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Teplo Přerov a. s. 
údaje k 31.12.2018 

 

Základní údaje o společnosti: 

 

Obchodní jméno: Teplo Přerov a. s. 

Sídlo:                    Blahoslavova 1499/7, Přerov I-Město, 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 a teplé vody pro statutární město Přerov. Společnost rovněž provozovala 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 provozování 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, Ing. Milan Passinger, PhDr. Jiří Pospíšil  

 

Základní kapitál: 

Základní kapitál společnosti činí 175 133 tis. Kč. Jediným akcionářem je statutární město Přerov, které 

je vlastníkem 2 ks kmenových akcí na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 172 339 tis. Kč 

a 2 794 tis. Kč.  
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Hospodaření společnosti za rok 2018  
 

výnosy  206 766 tis. Kč 

náklady 190 786 tis. Kč 

hospodářský výsledek  15 980 tis. Kč 

 
Za rok 2018 vytvořila společnost hospodářský výsledek, a to zisk, který dle účetních výkazů po 

zdanění činil 12 491,2 tis. Kč. Řádná valná hromada společnosti se konala dne 23.05.2018 a rozhodla 

o rozdělení zisku za rok 2018 následovně: 

celkem čistý zisk za rok 2018 12 491 212,62 Kč 

tvorba sociálního fondu 400 000,00 Kč 

tantiemy 453 500,00 Kč  

tvorba investičního fondu 11 637 712,62 Kč 

 




















































































