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IDENTIFIKAČNÍ 
A OBECNÉ ÚDAJE 
SPOLEČNOSTI
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ZáklADNí 
úDAJE

DATUM ZALOŽENÍ
29. září 1994

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO
476 77 511

NÁZEV SPOLEČNOSTI
OLTERM & TD Olomouc, a.s.

PRÁVNÍ FORMA
akciová společnost

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI
43 000 tis. Kč

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Janského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 872.

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI 

43 000 tis. Kč 
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ChArAKTErIsTIKA 
spOlEčNOsTI 

OLTERM & TD Olomouc, a.s. je výrobcem 
a dodavatelem tepelné energie pro byty, 
školská zařízení, terciární a komerční sféru. 
Společnost dále zajišťuje provoz Plaveckého 
stadionu Olomouc a provoz Aquacentra 
Delfínek.

OLTERM & TD Olomouc, a.s. (dále jen Olterm) je 

společným podnikem společnosti Veolia Energie ČR, a.s. 

(66 %) a Statutárního města Olomouc (34 %). Základním 

předmětem podnikání je výroba a rozvod tepla a teplé 

vody v Olomouci a nedalekém okolí. Na základě 

smluvních vztahů se Statutárním městem Olomouc je 

Olterm pověřen správou a provozováním městského 

majetku nejen v oblasti tepelných zdrojů, ale i v oblasti 

volnočasových zařízení Plaveckého stadionu v Olomouci 

a Aquacentra Delfínek.

Olterm je členem skupiny Veolia Energie v České 

republice, která je jednou z nejvýznamnějších 

energetických skupin v zemi. Na českém trhu působí 

od roku 1991. Do skupiny Veolia Energie v ČR dále patří 

společnosti Veolia Energie ČR, a.s., Veolia Energie Kolín, 

a.s., Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o., Veolia Energie 

Praha, a.s., AmpluServis, a.s., Veolia Smart Systems 

ČR, s.r.o. a Veolia Průmyslové služby, a.s., včetně jejích 

dvou dceřiných firem Veolia Komodity ČR, s.r.o. a Veolia 

Powerline Kaczyce Sp. z o.o., a Institut environmentálních 

služeb, a.s.. Vlastníkem skupiny Veolia je světová jednička 

v oblasti služeb šetrných k životnímu prostředí skupina 

Veolia Environnement S.A..
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OBRAT:

377 533 tis. Kč
POČET ZAMĚSTNANCŮ:

76

VYROBENÉ TEPLO:

623 182 GJ

KlíčOvé úDAJE 
NEkONSOlIDOvANé
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PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI PRACOVALO 
V ROCE 2019 DO 31. 1. VE SLOŽENÍ:

Ing. Pavel Dostál – předseda představenstva
Ing. Josef Novák – místopředseda představenstva
Hana Kaštilová Tesařová – místopředseda představenstva
Veolia Energie ČR, a.s. – člen představenstva  
 právnickou osobu zastupoval JUDr. Petr Jansa
Mgr. Kateřina Šišková – člen představenstva

PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI PRACOVALO 
V ROCE 2019 OD 1. 2. VE SLOŽENÍ:

Ing. Martin Bernard, MBA – předseda představenstva
Ing. Josef Novák – místopředseda představenstva
RNDr. Ladislav Šnevajs – místopředseda představenstva
Ing. Reda Rahma – člen představenstva 
Ing. Zdeněk Bogoč – člen představenstva

DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI 
PRACOVALA V ROCE 2019  
DO 31. 1. VE SLOŽENÍ:

Ing. Radan Holásek – předseda dozorčí rady
Ing. Reda Rahma – člen dozorčí rady
Jaroslav Vojta – člen dozorčí rady 
Ing. Martin Bernard, MBA – člen dozorčí rady
Prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. – člen dozorčí rady

DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI 
PRACOVALA V ROCE 2019  
OD 1. 2. VE SLOŽENÍ:

Mgr. Pavel Fryšák – předseda dozorčí rady
Mgr. Ing. Dalibor Šalek – člen dozorčí rady
Maxime Marsault – člen dozorčí rady 
Jaroslav Vojta – člen dozorčí rady 
Prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. – člen dozorčí rady

OrgáNy 
spOlEčNOsTI

pLATNÉ k 31. PrOSINCI 2019



OLTERM & TD Olomouc, a.s. 7

OrgANIzAčNí 
sTrukTurA 

Úsek
kanceláře představenstva

Technický  
úsek

Obchodní 
úsek

Personální  
úsek

Ekonomický  
úsek

Závod distribuce 
a služby
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OSTATNí 
sKuTEčNOsTI

Společnost Olterm nemá žádnou pobočku nebo jinou 

část obchodního závodu v zahraničí a po rozhodném dni 

nenastaly v roce 2019 žádné významné skutečnosti, které 

by měly vliv na její hospodaření, kromě těch uvedených 

v příloze účetní závěrky.

Společnost OLTERM & TD Olomouc, a.s. nemá pobočky 

nebo jiné části obchodního závodu v zahraničí 

a po rozvahovém dni nenastaly v roce 2020 do data 

vydání této výroční zprávy žádné významné skutečnosti, 

které by měly vliv na její hospodaření a nebyly zveřejněny 

v příloze v účetní závěrce.

Společnost OLTERM & TD Olomouc, a.s. je v rámci 

podnikatelského seskupení osobou ovládanou 

ve smyslu § 74 a násl. zákona o obchodních korporacích 

č. 90/2012 Sb. (ZOK), kdy ovládající osobou je mateřská 

obchodní korporace. Z ovládacích vztahů plynou pro 

ovládanou osobu především výhody z oblasti know-how 

poskytovaného v rámci skupiny pro vykonávání činností 

podnikání ovládané osoby.

Ovládání ovládající osoby je prováděno prostřednictvím 

valné hromady, respektive majoritním zastoupením 

jednoho akcionáře, který díky svému podílu hlasovacích 

práv má vliv na prosazení svých zástupců, členů orgánů 

společnosti, a může tímto způsobem ovlivňovat 

obchodní vedení společnosti. Na druhé straně však 

veškerá významná zásadní rozhodnutí valné hromady 

podléhají v souladu se stanovami společnosti souhlasu 

kvalifikované většiny akcionářů.

Společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. nejsou 

známy žádné akcionářské dohody či dohody o výkonu 

hlasovacích práv uzavřené mezi akcionáři společnosti.

V souladu s ust. § 82 a násl. ZOK vypracovala Zprávu 

o vztazích za rok 2019, jež je součástí této výroční zprávy. 

Společnost neprovádí vlastní výzkum a vývoj. V roce 2019 

Společnost nenabyla vlastní akcie.
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ZprávA 
PřEDsTAvENsTvA 
O PODNIKATElsKé 
čINNOSTI 
spOlEčNOsTI 
A sTAvu jEjíhO 
mAjETKu

02
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ÚvODNí 
slOvO 

Vážení klienti, vážení akcionáři, vážení partneři, vážení 
kolegové, dámy a pánové,

předkládám Vám výroční zprávu akciové společnosti 

OLTERM & TD Olomouc, a.s. za rok 2019, která shrnuje 

výsledky našich podnikatelských aktivit v tomto období.

V roce 2019 jsme naplnili vytyčené cíle, plány a záměry 

v oblasti ekonomické, obchodní i investiční. Dosáhli 

jsme výsledků, které jsou důkazem dlouhodobé stability 

společnosti.

V oblasti obchodního rozvoje jsme nadále vyvíjeli aktivity 

směřující k rozšiřování portfolia zásobovaných odběrných 

míst a díky uzavřeným dlouhodobým obchodním 

smlouvám jsme toto portfolio stabilizovali. Dlouhodobé 

smluvní vztahy v oblasti dodávek tepla byly uzavřeny 

například pro developerské projekty Rezidence Šantova, 

projekt Zlaté terasy či Rezidence Dvořákova v Olomouci.

