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IDENTIFIKAČNÍ 
A OBECNÉ ÚDAJE 
SPOLEČNOSTI

1.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

OLTERM & TD Olomouc, a.s. je výrobcem a dodavatelem 
tepelné energie pro byty, školská zařízení, terciární a komerční 
sféru. Společnost dále v roce 2020 zajišťovala i provoz 
Plaveckého stadionu Olomouc a provoz Aquacentra Delfínek.

OLTERM & TD Olomouc, a.s.
NÁZEV SPOLEČNOSTI 

29. září 1994 
DATUM ZALOŽENÍ

43 000 tis. Kč
ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

akciová společnost
PRÁVNÍ FORMA

476 77 511
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO

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

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

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:

396 561 tis. Kč
POČET ZAMĚSTNANCŮ:

74
VYROBENÉ TEPLO:

637 114 GJ

KLÍČOVÉ ÚDAJE
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NEUSTÁLE MODERNIZUJEME A EKOLOGIZUJEME 
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Jsme si vědomi, že z přírody nemůžeme jen brát, ale že jí musíme stejně 
tak i vracet – vlastním zodpovědným chováním. Máme před sebou 
důležitou výzvu - do roku 2030 opustit uhlí ve výrobním procesu. 

Pomohou nám v tom inovační technologie, nemalé investice, know how 
celé skupiny i naše vlastní vědomosti.
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ORGÁNY SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENSTVO Ing. Martin Bernard, MBA – předseda představenstva – 
po celý rok
Ing. Josef Novák – místopředseda představenstva – 
do 17. 12. 2020
RNDr. Ladislav Šnevajs – místopředseda představenstva 
– po celý rok
Ing. Reda Rahma – člen představenstva – po celý rok, 
od 18. 12. 2020 ve funkci místopředsedy představenstva
Ing. Zdeněk Bogoč – člen představenstva do 31. 12. 2020

DOZORČÍ RADA 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

platné k 31. prosinci 2020
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

OSTATNÍ SKUTEČNOSTI

Společnost Olterm nemá žádnou 

pobočku nebo jinou část obchodního 

závodu v zahraničí a po rozhodném dni 

nenastaly v roce 2020 žádné významné 

skutečnosti, které by měly vliv na její 

hospodaření, kromě těch uvedených 

v příloze účetní závěrky.

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 

2020, jež je součástí této výroční 

zprávy. Společnost neprovádí vlastní 

výzkum a vývoj. V roce 2020 Společnost 

nenabyla vlastní akcie.

Úsek
kanceláře představenstva

Obchodní 
úsek

Ekonomický  
úsek

Technický  
úsek

Závod distribuce 
a služby

Personální  
úsek
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ZPRÁVA 
PŘEDSTAVENSTVA 
O PODNIKATELSKÉ 
ČINNOSTI SPOLEČNOSTI 
A STAVU JEJÍHO 
MAJETKU

2.

RÁD BYCH PODĚKOVA
L  

VŠEM ZAMĚSTNANCŮM
  

ZA SKVĚLOU PRÁCI A
 VĚŘÍM,  

ŽE NADCHÁZEJÍCÍ ROK
 PŘINESE  

PROSPERITU A STABIL
ITU NEJEN  

NAŠÍ SPOLEČNOSTI.
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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 2020, která shrnuje 

výsledky našich podnikatelských aktivit 

v tomto období.

V roce 2020 prošla naše společnost 

zatěžkávací zkouškou, kterou připravilo 

onemocnění COVID 19 celé České 

republice. V průběhu vývoje nákazy 

byla operativně přijímána jednotlivá 

epidemiologická opatření tak, aby 

byla v souladu s vládními nařízeními 

a především byl zajištěn chod celé 

společnosti. I přes toto vypjaté 

období 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 Janského, projekt 

Zahrady Novosadská či bytovou 

výstavbu v lokalitě ulice Tovární 

a Bacherova v Olomouci.

