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Základní údaje o společnosti
St av k 30.9.2012

Obchodní firma:

TERMO Děčín a.s.

Sídlo:

Oblouková 25, 405 02 Děčín III.

Identifikační číslo:

640 50 882

Daňové identifikační číslo:

CZ 64050882

Datum vzniku:

29. 11. 1995

Právní forma účetní jednotky:

akciová společnost

Rejstříkový soud:

Krajský soud v Ústí nad Labem

Číslo v rejstříku:

oddíl B, vložka 765

Telefon:

+420 412 552 440

Fax:

+420 412 552 466

E-mail:

termo@termo.mvv.cz

www:

www.termo.mvv.cz

Základní kapitál:

48 262 164,- Kč

Hlavní předmět podnikání:

Výroba tepelné energie
Rozvod tepelné energie
Výroba elektřiny

Akcie:

518 948 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité
hodnotě 93,- Kč

Základní kapitál:

48 262 164,- Kč

Splaceno:

100 %

Akcionářská struktura společnosti:
MVV Energie CZ a.s.
Město Děčín

96,91%
3,09%

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.
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Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážení akcionáři, dámy a pánové,
jsem velmi rád, že Vám mohu představit novou, již patnáctou výroční zprávu společnosti TERMO
Děčín a.s. Naleznete v ní informace o činnosti společnosti a obecně o hospodaření ve fiskálním
roce 2011/2012.
Naši společnost lze v uplynulém fiskálním roce hodnotit jako zdravou a stabilní. Díky úsilí všech
zaměstnanců byly úkoly hospodářského plánu splněny ve všech ukazatelích. Rovněž tak byly
dosaženy plánované parametry provozně-ekonomických ukazatelů. V ukazatelích měrné spotřeby
primární energie a měrných ztrát bylo dosaženo velmi dobrých výsledků, které byly základním
odrazovým můstkem v procesu optimalizace nákladů společnosti, jak při výrobě a rozvodu tepla,
tak při výrobě elektřiny.
Uplynulý fiskální rok byl pro nás významný mimo jiné také proto, že naše společnost v rámci
projektu změny informačního systému provedla implementaci informačního systém SAP.
Přínosem pro naši společnost a tím i vás, naše obchodní partnery, je trvalé zvyšování úrovně
kvality vnitropodnikových procesů řízení s podporou informačních a komunikačních technologií.
Nový informační systém navíc poskytne kvalitní informační podporu v oblasti obchodu
s komoditami charakteru utilit v podmínkách české legislativy a to zejména v oblasti fakturace
tepelných produktů a řízení vztahů se zákazníky.
TERMO Děčín se i nadále zaměřuje na realizaci investic do modernizace a rozvoje výroby tepelné
a elektrické energie i rozvodné soustavy, s cílem zajišťovat spolehlivou a bezpečnou dodávku
tepelné energie odběratelům a zároveň udržet maximální ohleduplnost k životnímu prostředí.
Je dobré v této souvislosti připomenout, že při volbě projektu desetiletí obdržela naše společnost
podle hlasování odborných novinářů první místo za projekt „Geotermální zdroj na Benešovské ulici
zásobující teplem pravobřežní část Děčína“. Oceněný projekt výrazně pomohl zlepšit životní
prostředí v děčínské kotlině, kde se dříve využívaly především blokové kotelny spalující hnědé uhlí
a těžké topné oleje. Geotermální zdroj přináší v průměru úsporu 20 tisíc tun CO 2 ročně.
Je třeba dodat, že jedním z faktorů, který ovlivní nejen energetiku budoucnosti, ale i kvalitu
našeho životního prostředí, je právě snižování emisí.
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Společnost má splněním úkolů uplynulého fiskálního roku a svým zodpovědným a aktivním
přístupem k řešení případných problémů, velmi dobré předpoklady pro poskytování kvalitních
služeb svým odběratelům i v dalších letech.
Na závěr mi dovolte poděkovat zákazníkům za důvěru, kterou nám projevují, akcionářům
společnosti za podporu a spolupráci a zaměstnancům společnosti, kteří svým úsilím a pracovním
nasazením nemalou měrou přispěli k plnění úkolů fiskálního roku 2011/2012.