V oblasti investic jsme pokračovali v procesu 

decentralizace, a to dokončením projektové dokumentace 

a získáním stavebního povolení pro II. etapu modernizace 

lokality Vojanova, zásobující bytové domy v ulicích 

Brněnská a Pionýrská. 

Z pohledu provozu Plaveckého stadionu Olomouc jsme 

ve spolupráci s jeho vlastníkem Statutárním městem 

Olomouc dokončili projektovou dokumentaci řešení 

rekonstrukce bazénového tělesa, vstupní a pochůzné 

části krytého bazénu a celkového pojetí sportovního 

zaměření krytého bazénu. 

Pevně věřím, že i v dalších letech se budeme dál 

rozvíjet, modernizovat technologie, poskytovat našim 

zákazníkům co nejlepší služby za co nejlepší ceny a našim 

zaměstnancům stabilní zázemí.

Děkuji všem zákazníkům, akcionářům, partnerům 

i zaměstnancům za spolupráci a jejich přínos pro plnění 

našich cílů.

Ing. Pavel Dostál
ředitel společnosti

pAvEl DOSTÁL
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Při své činnosti se společnost opírá 
o základní hodnoty společné pro skupinu 
Veolia: orientace na zákazníka, inovace, 
odpovědnost, respekt a solidarita.

ODPOVĚDNOST
Veolia si klade za cíl aktivně se podílet na budování 

udržitelně se rozvíjející společnosti. Je klíčovým hráčem 

na trhu služeb pro životní prostředí, a v této své roli 

proto každodenně přijímá odpovědnost za naplňování 

obecných zájmů, k nimž patří především:

- podpora harmonického rozvoje území;

- zlepšování životních podmínek obyvatel dotčených její 

činností a ochrana životního prostředí;

- rozvoj dovedností zaměstnanců, zlepšování osobní 

bezpečnosti při práci (prevence pracovních úrazů) 

a vytváření zdravého pracovního prostředí. 

SOLIDARITA
Vzhledem k tomu, že Veolia svou podnikatelskou 

činností slouží společným i sdíleným zájmům, uplatňuje 

se solidarita jako jedna z jejích základních hodnot 

ve vztazích, které Veolia navazuje se všemi stakeholdery.

Solidarita se konkrétně projevuje v řešeních, jimiž skupina 

Veolia dokáže zajistit základní služby všem. Jde o jeden 

ze základních prvků společenské odpovědnosti firmy.

RESPEKT
Respektování je vůdčím principem jednání všech 

zaměstnanců skupiny Veolia. Odráží se v dodržování 

právních předpisů, vnitřních předpisů skupiny 

a v projevování úcty vůči ostatním.

INOVACE
Výzkum a inovace tvoří jádro strategie skupiny Veolia 

při vytváření udržitelných řešení a služeb pro zákazníky, 

životní prostředí a celou společnost.

ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA
Veolia tuto hodnotu uplatňuje především snahou o stále 

vyšší efektivitu a kvalitu svých služeb. Veolia prosazuje 

transparentnost a etická pravidla jako podmínku pro 

budování dlouhodobých vztahů se zákazníky. Veolia svým 

zákazníkům naslouchá a dodává vhodná a inovativní 

řešení odpovídající jejich technickým, ekonomickým, 

ekologickým požadavkům.

hLAvNÍ 
hODNOTy
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VÝROBA A PRODEJ TEPLA
Hlavní činností Oltermu v roce 2019 byl prodej tepla 

a teplé vody (TV). Tepla bylo prodáno celkem 623 182 GJ, 

z toho prodej tepla klimaticky závislého činil 420 725 GJ 

a tepla pro přípravu teplé vody 202 457 GJ.

V roce 2019 Olterm provozoval celkem 747 zdrojů 

o celkovém výkonu 327 618 kW, z toho:

• 115 plynových kotelen o výkonu od 26 do 3 480 kW

• 31 parních stanic o výkonu od 100 do 6 200 kW

• 20 horkovodních stanic o výkonu od 170 do 6 100 kW

• 581 objektových stanic o výkonu od 30 do 1 600 kW.

Olterm provozuje zejména sekundární sítě, jejichž 

délka činí cca 11,6 km. V menším rozsahu provozujeme 

i primární parovodní a horkovodní sítě.

PROVOZ AREÁLU PLAVECKÉHO 
STADIONU OLOMOUC
Areál plaveckého stadionu provozujeme pro menšinového 

vlastníka společnosti – Statutární město Olomouc 

od roku 1997 na základě dlouhodobé smlouvy. 

V červnu 2018 byl uveden do provozu nový tobogán 

a v roce 2019 proběhlo vyhodnocení jeho provozu 

s odstraněním menších závad dodavatelem, které se 

v průběhu roku projevily. 

Střechu krytého bazénu Plaveckého stadionu Olomouc 

postihlo v červenci 2019 silné krupobití. Bezprostředně 

byla provedena základní záchovná oprava. Generální 

opravou střechy byla rozhodnutím Rady města 

Olomouce pověřena společnost Olterm. Ve spolupráci 

se soudním znalcem proběhlo vydefinování požadavků 

na projektovou dokumentaci řešící opravy za použití 

technologie, která zohlední aktuální stav střechy. 

Následně bude zajištěna dodavatelsky její oprava.

Byla dokončena projektová dokumentace rekonstrukce 

bazénového tělesa vč. vstupní a pochůzné části 

krytého bazénu, která je připravena pro výběrové řízení 

na dodavatele. 

Jako každý rok jsme se i v roce 2019 podíleli na organizaci 

sportovních soutěží nebo důležitých sportovních aktivit. 

Mezi nejvýznamnější, které proběhly v 50 metrovém 

bazénu, patřily tradičně:

• Velká cena Olomouce v plavání – Memoriál Jana 

Opletala

• Mistrovství ČR v plavání s ploutvemi

• Mistrovství ČR v synchronizovaném plavání

• Letní pohár města Olomouce v synchronizovaném 

plavání

• Vybrané turnaje 1. ligy vodního póla

• Vánoční vystoupení oddílu synchronizovaného plavání

• Soustředění plavecké reprezentace ČR

Návštěvnost Plaveckého stadionu dosáhla v roce 

2019 počtu 306 285 (krytý bazén a letní areál), 

Aquacentrum Delfínek navštívilo v roce 2019 celkem 

41 670 návštěvníků.

NAŠE 
SLuŽBY
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INOvACE

INVESTIČNÍ ČINNOST A VELKÉ 
OPRAVY

VELKÉ STAVEBNÍ CELKY
Proces decentralizace pokračoval v roce 2019 dokončením 

projektové dokumentace a získáním stavebního povolení 

pro II. etapu modernizace lokality Vojanova, zásobující 

bytové domy v ulicích Brněnská a Pionýrská. Vlastní 

realizace decentralizace se připravuje. 

Zásadní rekonstrukcí prošla plynová kotelna Masarykova 

21 v Olomouci. Použity byly energeticky účinné 

kondenzační kotle a nový regulační a bezpečnostní 

systém. Samozřejmostí je provozní monitoring lokalit 

24 hodin denně z tepelného dispečinku.

Všechny rekonstrukce a modernizace byly dokončeny 

ve stanovených termínech a rozsahu. 

PŘÍSTROJE A VYBAVENÍ
V roce 2019 byla dokončena integrace SCADA 

(„Supervisory Control And Data Acquisition“, tedy 

„dispečerské řízení a sběr dat“) systému D2000 

do provozu dispečerského řízení. 

Společnost aktuálně provozuje tři monitorovací systémy, 

ovládající 860 tepelných zdrojů, upravené pro technické 

potřeby kontrolovaných zařízení: 

1/ Metasys od společnosti Johnson Controls – řídí provoz 

tepelných zařízení a provoz zařízení Plaveckého stadionu

2/ D2000 monitorovací systém od společnosti Ipecon – 

zajišťuje primárně sběr dat z měřičů tepelné energie 

3/ SCADA Relliance – umožňuje připojení a sběr dat 

z regulačních systémů různých výrobců i jejich ovládání 

V případě drobných tepelných zdrojů mimo soustavu 

CZT používá společnost monitoring provozu na základě 

textových zpráv. 