V oblasti investic jsme pokračovali 

v procesu decentralizace dokončením 

a zprovozněním II. etapy modernizace 

lokality Vojanova zásobující bytové 

domy v ulicích Brněnská a Pionýrská. 

S ohledem na zánik smluvního vztahu 

na správu a provozování Plaveckého 

stadionu v Olomouci uplynutím doby 

jeho trvání, ukončila naše společnost 

k 31.12.2020 provoz areálu Plaveckého 

stadionu Olomouc. Zkušený tým 

zaměstnanců Plaveckého stadionu 

přešel v souladu se zákonnými pravidly 

k novému provozovateli. Olterm bude 

pro areál i nadále zajišťovat spolehlivé 

dodávky tepelné energie. 

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 

poskytneme stabilní zázemí.

Děkuji všem zákazníkům, akcionářům, 

partnerům i zaměstnancům 

za spolupráci a jejich přínos pro plnění 

našich cílů.

Ing. Kamil Vrbka
ředitel společnosti  

a člen představenstva
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HLAVNÍ HODNOTY 

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 podnikatelských 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.
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NAŠE SLUŽBY

VÝROBA A PRODEJ 
TEPLA
Hlavní činností Oltermu v roce 2020 

byl prodej tepla pro vytápění a pro 

přípravu teplé vody. Tepla bylo prodáno 

celkem 637 114 GJ, z toho prodej tepla 

klimaticky závislého činil 430 861 

GJ a tepla pro přípravu teplé vody 

206 253 GJ.

V roce 2020 Olterm provozoval 

celkem 766 zdrojů o celkovém výkonu 

330 019 kW, z toho:

• 117 plynových kotelen o výkonu od 26 

do 3 480 kW

• 32 parních stanic o výkonu od 100 

do 6 200 kW

• 19 horkovodních stanic o výkonu 

od 170 do 6 100 kW

• 598 objektových stanic o výkonu 

od 30 do 1 600 kW.

Olterm provozuje zejména sekundární 

sítě, jejichž délka činí cca 10,5 km. 

V menším rozsahu provozujeme 

i primární parovodní a horkovodní sítě.

PROVOZ AREÁLU 
PLAVECKÉHO 
STADIONU OLOMOUC
Areál plaveckého stadionu jsme v roce 

2020 provozovali pro menšinového 

vlastníka společnosti - Statutární 

město Olomouc, a to kontinuálně 

od roku 1997 na základě dlouhodobé 

smlouvy, která byla uzavřena na dobu 

do 31. 12. 2020 bez možnosti dalšího 

prodloužení. 

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. Oprava 

byla dokončena a předána do provozu 

k 1. 9. 2020. 

Provoz areálu postihla epidemie 

COVID 19. Provoz byl přerušen 

k 13. 3. 2020 (po vyhlášení nouzového 

stavu). Otevření areálu pro veřejnost 

proběhlo k 25. 5. 2020 a další provoz 

se odehrával v souladu s nařízením 

vlády, týkající se provozu sportovních 

zařízení. Letní provoz proběhl v rámci 

běžného stavu. 

Podzimní přerušení provozu nastalo 

k 9. 10. 2020 a krátce byl areál otevřen 

již jen začátkem prosince. Vzhledem 

k pandemické situaci k obnovení 

provozu Delfínka do konce roku 2020 

nedošlo. 

V době mimo provoz probíhala 

plánovaná i preventivní údržba 

veškerého provozního zařízení. Kromě 

jiného byl rekonstruován dožitý IT 

přístupový systém EPOS. Opraven 

a modernizován byl systém desinfekce 

bazénové vody LifeOX jak pro krytý 

bazén, tak i pro areál Delfínek. 

V závěru roku došlo k předání areálu 

novému provozovateli – městské 

společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s., 

kterému bylo umožněno i převzetí 

provozních zaměstnanců a potřebného 

majetku.
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INOVACE

INVESTIČNÍ ČINNOST 
A VELKÉ OPRAVY

VELKÉ STAVEBNÍ CELKY
Proces decentralizace pokračoval v roce 

2020 dokončením a zprovozněním II. 

etapy modernizace lokality Vojanova 

zásobující bytové domy v ulicích 

Brněnská a Pionýrská. Součástí akce 

bylo vybudování 670 m horkovodních 

přípojek a instalace 11 ks objektových 

horkovodních stanic. 

