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VÝROČNÍ ZPRÁVA  
 

 

o opatřeních přijatých k provádění programu rovného zacházení za rok 2018 

společností  

 

SPP Storage, s.r.o.  
 

 

 

se sídlem Dolní Bojanovice č. 891, PSČ: 696 17, IČ: 248 22 191   

(dále jen „Společnost“)  
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I. 

Úvodní ustanovení 

 

1. Tato zpráva se vztahuje na období od 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018. 

2. Jednatelé Společnosti dne 29. 11. 2011 rozhodli o jmenování Mgr. Zuzany Strakové 

(dříve Horákové), nar. 13. 4. 1977, advokátky se sídlem Konviktská 291/24, 110 00 Praha 

1 (dále jen „Auditor“) do funkce auditora programu rovného zacházení. 

3. Společnost přijala v souladu s § 60a odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon, 

program rovného zacházení (dále jen „Program“), stanovující: 

 

a) opatření k vyloučení diskriminačního jednání Společnosti jako provozovatele 

zásobníku plynu ve vztahu k účastníkům trhu s plynem, kteří nejsou součástí stejného 

vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, jako je Společnost 

b) povinnosti a práva zaměstnanců provozovatele zásobníku plynu při splnění Programu. 

 

Program je zveřejněn na webových stránkách Společnosti http://www.sppstorage.cz.  

 

II. 

Základní informace o společnosti 

 

1. Jediným společníkem Společnosti v předmětném období byla SPP Infrastructure, a.s., jež 

je součástí skupiny EPH a spolu s dalšími společnostmi skupiny EPH držícími licence na 

přepravu plynu, distribuci plynu, uskladňování plynu, obchod s plynem nebo výrobu 

plynu, vydanými dle zákona č. 458/2000 Sb., tvoří vertikálně integrovaného 

plynárenského podnikatele (dále jen „Vertikálně integrovaný plynárenský podnikatel“) 

 

2. Struktura společností skupiny EPH, tvořících Vertikálně integrovaného plynárenského 

podnikatele, jehož součástí je Společnost, je uvedena v příloze č. 1 této zprávy. 

 

III. 

Opatření k vyloučení diskriminačního jednání Společnosti 

 

1. V případě zjištění podstatného pochybení v činnosti Společnosti nebo v případě zjištění 

porušení Programu je Auditor Programu povinen bez zbytečného odkladu informovat 

jednatele Společnosti a navrhnout i přijetí příslušného opatření.  

Zaměstnanci a členové orgánů Společnosti jsou povinni poskytnout Auditorovi 

Programu potřebnou součinnost při výkonu jeho funkce.  

V případě potřeby poskytuje Auditor programu Společnosti konzultace.  

 

2. Společnost měla v roce 2018 dva (2) jednatele, jež zastupují Společnost ve všech věcech 

společně. Jednatelé ani vedoucí zaměstnanci nejsou současně statutárním orgánem nebo 

jeho členem, prokuristou nebo vedoucím zaměstnancem držitele licence na výrobu 

plynu, obchod s plynem nebo s elektřinou, který je součástí téhož Vertikálně 

integrovaného plynárenského podnikatele jako Společnost. 

 

3. Osoby odpovědné za řízení Společnosti se přímo ani nepřímo nepodíleli na 

organizačních strukturách společností tvořících Vertikálně integrovaného plynárenského 

podnikatele, jenž je odpovědný, přímo nebo nepřímo, za běžný provoz výroby plynu a 

obchod s plynem nebo elektřinou.  
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4. K profesionálním zájmům jednatelů a vedoucích zaměstnanců Společnosti je přihlíženo 

způsobem, který zajišťuje jejich nezávislé jednání. Jednatelé Společnosti ani její vedoucí 

zaměstnanci nepřijímají žádné odměny a jiná majetková plnění od držitelů licence na 

výrobu plynu, obchod s plynem nebo elektřinou v rámci téhož Vertikálně integrovaného 

plynárenského podnikatele a jejich odměňování není závislé na hospodářských 

výsledcích dosahovaných těmito ostatními držiteli licencí v rámci téhož Vertikálně 

integrovaného plynárenského podnikatele. 