Postupná integrace dalších monitorovaných míst a tím 

vyšší datová náročnost vyústila v potřebu modernizace 

sítě elektronických komunikací (SEK). Původně metalická 

síť na základě telekomunikačních kabelů bude nahrazena 

páteřní optickou sítí, spojující hlavní síťové servery 

a tepelný dispečink. V roce 2019 byla dokončena 

technická studie řešení. 

Tím je zajištěn další rozvoj distribučního dispečinku a jeho 

služeb pro zásobování tepelnou energií na území města 

Olomouce. 

Přístrojové vybavení zůstalo stávající a splňuje naše 

aktuální potřeby.

OBCHODNÍ INVESTICE
V roce 2019 byly nově vybudovány čtyři tepelné zdroje 

pro potřeby komerční i bytové výstavby v Olomouci. 

Výkony tepelných zařízení se pohybují v rozmezí 200 až 

400 kW a všechny jsou dálkově monitorovány.
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ZÁKAZNÍCI

OBCHODNÍ ČINNOST
Obchodní úsek společnosti i v roce 2019 vyvíjel aktivity 

směřující k rozšiřování portfolia zásobovaných odběrných 

míst. Společnosti získala připojením nových objektů 

na síť dálkového zásobování teplem další odběratele 

tepelné energie. Nově zásobované objekty jsou převážně 

bytového charakteru a jedná se celkem o čtyři odběrná 

místa. U všech nově zásobovaných objektů jsou 

podepsány dlouhodobé smlouvy na dodávku tepelné 

energie.

V roce 2019 byly taktéž uzavřeny dlouhodobé smlouvy 

na výstavbu a provozování zdrojů s dodávkou tepelné 

energie pro nové bytové a nebytové objekty, jejichž 

výstavba bude dokončena v příštím roce, případně v roce 

2021. Jedná se o dalších šest nových objektů převážně 

z developerských projektů na území města Olomouce. 

Z uvedených stojí za zmínku kontrakt pro bytovou 

výstavbu v rámci projektu Zlaté terasy, Rezidence Šantova 

a Dvořákova v Olomouci. Pro obytný soubor Nová Lazecká 

budeme zajišťovat spolehlivé dodávky tepelné energie 

z kondenzační plynové kotelny. Provozování horkovodní 

stanice a následně dodávky tepelné energie bude naše 

společnost zajišťovat také pro modernizovaný objekt 

Galerie Art Rubikon v Olomouci.

V rámci portfolia stávajících odběratelů se společnosti 

podařilo navázat na dosavadní dobrou spolupráci 

a prodloužit všechny smluvní vztahy s odběrateli, kterým 

tak bude i v následujícím období zajišťována dodávka 

tepelné energie dle sjednaných parametrů. 
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ODPOvěDNOST

INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ
Společnost Olterm má vytvořen, zaveden a udržován 

integrovaný systém řízení, který zahrnuje systém řízení 

kvality dle normy ČSN EN ISO 9001 (QMS), systém 

environmentálního řízení dle normy ČSN EN ISO 14001 

(EMS), systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci dle ČSN OHSAS 18001 (SMS) a systém hospodaření 

s energií dle normy ČSN EN ISO 50001 (EnMS). Společnost 

je držitelem certifikátů QMS, EMS, OHSAS a EnMS. 

V roce 2019 společnost absolvovala recertifikační audit 

a získala certifikáty na další tříleté období. Vlastnictví 

těchto certifikátů nás trvale zavazuje k nepřetržité snaze 

zlepšovat kvalitu poskytování našich služeb, péči o životní 

prostředí, snižování energetické náročnosti našich 

procesů a zajišťovat bezpečnost zaměstnanců, našich 

dodavatelů a zákazníků.

KVALITA
V oblasti kvality je trvalou prioritou společnosti Olterm 

poskytování služeb na co nejvyšší úrovni, a to jak 

v oblasti dodávek tepla, tak i v oblasti správy nemovitostí 

a poskytování služeb a sportovních aktivit na plaveckém 

stadionu.

Olterm provozuje pro odběratele tepelné energie 

zákaznický portál „Moje Veolia“, který je přístupný 

prostřednictvím webových stránek společnosti 

a umožňuje odběratelům nahlížet na jejich spotřeby 

tepelné energie, vystavené faktury či jiné dokumenty. 

Odběratelé mají možnost prostřednictvím portálu 

zažádat o elektronickou formu fakturace, mohou také 

v přehledné mapě ověřit termíny a rozsah plánovaných 

odstávek dodávek tepelné energie. 

Naši odběratelé velmi oceňují provozovanou bezplatnou 

službu zasílání oznámení o odstávkách dodávek tepelné 

energie, případně jiných provozních sdělení, formou sms 

či mailové zprávy. Tuto službu společnost dále rozšířila 

o možnost zasílání výše uvedených informací na další 

oprávněné osoby odběratelů.

Během pravidelného průzkumu spokojenosti zákazníků 

pro oblast teplo, správa nemovitostí, Plavecký stadion 

Olomouc a Aquacentrum Delfínek bylo vyhodnoceno 

87 dotazníků. V rámci dotazování na plaveckém 

stadionu jsme se v roce 2019 zaměřili na oblast řízených 

plaveckých aktivit. Průzkum spokojenosti pro oblast 

Aquacentra Delfínek byl zaměřen na klienty základních 

vodních kurzů pro nejmenší děti. Pro oblast tepla jsme 

zvolili nový způsob hodnocení spokojenosti formou 

internetových dotazníků. Získané hodnocení tzv. Net 

Promoter Score je ukazatelem zákaznické spokojenosti 

a vyjadřuje míru pravděpodobnosti, s jakou by zákazník 

doporučil naši společnost v oblasti dodávky tepla svým 

známým. NPS nabývá hodnot mezi -100 a 100, za skvělý 

výsledek je považován výsledek nad 50%. Respondenti 

nám poskytli cenné náměty na další zlepšení či rozšíření 

služeb a na tyto oblasti zaměříme naši činnost v dalších 

letech.
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Hodnocení Net Promoter Score – 69,6 %

Promoter (10-9)
Passive (8-7)
Detractor (6-0)

74 %

22 %

4 %

Doporučili byste po osobní zkušenosti tento 
kurz/kurzy svým přátelům?  

Ano
Ne

96 %

4 %

Celková spokojenost se službami

Péče referenta 
správy nemovitostí 
o Vás, spolehlivost

Odborná úroveň 
referenta správy 

nemovitostí

Přehlednost a úplnost 
poskytovaných 
informací

Kontakt 
prostřednictvím 
telefonu a mailu

Plnění smluvních 
závazků

Řešení 
reklamací

Rychlost reakce  
na Vaše požadavky

Nejlépe hodnocené kategorie (hodnocení 1,0)
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
A HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ
Priority společnosti Olterm v oblasti životního prostředí 

jsou zaměřeny na ochranu ovzduší, především 

na snižování emisí z provozovaných kotelen a snižování 

produkce odpadů vznikajících při provozních činnostech 

společnosti, zejména snižování nebezpečného 

a komunálního odpadu. Společnost se zaměřuje rovněž 

i na ochranu veřejnosti před zdravotním nebezpečím jako 

je např. Legionella.

Další prioritou společnosti Olterm je hospodárné 

využívání energií pro vlastní potřebu, zejména úspory 

tepla a elektrické energie ve vlastních objektech. 

Management společnosti Olterm pravidelně monitoruje 

užití energií (spotřeby elektrické energie, paliva, dodané 

tepelné energie pro tepelná zařízení, vody a pohonných 

hmot) s cílem snížit energetickou náročnost, zlepšit 

účinnost zařízení a v konečném důsledku snížit jejich 

spotřebu.

BEZPEČNOST
Největší hodnotou společnosti Olterm jsou její 

zaměstnanci, kteří práci vykonávají správně, racionálně, 

produktivně a zejména bezpečně. Z těchto důvodu je 

pro společnost důležité, aby zaměstnanci procházeli 

systémem pravidelných školení ve vztahu k BOZP, 

potencionální rizika práce jsou odstraňována a před 

riziky, která nemůže společnost zcela odstranit, chrání 

své zaměstnance účinnými OOPP a své dodavatele vždy 

informuje o potenciálních rizicích, která na ně mohou 

působit.

