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PROFIL SPOLEČNOSTI
ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Obchodní firma:

CARTHAMUS a.s.

Sídlo:

Václavské náměstí 775/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Adresa provozu:

Energoblok-Přísečná, Přísečná 68, 381 01 Český Krumlov

IČO/DIČ:

27 062 970/CZ27 062 970

Zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 8269

Právní forma:

akciová společnost

Základní kapitál:

99 000 000 Kč

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ
Rozvod tepelné energie
Výroba tepelné energie
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních
služeb spojených s pronájmem
Výroba elektřiny
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Výroční zpráva 2016 CARTHAMUS a.s.

4

ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU A CENNÝCH PAPÍRECH
Výše upsaného základního kapitálu činní 99 000 000 Kč a je zcela splacena. Základní kapitál je
rozložen na 99 akcií o jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč.

Druh:

akcie kmenová

Forma:

na jméno

Podoba:

zaknihovaná

Počet kusů:

99 ks

Jmenovitá hodnota

1 000 000 Kč

Celkový objem emise:

99 000 000 Kč
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Věděli jste, že…?
V České republice téměř 90 % karcinogenního pyrenu a 40 % polétavého prachu mají na
svědomí lokální topeniště, tedy kotle a kotelny určené na vytápění rodinných domů nebo
bytových bloků. Podle studií může obec se 2 000 obyvateli vyprodukovat o 50 % více
škodlivin jako tři velké teplárny nebo spalovny odpadu. Budoucností jsou proto vysoce
výkonné elektrárny pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Energoblok
v Domoradicích je z tohoto pohledu projektem budoucnosti.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
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ORGÁNY SPOLEČNOSTI
PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI
PhDr. Jindřich Beznoska

předseda představenstva

JUDr. Zdeněk Záboj

člen představenstva

Jaroslav Mašek

člen představenstva

DOZORČÍ RADA
Ing. Tomáš Kulman

předseda dozorčí rady

Ing. Jiří Drobný

člen dozorčí rady

Jaroslav Mašek ml.

