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IDENTIFIKAČNÍ 
a oBECnÉ ÚDAJE 

SPoLEČnOSTI
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Název společnosti  

Veolia Komodity ČR, s.r.o.
Datum založení 

25. října 1999

Základní kapitál společnosti 

2 000 000 Kč
Identifikační číslo 

258 46 159

Sídlo společnosti 
28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

ZáklADNí 
úDAJE

Právní forma 
společnost s ručením omezeným

Veolia Komodity ČR, s.r.o. 
je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků 

s elektrickou energií a plynem v České republice. Snahou společnosti 
je zajistit pro své zákazníky nejvýhodnější podmínky k nákupu nebo 

prodeji elektrické energie a plynu.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě  
pod sp. zn. C 21431.
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ChArAKTErIsTIKA 
spOlEčNosTI 

Společnost Veolia Komodity ČR, s.r.o., (dále jen Veolia 

Komodity) zahájila svou činnost v oblasti obchodu 

s elektrickou energií pod původním názvem CZECH-

KARBON s.r.o. dne 1. října 2001 na základě strategického 

rozhodnutí představenstva KARBON INVEST a.s. 

Cílem bylo centralizovat a zefektivnit činnosti spojené 

s obchodem s elektrickou energií a jejím nákupem 

pro potřebu koncernu v rámci nových podmínek 

na liberalizovaném trhu s elektrickou energií. Dne 

1. prosince 2008 se jediným společníkem firmy CZECH-

KARBON s.r.o. stala společnost NWR Energy, a.s., která 

se 21. června 2010 stala akvizicí Dalkie Česká republika, 

a.s., a která nyní nese název Veolia Energie ČR, a.s. 

Od roku 2012 je společnost Veolia Komodity držitelem 

licence na obchod s plynem. V lednu roku 2015 přijal 

jediný společník společnosti v působnosti valné hromady 

rozhodnutí o změně zakladatelské listiny, kterou 

došlo ke změně obchodní firmy společnosti z Dalkia 

Commodities CZ s.r.o. na Veolia Komodity ČR, s.r.o., 

s účinností od 1. dubna 2015. Současně došlo ke změně 

obchodní firmy jediného společníka na Veolia Průmyslové 

služby ČR, a.s., která svou obchodní firmu změnila k datu 

1. března 2015.

Od roku 2001 Veolia Komodity v rámci skupiny 

původního vlastníka organizovala postupný přechod 

společností koncernu na status oprávněných zákazníků 

(s právem volby dodavatele) a postupně se vypracovala 

na výkonnou obchodní společnost, která získala rozsáhlé 

know-how v oblasti obchodu s elektrickou energií 

a plynem, a to i na mezinárodní úrovni.

S úzkým kolektivem zaměstnanců je Veolia Komodity 

schopna v současné době zvládnout veškerá specifika, 

jež přináší obchodování na českém i zahraničním 

velkoobchodním trhu: zajišťování zahraničních 

přenosových kapacit, obchodování v energetických 

soustavách sousedních zahraničních operátorů, prodej 

elektřiny a plynu koncovým zákazníkům s rozdílnými 

potřebami a objemy dodávek.

Společnost v roce 2018 v rámci nákupu elektřiny 

využívala dodávek od tuzemských výrobců elektřiny 

včetně výrobců dodávajících elektřinu z obnovitelných 

a druhotných zdrojů, ale také od obchodníků tuzemských 

i zahraničních. Pro rozvoj obchodních příležitostí 

disponovala společnost také možností využít dodávky 

z Polska po lince 110 kV do vyčleněného ostrova v České 

republice, který je součástí dolů společnosti OKD, a.s.

Společnost v rámci své strategie využívá maximum 

nástrojů pro zajištění dostatečného množství likvidních 

produktů pro dodávky ve svém portfoliu. Patří 

k účastníkům POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., 

(PXE) a je držitelem obchodní licence na obchodování 

na vnitřním trhu Polské republiky, která poskytuje 

více možností při obchodování s polskými partnery 

a přeshraničním obchodování s Polskou republikou.