Ing. Petr Šimoník
předseda představenstva
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Řídící orgány a management společnosti
( s tav k 30.9.2012)

Představenstvo

Ing. Petr Šimoník
předseda představenstva

Ing. Jitka Holčáková
místopředsedkyně představenstva

Jana Votrubcová
tajemník společnosti
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Dozorčí rada

Ing. Václav Hrach, Ph. D.
předseda dozorčí rady (22. 3. 2006)

Ing. Libor Žížala
místopředseda dozorčí rady (22. 3. 2006)

Hynek Plachý
člen dozorčí rady (od 26. 1. 2011)

Management a oblasti řízení společnosti
Resort Celkové řízení a strategie

Ing. Petr Šimoník

Resort Obchodu a finančního řízení

Ing. Jitka Holčáková

Resort Provozu a technického řízení

Ing. Petr Šimoník
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Organizační struktura společnosti
Stav od 1. 1. 2011

TERMO Děčín a.s
Představenstvo
Asistentka

Místopředseda představenstva

Ekonomické odd.

Controller

Předseda představenstva

Odd. obchodu a
marketingu

Odd. výroby

Personalistika a
BOZP

Technické odd.

Vedoucí oddělení
Vedoucí odd.

Vedoucí odd.
Provozní technik
Ekonomický referent

Vedoucí obchod. referent
Energetik

Mistři výroby
Vedoucí dispečer
Obchodní referent

Manažer údržby

Topiči
Dispečer
Marketingový specialista

Referent údržby
Provozní referent
Technik měření, regulace a IT

Technik měření a regulace
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Významné události sledovaného období ve společnosti
Provedené a ukončené kontroly orgány státní správy v průběhu FR 2011/2012 proběhly ve
společnosti bez zjištěných závad a nedostatků.
Říjen

2011

… 10. 10. na základě rezignace na členství v představenstvu společnosti TERMO Děčín a.s.
ukončil své působení ve společnosti Ing. Radomír Ondra
… 11. 10. nastoupila do funkce místopředsedkyně představenstva TERMO Děčín a.s. Ing. Jitka
Holčáková
Březen

2012

…26. 3. proběhlo jednání řádné valné hromady
Duben

2012

… 23. 4. proběhla v rámci marketingových aktivit TERMO Děčín a. s. u příležitosti Dne Země
prezentace společnosti „Den otevřených dveří na CZT Bynov“. Partnerem akce byl Basketbalový
klub Děčín.
… 24. 4. v Praze proběhlo vyhlášení ceny „Projekt desetiletí v soustavách zásobování teplem a
chladem z let 2001 až 2010“ na kterém se geotermální zdroj na Benešovské ulici zásobující
teplem pravobřežní část Děčína stal podle hlasování odborných novinářů v anketě, organizované
Teplárenským sdružením České republiky,
… 27. 4. proběhla tisková konference k seznámení primátora města a novinářů s vyhlášením
Projektem desetiletí.
Červen

2012

… 8. 6. proběhlo mimořádné zasedání valné hromady společnosti TERMO Děčín a.s. Akcionáři
společnosti na zasedání schválili auditora společnosti pro FR 2012.
Červenec
2012
… 20. 7. byla akcionářům společnosti dle rozhodnutí valné hromady vyplacena dividenda.
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Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a
stavu jejího majetku
I.