Většina sídliště Nová ulice je nyní 

plně zásobena z horkovodní soustavy 

s možností individuální úpravy 

parametrů a s nepřetržitým provozním 

dohledem z dispečerského zařízení. 

Zásadní rekonstrukcí prošla plynová 

kotelna základní školy Spojenců. 

Použity byly energeticky účinné 

kondenzační kotle a nový regulační 

a bezpečnostní systém. Samozřejmostí 

je provozní monitoring lokalit 24 hodin 

denně z tepelného dispečinku. 

Akce byly ukončeny podle 

harmonogramu a v plánovaném 

rozsahu. 

K opravám velkého rozsahu v roce 2020 

nedošlo. 

PŘÍSTROJE A VYBAVENÍ
Dispečerské pracoviště řízení dodávek 

tepelné energie patří mezi kriticky 

důležitá pracoviště společnosti a jako 

takové je neustále modernizováno. 

V roce 2020 byla dokončena I. etapa 

update systému SCADA („Supervisory 

Control And Data Acquisition“, tedy 

„dispečerské řízení a sběr dat“) 

systému Johnson Controls ADX 

a předána do dispečerského provozu 

řízení. Update pokračuje v lednu 2021 

a zásadně reaguje na požadavky vysoké 

provozní bezpečnosti IT systémů 

společnosti, přináší nové funkcionality 

a v reakci na pandemické situace 

umožní dálkové zapojení pracovníků 

provozu do systému řízení dodávek 

tepelné energie. 

Všechna tepelná zařízení provozovaná 

naší společností jsou monitorována. 

Dodávky tepelné energie kontrolují tři 

monitorovací systémy:

1. Metasys od společnosti Johnson 

Controls(JC) – řídí provoz tepelných 

zařízení, vybavených regulační 

technikou JC. 

2. D2000 monitorovací systém 

od společnosti Ipecon - zajišťuje 

primárně sběr dat z měřičů tepelné 

energie a řídí zdroje vybavené 

regulační technikou různých výrobců. 

3. SCADA Relliance - řídí zdroje 

vybavené regulační technikou různých 

výrobců (systém v útlumu). 

V případě tepelných zdrojů malého 

výkonu a mimo soustavu CZT používá 

společnost monitoring provozu formou 

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 2020 byla zahájena I. etapa 

rekonstrukce datové sítě. Tím je zajištěn 

další rozvoj distribučního dispečinku 

a jeho služeb pro zásobování tepelnou 

energií na území města Olomouce. 

Přístrojové vybavení zůstalo 

stávající a splňuje aktuální potřeby 

společnosti.

OBCHODNÍ INVESTICE
V roce 2020 bylo nově vybudováno 

a uvedeno do provozu šest předávacích 

stanic a jedna plynová kotelna. 

Tepelné zdroje jsou určeny pro potřeby 

komerční i bytové výstavby v Olomouci. 

Výkony tepelných zařízení se pohybují 

v rozmezí 200 až 600 kW a všechny jsou 

dálkově monitorovány.
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ZÁKAZNÍCI

OBCHODNÍ ČINNOST
Obchodní úsek společnosti i v roce 

2020 vyvíjel aktivity směřující 

k rozšiřování portfolia zásobovaných 

odběrných míst. Společnost získala 

připojením nových objektů na síť 

dálkového zásobování teplem 

nebo lokální plynové kotelny další 

odběratele tepelné energie. Nově 

zásobované objekty jsou převážně 

bytového charakteru a jedná se celkem 

o devět odběrných míst. U všech nově 

zásobovaných objektů jsou podepsány 

dlouhodobé smlouvy na dodávku 

tepelné energie.