Kromě zajištění výše zmíněných výhodných dodávek 

se nám dařilo snížit náklady na odchylky mezi sjednaným 

a skutečně odebraným množstvím elektrické energie, 

které tvoří významnou část ceny, a to zejména díky 

kvalitnímu systému predikce a velmi přesnému 

sjednávání odběrových diagramů svých odběratelů.
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OBRAT:

3 408 497  
tis. Kč

POČET ZAMĚSTNANCŮ :

9

DODÁVKY ELEKTŘINY:

1,9 
TWh

DODÁVKY PLYNU: 

1,2 
TWh

KlíčOvé 
úDAJE
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orgáNy 
spOlEčNosTI 

JEDNATEL

Ing. Pavel Luňáček

pLaTnÉ K 31. prosINCI  2018
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OrgaNIzační 
sTrukTurA 

Valná hromada

Jednatel společnosti

Úsek 
Prodej a obsluha

konečných zákazníků

Asistentka

Úsek 
Obchod 
s energiemi

oSTaTní 
sKuTEčNosTI 

SPOLEČNOST VEOLIA KOMODITY NEMÁ ŽÁDNOU POBOČKU NEBO JINOU ČÁST OBCHODNÍHO 
ZÁVODU V ZAHRANIČÍ, NEVYVÍJÍ ŽÁDNÉ AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE 

A PO ROZVAHOVÉM DNI NENASTALY ŽÁDNÉ VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ BY MĚLY 
VLIV NA JEJÍ HOSPODAŘENÍ. SPOLEČNOST NEMÁ K 31. PROSINCI 2018 V MAJETKU VLASTNÍ 

OBCHODNÍ PODÍLY A NEVLASTNÍ ŽÁDNÉ AKCIE ČI PODÍLY V JINÉ SPOLEČNOSTI.
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ZPrÁvA JEDNaTELE 
o pODNIkaTELSkÉ 

ČInNosTI 
SPoLEČnOSTI 

a STavu JEJÍhO 
MAJETku
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ÚvODNí SLovo 
jEDnATElE 

Vážené dámy, vážení pánové, vážení obchodní partneři,
na následujících řádcích bych Vám rád shrnul 

podnikatelskou činnost společnosti Veolia Komodity 

v roce 2018 a seznámil Vás s nastolenou strategií pro 

další období. Uplynulý rok byl pro společnost úspěšný, 

podařilo se nám vypořádat se s turbulentní situací 

na energetickém trhu a splnit dodávky elektřiny 

našim zákazníkům, které dosáhly hranice rekordních 

1,9 TWh dodané elektrické energie a 1,2 TWh zemního 

plynu. Portfolio našich zákazníků tvořili jak významní 

průmysloví odběratelé, tak zákazníci z oboru dopravy, 

školství, zdravotnictví, poskytování služeb a organizace 

státní správy. Intenzivně jsme spolupracovali s aukčními 

síněmi na komoditních burzách a neméně důležitou 

aktivitu pro nás představoval také výkup elektřiny 

z obnovitelných a druhotných zdrojů od nezávislých 

výrobců, díky němuž jsme schopni pokrýt potřeby našich 

zákazníků v oblasti dodávek se zárukou původu elektřiny 

z obnovitelných zdrojů. 

V roce 2018 pokračoval i synergický rozvoj obchodních 

aktivit s ostatními společnostmi skupiny Veolia, kde 

jsme dosáhli úspěchů především v oblasti optimalizace 

obchodu s elektřinou a plynem. V uplynulém 

roce byla dále dokončena implementace nového 

informačního systému v oblasti tradingu, který přinese 

jak zjednodušení komunikace s operátorem trhu, tak 

efektivnější řízení obchodu s elektřinou a plynem. 

Pro rok 2019 očekáváme dobrý hospodářský 

výsledek, opřený o stabilizované portfolio zákazníků 

a realizované změny v oblasti firemní strategie. Dále 

budeme pokračovat v rozvoji obchodních aktivit 

na energetickém trhu. Pevně věřím, že díky bohatým 

zkušenostem z domácích i zahraničních energetických 

trhů a se stabilním zázemím silné skupiny Veolia, 

do které Veolia Komodity patří, budeme i nadále pro naše 

zákazníky žádaným profesionálním partnerem. 