Kromě standardního systému kontroly bezpečnosti 

práce na všech pracovištích je ve společnosti uplatňován 

i systém pravidelné kontroly bezpečnosti práce ze strany 

vedení společnosti. Tyto kontroly mají zejména za cíl 

poukázat na angažovanost vedení společnosti, povzbudit 

zaměstnance v jejich úsilí v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a přiblížit různé aspekty bezpečnosti 

práce na specifických pracovištích.

Řízení bezpečnosti práce a hygieny pracovního prostředí 

je jedním z procesů integrovaného systému řízení. 

Snahou je odhalování možných nedostatků v BOZP 

případně zlepšování pracovních podmínek na pracovištích 

a tím dosáhnout zlepšení výsledků v oblasti bezpečnosti 

práce a zejména spokojenosti našich zaměstnanců:

• každoročně jsou revidována rizika možného ohrožení 

zaměstnanců s cílem definovat detailněji všechna rizika 

a následně přijmout adekvátní preventivní opatření;

• každoročně jsou aktualizovány vnitřní předpisy, 

které řeší procesní zásady a nástroje řízení v oblasti 

bezpečnosti práce, řeší podmínky realizace staveb 

z pohledu bezpečnosti práce či evidenci incidentů;

• zaměstnancům jsou k dispozici školící materiály, které 

řeší jednoduše a stručně problematiku bezpečnosti 

práce jejich běžných pracovních činností;

• funguje systém informování vedoucích zaměstnanců 

o pracovních úrazech, které se přihodily v rámci skupiny 

Veolia v České republice. Na základě analýzy všech 

zdrojů a příčin těchto pracovních úrazů se realizují 

opatření na obdobných pracovištích naší společnosti, 

která mají jediný cíl, zabránit vzniku dalších pracovních 

úrazů. 

I v roce 2019 jsme navázali na pozitivní trend minulých 

let, kdy již od roku 2008 nemáme jediný pracovní úraz.
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lIDSké 
zDrOjE

STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ
Struktura zaměstnanců je již několikátým rokem stabilní, 

počet zaměstnanců ke konci roku 2019 činil 76 osob.

V dělnických profesích bylo zaměstnáno 7 žen a 30 mužů, 

v technicko-hospodářských (THP) pozicích 18 žen a 21 

mužů. Vedoucí pozice v tomto roce zastávaly 4 ženy a 7 

mužů (z toho vrcholový management tvoří 2 ženy a 2 

muži).

MOTIVACE, VZDĚLÁVÁNÍ 
A HODNOCENÍ
Motivace zaměstnanců je jednou z prioritních oblastí, 

na kterou se společnost zaměřuje a klade na ni 

velký důraz. Motivace zaměstnanců je řešena jak 

kolektivní smlouvou, kterou má společnost uzavřenu 

vždy na delší než jednoleté období, tak i vnitřními 

předpisy, zaměřenými na konkrétní oblast, např. 

systém odměňování zaměstnanců s tarifní mzdou, zde 

společnost stanovuje cílové odměny, systém ročních 

odměn pro zaměstnance se smluvní mzdou, kde odměna 

závisí nejen na výkonu jednotlivce, ale i na výsledcích 

společnosti jako celku a dále např. oblast vzdělávání.

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA
Stávající kolektivní smlouva má platnost od 01. 01. 2019 

do 31. 12. 2021 a přináší zaměstnancům společnosti 

množství výhod. Nejvíce zaměstnanci využívají své 

osobní účty, z nichž v rámci Cafeterie mohou čerpat 

příspěvky na rekreace, na životní či penzijní připojištění, 

na zdravotní péči. Dále ti zaměstnanci, jejichž děti jsou 

školou povinné, dostávají další příspěvky na děti, které 

se využívají na školy v přírodě, na jazykové vzdělávání, 

na sportovní kroužky. Tyto příspěvky jsou hrazeny 

z Nadačního fondu společnosti Veolia Energie Humain ČR.  

Pro rok 2019 byl v rámci kolektivní smlouvy dohodnutý 

nárůst mezd v oblasti tarifních platů ve výši 3% + fixní 

částka a  inflační doložka. V průběhu roku 2019 byly 

uzavřeny dva dodatky k platné kolektivní smlouvě.

Další oblastí, která stojí za zmínku, je oblast vzdělávání 

zaměstnanců. V rámci vzdělávání zaměstnanců 

společnost zajišťuje nejen povinné či zákonné kurzy, ale je 

velmi podporována i oblast profesního vzdělávání, kurzy 

v oblasti soft skills a jazykové kurzy.

V roce 2019 společnost vložila do vzdělávání svých 

zaměstnanců celkem 852 tis. Kč. Téměř 90% všech 

kurzů pro společnost v roce 2019 zajišťovala společnost 

Institutu environmentálních služeb, která rovněž patří 

ke skupině Veolia.

Podstatnou částí motivační oblasti je oblast Hodnocení 

zaměstnanců. Běžně probíhá hodnocení všech THP 

profesí každým rokem a hodnocení dělnických profesí 

v případě potřeby na podnět vedoucího zaměstnance. 

V průběhu hodnotícího pohovoru má každý zaměstnanec 

možnost vyjádřit své názory a potřeby, pracovní postřehy 

a hodnocení pracovních úspěchů či nezdarů. Také má 

možnost vyjádřit svá přání, jak v pracovní oblasti, tak 

i v oblasti osobního rozvoje. Navíc u zaměstnanců, 

na jejichž pracovní pozice je kladen vysoký důraz, 

probíhá 1x za dva roky hodnocení ECHOS, kde se hodnotí 

jak pracovní pozice a její přínos a důležitost v rámci 

společnosti, tak i pracovník na dané pozici.
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Struktura zaměstnanců podle délky 
zaměstnání

16 %

7 %

21 %

56 %

do 5 let
5 – 10 let

11 – 20 let
nad 20 let

Struktura zaměstnanců podle věku

12 %

37 %

41 %

5 %5 %

do 30 let 
do 40 let
do 50 let

do 60 let
nad 60 let

Struktura zaměstnanců podle vzdělání

25 %

47 %

28 %

střední odborné
úplné střední s maturitou
vysokoškolské
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SOlIDArITA

VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ 

NADAČNÍ ČINNOST
Olterm je společensky odpovědná firma, která vnímá 

potřeby a problémy občanů v regionu, kde působí. Svou 

společenskou odpovědnost dokazuje podporou sociálních 

a kulturních projektů v regionu a spolupodílením se 

na nadační činnosti mateřské společnosti. V roce 2019 

jsme podpořili mezi jinými sdružení Jitro Olomouc, Trend 

vozíčkářů Olomouc a asistenční službu Anděl na drátě, 

která poskytuje asistenční a tísňovou péči osamělým 

seniorům v jejich domácím prostředí. 

Jedním z nadačních fondů, do nichž Olterm každoročně 

přispívá, je Nadační fond Veolia. 

Nejstarší program Nadačního fondu Veolia -  „STARTér, 

Věř si a podnikej!“ podporující začínající drobné a malé 

podnikatele oslavil v roce 2019 své již dvacáté narozeniny. 

Za dobu své existence podpořil 1461 projektů, díky 

kterým vzniklo 2392 nových dlouhodobých pracovních 

míst, z toho 355 pro osoby se zdravotním postižením.

Pokračoval také další stěžejní program nadačního 

fondu „MiNiGRANTY® VEOLIA“ zacílený na podporu 

volnočasového dobrovolnictví našich zaměstnanců. 

Velkou radost nám dělá i program „Stále s úsměvem“, 

ve kterém Nadační fond Veolia pomáhá seniorům, 

aby se jim u nás žilo lépe. V rámci programu „Vraťme 

vodu přírodě“ se pomocí unikátní sbírky nadační fond 

snaží pomoci zachovat cenné přírodní lokality u nás. 