V roce 2020 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 2022. Jedná se o dalších 

pět nových objektů převážně 

z developerských projektů na území 

města Olomouce. Z uvedených stojí 

za zmínku kontrakt pro navazující 

bytovou výstavbu v rámci projektu 

Janského, projekt Zahrady Novosadská 

a Rezidence Šantova v Olomouci. 

V roce 2020 byla uzavřena také 

smlouva o dodávkách tepelné 

energie pro areál Plaveckého 

stadionu v Olomouci s jeho novým 

provozovatelem. Na základě této 

smlouvy bude naše společnost 

zajišťovat od roku 2021 spolehlivé 

dodávky tepelné energie dle potřeb 

plaveckého areálu.

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 dalších 

poskytovaných služeb.

Odběratelům tepelné energie 

je k dispozici 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.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
A HOSPODAŘENÍ 
S ENERGIÍ
Důležitými faktory v oblasti životního 

prostředí jsou pro naši společnost 

ochrana ovzduší, a to především 

snižování emisí z provozovaných 

plynových kotelen a snižování produkce 

odpadů vznikajících při provozních 

činnostech společnosti, zejména 

snižování produkce komunálního 

odpadu. Společnost se zaměřuje 

rovněž i na ochranu veřejnosti před 

zdravotním nebezpečím jako je např. 

Legionella.

Neméně důležitou oblastí pro naši 

společnost je hospodárné využívání 

energií pro vlastní potřebu, zejména 

úspory tepla a elektrické energie 

ve vlastních objektech. Management 
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společnosti Olterm pravidelně 

monitoruje užití energií (spotřeby 

elektrické energie, zemního plynu, 

dodané tepelné energie pro tepelná 

zařízení, vody a pohonných hmot) 

s cílem snížit energetickou náročnost 

např. zlepšením účinnosti našich 

zařízení a tím i v konečném důsledku 

snížením jejich spotřeby.

BEZPEČNOST
Zásadní pro naši společnost jsou 

zaměstnanci, kteří své práci rozumí, 

vykonávají ji správně, racionálně, 

produktivně a zejména bezpečně. Je 

proto důležité, aby naši zaměstnanci 

procházeli systémem pravidelných 

školení ve vztahu k BOZP. Společnost 

se snaží potenciální rizika práce 

odstraňovat a před riziky, která 

nemůže zcela odstranit, chránit 

své zaměstnance účinnými OOPP 

a samozřejmostí je, že své dodavatele 

vždy informuje o potenciálních rizicích 

BOZP, 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 BOZP je nedílnou součástí 

integrovaného systému řízení. 

Snahou je vždy odhalovat možné 

nedostatky v oblasti BOZP případně 

snažit se o zlepšení pracovních 

podmínek na našich pracovištích a tím 

i dosáhnout zlepšení výsledků v oblasti 

bezpečnosti práce a v konečném 

důsledku i dosažení vyšší spokojenosti 

našich zaměstnanců. Tím máme 

na mysli např.:

• každoroční revize rizik BOZP s cílem 

definovat detailněji všechna rizika 

a následně přijmout adekvátní 

preventivní opatření;

• každoroční aktualizaci vnitřních 

předpisů, které řeší procesní zásady 

a nástroje řízení v oblasti bezpečnosti 

práce, nebo řeší podmínky realizace 

staveb z pohledu bezpečnosti práce či 

evidence incidentů;

• seznamování zaměstnanců 

se školícími materiály, které řeší 

jednoduše a stručně problematiku 

bezpečnosti práce jejich běžných 

pracovních činností;

• funkční systém informování 

vedoucích zaměstnanců o pracovních 

úrazech, které se staly 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 2020 jsme navázali na pozitivní 

trend minulých let, kdy již od roku 2008 

nemáme jediný registrovaný pracovní 

úraz.