Velmi si vážím důvěry, kterou nám projevují naši 

obchodní partneři, děkuji jim za přízeň, kterou nám 

věnovali, a těším se na to, že úspěšná spolupráce bude 

pokračovat i v následujícím období. Dovolte mi také 

poděkovat zaměstnancům společnosti Veolia Komodity 

za jejich profesionální práci. 

Ing. Pavel Luňáček   
Jednatel společnosti
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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.

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.

INOVACE

Výzkum a inovace tvoří jádro strategie skupiny Veolia 

při vytváření udržitelných řešení a služeb pro zákazníky, 

životní prostředí a celou společnost.

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.

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.

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.
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našE 
služBy

OBCHODNÍ ČINNOST
Obchodní činnost společnosti Veolia Komodity je 

zabezpečována dvěma základními úseky:

Úsek Prodej a obsluha konečných zákazníků
zabezpečuje prodej elektřiny a plynu konečným 

zákazníkům a zajišťuje pro ně kompletní servis.

Úsek Prodej a obsluha konečných zákazníků v roce 2018 

zajistil dodávky pro konečné zákazníky s celkovou roční 

spotřebou elektřiny ve výši 1,9 TWh a plynu ve výši 

1,2 TWh.

Pro konečné zákazníky zajišťujeme maximální servis 

na energetickém trhu. Klademe velký důraz na cenovou 

úroveň dodávek a kvalitní služby. Svým klientům 

poskytujeme mimo jiné i poradenství spojené s řízením 

spotřeby, technickými podmínkami připojení a dalšími 

aspekty, které v konečném důsledku ovlivňují náklady 

na zajištění elektřiny.

Úsek Obchod s energiemi
zajišťuje optimalizaci nákupního portfolia a operativní 

bilancování pozic portfolia společnosti a další rozvíjení 

obchodů v tuzemských a zahraničních přenosových 

soustavách.

Hlavní činností úseku Obchod s energiemi je zajištění 

dodávek elektřiny a plynu na velkoobchodním trhu pro 

pokrytí potřeb portfolia konečných zákazníků. Tato 

činnost zahrnuje nákup standardních i nestandardních 

produktů na velkoobchodním trhu a jejich optimalizaci 

pro zajištění dodávek pro portfolio konečných zákazníků, 

operativní dorovnávání v průběhu roku na krátkodobých 

trzích a na základě upřesňování predikce odběrového 

diagramu i řízení nákladů na odchylky na bilančním trhu.

Kromě nákupu na velkoobchodním trhu pro zajištění 

dodávek konečným zákazníkům realizuje tento úsek 

i obchod s elektřinou a plynem s dalšími obchodními 

společnostmi na tuzemském trhu a okolních zahraničních 

trzích, a to zejména na základě operativního obchodování 

na krátkodobé bázi s využitím aktuálních pohybů na trhu 

s elektrickou energií a plynem. Součástí zahraničního 

obchodu je i zajištění rezervace nezbytných kapacit 

na jednotlivých přeshraničních profilech.
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InOvACE 

V roce 2018 byly inovace opět zaměřeny především 

na zdokonalování poskytovaných služeb zákazníkům, a to 

konkrétně na:

ZDOKONALOVÁNÍ NÁSTROJŮ 
PRO ŘÍZENÍ RIZIK
Společnost pravidelně vyhodnocuje obchodní a finanční 

rizika, a to zejména cenová, měnová a kreditní. Zavedli 

jsme a pravidelně vyhodnocujeme kreditní rating 

obchodních partnerů a zákazníků, využíváme zajištění 

kurzového rizika a pravidelně aktualizujeme prognózy 

s ohledem na vývoj u konečných zákazníků.