A nezastavily se ani další tradiční projekty jako „Voda pro 

Afriku“, nebo dlouhodobě podporovaný projekt našich 

partnerů –„Ukliďme svět, ukliďme Česko“.  

I v roce 2019 se zaměstnanci Oltermu rozhodli 

podpořit dobrou věc. Dobrovolníci z řad zaměstnanců 

se již devátým rokem na jedno odpoledne zapojili 

do předvánoční dobročinné akce, a to formou prodeje 

na vánočním stánku na Horním náměstí v Olomouci. Akci 

zaštiťovala organizace Dobré místo pro život a výtěžek 

z prodeje putoval na podporu neziskové organizace - 

sdružení JITRO Olomouc. To nabízí sociální služby denního 

stacionáře, poskytuje komplexní služby pro uspokojování 

potřeb zdravotně postižených dětí a dospělých 

a napomáhá k jejich integraci do společnosti. 



OLTERM & TD Olomouc, a.s. 21

Do budoucna, tak jako i v minulosti, chceme být 

především stabilním a seriózním partnerem pro naše 

zákazníky. Našim dlouhodobým cílem je obchodní rozvoj 

společnosti, zvyšování kvality a rozšiřování spektra 

poskytovaných služeb. I nadále budeme pokračovat 

v hlavních aktivitách, jimiž je provoz tepelných soustav, 

prodej tepla a teplé vody a rovněž provoz areálu 

Plaveckého stadionu v Olomouci.

Pro další období nedochází k zásadní změně našich 

investičních záměrů. V investiční činnosti navážeme 

kontinuálně na naši dlouhodobou strategii a budeme 

pokračovat v decentralizaci dodávek tepla a teplé 

vody. Mezi naše priority patří také zdokonalování 

a modernizace řídicích systémů a procesů se záměrem 

udržení vysoké kvality a bezpečnosti dodávek tepelné 

energie.

Samozřejmostí je i udržení zavedeného integrovaného 

systému řízení tak, abychom byli i nadále 

konkurenceschopní a mohli garantovat poskytování 

kvalitních služeb našim klientům a zároveň abychom 

nabídli stabilní a bezpečné zázemí pro své zaměstnance.

pODNIKATElsKý 
PláN
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ÚčETNí ZávěrkA 
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Zpráva o vztazích  
mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou  
a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojené osoby) 

 
 
 

zpracovaná 
 
 

za účetní období roku 2019 
 
 

podle ust. § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech  
(zákon o obchodních korporacích),  

 
 
 
 
 

představenstvem společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. 
se sídlem Janského 469/8, Povel, 779 00, Olomouc 

(IČO: 47677511, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě,  
oddíl B, vložka 872). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obsah: 
1. Preambule zprávy. 
2. Určení a charakteristika propojených osob. 
3. Úloha ovládané osoby, způsoby a prostředky ovládání a zhodnocení výhod a nevýhod 

plynoucích ze vztahu mezi propojenými osobami. 
4. Přehled vzájemných smluv mezi propojenými osobami, posouzení vzniku újmy a jejího 

vyrovnání a přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo 
jí ovládaných osob. 

5. Závěr. 
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I. 
Preambule 

Zpráva je zpracována představenstvem společnosti v souladu s ust. § 82 zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále také ZOK). 
Zpráva byla projednána představenstvem k datu 24. března 2020. 
Zpráva bude předána k přezkoumání dozorčí radě společnosti v souladu s ust. odst. 1 § 83 ZOK 
a s jejím stanoviskem bude seznámena valná hromada společnosti rozhodující o schválení řádné 
účetní závěrky, o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a o stanovení tantiém. 
Správnost údajů uvedených ve zprávě byla předána k ověření auditorovi KPMG Česká republika 
Audit, s.r.o. 
Zpráva je zpracována za účetní období roku 2019. 
 

II. 
Určení a charakteristika propojených osob 

Seznam propojených osob obsahuje přehled všech propojených společností v České republice 
nehledě na fakt, zda s nimi měla společnost v roce 2019 uzavřen či realizován nějaký smluvní 
vztah, včetně uvedení jejich ovládajících osob. Dále je pak do seznamu propojených osob zahrnut 
výčet těch zahraničních entit, s nimiž v daném roce nějaký smluvní vztah uzavřen či realizován 
byl. 

Schéma ovládacích vztahů 
viz příloha zprávy 
 
Ovládaná společnost 
 
Obchodní firma: OLTERM & TD Olomouc, a.s.  
Sídlo: Janského 469/8, Povel, 77900 Olomouc 
Identifikační číslo: 47677511  
Spisová značka: B 872, obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě 
Právní forma: Akciová společnost  
Dále také jen OLTERM, příp. společnost nebo ovládaná společnost. 
 
Ovládající společnost a osoby ovládající ovládající společnost 
 
Obchodní firma: 

 
Veolia Energie ČR, a.s.  

Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
Spisová značka: B 318 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
Identifikační číslo: 451 93 410  
Právní forma: akciová společnost  
Dále jen Veolia Energie, popř. ovládající společnost nebo jen VEČR. 
 
Obchodní firma: VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL 
Sídlo: 21 rue de La Boétie, 75008 Paris, Francouzská republika 
Identifikační číslo: 433 539 566 R.C.S. Paris 
Právní forma: akciová společnost 
 
Obchodní firma: VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE 
Sídlo: 21 rue de La Boétie, 75008 Paris, Francouzská republika 
Identifikační číslo: 403 210 032 R.C.S. PARIS  
Právní forma: akciová společnost 
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Propojené osoby 
Obchodní firma: VEOLIA ENVIRONNEMENT FINANCE 
Sídlo: 21 rue La Boétie, 75008 Paris, Francouzská republika 
Identifikační číslo: 525 355 475 R.C.S. Paris 
Právní forma: akciová společnost zjednodušená 
Právní forma: společnost s ručením omezeným  
 
Obchodní firma: 

 
JVCD, a.s.  

Sídlo: Praha 2, Americká 36/415, PSČ 12000  
Identifikační číslo: 601 93 204  
Spisová značka: B 2321 vedená u Městského soudu v Praze 
Právní forma: akciová společnost  
 
Obchodní firma: AmpluServis, a.s. 
Sídlo: Ostrava-Třebovice, ul. Elektrárenská 5558, PSČ 70974  
Identifikační číslo: 651 38 317  
Spisová značka: B 1258 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
Právní forma: akciová společnost  
 
Obchodní firma: Veolia Energie Kolín, a.s.  
Sídlo: Kolín V., Tovární 21, PSČ 28063 
Identifikační číslo: 451 48 091 
Spisová značka: B 1523 vedená u Městského soudu v Praze 
Právní forma: akciová společnost  
 
Obchodní firma: Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o. 
Sídlo: Nádražní náměstí 294, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně 
Identifikační číslo: 497 90 676 
Spisová značka: C 4776 vedená u Krajského soudu v Plzni 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
 
Obchodní firma: Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. 
Sídlo: Zelená 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

Doručovací číslo: 709 74  
Identifikační číslo: 278 26 554  
Spisová značka: B 3722 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
Právní forma: akciová společnost  
 
Obchodní firma: Veolia Komodity ČR, s.r.o. 
Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
Identifikační číslo: 258 46 159 
Spisová značka: C 21431 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
Právní forma: společnost s ručeným omezeným 
 
Obchodní firma: Veolia Energie Praha, a.s.  
Sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 
Identifikační číslo: 036 69 564 
Spisová značka: B 20284 vedená u Městského soudu v Praze 
Právní forma: akciová společnost 
 
Obchodní firma: Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o.  
Sídlo: Morcinka 17, 43-417 Kaczyce, Polská republika 
Identifikační číslo: 141 89 229, Krajský rejstříkový soud v Bielsko Biala 
Právní forma: společnost s ručeným omezeným 
 
Obchodní firma: Institut environmentálních služeb, a.s. 
Sídlo: Podolská 15/17, Podolí, 14700 Praha 4 
Identifikační číslo: 629 54 865 
Spisová značka: B 9967 vedená u Městského soudu v Praze  
Právní forma: akciová společnost 
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Obchodní firma: Veolia Smart Systems ČR, s.r.o. (dříve LG Systems spol. s r.o.) 
Sídlo: V Lázních 224, 252 42 Jesenice 
Identifikační číslo: 030 81 761 
Spisová značka: C 227174 vedená u Městského soudu v Praze 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
Společnost změnila obchodní firmu ke dni 1. března 2020. 
 