člen dozorčí rady
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MINULOST, SOUČASNOST A BUDOUCNOST
Výtopna v Domoradicích byla uvedena do provozu v roce 1988 a původně spalovala pouze
nízkovýhřevné hnědé uhlí s vysokým obsahem popela. To mělo za následek zhoršení
životního prostředí a vypouštění velkého množství emisí oxidu siřičitého, což způsobilo
odumírání jehličnanů v lesích v okolí Českého Krumlova. S přechodem na moderní
kogenerační jednotku a biomasu se takový vliv na životní prostředí stal minulostí.
V roce 2005 teplárnu odkoupila společnost CARTHAMUS a. s., s plánem vybudovat moderní
kogenerační zdroj, který odpovídá požadavkům současnosti i energetické koncepci České
republiky a Evropské unie do roku 2050. Součástí přestavby zahájené v roce 2011 byla
instalace parního kotle na spalování biomasy, k němuž byl instalován turbogenerátor
vyrábějící elektrickou energii. Od konce roku 2012 běží Energoblok Domoradice ve
zkušebním provozu. Jde o moderní ekologický provoz, který je k životnímu prostředí
mnohem šetrnější než teplárny a elektrárny na fosilní paliva. V současné době je základním
palivem v teplárně předsušená dřevní štěpka o výhřevnosti 9–12 MJ/kg, jejíž spotřeba činí
přibližně 110 tisíc tun za rok.
Reálný celkový jmenovitý tepelný výkon, který je vyváděn z Energobloku, je 38,08 MW a
vychází z licenčního rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Výkon turbogenerátoru je
9,1 MWe/h. V roce 2016 teplárna spálila 94 322 t biomasy a 923 t hnědého uhlí. Kotel na
hnědé uhlí se využívá pouze omezeně v období odběrových špiček a slouží jako záložní zdroj.
V roce 2016 byl v provozu pouhých 262 hodin, zatímco kotel na biomasu byl v provozu 8 282
hodin.
Postupným snižováním množství spáleného hnědého uhlí rovněž klesá množství škodlivých
emisí vypouštěných do ovzduší. Zatímco v roce 2015 vyprodukoval provoz 2 057 tun oxidu
uhličitého (CO2), v roce 2016 to bylo jen 914 tun CO2. Množství oxidu siřičitého (SO2) kleslo
za stejné období z 11 tun na necelých 9 tun, množství oxidu uhelnatého (CO) se meziročně
snížilo z 58 tun na necelých 44 tun.
Projekt výroby elektrické energie a tepla z biomasy byl spolufinancován z operačního
programu Podnikání a inovace ve výši 30 % pořizovací hodnoty investice. Projekt získal druhé
místo v 6. ročníku celostátní soutěže Energetický projekt roku 2007.
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Věděli jste, že…?
V podmínkách České republiky má biomasa potenciál prakticky úplně nahradit fosilní
paliva při výrobě tepla a teplé užitkové vody pro domácnosti. Studie Vysoké školy báňské v
Ostravě uvádí, že roční spotřeba tepla v českých domácnostech dosahuje necelých 47
milionů TJ a neustále klesá. Přitom produkce biomasy dosahuje zhruba 3,9 milionu tun s
výhřevností 46 milionů TJ. Česká republika by tedy mohla domácnosti vytápět pouze
biomasou, bez použití fosilních paliv.
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VIZE A MISE
Společnost CARTHAMUS a.s., provozuje teplárnu v Českém Krumlově – Domoradicích.
Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a s tím související služby
a výroba elektřiny. Pro všechny tyto činnosti společnost vlastní platné licence v souladu s
energetickým zákonem.
Tehdejší výtopnu zakoupila společnost v roce 2005 a vybudovala z ní Energoblok, moderní
energetický zdroj na spalování biomasy. Teplo je společně s elektřinou vyráběno tzv.
kogeneračním způsobem, což představuje nejúčinnější cestu přeměny energie paliva na
využitelnou energii — tedy elektřinu a teplo. Díky recyklaci tepla z výroby elektřiny je tento
způsob výroby velice šetrný k životnímu prostředí. Energoblok zásobuje teplem a teplou
užitkovou vodou cca 3 200 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a
budovy veřejné správy.
Při svých aktivitách společnost usiluje o odpovědné chování ke svým zaměstnancům,
odběratelům a životnímu prostředí. Veškerá elektrická energie je vyráběna z biomasy, která
je z hlediska emisí CO2 neutrální. V roce 2016 bylo spáleno 1 095 809 GJ biomasy a pouze
755 t hnědého uhlí s nízkou výhřevností.
V roce 2016 společnost CARTHAMUS a.s., investovala 18 551 092,55 Kč do pořízení
hmotného majetku a veškeré investice byly namířeny pouze do výrobního zařízení. Všechny
investiční akce se dotýkaly provozu Energobloku, přičemž je plánována jeho další
modernizace, v jejímž rámci dojde, nebo již došlo k realizaci mnoha opatření, směřujících k
ekologizaci teplárny: k realizaci opatření vedoucích ke snížení emisí pachových látek ze
sušení biomasy, k odstranění sekundární prašnosti, k vybudování vlastní čističky odpadních
vod, k implementaci nového systému chlazení, které povede k eliminaci parní vlečky a
zabezpečí významné snížení spotřeby chladicí vody a energie, k realizaci protihlukových
opatření.
Energoblok využívá nejmodernější technologii ke spalování a trvale snižuje svoji ekologickou
stopu. Přáním vlastníků je, aby se Energoblok stal do roku 2025 nejekologičtější soukromou
kogenerační teplárnou v ČR na spalování biomasy.
V roce 2016 pozastavila společnost CARTHAMUS a.s., z vlastního rozhodnutí tzv. proces EIA,
který měl posoudit vliv další mohutné ekologizace teplárny na životní prostředí. Důvodem
bylo doplnění veškerých řešení a změn vzešlých ze zkušebního provozu a podání
aktualizované dokumentace EIA na počátku roku 2017.
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Věděli jste, že…?
Světlice barvířská (Carthamus tinctorius L.) se pěstovala už ve starém Egyptě pro svá
olejnatá semena a k získávání barviva. U nás se využívala k barvení hedvábí, bavlny a
sukna koncem 19. a začátkem 20. století, přičemž s vynálezem anilinových barev ztratila na
významu.
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HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI
ÚDAJE O TRŽBÁCH
V roce 2016 dosáhly tržby společnosti CARTHAMUS a.s., 333 396 tis. Kč, přičemž
nejvýznamněji se na celkovém objemu tržeb podílely tržby z prodeje elektřiny, a to ve výši
84 %.

Tržby v tis. Kč
Tržby z prodeje
vlastních
výrobků a
služeb

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

40 178

46 007

58 632

313 694

358 099

343 508

333 396
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STRUKTURA NÁKLADŮ
Náklady společnosti dosáhly v roce 2016 celkové výše 351 826 tis. Kč a nejvýznamnějším
nákladem tohoto období byl nákup materiálu a energie, který činil 65 % veškerých nákladů.

Struktura nákladů
v tis. Kč

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Materiál a energie

19 502

18 844

40 132

218 756

249 793

238 452

228 909

Služby

7 831

11 568

10 032

22 639

30 264

32 005

39 240

Osobní náklady

8 571

8 723

13 878

20 458

16 784

16 161

16 798

Odpisy

4 284

4 195

4 190

30 887

39 803

38 488

39 249

Finanční náklady

1 765

2 697

1 646

20 140

16 089

30 446

13 083

Ostatní náklady

13 641

11 449

4 751

7 767

13 040

8 047

13 648

0

0

5 782

2 505

0

0

0

213

153

297

-167

-3002

3 247

899

55 807

57 629

80 708

324 776

365 773

366 846

351 826

Mimořádné náklady
Daň z příjmů odložená
Náklady celkem
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STRUKTURA VÝNOSŮ
Výnosy v roce 2016 činily v celkovém objemu 345 389 tis. Kč, přičemž tržby z prodeje
elektřiny se podílely na celkové výši výnosů nejvýznamnější měrou, a to ve výši 81 %.

