včetně zap acené sráŽkové daně \ztahujicí se k těrnto nárokům a
Včetně f]nanóního Vypořádání se společníky Veřejné obchodní společnostj a komplementáři u
konranditních společností (-)
cistÝ peněžni tok vztahujicí se k finančni čínnosti

Ciste zvýšeni rcsp' snižení peněžních prostředkú 5 U98 -3 /h4
R. stav peněŽních prostředkŮ a pen. ekvivalentŮ na konci účetniho obdobi 30 580 25 442

t2" \'o \
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