Obchodní firma: Veolia  Eau - Compagnie Générale des Eaux 
Sídlo: 21 rue de La Boétie, 75008 Paris, Francouzská republika 
Identifikační číslo: RCS PARIS B 572 025 526 
Právní forma: komanditní společnost na akcie 
 
Obchodní firma: VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE, S.A.  
Sídlo: 21 rue de La Boétie, 75008 Paris, Francouzská republika 
Identifikační číslo: RCS PARIS B 433 934 809 
Právní forma: akciová společnost  
 
Obchodní firma: VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.  
Sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 
Identifikační číslo: 492 41 214 
Spisová značka: B 2098 vedená u Městského soudu v Praze 
Právní forma: akciová společnost  
 
Obchodní firma: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 
Sídlo: Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10 
Identifikační číslo: 256 56 635 
Spisová značka: B 5297 vedená u Městského soudu v Praze  
Právní forma: akciová společnost  
 
Obchodní firma: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.  
Sídlo: Tovární 1059/41, Hodolany, 77900 Olomouc 
Identifikační číslo: 618 59 575 
Spisová značka: B 1943 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
Právní forma: akciová společnost  
 
Obchodní firma: 

 
Středočeské vodárny, a.s. 

Sídlo: Kladno, U Vodojemu 3085, PSČ 27280 
Identifikační číslo: 261 96 620 
Spisová značka: B 6699 vedená u Městského soudu v Praze  
Právní forma: akciová společnost  
 
Obchodní firma: RAVOS, s.r.o. 
Sídlo: Frant. Diepolta 1870, Rakovník II, 269 01 Rakovník 
Identifikační číslo: 475 46 662 
Spisová značka: C 19602 vedená u Městského soudu v Praze  
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
  
Obchodní firma: Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. 
Sídlo: Jiřího Dimitrova 1619, 35601 Sokolov 
Identifikační číslo: 453 51 325 
Spisová značka: C 2378 vedená u Krajského soudu v Plzni  
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
 
Obchodní firma: Královéhradecká provozní, a.s. 
Sídlo: Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 
Identifikační číslo: 274 61 211 
Spisová značka: B 2383 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
Právní forma: akciová společnost 
 
Obchodní firma: 

 
1. SčV, a.s. 

Sídlo: Praha 10, Ke Kablu 971, PSČ 10000 
Identifikační číslo: 475 49 793 
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Spisová značka: B 10383 vedená u Městského soudu v Praze  
Právní forma: akciová společnost 
   
Obchodní firma: Česká voda – Czech Water, a.s. 
Sídlo: Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10 
Identifikační číslo: 250 35 070 
Spisová značka: B 12115 vedená u Městského soudu v Praze  
Právní forma: akciová společnost 
 
Obchodní firma: Solutions and Services, a.s. 
Sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 
Identifikační číslo: 272 08 320 
Spisová značka: B 11409 vedená u Městského soudu v Praze  
Právní forma: akciová společnost 
 
Obchodní firma: Veolia Support Services Česká republika, a.s. 
Sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 
Identifikační číslo: 290 60 770 
Spisová značka: B 18573 vedená u Městského soudu v Praze  
 
Obchodní firma: 

 
Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o. 

Sídlo: Dělnická 6082/24, Poruba, 708 00 Ostrava 
Identifikační číslo: 24715964 
Spisová značka: C 63276 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Obchodní firma: Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o. 
Sídlo: Buštěhradská 998, Dubí, 272 01 Kladno 
Identifikační číslo: 056 47 550 
Spisová značka: C 268254 vedená u Městského soudu v Praze 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
 
Obchodní firma: 
Sídlo: 

EKOSEV, s.r.o. 
Buštěhradská 998, Dubí, 272 01 Kladno 

Identifikační číslo: 259 15 819 
Spisová značka: C 197086 vedená u Městského soudu v Praze 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
 
Obchodní firma: Envir s.r.o. 
Sídlo: Buštěhradská 998, Dubí, 272 01 Kladno 
Identifikační číslo: 287 71 419 
Spisová značka: C 272940 vedená u Městského soudu v Praze 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
 
Obchodní firma: Severočeská servisní a.s. 
Sídlo: Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 
Identifikační číslo: 051 75 917 
Spisová značka: B 2659 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
Právní forma: akciová společnost  
 
Obchodní firma: VWS MEMSEP s.r.o. 
Sídlo: Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 
Identifikační číslo: IČO:  416 93 752 
Spisová značka: C 3925 vedená u  Městského soudu v Praze 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
 
Obchodní firma: IoT.water s.r.o. 
Sídlo: Kolbenova 898/11, Vysočany, 190 00 Praha 9  
Identifikační číslo: IČO:  055 89 916 
Spisová značka: C 266551 vedená u  Městského soudu v Praze 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
Společnost se stala součástí skupiny dne 24. října 2019. 
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III. 
Úloha ovládané osoby, způsoby a prostředky ovládání a zhodnocení výhod a nevýhod 

plynoucích ze vztahu mezi propojenými osobami 
 
Společnost OLTERM & TD Olomouc, a.s. je v rámci podnikatelského seskupení osobou 
ovládanou ve smyslu § 74 a násl. ZOK, kdy ovládající osobou je mateřská obchodní korporace. 
Z ovládacích vztahů plynou pro ovládanou osobu především výhody z oblasti know-how 
poskytovaného v rámci skupiny pro vykonávání činností podnikání ovládané osoby.  
Ovládání ovládající osoby je prováděno prostřednictvím valné hromady, respektive majoritním 
zastoupením jednoho akcionáře, který díky svému podílu hlasovacích práv má vliv na prosazení 
svých zástupců, členů orgánů společnosti, a může tímto způsobem ovlivňovat obchodní vedení 
společnosti. Na druhé straně však veškerá významná zásadní rozhodnutí valné hromady 
podléhají v souladu se stanovami společnosti souhlasu kvalifikované většiny akcionářů, 
kdy pro přijetí záležitostí podle článku 12 odst. 3 písm. a), b), c), h), i), j), k), l), m) a n) stanov 
společnosti musí být alespoň 67 % hlasů všech akcionářů.  

Společnosti OLTERM  TD Olomouc, a.s. nejsou známy žádné akcionářské dohody či dohody 
o výkonu hlasovacích práv uzavřené mezi akcionáři společnosti. 

 
IV. 

Přehled vzájemných smluv mezi propojenými osobami, posouzení vzniku újmy a jejího 
vyrovnání a přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby  

nebo jí ovládaných osob 
 

A. Vztahy k ovládající společnosti a k osobám ovládajícím ovládající společnost 
A1 - ke společnosti Veolia Energie ČR, a.s. 
1.  Smluvní vztahy 
Odběratelské smlouvy: 
- Smlouva na dodávku tepelné energie (pára, horká voda), včetně doplňkové vody na tepelné 