DOSAŽENÍ MAXIMÁLNÍ 
SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKA
Kvalitu vztahů se zákazníkem určuje do velké míry 

to, jak klient vnímá klíčové kompetence společnosti, 

jak velký podíl firma na obchodování zaujímá, jaká 

je konkurenceschopnost jeho cen, kvalita dalších 

doprovodných produktů, znalost zákazníkova 

podnikání, technická úroveň a intenzita vzájemných 

vztahů. Proto klademe velký důraz na zjišťování potřeb 

a požadavků spotřebitelů a vytváření atraktivní nabídky 

poskytovaných služeb pro jednotlivé cílové segmenty 

na trhu.
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ZákazníCI

Liberalizace trhu s elektrickou energií od roku 2001 

s sebou přinesla postupně nutnost řešení požadavků 

různých segmentů zákazníků, díky tomu se Veolia 

Komodity stala dodavatelem pro široké spektrum 

odběratelů.

Aktuální portfolio konečných zákazníků společnosti 

v současnosti tvoří bezmála 500 odběratelů, jejichž 

potřeby a objemy dodávek jsou velmi různorodé. 

Kromě tradičních partnerů zabývajících se těžbou 

uhlí a výrobou koksu obsluhovala společnost Veolia 

Komodity i zákazníky z oblasti hutnictví, strojírenství, 

automobilového a potravinářského průmyslu, státní 

správy, služeb, zdravotnictví apod.

Portfolio konečných zákazníků na elektřině dle velikosti 
jejich odběrů v roce 2018

>100 GWh
50–100 GWh
10–50 GWh
5–10 GWh

1–5 GWh
0,1–1 GWh
0–0,1 GWh

4,5 %
4,4 %

11,4 %

20,3 %
58,5 %

0,5 % 0,5 %

Portfolio konečných zákazníků na plynu dle velikosti 
jejich odběrů v roce 2018

>100 GWh
50–100 GWh
10–50 GWh
5–10 GWh

1–5 GWh
0,1–1 GWh
0–0,1 GWh

0 %
10 %

21 %

5 %

32 %

21 %

10 %
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oDPověDnOST

Vrcholovým dokumentem Integrovaného systému 

řízení skupiny Veolia je Politika udržitelného rozvoje 

schválená generálním ředitelem pro střední a východní 

Evropu p. Philippem Guitardem dne 1. července 2016. 

Tento dokument je platný pro všechny společnosti 

skupiny Veolia Energie v České republice a zahrnuje nejen 

neopominutelné požadavky jednotlivých norem ISŘ, 

ale i požadavky a zásady vrcholového managementu, 

které musíme plnit. Tyto zásady definují náš vztah 

k zákazníkům, k životnímu prostředí, k bezpečnosti práce 

našich zaměstnanců ale i ke správnému hospodaření 

s energií.

V roce 2018 jsme nadále rozvíjeli spolupráci s nezávislými 

výrobci elektřiny včetně výkupu z obnovitelných 

a druhotných zdrojů, kterým nabízíme možnost využít 

systému zelených bonusů v rámci podpory obnovitelných 

a druhotných zdrojů. V roce 2018 společnost vykoupila 

z obnovitelných a druhotných zdrojů 251 GWh

LIDSKÉ ZDROJE
V roce 2018 společnost zaměstnávala 9 zaměstnanců, 

jejichž věkový průměr je 41,5 let. Všichni zaměstnanci 

mají vysokoškolské vzdělání.
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SoLIDarITa

Společnost přispívá do Nadačního fondu Veolia 

a Nadačního fondu Veolia Energie Humain ČR.

Rok 2018 byl šestnáctým rokem, kdy Nadační fond Veolia 

naplňoval své poslání vyjádřené mottem: „Pečujeme 

o prostředí a komunitu“.

Tradiční program na podporu vzniku nových 

pracovních míst podporující začínající drobné a malé 

podnikatele získal v tomto roce nový název STARTér, 

Věř si a podnikej! Pokračoval také oblíbený program 

MiNiGRANTY® VEOLIA určený pro dobrovolnické aktivity 

našich zaměstnanců.  Třetím ročníkem se prezentoval 

i nejmladší grantový program Stále s úsměvem – Aktivně 

po celý život zaměřený na podporu kvality života seniorů 

v komunitním prostředí. A nezastavily se ani další tradiční 

programy Nadačního fondu Veolia – Voda pro Afriku, 

Cesta pstruha a Ukliďme svět. 