Podnikatelské prostředí a strategie

Hlavním předmětem podnikatelské činnosti TERMO Děčín a.s. je výroba tepelné energie, rozvod
tepelné energie a výroba elektřiny. Společnost dodává tepelnou energií pro vytápění a přípravu
teplé vody do téměř 11 tisíc domácností a více než 100 odběrných objektů veřejné správy,
podnikatelské a terciární sféry ve městech Děčín a Jílové.
Hlavní výrobní základnu společnosti tvoří 5 centrálních zdrojů tepla (dále jen CZT). Tři zdroje
využívají kogenerační jednotky (KGJ) pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. Na CZT Jílové a
Boletice zajišťuje TERMO Děčín a.s. obsluhu KGJ, které zde provozuje sesterská společnost
POWGEN a. s. Palivem na všech našich zdrojích je zemní plyn a na CZT Benešovská v Děčíně je
využívána i geotermální energie podzemní vody, jakožto obnovitelného zdroje energie. Centrální
zásobování teplem je realizováno prostřednictvím 37 km teplovodů, 5 centrálních výměníkových
stanic a 389 objektových předávacích stanic. Společnost v daném fiskálním roce dodávala také
odběratelům tepelnou energii z 30 domovních a 2 blokových plynových kotelen jak vlastních, tak i
provozovaných jiným vlastníkům.
Hlavním cílem společnosti je zajištění spolehlivé a trvale bezpečné dodávky tepelné energie ve
veřejném zájmu při minimalizaci negativního dopadu na životní prostředí. Všechny CZT
provozované společností jsou vybaveny moderní technologií, což je základní předpoklad pro
ochranu ovzduší ve městech Děčín a Jílové. V rámci trvalé snahy o zvýšení hospodárnosti výroby
a dodávky tepelné energie a posílení stability její ceny, probíhaly obchodní aktivity k rozšiřování
okruhu odběratelů, a to zejména na území, kde jsou stávající rozvody tepla ze soustavy
zásobování tepelnou energií.
V rámci hodnocení uplynulého hospodářského období lze na základě dosažených obchodních a
ekonomických výsledků konstatovat, že se společnosti TERMO Děčín a.s. podařilo stanovené cíle
naplnit.
V podnikatelské

činnosti

společnosti

nenastaly

v

hodnoceném

skutečnosti ovlivňující její výkonnost, činnost a hospodářské postavení.
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období

významné

II.

Výrobní základna, výroba tepla a elektřiny

Výrobní základna
Tepelná energie a elektřina jsou vyráběny převážně technologií kombinované výroby tepla a
elektřiny v teplárnách kogeneračního typu, při současném využití plynových kotlů CZT v otopném
období. V plynových kotelnách blokového a domovního typu je tepelná energie vyráběna jako
samostatný produkt.
Základní výrobní základnu společnosti tvořilo k 30. 9. 2012 celkem 5 soustav centrálního
zásobování teplem .


Teplárna CZT Benešovská s kogenerační výrobou elektřiny a tepla v plynových motorech,
výrobou tepla využitím geotermální energie termální vody pomocí tepelných čerpadel a
v plynových kotlích. Celkový instalovaný výkon teplárny činí 42,723 MWt a 2,745 MWe.



Teplárna CZT Děčín - Želenice s kogenerační výrobou elektřiny a tepla v plynových
motorech a výrobou tepla v plynových kotlích s celkovým instalovaným výkonem teplárny
17,779 MWt a 4,83 MWe.



Teplárna CZT Děčín - Bynov s kogenerační výrobou elektřiny a tepla v plynových motorech
a výrobou tepla v plynových kotlích s celkovým instalovaným výkonem teplárny 17,368 MW t
a 4,64 MWe.



Kotelna CZT Boletice s celkovým instalovaným výkonem plynových kotlů 12,6 MWt. V
budově kotelny je umístěna kogenerační jednotka o výkonu 2,168 MWt a 2,014 MWe ve
vlastnictví společnosti POWGEN a.s., od které je realizován nákup tepla.



Kotelna CZT Jílové s celkovým instalovaným výkonem plynových kotlů 10,2 MWt. V budově
kotelny je umístěna kogenerační jednotka o výkonu 1,757 MWt a 1,558 MWe ve vlastnictví
společnosti POWGEN a.s., od které je realizován nákup tepla.