zdroje, 
- Smlouva na dodávku tepla pro Plavecký stadion Olomouc, 
- Smlouva o podpoře informačního systému, 
- Smlouva o nájmu parovodní přípojky (parovod Vojanova), 
- Smlouva o pravidelném poskytování poradenství v oblasti řízení, 
- Smlouva o zpracování mezd, 
- Smlouva o zpracování a zajištění dodavatelských faktur, 
- Ujednání o ceně tepelné energie pro rok 2020 (2019 neplněno), 
- Smlouva o zpracování osobních údajů (bez plnění), 
Dodavatelské smlouvy: 
- Smlouva o provozování tepelného zdroje Gen. Píky,  
- Smlouva o nájmu horkovodní přípojky, 
- Smlouva o pronájmu reklamní plochy na Plaveckém stadionu Olomouc, 
- Smlouva o nájmu nebytových prostor, 
- Smlouva o dílo – datová základna pro vzdálený monitoring dispečinkem, 
- Instalace modulu řídicího systému ZDS - P. Přichystala, 
- Smlouva o dílo na dodávku technologie PK Světlov - Šternberk, 
- Přeúčtování technické studie, 
a to za podmínek a cen v obchodním styku obvyklých.  
Mezi společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. a společností Veolia Energie ČR, a.s. 
je uzavřena rámcová smlouva o poskytování služeb a pomoci.  
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Dále společnosti provádějí vzájemné refakturace služeb (pojištění, měřiče tepla, ubytování, 
pronájmy sálů, spotřební materiál, spoje, cestovní náklady, benefity zaměstnanců apod.), 
přefakturaci technické dokumentace. 
Se společností Veolia Energie ČR má společnost uzavřenu smlouvu o nakládání s finančními 
prostředky v rámci skupiny včetně prováděcích dodatků. 
Společnost má spolu se společností Veolia Energie ČR uzavřenu smlouvu o věcném břemeni, 
OLTERM a Veolia Energie ČR jsou vedeni jako oprávněné osoby, vzájemně bez práv 
a povinností. 
Dále je mezi společnosti uzavřena Dohoda o umístění komunikačního spoje v rámci realizace 
stavby parovodní kanálové přípojky, a to bezúplatně po dobu životnosti uloženého spoje. 
Společnosti dále spolupracují v rozsahu jimi uzavřené Smlouvy o spolupráci při společném 
užívání měřičů tepla.  
2. Jiná právní jednání a opatření 
Nebyla uskutečněna žádná jiná právní jednání nebo opatření přijatá či uskutečněná společností 
v zájmu nebo na popud ovládající osoby. 

3. Protiplnění a prohlášení o újmě 

Protiplnění za poskytnuté dodávky mezi oběma společnostmi bylo prováděno ve výši, termínech 
a způsobem v té době a na tom místě v obchodním styku obvyklém. 
Z uskutečněných smluvních vztahů nevznikla společnosti OLTERM žádná újma. 

A2 - ke společnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE 
1. Smluvní vztahy 
Společnost OLTERM podepsala společnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE 
Prohlášení o zapojení do Mezinárodního skupinového plánu spoření skupiny 
Veolia Environnement, programu zaměstnaneckých akcií Sequoia, a v této souvislosti 
se podílela také na příspěvcích do vyhrazených zaměstnaneckých podílových fondů, 
které investují do akcií VEOLIA ENVIRONNEMENT. 
2. Jiná právní jednání a opatření 
K jiným právním jednáním a opatřením mezi těmito společnostmi nedošlo.  
3. Protiplnění a prohlášení o újmě 
Uzavřené smlouvy byly plněny za cenu, v termínech a způsobem v té době a na tom místě 
v obchodním styku obvyklých. 
Z uskutečněných smluvních vztahů nevznikla společnosti OLTERM žádná újma. 

B. Vztahy k ostatním propojeným osobám 
B1 – ke společnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT FINANCE 
1. Smluvní vztahy 
Společnost OLTERM je účastníkem cash-poolingu v rámci Dohody o poskytování cash-
poolignu uzavřené společností VEOLIA ENVIRONNEMENT FINANCE a Komerční bankou, 
a.s. za podmínek a ceny v obchodním styku obvyklé.  
2. Jiná právní jednání a opatření 
K jiným právním jednáním a opatřením mezi těmito společnostmi nedošlo.  
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3. Protiplnění a prohlášení o újmě 
Uzavřené smlouvy byly plněny za cenu, v termínech a způsobem v té době a na tom místě 
v obchodním styku obvyklých. 
Z uskutečněných smluvních vztahů nevznikla společnosti OLTERM žádná újma. 

B2 – ke společnosti Veolia Komodity ČR, s.r.o. 
1. Smluvní vztahy 
Mezi společností OLTERM a společností Veolia Komodity ČR, s.r.o. jsou uzavřeny: 
- Smlouva o sdružených dodávkách elektřiny pro tepelné zdroje pro roky 2019 a 2020, 
- Smlouva o sdružených dodávkách elektřiny pro Plavecký stadion Olomouc pro roky 2019 

a 2020, 
- Smlouva o sdružených službách dodávky plynu pro tepelné zdroje pro rok 2019, a dále pak 

na dobu neurčitou, 
a to za podmínek a cen v obchodním styku obvyklých.  
2. Jiná právní jednání a opatření 
K jiným právním jednáním a opatřením mezi těmito společnostmi nedošlo.  
3. Protiplnění a prohlášení o újmě 
Uzavřené smlouvy byly plněny za cenu, v termínech a způsobem v té době a na tom místě 
v obchodním styku obvyklých. 
Z uskutečněných smluvních vztahů nevznikla společnosti OLTERM žádná újma. 

B3  – k Nadačnímu fondu Veolia Energie Humain ČR 
1. Smluvní vztahy 
Společnost OLTERM v roce 2019 poskytla dary Nadačnímu fondu Veolia Energie Humain ČR 
na základě darovacích smluv na podporu nadačního fondu skupiny Veolia. 
2. Jiná právní jednání a opatření 
K jiným právním jednáním a opatřením mezi společností a nadačním fondem nedošlo.  
3. Protiplnění a prohlášení o újmě 
Z uskutečněného plnění nevznikla společnosti OLTERM žádná újma. 

B4  – ke společnosti Institut environmentálních služeb, a.s. 
1. Smluvní vztahy 
Dodatkem č. 4 ze dne 12. 3. 2015 přistoupila spol. OLTERM & TD Olomouc, a.s. ke Smlouvě 
o spolupráci č. 1018-0023-D2 uzavřené dne 31. 12. 2009 mezi spol. Institut environmentálních 
služeb, a.s. a Veolia Energie, ČR a.s. 
Společnost poskytovala v průběhu roku 2019 společnosti OLTERM na základě jednotlivých 
požadavků školení, která jsou povinná ze zákona, dále jazykové kurzy a odborné kurzy z oblasti 
předmětu podnikání žadatele, za podmínek obvyklých v obchodním styku. 
2. Jiná právní jednání a opatření 
K jiným právním jednáním a opatřením mezi těmito společnostmi nedošlo.  
3. Protiplnění a prohlášení o újmě 
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Uzavřené smlouvy byly plněny za cenu, v termínech a způsobem v té době a na tom místě 
v obchodním styku obvyklých. 
Z uskutečněných smluvních vztahů nevznikla společnosti OLTERM žádná újma. 

B5  – ke společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 
1. Smluvní vztahy 
Mezi společností OLTERM a společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. byly v roce 2019 
plněny smlouvy, jejichž předmětem je dodávka vody a odvádění odpadních vod, na základě 
kterých probíhalo v roce 2019 plnění formou dodávky vody z vodovodu a odvádění odpadních 
vod kanalizací za podmínek v daném čase a místě obvyklých. 
Společnost OLTERM plnila v roce 2019 Smlouvu na zajištění servisu plynové kotelny 
uzavřenou se společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 
2. Jiná právní jednání a opatření 
K jiným právním jednáním a opatřením mezi těmito společnostmi nedošlo.  
3. Protiplnění a prohlášení o újmě 
Uzavřené smlouvy byly plněny za cenu, v termínech a způsobem v té době a na tom místě 
v obchodním styku obvyklých. 
Z uskutečněných smluvních vztahů nevznikla společnosti OLTERM žádná újma. 