Nadační fond Veolia Energie Humain ČR byl založen 

v roce 2005 společností Veolia Energie ČR, a.s., za účelem 

pomoci současným i bývalým zaměstnancům v tíživých 

životních situacích.

Obecný účel nadačního fondu je konkrétně naplňován:

• poskytováním výpomoci zaměstnancům a jejich 

rodinným příslušníkům v tíživých osobních situacích,

• poskytováním výpomoci při péči o tělesně nebo 

mentálně postižené dítě,

• poskytováním výpomoci při narození dítěte.
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ÚčETNí Závěrka 
k 31. PrOSInCI 2018
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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) 

 
 
 

za účetní období roku 2018 
 
 
 

zpracovaná 
podle ust. § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech  

(zákon o obchodních korporacích), v platném znění, dále jen ZOK, 
 
 
 
 

statutárním orgánem společnosti Veolia Komodity ČR, s.r.o., 
se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  

IČO: 258 46 159,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 21431. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obsah: 
1. Preambule. 
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 podle § 71 a 72 ZOK 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 statutárním orgánem společnosti v souladu s ust. § 82 zákona 
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, zákon o obchodních korporacích 
(ZOK), v platném znění, dne 19. února 2019. 
Správnost údajů uvedených ve zprávě byla předána k ověření auditorovi KPMG Česká 
republika Audit, s.r.o. 
Zpráva je zpracována za účetní období roku 2018. 

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 2018 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. 

Ovládaná 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 ručením omezeným 
Dále také jen Veolia Komodity ČR, popř. ovládaná či řízená společnost. 
 
Ovládající společnosti a osoby ovládající ovládající společnosti 
 
Obchodní firma: Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.  
Sídlo: Zelená 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

Doručovací číslo: 70974  
Identifikační číslo: 278 26 554  
Spisová značka: B 3722 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
Právní forma: akciová 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  

 
Obchodní firma: VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL 
Sídlo: 21 rue 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 La Boétie, 75008 Paris, Francouzská republika 
Identifikační číslo: 403 210 032 R.C.S. Paris 
Právní forma: akciová společnost 
 
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 
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Právní forma: akciová společnost zjednodušená 
 
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: OLTERM & TD Olomouc, a.s.  
Sídlo: Janského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc 
Identifikační číslo: 476 77 511  
Spisová značka: B 872 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
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 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 ručením omezeným 
 
Obchodní firma: Institut environmentálních služeb, a.s. 
Sídlo: Podolská 15/17, Podolí, 147 00 Praha 4 
Identifikační číslo: 629 54 865 
Spisová značka: B 9967 vedená u Městského soudu v Praze  
Právní forma: akciová společnost 
 
Obchodní firma: 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 se stala součástí skupiny dne 15. října 2018. 
 
Obchodní firma: Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux 
Sídlo: 21 rue La Boétie, 75008 Paris, Francouzská republika 
Identifikační číslo: 572 025 526 R.C.B. Paris 
Právní forma: komanditní akciová společnost 
 
 
Obchodní firma: 

 
VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE  
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Sídlo: 21 rue La Boétie, 75008 Paris, Francouzská republika 
Identifikační číslo: 433 934 809 R.C.B. Paris 
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, 779 00 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: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Sídlo: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550 
Identifikační číslo: 490 99 451 
Spisová značka: B 465 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem  
Právní forma: akciová společnost  
Společnost opustila skupinu dne 18. prosince 2018. 
 
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, 356 01 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 
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  
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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  
Právní forma: akciová společnost 
 
Obchodní firma: 

 
Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o. 

