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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. Jejím prioritním cílem bylo a je zajišťovat výrobu tepla, 
distribuci topné vody a teplé vody pro statutární město Přerov. Společnost rovněž provozuje na 
základě nájemní smlouvy sportoviště v majetku města.

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, projektová 
činnost ve výstavbě, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 
silniční motorová doprava nákladní, 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 a hostinská činnost.

Orgány společnosti a jejich složení:

V závěru roku 2014 došlo ke změnám v jednotlivých orgánech společnosti, níže je uváděna skutečnost 
platná ke dni 31.12.2014.

Rada města Přerova v působnosti valné hromady společnosti.

Představenstvo:
- předseda – Ing. Petr Vrána
- místopředseda – Ing. Martin Macháček, MBA
- členové – Ing. Hana Mazochová, Ing. Marek Švarc, MBA, JUDr. Tomáš Čejna

Dozorčí rada:
- předseda – Ing. Vladimír Samek 
- členové – Ing. Robert Beneš, Ing. Martin Čechál, Karel Bořuta, Milan Passinger

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.

Na konci roku 2014 společnost provozovala 23 parních výměníkových stanic, 3 výměníkové stanice 
voda/voda, 301 objektových předávacích stanic a 17 domovních plynových kotelen. V průběhu roku 
byla zajišťována v rámci licencí dodávka do 13 975 domácností, včetně dodávek do objektů terciální 
sféry (např. školy, školky, obchody aj.). 

Ceny tepelné energie v roce 2014 bez DPH činily částku 486,50/GJ u paty domu, 465,97 Kč/GJ           
u výměníkových stanic a 536,28 Kč/GJ u plynových kotelen.



V průběhu let 2006 a 2007 byl společnosti poskytnutý dlouhodobý bankovní úvěr v celkové výši 
60 mil. Kč. Část úvěru splatná v roce 2014 ve výši 2 mil. Kč byla v souladu s platebním kalendářem 
splacena. Úvěr byl zajištěn blankosměnkou dle dohody o vyplňovacím právu směnečném. Úvěr byl
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.

Společnost obdržela v roce 2014 investiční dotace v celkové výši 22.909 tis. Kč a provozní dotace      
v celkové výši 12.077 tis. Kč. Dotace byly poskytnuty Státním fondem životního prostředí, Úřadem 
práce v Přerově a statutárním městem Přerov. 

V roce 2014 probíhaly investiční akce v souladu s investičním plánem. Jednalo se o akce zajišťované 
jednak dodavatelsky (ve výši 15,3 mil. bez DPH):

- rekonstrukce teplovodů – výměníková stanice (dále jen VST) Pod Skalkou,
- rekonstrukce části teplovodu – III. etapa – VST Teličkova,
- rekonstrukce teplovodů – VST Jižní čtvrť IV/16,
- rekonstrukce teplovodu – Velké Novosady (Chemik),
- rekonstrukce rozvodů teplé vody (dále jen TV) v domech Vaňkova, Optická, Purkyňova, gen. 

Janouška,
- předělení VST a zřízení nového vstupu – VST EC III, U Zubra,

a dále o realizaci investic zajišťovaných společností (ve výši 89,3 tis. bez DPH):

- rozšíření objektové předávací stanice Vaňkova 13 o přípravu TV.

V oblasti sportovních zařízení pokračovala modernizace Plaveckého areálu, a to rekonstrukcí kavárny 
v hale krytého bazénu. Proběhla realizace nového venkovního přístřešku pro mobiliář. Na koupališti    
v Penčicích byla provedena oprava a nátěr fasády provozní budovy a rekonstrukce dětského bazénu 
s instalací nové skluzavky. 

V areálu zimního stadionu, sousedícího hotelu Zimní stadion a Městské sportovní haly zajistila 
společnost rekonstrukce a opravy vedoucí ke zkvalitnění provozu tohoto areálu, a to:

- dokončení výstavby relaxačního a regeneračního objektu včetně nástavby nad vstupem do 
Městské sportovní haly,

- realizaci nového zastřešeného koridoru pro vstup z hokejové haly do relaxačního objektu,
- rekonstrukci restaurace hotelu,
- opravu vstupních chodeb hotelu,
- rekonstrukci hlavního vstupu do hotelu a realizaci kryté kolárny,
- instalaci nové vzduchotechniky v Městské sportovní hale,
- zrušení části pochůzné galerie v Městské sportovní hale.

Hospodaření společnosti za rok 2014

výnosy 202.601 tis. Kč
náklady 197.955 tis. Kč
hospodářský výsledek 4.646 tis. Kč

Za rok 2014 vytvořila společnost účetní hospodářský výsledek, a to zisk, který po zdanění činil     
4.646 tis. Kč.



Řádná valná hromada společnosti se konala dne 21.05.2015 a rozhodla o rozdělení zisku za rok 2014 
následovně:

celkem čistý zisk 4.646 tis. Kč
tvorba sociálního fondu 350 tis. Kč 
tantiemy 132 tis. Kč
dotace do investičního fondu 4.164 tis. Kč

Negativní dopad na hospodaření společnosti měly v roce 2014 dva faktory, s nimiž se musela 
společnost vyrovnat, a to teplejší počasí a efekt ze zateplování objektů. 