 

5. Společnost v roce 2018 disponovala skutečnými rozhodovacími právy ve vztahu k 

majetku nezbytnému k provozování, údržbě a rozvoji zásobníku plynu, jejichž výkon je 

nezávislý na Vertikálně integrovaném plynárenském podnikateli. Na tuto skutečnost 

nemá reálný dopad ani smluvní převod části činností, spojených s provozem a údržbou 

zásobníku plynu v Dolních Bojanovicích na sesterskou společnost.  

 

6. Internetové stránky Společnosti srozumitelným, nediskriminačním a efektivním 

způsobem informují všechny účastníky trhu o službách poskytovaných Společností. 

Společnost průběžně monitoruje českou i evropskou energetickou legislativu a podniká 

kroky potřebné k tomu, aby řádně zveřejňovala veškeré informace prostřednictvím 

svých internetových stránek.  

 

7. Společnost v roce 2018 účinně chránila své obchodně citlivé informace vůči všem svým 

dodavatelům mimo jiného tím způsobem, že do každé uzavírané smlouvy prosazovala 

ujednání o povinnosti dodržovat mlčenlivost o obchodně citlivých informacích. 

 

 

IV. 

Ochrana informací 

 

Společnost při výkonu své podnikatelské činnosti, tedy služeb skladování zemního plynu, 

pravidelně zveřejňovala informace související s výkonem skladovací činnosti, a to v rozsahu a 

způsobem stanoveným zákonem č. 458/2000 Sb., energetickým zákonem, vyhláškou ERÚ č. 

349/2015 Sb., o pravidlech trhu s plynem a další platnou legislativou. Zejména se může jednat 

o informace o dostupné skladovací kapacitě, těžebních a vtláčecích výkonech, plánovaných 

opravách a odstávkách zásobníku, standardů kvality a změny stavu provozních zásob. 

Informace jsou zveřejňovány a aktualizovány prostřednictvím internetové stránky Společnosti 

www.sppstorage.cz. 

V. 

Dodržování Programu zaměstnanci Společnosti 

 

1. Auditor programu nemá vědomost o tom, že by se zaměstnanci společností, jež jsou 

součástí Vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, jakýmkoliv způsobem 

pokoušeli získat obchodně citlivé informace Společnosti. 

 

2. Na základě ustanovení Programu připravil Auditor informační materiál pro zaměstnance 

Společnosti, obsahující detailní pokyny k dodržování Programu. Tento informační 

materiál je zpřístupněn pro všechny zaměstnance prostřednictvím intranetu Společnosti, 

resp. vyvěšen na informační tabuli Společnosti v prostorech provozovny v Dolních 

Bojanovicích.  
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3. Auditor programu průběžně připomínkuje vnitřní předpisy Společnosti z hlediska jejich 

souladu s Programem.  

 

4. Součástí všech pracovních smluv je povinnost dodržovat mlčenlivost o všech 

skutečnostech vyplývajících z činnosti zaměstnanců u Společnosti, tedy i obchodně 

citlivých informacích. 

 

5. Auditor nemá vědomost o tom, že by zaměstnanci Společnosti jakýmkoliv způsobem 

umožnili únik obchodně citlivých informací vůči zaměstnancům společností, jež jsou 

součástí téhož Vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele jako je Společnost. 

 

 

VI. 

Závěr 

 

1. Společnost řádně dodržuje Program rovného zacházení. 

 

2. Společnost řádně plnila veškeré povinnosti vyplývající s platných právních 

předpisů České republiky a jako součást Vertikálně integrovaného 

plynárenského podnikatele byla z hlediska své právní formy, organizace a 

rozhodování nezávislá na jiných činnostech netýkajících se přepravy, 

uskladňování a distribuce plynu. 

 

3. V průběhu roku 2018 neevidoval Auditor žádné stížnosti zaměstnanců 

Společnosti, nebo účastníků trhu s plynem a ani nezaznamenal žádné skutečnosti 

směrující k podezření z porušení Programu.  

 

4. Auditor se při výkonu své činnosti ve Společnosti nesetkal s ničím, co by mohlo 

ovlivnit jeho nezávislost a Společnost mu poskytuje veškeré potřebné organizační 

zázemí pro řádný výkon jeho činnosti.  

 

 

V Praze dne 26. 4. 2019 

 

 

 

Mgr. Zuzana Straková 

Auditor programu rovného zacházení společnosti SPP Storage s.r.o. 
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