Sídlo: Dělnická 6082/34, Poruba, 708 00 Ostrava 
Identifikační číslo: 247 15 964 
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: Pražská 150/34, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec 
Identifikační číslo: 051 75 917 
Spisová značka: B 2659 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
Právní forma: akciová společnost  
Společnost opustila skupinu dne 18. prosince 2018. 
 
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 
Společnost se stala součástí skupiny dne 11. prosince 2018. 
 
Pozn.: Grafická schémata skupiny ovládající a ovládané osoby, jakožto osob propojených, jsou uvedena 
v přílohách č. 1 a 2 této Zprávy. 

III. 
Úloha ovládané osoby, způsoby a prostředky ovládání a zhodnocení výhod a nevýhod 

plynoucích ze vztahu mezi propojenými osobami 
Společnost Veolia Komodity ČR, s.r.o., je v rámci podnikatelského seskupení osobou řízenou 
ve smyslu § 79 ZOK, kdy je podrobena jednotnému řízení v rámci jednotné politiky 
a koncepčního řízení koncernu, z čehož pro řízenou osobu plynou především výhody z oblasti 
know-how poskytovaného v rámci skupiny pro vykonávání činností podnikání ovládané osoby.  
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Ovládání řízené osoby je prováděno prostřednictvím jediného společníka při výkonu 
působnosti valné hromady, který má vliv na prosazení svých zástupců, členů orgánů 
společnosti, a může tímto způsobem ovlivňovat obchodní vedení společnosti.  
Ze členství ve skupině Veolia neplynou společnosti žádná budoucí či dlouhodobá rizika, 
statutárnímu orgánu nejsou známy žádné podstatné budoucí změny, které by mohly společnost 
z titulu sounáležitosti ke skupině/koncernu jakkoli ohrozit. 

IV. 
Přehled vzájemných smluv mezi propojenými osobami, posouzení vzniku újmy a jejího 

vyrovnání podle § 71 a 72 ZOK a přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu 
ovládající osoby nebo jí ovládaných osob 

A. Vztahy k ovládajícím společnostem a k osobám ovládajícím ovládající společnosti 
 
A1. Společnost Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. 
Mezi společností Veolia Komodity ČR a společností Veolia Průmyslové služby, a.s., jsou 
uzavřeny: 
Dodavatelské smlouvy: 
- Smlouva o dodávce elektřiny, 
Odběratelské smlouvy:  
- Smlouva o výkupu elektřiny z obnovitelného zdroje energie, 
- Smlouva o distribuci elektřiny, 
a to za podmínek a ceny v obchodním styku obvyklé. 
Společnost Veolia Komodity ČR, s.r.o., má dále se společností Veolia Průmyslové 
služby ČR, a.s., uzavřenu Mandátní smlouvu o nakládání s povolenkami a Dohodu 
o kompenzaci ztrát vlivem zapojení LDS DIN za podmínek a ceny v obchodním styku obvyklé, 
která byla v roce 2018 bez plnění. 
 
A2. Společnost Veolia Energie ČR, a.s. 
Mezi společností Veolia Komodity ČR a společností Veolia Energie ČR, a.s., jsou uzavřeny: 
Dodavatelské smlouvy: 
- Smlouva o sdružených dodávkách plynu a elektřiny,  
Odběratelské smlouvy:  
- Smlouva o poskytování služeb, 
- Smlouva o podnájmu nebytových prostor a smlouva o nájmu movitých věcí, 
- Smlouva EFET o bilaterálním obchodu s elektřinou, 
- Smlouva o nakládání s finančními prostředky v rámci skupiny včetně prováděcích dodatků, 
- Podlicenční smlouva na užití ochranné známky, 
a to za podmínek a ceny v obchodním styku obvyklé. 
Společnost Veolia Energie ČR, a.s., uzavírá za společnost Veolia Komodity ČR pojistné 
smlouvy, následně provádí refakturaci nákladů.  

A3. Společnosti VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, VEOLIA ENVIRONNEMENT 
Nebyly uzavřeny či plněny žádné smluvní vztahy, činěna žádná právní jednání a opatření 
k těmto společnostem a nedošlo k žádnému plnění či protiplnění mezi těmito společnostmi 
ovládajícími ovládající společnosti. 
 