B6  – ke společnosti Solutions and Services, a.s. 
1. Smluvní vztahy 
Mezi společností OLTERM a společností Solutions and Services, a.s. byla v roce 2019 plněna  
Smlouva o postoupení užívacích práv k ASPI, jejímž předmětem je poskytování práv užívání 
software třetí osoby za podmínek v daném čase a místě obvyklých. 
Současně společnost Solutions and Services, a.s. prováděla společnosti OLTERM refakturace 
zboží k týdnu BOZP a ostatní drobné fakturace. 
2. Jiná právní jednání a opatření 
K jiným právním jednáním a opatřením mezi těmito společnostmi nedošlo.  
3. Protiplnění a prohlášení o újmě 
Uzavřené smlouvy byly plněny za cenu, v termínech a způsobem v té době a na tom místě 
v obchodním styku obvyklých. 
Z uskutečněných smluvních vztahů nevznikla společnosti OLTERM žádná újma. 

B7  – k Nadačnímu fondu Veolia  
1. Smluvní vztahy 
Společnost OLTERM v roce 2019 poskytla dar Nadačnímu fondu Veolia na základě darovací 
smlouvy na podporu nadačního fondu skupiny Veolia. 
2. Jiná právní jednání a opatření 
K jiným právním jednáním a opatřením mezi společností a nadačním fondem nedošlo.  
3. Protiplnění a prohlášení o újmě 
Z uskutečněného plnění nevznikla společnosti OLTERM žádná újma. 
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B8 – k ostatním propojeným společnostem 
Mezi všemi společnostmi skupiny Veolia v České republice byla v roce 2019 uzavřena Rámcová 
smlouva na ochranu osobních údajů.  

Mezi společnostmi OLTERM & TD Olomouc, a.s., Veolia Energie ČR, a.s., 
Veolia Energie Praha, a.s., Veolia Energie Kolín, a.s., Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o. 
a Veolia Komodity ČR, s.r.o. je uzavřena Smlouva o sdružených dodávkách elektřiny, 
v roce 2019 bez plnění. 

Nebyly uskutečněny žádné další smluvní vztahy, činěna žádná právní jednání a opatření 
ve vztahu k ostatním propojeným osobám nebo z jejich strany či v jejich zájmu a nedošlo 
k žádnému plnění či protiplnění. Společnosti OLTERM nevznikla žádná újma. 

C. Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládajících osob 
V roce 2019 nedošlo k žádným jednáním učiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby 
nebo jí ovládaných osob, která by se týkala majetku přesahujícího 10 % vlastního kapitálu 
ovládané osoby, a ovládané osobě rovněž nebylo znemožněno uskutečnit určitá jednání 
či strategická rozhodnutí z důvodu ovládání společnosti pramenící ze zájmů či z popudu 
ovládajících osob. 
 

V. Závěr 

Na základě informací představenstva a jeho jednotlivých členů a z výše uváděných údajů 
představenstvo konstatuje, že v rozhodném období nevznikla ovládané společnosti újma 
ze vztahů s ovládající osobou nebo ze vztahů mezi propojenými osobami. Představenstvo 
dále konstatuje, že zpráva je úplná a že zveřejnění dalších informací, zejména pokud se týká 
rozšíření rozsahu nebo hloubky údajů, podléhá režimu obchodního tajemství dle § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
V Olomouci dne 24. března 2020 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Bernard, MBA Ing. Josef Novák  
   předseda představenstva  místopředseda představenstva 
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 Schéma ovládacích vztahů 

 
Příloha č. 1 ke Zprávě o vztazích společnosti 
OLTERM & TD Olomouc, a.s. mezi ovládající 

osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou 
osobou a osobami ovládanými stejnou 
ovládající osobou (propojené osoby) 

  
           
                       
 
 
 

 
             
 
 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
 
 
  

 
VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL 

Institut 
environmentálních 

služeb, a.s. 
 

 
AmpluServis, a.s.  

Veolia Energie 
Mariánské Lázně, 

s.r.o.  

OLTERM & TD 
Olomouc, a.s. 

Veolia Energie Kolín, 
a.s. 

Energie 
Projekt ČR, s.r.o. 

„v likvidaci“ 

Veolia Powerline 
Kaczyce Sp. z o.o. 

Veolia Průmyslové 
služby ČR, a.s. 

 
Veolia Energie ČR, a.s. 

 
JVCD, a.s. 

100 % 

       30 % 
       

100 % 

100 % 

 

 100 % 

 

83,06 % 

100 % 

100 % 

     100 % 

100 % 

99,95 % 

Veolia Komodity 
ČR, s.r.o. 

 

 

 

 
 

VEOLIA ENVIRONNEMENT 

66 % 

Veolia Energie 
Praha, a.s. 

100 % 

Veolia Smart 
Systems ČR, s.r.o. 

 

       70 %* 
       

Poznámka:  
* LG Systems spol. s r.o. – společnost změnila svou 
obchodní firmu na Veolia Smart Systems ČR, s.r.o. 
ke dni 1. března 2020 
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             99,99 % 
 
 
 

 
            99,99 % 

 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
 
 
  

VEOLIA CENTRAL & EASTERN 
EUROPE 

 

MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a.s. 

 

Severočeská 
servisní a.s. 

 

Královehradecká 
provozní, a.s. 

 

Pražské vodovody 
a kanalizace, a.s. 

 

Institut 
environmentálních 

služeb, a.s. 
 

Středočeské 
vodárny, a.s. 

 

 
1.SčV, a.s. 

Vodohospodářská 
společnost 

Sokolov s. r. o. 
 

Veolia Využití 
odpadů ČR, s.r.o. 

VEOLIA ČESKÁ 
REPUBLIKA, a.s. 

Solutions 
and Services, a.s. 

100 % 

100 % 

100 % 

 

  51 % 

 30 % 

 

66 % 
100 % 100 % 

 

 66 % 

25 %* 

51 % 

 
RAVOS s.r.o. 

 100 % 

49 % 

 

Veolia Support Services 
Česká republika, a.s. 

Poznámky:  
- *Severočeská servisní a.s. - VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE je držitelem 

25 % akcií počínaje 8. lednem 2019 (75 % akcií vlastní Severočeské vodovody 
a kanalizace, a.s.), 50,1 % akcií v Severočeských vodovodech a kanalizacích bylo 
prodáno Severočeské vodohospodářské společnosti, a.s. dne 18. prosince 2018 

- Středočeské vodárny - VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE prodala 34 % akcií 
společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. dne 13. února 2019 

- IoT.water s.r.o. – společnost se stala součástí skupiny, divize Voda, dne 24. října 2019 

- RAVOS s.r.o. – 51 % akcií bylo prodáno Vodohospodářskému sdružení obcí Rakovnická 
dne 19. prosince 2019 

Schéma ovládacích vztahů 
 

Příloha č. 2 ke Zprávě o vztazích společnosti 
OLTERM & TD Olomouc, a.s. mezi ovládající 

osobou a osobou ovládanou a mezi 
ovládanou osobou a osobami ovládanými 

stejnou ovládající osobou (propojené osoby) 
 

VEOLIA EAU – COMPAGNIE 
GENERALE DES EAUX 

 
VEOLIA ENVIRONNEMENT 

Veolia Vedlejší 
produkty ČR, s.r.o. 

 

100% 
Česká voda - 

Czech Water, a.s. 
100 % 

EKOSEV, s.r.o. 

Envir s.r.o. 

 100 % 

 100 % 

VWS MEMSEP 
s.r.o. 

 100 % 

IoT.water s.r.o. 

100 % 

OLTERM & TD Olomouc, a.s. 67



68 Výroční zpráva 2019

ZPrÁvA 
AuDITOrA

05



OLTERM & TD Olomouc, a.s. 69



70 Výroční zpráva 2019



OLTERM & TD Olomouc, a.s. 71



72 Výroční zpráva 2019

Tato výroční zpráva byla realizovaná vedením společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. a útvarem pro komunikaci

společnosti Veolia Energie ČR. 

Maketa: Veolia, Veolia Environnement. 

Fotografie: archiv skupiny Veolia.

Koncepce a realizace výroční zprávy: útvar pro komunikaci společnosti Veolia Energie ČR ve spolupráci s Agenturou API.





Sídlo společnosti:

OLTERM & TD Olomouc, a.s.

Janského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc

Zákaznická linka 800 172 357

www.olterm.cz

Realizace a tisk: Agentura API s.r.o.

Výroční zpráva sestavena 21. května 2020 


