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Základní údaje o společnosti 

Obchodní jméno: Teplo Přerov a. s.
Sídlo: Přerov I-Město, Blahoslavova 1499/7, PSČ 750 02
Právní forma: akciová společnost
IČ: 25391453

Společnost byla založena dne 19.02.1998 a jejím prioritním cílem je zajišťovat výrobu tepla, distribuci 
topné vody a teplé vody pro město Přerov.

Hlavní předmět podnikání

Výroba tepla dle autorizace (skupina 31), rozvod tepla dle autorizace (skupina 32), montáž, opravy, 
údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí, montáž, opravy, 
revize a zkoušky elektrických a tlakových zařízení a nádob na plyny, výroba, instalace, opravy 
elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, vodoinstalatérství, 
topenářství, apod.

Orgány společnosti a jejich složení k 31.12.2013

Rada města Přerova v působnosti valné hromady společnosti

Představenstvo:
- předseda – Mgr. Josef Kulíšek
- místopředseda – Ing. Jiří Lajtoch 
- členové – Ing. Tomáš Dostal, Mgr. Lenka Ticháčková, Mgr. Šárka

   Krákorová - Pajůrková, Čestmír Hlavinka, Bc. Václav Zatloukal

Dozorčí rada:
- předsedkyně – Ludmila Tomaníková
- členové – Ing. Jaroslav Čermák, Milan Jurečka, Jan Jüttner, Ing. Otakar 

Smejkal, Ing. arch. Vladimír Petroš, Petr Laga, Henrich Vražba, Stanislav 
Mužík

Základní kapitál společnosti činí 175.133 tis. Kč. Jediným akcionářem je statutární město Přerov, 
které je vlastníkem 2 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 172.339 tis. Kč a 2.794 tis.
Kč.

Hospodaření společnosti za rok 2013

výnosy 240.000 tis. Kč
náklady 226.070 tis. Kč
hospodářský výsledek 13.930 tis. Kč

V roce 2013 vytvořila společnost účetní hospodářský výsledek, a to zisk, který po zdanění činil 13.930
tis. Kč.



Řádná valná hromada společnosti se konala dne 14.05.2014 a rozhodla o rozdělení zisku za rok 2013
následovně:

hosp. výsledek r. 2013 před zdaněním 17.161 tis. Kč
daň z příjmů právnických osob - 4.193 tis. Kč
odložená daňová povinnost + 962 tis. Kč
celkem zisk k rozdělení 13.930 tis. Kč
5 % povinná tvorba rezervního fondu 697 tis. Kč
tvorba sociálního fondu 350 tis. Kč
tantiemy 406 tis. Kč
dotace do investičního fondu 12.477 tis. Kč

K výplatě dividendy nedošlo.

Na konci roku 2013 bylo společností provozováno 23 parních výměníkových stanic, 3 výměníkové 
stanice voda/voda, 300 objektových předávacích stanic a 17 domovních plynových kotelen. V roce 
2013 společnost zajišťovala dodávku tepelné energie do 13 977 domácností včetně dodávek do 
objektů terciální sféry (např. školy, školky, obchody aj.) ve městě Přerově.

Ceny tepelné energie bez DPH činily částku 491,40 Kč/GJ u paty domu, 470,68 Kč/GJ                        
u výměníkových stanic a 541,71 Kč/GJ u plynových kotelen.

V průběhu let 2006 a 2007 byl společnosti poskytnutý dlouhodobý bankovní úvěr v celkové výši 
60 mil. Kč, nesplacený zůstatek k rozvahovému dni činil 2 mil. Kč. Část úvěru splatná v roce 2014 ve 
výši 2 mil. Kč je v souladu s účetními předpisy v rozvaze vykázána jako krátkodobý bankovní úvěr. 
Úvěr je zajištěn blankosměnkou dle dohody o vyplňovacím právu směnečném. Úvěr je úročen 
pohyblivou úrokovou sazbou s přechodnou fixací, která se skládá z referenční úrokové sazby PRIBOR 
a marže v pevné výši. Peněžní prostředky získané úvěrem byly použity na pořízení investic.

V roce 2013 poskytla společnost statutárnímu městu Přerov půjčku ve výši 22 mil. Kč. Dle smlouvy 
má být tato společnosti vrácena do 31.01.2018 s tím, že vždy k 31.01. vrátí statutární město Přerov 
společnosti 3 mil. Kč. V mimořádné splátce bylo dne 17.12.2013 uhrazeno 7.545,5 tis. Kč. 

Společnost obdržela v roce 2013 investiční dotace ve výši 20.237 tis. Kč a provozní dotace ve výši 
12.366 tis. Kč. Dotace byly poskytnuty Státním fondem životního prostředí a statutárním městem 
Přerov. Dále obdržela od Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní 
prostředí příslib investiční dotace na akce Zateplení hotelu Zimní stadion v Přerově a Zateplení 
sportovní haly Petřivalského v Přerově v celkové výši 3.274 tis. Kč.

V roce 2013, probíhaly v souladu s plánem tyto investiční akce:
- rekonstrukce teplovodů – výměníková stanice (dále jen VST) Želátovská 44,
- revitalizace fotovoltaických elektráren na VST – Teličkova, Zahradní, Meopta – jih, Velká Dlážka 

I, Kozlovská a Kopaniny,
- rekonstrukce části teplovodu – II. etapa - VST Zahradní,
- rekonstrukce technologie VST Kabelíkova,
- osazení směšovacího uzlu teplé vody Velké Novosady,
- rekonstrukce plynové kotelny Blahoslavova 3,
- rekonstrukce plynové kotelny Městská knihovna,
- rozdělení rozvodů teplé vody (dále jen TV) VST Velké Novosady 13 (Chemik),
- instalace objektové předávací stanice (dále jen OPS) v objektu Velké Novosady 9,
- instalace OPS v obytném domě Žerotínovo náměstí 20,
- doplnění přípravy TV v OPS ZŠ Velká Dlážka.
V oblasti sportovních zařízení pokračovala další etapa modernizace Plaveckého areálu, a to realizací 
zateplení krytého bazénu. Proběhla rekonstrukce sprch pro dospělé v prostorách krytého bazénu, 



osazení fotovoltaické elektrárny (dále jen FVE) na střeše bazénu. Důležitá byla realizace zásobování 
krytého bazénu upravenou surovou vodou přímo ze Strhance.

Na koupališti v Penčicích byla provedena oprava pochůzné terasy na provozní budově.

V areálu zimního stadionu a sousedícího hotelu zajistila společnost rekonstrukce a opravy vedoucí ke 
zkvalitnění provozu tohoto areálu. Jednalo se o:
- zateplení hotelu Zimní stadion,
- realizace schodiště a nové dlažby u vstupu do restaurace a haly zimního stadionu (dále jen ZS),
- přemístění odpařovacího kondenzátoru strojovny chlazení,
- dílčí úpravy šatny hokejistů a rozhodčích,
- realizace osazení FVE na střeše hotelu ZS,
- zahájení výstavby relaxačního a regeneračního objektu v areálu ZS.