Struktura výnosů
v tis. Kč

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Tržby z prodeje tepla

39 548

34 771

37 869

73 709

61 014

53 702

48 736

Tržby z prodeje
elektřiny

0

0

4 109

228 676

287 836

282 803

Tržby z prodeje
služeb

630

11 236

16 654

11 309

9 249

7 003

Ostatní provozní
výnosy

13 767

12 677

7 971

4 033

19 475

10 463

Finanční výnosy

523

4

4

45

1 519

2

0

38

-

0

0

0

54 468

58 524

66 717

377 619

355 489

345 389

Mimořádné výnosy
Výnosy celkem
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PRODEJ TEPELNÉ ENERGIE
Společnost CARTHAMUS a.s., zásobuje teplem město Český Krumlov a podniky v průmyslové
zóně, která se nachází v těsné blízkosti areálu teplárny. V roce 2016 společnost prodala
128 104 GJ tepelné energie.
Díky ziskovosti výroby elektrické energie mohla společnost dostát svému slibu, který dala
vedení města Český Krumlov, a podařilo se jí udržet cenu tepelné energie na úrovni roku
2010.
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PRODEJ ELEKTRICKÉ ENERGIE
V roce 2016 společnost CARTHAMUS a.s., prodala 64 374 MWh, přičemž odběratelem
veškeré elektrické energie byly v uplynulém roce společnosti CENTROPOL ENERGY, a.s., a
E.ON Energie, a.s.
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Věděli jste, že…?
Společnost CARTHAMUS a.s., vyrobila v roce 2016 spalováním biomasy 68 GWh ekologické
elektřiny, což představuje téměř šestinu výroby elektřiny z biomasy Skupiny ČEZ v ČR. Tato
produkce by pokryla zhruba roční spotřebu 27 tisíc domácností.
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EKOLOGIE
Naše společnost z hlediska emisních limitů splnila v roce 2016 všechny ukazatele stanovené
právními předpisy. Naměřené hodnoty při autorizovaném měření provozovaných kotlů ani
v jednom případě zdaleka nedosáhly povolených limitů. V roce 2016 vyprodukoval provoz
společnosti CARTHAMUS a.s., 914 t CO2, které byly emitovány spalováním fosilních paliv.

Množství emisí
vt

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Tuhé
znečišťující
látky

5,958

3,59

2,799

3,175

3,727

1,327

1,985

SO2

73,682

52,52

37,121

66,141

44,319

11,239

8,695

NOX

16,535

9,542

11,329

149,840

167,456

112,088

130,879

CO

7,189

5,979

4,1

58,7961

64,682

58,522

43,947

TOC

6,133

12,98

5,256

5,256

neměřeno

neměřeno

neměřeno
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Věděli jste, že…?
S využitím horké vody nebo páry k centrálnímu vytápění průmyslových a obytných budov
se začalo experimentovat v polovině 19. století v Anglii a ve Spojených státech amerických?
V českých zemích byla první veřejná soustava zásobování teplem vyvedena v roce 1904 z
karlínské elektrárny v Praze. Pára odtud vytápěla blízkou školu a radnici.
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SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A SPONZORING
Společnost CARTHAMUS a.s., se dlouhodobě zaměřuje na podporu kulturních a sportovních aktivit v
jižních Čechách a většina darů či sponzoringu míří přímo do Českého Krumlova a blízkého okolí.
Českokrumlovský zámek hostil devátý ročník Festivalu barokních umění a generálním partnerem byla
tradičně společnost CARTHAMUS a.s. Stěžejním bodem třídenního programu se stala novodobá
světová premiéra oslavné opery L’Asilo d’Amore v podání špičkového barokního orchestru HofMusici. Uvedení opery též připomnělo 250. výročí otevření Zámeckého divadla v Českém Krumlově v
roce 1766, v jehož autentických prostorách se dílo odehrálo. „Velmi si vážíme partnera, jakým je pro
nás společnost CARTHAMUS a.s. V českém prostředí se podobně unikátní kulturní představení bez
sponzoringu neobejdou. Samozřejmě platí, že čím je kulturní aktivita odbornější a čím méně
komerční, tím těžší je získat podporu. Společnosti CARTHAMUS a.s., proto velice děkujeme,“ říká Ing.
Jiří Kiprý, předseda správní rady Festivaly Český Krumlov.
Společnost CARTHAMUS a.s., byla v roce 2016 hlavním partnerem Vánočních trhů pořádaných v
Českém Krumlově na náměstí Svornosti.
Společnost byla opět partnerem FK Slavoj Český Krumlov, o. s., čímž podporuje sportování mládeže
v regionu.
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