BEZPEČNOST 
A PANDEMIE  
COVID -19
V důsledku pandemie nového 

onemocnění koronavirem (COVID-19) 

v roce 2020 byla společnost nucena 

zavést řadu opatření v boji proti 

šíření této choroby, včetně opatření, 

která se týkala i pracovišť. Povaha 

a rozsah opatření se pohybovaly 

od omezení pohybu a pozastavení 

výkonu nepodstatných činností, až 

po stanovení maximálního počtu osob, 

které se mohly zdržovat v určitém 

prostoru, zakázání vybraných činností 

a povinnost dodržování individuálních 

hygienických opatření. 

Uplatňovaná opatření se lišila 

v závislosti na průběhu pandemie. 

V důsledku těchto opatření některým 

zaměstnancům byla nařízena práce 

z domova, nebo pokud jejich práci 

nebylo možné vykonávat na dálku, 

povinnost zůstat doma.

Krize COVID-19 v roce 2020 vyvíjela 

tlak jak na zaměstnavatele, tak 

i na zaměstnance, neboť bylo nutné 

ve velmi krátké době zavést nové 

postupy a činnosti nebo pozastavit 

práci či poskytování standardních 

služeb. Významným přínosem pro 

zvládání pandemické situace byla 

dokonale fungující a zabezpečená 

IT struktura společnosti a ochota 

zaměstnanců se novým modelům 

práce přizpůsobit.

Přestože očkování postupem času 

povede k uvolnění opatření, není 

zřejmé, v jaké míře nebo kdy budou 

obnoveny „standardní“ pracovní 

činnosti. Je velmi pravděpodobné, že 

některá opatření zůstanou po určitou 

dobu v platnosti nebo budou v jistém 

okamžiku znovu zavedena, aby 

se zabránilo budoucímu nárůstu 

počtu infikovaných osob. U žádného 

z několika onemocněním postižených 

zaměstnanců nebyl zaznamenán těžký 

průběh onemocnění.
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LIDSKÉ ZDROJE

STRUKTURA 
ZAMĚSTNANCŮ
Struktura zaměstnanců je již 

několikátým rokem stabilní, počet 

zaměstnanců ke konci roku 2020 činil 

74 osob.

V dělnických profesích bylo 

zaměstnáno 7 žen a 29 mužů, 

v technicko-hospodářských (THP) 

pozicích 18 žen a 20 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, kde 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 nástroje Cafeterie mohou 

čerpat příspěvky na rekreace, na životní 

či penzijní připojištění, na zdravotní 

péči aj. 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 

atd.. Tyto příspěvky jsou hrazeny 

z Nadačního fondu společnosti Veolia 

Energie Humain ČR.  Pro rok 2020 byl 

v rámci kolektivní smlouvy dohodnut 

nárůst mezd v oblasti tarifních platů 

ve výši 2,5% + fixní částka a inflační 

doložka. V průběhu roku 2020 byl 

uzavřen jeden dodatek k platné 

kolektivní smlouvě, a to pro rok 2021.

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 2020 společnost vložila 

do vzdělávání svých zaměstnanců 

celkem 638 tis. Kč. Téměř 100% 

všech kurzů pro společnost v roce 

2020 zajišťovala společnost Institutu 

environmentálních služeb, která rovněž 

patří ke skupině Veolia a která je 

garantem kvality služeb v této oblasti 

pro celou skupinu.

Podstatnou částí motivační oblasti 

je oblast hodnocení zaměstnanců. 

Běžně probíhá hodnocení všech THP 

profesí každým rokem a hodnocení 

dělnických profesí v případě potřeby 

na popud 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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1 | do 5 let

20 %
2 | do 10 let

7 %

3 | do 20 let

22 %
4 | nad 20 let

51 %

Struktura zaměstnanců podle délky 
zaměstnání
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1 | střední odborné

26 %
2 | úplné střední s maturitou

46 %
3 | vysokoškolské

28 %

Struktura zaměstnanců podle vzdělání
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1 | do 29 let

5 %
2 | 30 až 39 let

14 %
3 | 40 až 49 let

34 %

4 | 50 až 59 let

39 %
5 | 60 let a více

8 %

Struktura zaměstnanců podle věku
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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. V roce 

2020 jsme podpořili mezi jinými 

Trend vozíčkářů Olomouc a připojili 

jsme se do projektu „Sociální 

automobil“, který byl určený pro 

terénní službu Společnost pro rannou 

péči v Olomouckém kraji, jež zajišťuje 

mobilitu rodinám s dětmi se zrakovým 

postižením ve věku 0 až 7 let. 