B. Vztahy k propojeným osobám  
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B1. Společnost VEOLIA ENVIRONNEMENT FINANCE 
Mezi společností VEOLIA ENVIRONNEMENT FINANCE a společností Veolia Komodity 
je uzavřena Smlouva o financování a Smlouva o poskytování Forwardových finančních 
instrumentů za podmínek a ceny v obchodním styku obvyklé. Žádné další smluvní vztahy mezi 
společností VEOLIA ENVIRONNEMENT FINANCE a společností Veolia Komodity nebyly 
uzavřeny nebo realizovány. 

B2. Společnost OLTERM & TD Olomouc, a.s.  
Mezi společností Veolia Komodity ČR a společností OLTERM & TD Olomouc, a.s., 
jsou uzavřeny Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a Smlouva o sdružených 
službách dodávky plynu za podmínek a ceny v obchodním styku obvyklé. 
Společnosti uzavřely Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro rok 2019 (v roce 
2018 bez plnění). 

B3. Společnost Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o. 
Mezi společností Veolia Komodity ČR a společností Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o., 
je uzavřena Smlouva o sdružených službách dodávky plynu za podmínek a za ceny 
v obchodním styku obvyklé. 

B4. Společnost Veolia Energie Kolín, a.s. 
Mezi společností Veolia Komodity ČR a společností Veolia Energie Kolín, a.s., je uzavřena 
Smlouva o sdružených službách dodávky plynu za podmínek a za ceny v obchodním styku 
obvyklé. 

B5. Společnost Veolia Energie Praha, a.s. 
Mezi společností Veolia Komodity ČR a společností Veolia Energie Praha, a.s., je uzavřena 
Smlouva o sdružených službách dodávky plynu za podmínek a za ceny v obchodním styku 
obvyklé. 
Společnosti v roce 2018 dále uzavřely Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny 
pro rok 2019 (v roce 2018 bez plnění). 

B6. Společnost Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o. 
Mezi společností Veolia Komodity ČR a společností Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o. 
je uzavřena Dohoda o prodeji elektrické energie a poskytování služby obchodního vyrovnání, 
a to za podmínek a ceny v obchodním styku obvyklé. 

B7. Společnost 1. SčV, a.s. 
Mezi společností Veolia Komodity ČR a společností 1. SčV, a.s., je uzavřena Smlouva 
o sdružených službách dodávky elektřiny a Smlouva o výkupu elektřiny z obnovitelného 
zdroje, a to za podmínek a ceny v obchodním styku obvyklé. 

B8. Společnost Institut environmentálních služeb, a.s. 
Na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci v oblasti vzdělávání zaměstnanců poskytoval 
Institut environmentálních služeb, a.s., společnosti Veolia Komodity ČR vzdělávání jejích 
zaměstnanců, evidenci vzdělávání v personálním systému a zpracování pravidelného reportingu 
vzdělávání, a to za podmínek a za ceny v obchodním styku obvyklé. 

B9. Společnost Královehradecká provozní, a.s. 
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Mezi společností Veolia Komodity ČR a společností Královehradecká provozní, a.s., 
je uzavřena Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny a Smlouva o výkupu elektřiny 
z obnovitelného zdroje, a to za podmínek a ceny v obchodním styku obvyklé. 

B10. Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 
Mezi společností Veolia Komodity ČR a společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., 
je uzavřena Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny a Smlouva o výkupu elektřiny 
z obnovitelného zdroje, a to za podmínek a ceny v obchodním styku obvyklé. 

B11. Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 
Mezi společností Veolia Komodity ČR a společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s., 
je uzavřena Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny a Smlouva o výkupu elektřiny 
z obnovitelného zdroje, a to za podmínek a ceny v obchodním styku obvyklé. 

B12. Společnost RAVOS, s.r.o. 
Mezi společností Veolia Komodity ČR a společností RAVOS, s.r.o., je uzavřena Smlouva 
o sdružených službách dodávky elektřiny, a to za podmínek a ceny v obchodním styku obvyklé. 