Mimo výše uvedených CZT provozuje TERMO Děčín a.s. v lokalitách Děčín a Jílové 19
domovních a 2 blokové kotelny na zemní plyn s celkovým instalovaným výkonem 4,917 MW t .
K 31. 8. 2012 bylo ukončeno provozování 11 domovních kotelen v Jílovém a Děčíně o výkonu
2,069 MW t. Rozvod tepla ke spotřebitelům je zajišťován teplovodními rozvody o celkové délce
přibližně 37 km.
Dodávka tepla a teplé vody odběratelům je zajišťována prostřednictvím 5 centrálních
výměníkových stanic a 389 objektovými předávacími stanicemi.
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Výroba tepelné energie a elektřiny
Ve FR 2011/2012 společnost vyrobila celkem 442 775 GJ tepelné energie (TE) a 28 646 MWh
elektřiny (E).

Výroba tepelné energie a elektřiny v letech 2008 – 2012
MWh
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III.

Obchod s teplem a elektřinou

Prodej tepla
Ve FR 2011/2012 společnost vyrobila celkem 442 775 GJ tepelné energie (TE) a 28 646 MWh
elektřiny (E).

Podíl na dodávkách tepla ve FR 2011/2012 [GJ]

Nákup tepla
47 536 GJ

Blokové a domovní
plynové kotelny
21 448 GJ

CZT - centrální zdroje
tepla
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Prodej elektřiny
Společnost ve FR 2011/2012 prodala celkem 18 764 MWh elektřiny. Na prodeji se z 92 % podílela
výroba na kogeneračních jednotkách CZT Bynov a CZT Želenice, zbývajících 8 % bylo
realizováno ze zdroje CZT Benešovská.

Podíl prodeje elektřiny na jednotlivých zdrojích za FR 2011/2012 [MWh]

CZT
Benešovská
1 549

CZT Bynov
8 536

CZT Želenice
8 679
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Opravy dlouhodobého hmotného majetku
Opravy a udržování provozního zařízení bylo prováděno dle skutečných potřeb jednotlivých
zařízení s ohledem na bezpečnost a plynulost provozu, zlepšení ekologických a ekonomických
ukazatelů. Důraz je kladen na optimalizaci finančních nákladů a na plnění legislativních povinností
držitele licence na výrobu tepelné energie, rozvod tepelné energie a výrobu elektrické energie.
Realizace je zajišťována z převážné části dodavatelským způsobem.
Proběhla servisní prohlídka tepelných čerpadel po 50 tis. provozních hodinách na CZT
Benešovská. Dále byla provedena oprava generátoru kogenerační jednotky na CZT Želenice a
oprava topného kanálu na kotelně v Loubí v prostoru Česko – saských přístavů.

Investiční činnost
V souladu se strategií své činnosti soustředila společnost svoji pozornost podobně jako v minulých
letech na přípravu a realizaci projektů, které na jedné straně zabezpečí spolehlivost dodávek tepla
a na druhé straně zajistí maximální komfort dodávky tepla pro vytápění objektů a přípravu teplé
vody, což je nezbytným předpokladem pro ekonomickou rentabilitu a perspektivu dodávek tepla z
CZT v dlouhodobém výhledu.
Celková výše investic v hospodářském roce 2011/2012 činila 12 865 tis. Kč. Částka zahrnuje
uhrazené faktury za investice a zálohy na investice. Kč tis. Kč.

Mezi největší investiční akce z hlediska objemu finančních prostředků patřila generální oprava
KGJ Jenbacher na CZT Želenice. V rámci investiční akce byla provedena výměna poškozených
částí a zároveň generální oprava motoru v rozsahu 60 tis. Mhod.
V oblasti investičních akcí zaměřených na zvýšení komfortu ve vytápění a přípravě teplé vody byla
v Boleticích dokončena rekonstrukce přechodu ze 4-trubkové na 2-trubkovou rozvodnou soustavu
a instalovány další kompaktní předávací stanice.

Další významné akce byly zaměřeny na modernizaci výrobního zařízení jednotlivých CZT
provozovaných TERMO Děčín. Na CZT Benešovská byl nově doplněn do spalinové cesty KGJ
616 chladič spalin k vyššímu využití zbytkového tepla, byla provedena výměna deskového
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výměníku akumulace a výměna ASŘ jednoho hořáku kotle LOOS. Výměna ASŘ hořáků byla též
provedena na dvou kotlích LOOS na CZT Boletice.
Další finanční prostředky, vynaložené společností v hospodářském roce 2011/2012 na investice,
směřovaly do níže uvedených projektů:
 nákup nových měřidel,
 připojení nových odběratelů,
 ostatní drobné investice.