Jedním z nadačních fondů, do nichž 

Olterm každoročně přispívá, je Nadační 

fond Veolia.  

V roce 2020, výrazně ovlivněném 

celosvětovou pandemií koronaviru, 

i nadále pokračovaly všechny jeho 

stěžejní programy. Nejstarší z nich, 

program STARTér, Věř si a podnikej!, 

pomáhal 21. rokem začínajícím 

drobným a malým podnikatelům.  

Za dobu své existence podpořil 

již 1540 projektů, díky kterým 

vzniklo 2470 nových dlouhodobých 

pracovních míst, z toho 379 pro osoby 

se zdravotním postižením.

Program MiNiGRANTY® VEOLIA 

podporující volnočasové dobrovolnictví 

našich zaměstnanců cílil v roce 2020 

především na podporu neziskových 

organizací. Nový koncept získal 

program Stále s úsměvem, ve kterém 

pomáháme seniorům, aby se jim u nás 

lépe žilo. V rámci programu Vraťme 

vodu přírodě jsme pokračovali v pomoci 

zachovat cenné přírodní lokality u nás. 

A nezastavily se ani další tradiční 

projekty Nadačního fondu Veolia jako 

Voda pro Afriku, nebo dlouhodobě 

podporovaný projekt našich partnerů - 

Ukliďme svět, ukliďme Česko.  
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PODNIKATELSKÝ PLÁN

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, teplé vody a poskytování 

souvisejících služeb.

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.
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 
K 31. PROSINCI 20203.
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH4.
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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:  

• Společnost Veolia Smart Systems ČR, s.r.o. změnila 
svou obchodní firmu dne 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 

Rokycany, s.r.o. 
 

VEOLIA ČESKÁ 
REPUBLIKA, a.s. 

SOLUTIONS AND 
SERVICES, a.s. 

100 % 

100 % 

100 % 

 

  51 % 

 30 % 

 

66 % 
100 % 

 

 66 % 

25 % 

51 % 

 
RAVOS s.r.o. 

 100 % 

49 % 

Veolia Support Services 
Česká republika, a.s. 

Poznámky:  

• Společnost IoT.water a.s. – změnila právní formu z s.r.o. na a.s. 1. července 2020. 
• Společnosti JMK Recycling, s.r.o. (dříve Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o.), 

EKOSEV, s.r.o. a Envir s.r.o. opustily skupinu dne 8. června 2020. 
• Společnost Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. změnila svou obchodní 

firmu na Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o. dne 1. ledna 2021. 
•  Společnosti PT Transit, a.s., Pražská teplárenská a.s. a její dceřiné společnosti se 

staly součástí skupiny dne 3. listopadu 2020. 

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 % 

VWS MEMSEP 
s.r.o. 

 100 % 

IoT.water a.s. 

100 % 

PT Transit, a.s. 
 
 

TERMONTA 
PRAHA a.s. 

 

 100 % 

ENERGOPROJEKTA 
plan s.r.o. 

 

PT Koncept, a.s. 
 

Teplo Neratovice, 
spol. s .r.o. 

 

PT Distribuční, 
s.r.o. 

 

 100 % 

 100 % 

 100 % 

  50,50 % 

   85 % 

Pražská 
teplárenská a.s. 

 
 

 100 % 
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ZPRÁVA AUDITORA5.
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Tato výroční zpráva byla realizovaná vedením společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. a útvarem pro komunikaci

společnosti Veolia Energie ČR. 

Maketa: Cercle s.r.o.

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 25. května 2021