B13. Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Mezi společností Veolia Komodity ČR a společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 
je uzavřena Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny, a to za podmínek a ceny 
v obchodním styku obvyklé. 

B14. Společnost Solutions and Services, a.s. 
Mezi společností Veolia Komodity ČR a společností Solutions and Services, a.s., je uzavřena 
Rámcová smlouva na dodávku elektrické energie na roky 2015–2019, postupný nákup, 
a to za podmínek a ceny v obchodním styku obvyklé. 

B15. Společnost Středočeské vodárny, a.s. 
Mezi společností Veolia Komodity ČR a společností Středočeské vodárny, a.s., je uzavřena 
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny, a to za podmínek a ceny v obchodním 
styku obvyklé. 

B16. Společnost Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. 
Mezi společností Veolia Komodity ČR a společností Vodohospodářská společnost  
Sokolov, s.r.o., je uzavřena Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny a Smlouva 
o výkupu elektřiny z obnovitelného zdroje energie, a to za podmínek a ceny v obchodním styku 
obvyklé. 

B17. Ostatní propojené společnosti 
Nebyly uzavřeny či plněny žádné smluvní vztahy, činěna žádná právní jednání a nedošlo 
k žádnému plnění či protiplnění mezi dalšími propojenými společnostmi v rámci koncernu. 

C. Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládajících osob 
V roce 2018 nedošlo k žádným jednáním učiněným 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. 
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V. 

Závěr 

Z výše uváděných údajů jednatel společnosti konstatuje, že v rozhodném období nevznikla 
ovládané společnosti újma ze vztahů s ovládající osobou nebo ze vztahů mezi propojenými 
osobami. Statutární orgán 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 Ostravě dne 18. února 2019 
 
 
 
         …………………………… 
                  Ing. Pavel Luňáček 
               jednatel společnosti 
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 Schéma ovládacích vztahů 

 
Příloha č. 1 ke Zprávě o vztazích společnosti 

Veolia Komodity ČR, s.r.o. 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 % 

LG Systems  
spol. s r.o. 

 

       70 % 
       

Poznámka:  
- VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL – společnost 

dne 26. dubna 2018 odkoupila 10 % akcií od společnosti 
DCR INVESTMENT a.s. a stala se vlastníkem 83,06 % 
akcií společnosti Veolia Energie ČR, a.s. 

- LG Systems spol. s r.o. – společnost se stala součástí 
skupiny Veolia dne 15. října 2018 
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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 % 

 

100 % 

 30 % 

 

100 % 
100 % 100 % 

 

 66 % 

25 %* 

51 % 

 
RAVOS s.r.o. 

 100 % 

100 % 

 

Veolia Support 
Services Česká 
republika, a.s. 

Poznámky:  
- Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – 49 % akcií bylo prodáno 20. září 2018 Pražské 

vodohospodářské společnosti, a.s. 
- VWS MEMSEP s.r.o. se stala součástí skupiny divize Voda dne 11. prosince 2018 
- Středočeské vodárny, a.s. a Vodohospodářská společnosti Sokolov s.r.o. – jejich 

100% vlastníkem se dne 18. prosince 2018 stala VEOLIA CENTRAL & EASTERN 
EUROPE 

- *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 

Schéma ovládacích vztahů 
 

Příloha č. 2 ke Zprávě o vztazích společnosti 
Veolia Komodity ČR, s.r.o. 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 % 
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Tato výroční zpráva byla realizovaná společností Veolia Komodity ČR, s.r.o.

Maketa: Veolia Česká republika, a.s.

Fotografie: archiv Nadační fond Veolia

Koncepce a realizace VZ: společnost Veolia Komodity ČR, s.r.o. a Úsek GŘ společnosti Veolia Energie ČR, a.s. ve spolupráci s 

Agenturou API.





Sídlo společnosti:
Veolia Komodity ČR, s.r.o.

28. října 3337/7

Moravská Ostrava

702 00 Ostrava

www.vekom.cz

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

Výroční zpráva sestavena 18. dubna 2019