Ochrana životního prostředí
Za posledních několik let byl zaznamenán zásadní obrat v kvalitě životního prostředí v lokalitě
města Děčín i Jílové. Města, která byla na pomyslných předních příčkách žebříčku intenzity
znečištění životního prostředí, se postupně stávají místem se stále se zlepšující kvalitou ovzduší.
Velmi významný podíl na tomto pozitivním trendu má i naše společnost a jí realizované
modernizace a ekologizace zdrojů.
V současné době společnost nepoužívá pro výrobu tepla pevná ani kapalná paliva.
V souladu s Plánem

odpadového hospodářství Ústeckého kraje a Plánem odpadového

hospodářství původce TERMO Děčín a.s. byly v oblasti nakládání s komunálními odpady
stanoveny cíle a opatření za účelem materiálového využití odpadů. Konkrétně se jedná o
zavedení třídění využitelných složek komunálních odpadů (papír, plast) vznikajících v souvislosti s
činností společnosti. Sběr, svoz a zajištění využití separovaných odpadů provádějí na základě
uzavřené smlouvy o poskytování služeb Technické služby Děčín a.s.

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje
Společnost nevykonává žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

Obchod s emisemi CO2
Společnost obdržela pro kalendářní rok 2012 povolenky na emise skleníkových plynů v objemu
29 605 t CO2. Vzhledem k využívání ekologické geotermální energie a moderní kombinované
výroby tepla a elektřiny toto přidělené množství nevyužila a přebytečný objem povolenek ve výší
4 076 t emisí CO2 uplatnila na trhu s povolenkami emisí.
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Personální politika
Ke dni 30. 9. 2012 bylo ve společnosti TERMO Děčín a.s. zaměstnáno celkem 33 zaměstnanců.
Z toho v dělnické kategorii 17 a v kategorii technicko-hospodářských pracovníků 16 zaměstnanců.
Společnost zaměstnává celkem 5 žen a 28 mužů.

Následné události
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným významným událostem, které by měly dopad na informace
uvedené v této výroční zprávě.

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců

40

Počet

20

0
2008

2009

2010
Fiskální rok

Věková struktura zaměstnanců
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Struktura dosaženého vzdělání zaměstnanců

12%

21%

67%

Vysokoškolské

Středoškolské

Vyučen

V rámci sociální politiky společnost svým zaměstnancům přispívá na penzijní připojištění, životní
pojištění, závodní stravování a rovněž formou osobních účtů na kulturní a sportovní rozvoj,
rekreaci, zdravotní péči a růst kvalifikace. Zároveň byly realizovány kulturní a sportovní akce
z prostředků vytvořeného sociálního fondu.
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IV.

Ekonomické výsledky

Výnosy
Ve fiskálním roce 2011/2012, tj. za období od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2012 bylo dosaženo výnosů
v celkové výši 313,9 mil. Kč. Rozhodujícím objemem výnosů přitom byly tržby z prodeje tepelné
energie a tržby z prodeje elektřiny, které tvoří celkem 92,6% výnosů. V porovnání s minulým
rokem vzrostly tržby z prodeje tepelné energie 3,4 %, tržby z prodeje elektřiny klesly o 1,8 %.
V průběhu fiskálního roku byly prodány přebytky povolenek na produkci emisí CO 2 v množství
4 076 ks s celkovým výnosem 2,2 mil. Kč.

Struktura výnosů
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Náklady
Objem celkových nákladů za fiskální rok 2011/2012 činil 265,5 mil. Kč, v meziročním srovnání
s předchozím obdobím došlo ke snížení celkových nákladů o 1,72 %.

Struktura nákladů

Hospodářský výsledek
Za účetní období fiskálního roku 2011/2012 vykázala společnost zisk po zdanění ve výši 48,4 mil.
Kč.

