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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:   253 91 453 

 

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 vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené 

hmotnosti do 3,5 tuny včetně  

- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

- montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny  

- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních 

zařízení  

- vodoinstalatérství, topenářství  

- hostinská činnost 

 

Orgány společnosti a jejich složení: 
 

Rada města Přerova v působnosti valné hromady společnosti. 

 

Představenstvo: 

- předseda  – Ing. Petr Vrána 

- místopředseda – Ing. Martin Macháček, MBA 

- členové  – JUDr. Tomáš Čejna, Ing. Hana Mazochová, Ing. Marek Švarc, MBA  

 

Dozorčí rada: 

- předseda  – Ing. Vladimír Samek  

- členové  – Ing. Robert Beneš, Ing. Martin Čechál, Bc. Milan Passinger, PhDr. Jiří 

                                          Pospíšil 

 

Základní kapitál společnosti činí 175.133 tis. Kč. Jediným akcionářem je statutární město Přerov, 

které je vlastníkem 2 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 

172.339 tis. Kč a 2.794 tis. Kč. 

 

K 31.12.2016 společnost provozovala 22 parních výměníkových stanic, 3 výměníkové stanice 

voda/voda, 303 objektových předávacích stanic a 17 domovních plynových kotelen. V průběhu roku 



zajišťovala společnost v rámci licencí dodávku tepelné energie do 13 979 domácností, včetně dodávek 

tepelné energie do škol, školek, obchodů, úřadů apod.  

 

Ceny tepelné energie v roce 2016 bez DPH činily částku 481,64 Kč/GJ u paty domu, 461,31 Kč/GJ 

u výměníkových stanic a 522,94 Kč/GJ u plynových kotelen. Oproti roku 2015 došlo k poklesu ceny  

o 4,86 Kč/GJ, 4,66 Kč/GJ, u plynových kotelen o12,86 Kč/GJ.  

 

V roce 2016 společnost pokračovala v rekonstrukcích vlastních rozvodů, tepelných zdrojů a v rozvoji 

řídících systémů. Celkové investiční náklady a náklady na opravy dosáhly částky téměř 12,8 mil. Kč. 

V oblasti sportovních zařízení se nerealizovaly žádné investiční akce. Na těchto střediscích byl 

zajišťován plynulý provoz, běžné opravy a údržba. 

Stejně jako v minulých letech podporovala společnost řadu kulturních a společenských akcí, 

charitativních institucí, společenských a sportovních spolků. 

 

Hospodaření společnosti za rok 2016 

 

výnosy  217.582 tis. Kč 

náklady 204.115 tis. Kč 

hospodářský výsledek  13.467 tis. Kč 

 

Za rok 2016 vytvořila společnost účetní hospodářský výsledek, a to zisk, který dle účetních výkazů  

po zdanění činil 13.467 tis. Kč. Řádná valná hromada společnosti se konala dne 08.06.2017 a rozhodla  

o rozdělení zisku za rok 2016 následovně: 

 

celkem čistý zisk 13.467 tis. Kč 

tvorba sociálního fondu 350 tis. Kč 

tantiemy 453 tis. Kč 

dotace do investičního fondu 12 664 tis. Kč 
 

  

 

 

 