Výsledek hospodaření běžného účetního období
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Aktiva a pasiva
Celková bilanční suma společnosti dosáhla k 30. 9. 2012 objemu 678,9 mil. Kč, v porovnání se
stejným obdobím fiskálního roku 2010/2011 toto představuje nárůst o 4,3 mil. Kč.
Došlo k meziročnímu snížení objemu dlouhodobého majetku o 22,8 mil. Kč, a to z původní
hodnoty 520,2 mil. Kč na 497,4 mil. Kč, a to snížením hodnoty stávajícího dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku o odpisy ve výši 40,6 mil. Kč a zároveň absolutním zvýšením
hodnoty dlouhodobého majetku po odečtení hodnoty prodaného majetku.
Oběžná aktiva se zvýšila o 27,1 mil. Kč, z toho stav krátkodobého finančního majetku se zvýšil o
7,1 mil. Kč a stav dohadných účtů aktivních se v důsledku vyšších záloh zvýšil o 20,5 mil. Kč.

Struktura aktiv
1,1%
0,8%
0,0%
25,6%

72,4%

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek

Ostatní oběžná aktiva

Krátkodobý finanční majetek

Krátkodobé pohledávky

Na straně pasiv byl oproti předchozímu období zvýšen vlastní kapitál o 26,7 mil. Kč a zároveň
došlo ke snížení cizích zdrojů o 22,3 mil. Kč na hodnotu 518,5 mil. Kč, zejména rozpuštěním
rezerv o částku 11,6 mil. Kč. Oproti předchozímu období byl snížen úvěrový závazek o 12,6 mil.
Kč na celkovou hodnotu 199 mil. Kč.
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Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)
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Zadluženost vlastního kapitálu (debt equity)

124,1 %
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Podrobný přehled o ekonomice a finanční situaci společnosti za fiskální rok 2011/2012 poskytují
přiložené účetní výkazy a příloha k účetní závěrce.

Předpokládaný vývoj společnosti
Pro další období má společnost pevné zázemí v moderních zdrojích tepla, v kvalitní technologii
výroby tepla, založené převážně na kogeneračních zdrojích se současnou výrobou tepla a
elektřiny a také ve využití geotermální energie podzemní vody. Společnost se dále zaměřuje na
dobře fungující dodavatelsko-odběratelské vztahy. Součástí vývoje jsou i výběrová řízení na
dodavatele potřebných komodit se snahou o co nejlepší nastavení jejich ceny a tím snížení fixních
nákladů.
Odběratelský trh v poslední době charakterizuje pokračování investic do úsporných energetických
opatření, jako jsou zateplování a výměna oken budov, osazování termoregulačních ventilů,
indikace spotřeby tepla a snižování individuální spotřeby tepla bytových jednotek. Zmíněný trend
úspor odběratelů do úsporných energetických opatření nemá vzhledem k regulaci formou věcného
usměrňování ceny tepla zásadní vliv na přidanou hodnotu.
Situace na teplárenském trhu je pro společnost, jako licencovaného dodavatele tepla z centrálních
zdrojů pro vymezené území, dlouhodobě stabilní. Společnost pokračuje v rozšiřování svých
obchodních aktivit v oblasti centrálního zásobování teplem a mimo dosah CZT i při provozování
lokálních plynových kotelen. Získáváním nových odběratelů v cenové lokalitě dochází k
částečnému zpomalení růstu stálých nákladů na 1 GJ v důsledku energetických úspor vytápěných
objektů, a tím i ke zvýšení konkurenceschopnosti centrálního zásobování teplem.
Společnost má velmi dobré předpoklady pro další rozvoj a úspěšné podnikatelské působení
v děčínském regionu, a to i vzhledem ke zvýšení svých obchodních aktivit směřujících k získání
nových zákazníků.

Ing. Petr Šimoník

Ing. Jitka Holčáková

předseda představenstva

místopředsedkyně představenstva
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
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Zpráva auditora o ověření účetní závěrky
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