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Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážené dámy, vážení pánové,
naše společnost započala v loňském
roce jedenáctý rok působení v České
republice a během celé této doby
dokázala společnost udržet stabilní
růst. Navyšování počtu zákazníků
trvale pokračuje jak v segmentu
domácností, tak i v segmentu
malých, středních a velkých firem.
Navíc máme za sebou první větší
akvizici jiného dodavatele, čímž jsme
skokově zvýšili zákaznické portfolio.
Podařilo se nám zvrátit negativní
vývoj ekonomických ukazatelů
z roku 2018, a i když jsme ani tento
rok nedosáhli ziskového
hospodaření, jsme přesvědčeni, že
jsme se vydali správnou cestou.
Celkově je skupina SPP v Česku a na
Slovensku jistou a stabilní volbou pro
1,3 milionu zákazníků odebírajících
zemní plyn a elektřinu.

Předpokladem
konkurenceschopnosti na
současném českém trhu s energiemi
se stává nabídka komplexních
produktů a řešení.
V loňském roce dodala naše
společnost na českém trhu více jak
3,1 TWh zemního plynu. Nárůst se
projevil i v elektřině, kterou SPP
dodává v Česku od roku 2018, kde
jsme zákazníkům dodali 3,5 GWh.
Jsem rád, že jsme našimi výsledky
dokázali potvrdit svoji roli
respektovaného dodavatele energií.
Zároveň mi na tomto místě dovolte
poděkovat za projevenou důvěru
všem našim zákazníkům a chci je
ujistit, že jejich spokojenost je naší
prioritou. Jsme rádi, že jim můžeme
pomoci zajistit teplo domova a být
úspěšným partnerem jejich
businessu. Za prozákaznický přístup
a vysoké nasazení pak děkuji všem
našim zaměstnancům.

Ing. Martin Vavřinek
předseda představenstva
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Profil společnosti
Společnost SPP CZ, a.s. (SPP CZ) vznikla v roce 2008. Předmět podnikání společnosti
je obchod s plynem, od října 2016 i obchod s elektřinou a dále výroba, obchod a
služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Společnost se za více než 11 let své existence stala stabilním a spolehlivým
dodavatelem plynu a v posledních letech i elektrické energie.
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Vedení společnosti
Představenstvo

Dozorčí rada

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

PŘEDSEDA DOZORČÍ RADY

Ing. Martin Vavřinek
den vzniku členství: 1.7. 2017

Josef Žilinský
den vzniku členství: 22.5. 2018

MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

ČLEN DOZORČÍ RADY

Ing. Juraj Ondris, MBA
den vzniku členství: 1.7. 2018

Ing. Tomáš Lengyel
den vzniku členství: 22.5. 2018

ČLEN PŘEDSTAVENSTVA

ČLEN DOZORČÍ RADY

Ing. Dionýz Kaszonyi
den vzniku členství: 1.7. 2017

Ing. Anton Holub
den vzniku členství: 22.5. 2018

Management
GENERÁLNÍ ŘEDITEL

FINANČNÍ ŘEDITEL

OBCHODNÍ ŘEDITEL

ŘEDITEL BACK-OFFICE, RIZIK
A ANALÝZ

Ing. Juraj Ondris, MBA
Ing. Luděk Purmenský

Ing. Pavel Moučka

PhDr. Tomáš Voska

Členy představenstva a dozorčí rady společnosti volí jediný akcionář, vykonávající
působnost valné hromady. Při výběru kandidátů se bere v úvahu hlavně splnění
požadovaných všeobecných předpokladů a splnění kritérií nezávislosti. Přiměřeně se
pak zohledňuje rozmanitost ve složení orgánů společnosti především s ohledem na
dosažené vzdělání a profesní zkušenosti členů orgánů. Životopisy členů
představenstva a předsedy dozorčí rady jsou zveřejněny na webových stránkách
společnosti.
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Představenstvo SPP CZ řídí činnost společnosti a rozhoduje o všech jejích
záležitostech, pokud nejsou právními předpisy anebo stanovami vyhrazeny do
působnosti jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady anebo
dozorčí rady. Při výběru kandidátů se bere v úvahu hlavně splnění požadovaných
všeobecných předpokladů a splnění kritérií nezávislosti. Přiměřeně se pak zohledňuje
rozmanitost ve složení orgánů společnosti především s ohledem na dosažené
vzdělání a profesní zkušenosti členů orgánů. Životopisy členů představenstva
a předsedy dozorčí rady jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti.
Dozorčí rada je nejvyšším kontrolním orgánem SPP CZ. Dohlíží na výkon působnosti
představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
Členům představenstva a dozorčí rady je vyplácena odměna, a to ve výši stanovené
ve smlouvě o výkonu o funkce, schválené jediným akcionářem, vykonávajícím
působnost valné hromady společnosti.
Členové managementu konají svou práci na základě pracovních smluv, uzavřených
se společností SPP CZ, stanovujících výše jejich mzdy a dalších složek jejich odměny.
Náklady na odměny členů představenstva, dozorčí rady a managementu představují
za rok 2019 částku 9 250 045 Kč.
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Informace o minulém vývoji výkonnosti,
a hospodářském postavení účetní jednotky

činnosti

Obchod se zemním plynem a elektřinou
VÝVOJ NA TRHU SE ZEMNÍM PLYNEM
Na trhu se zemním plynem v České republice se dlouhodobě projevuje strukturální
pokles spotřeby plynu zapříčiněný její racionalizací.
Všeobecně je český trh s energiemi silně ovlivněný vývojem na evropském trhu
včetně spotových trhů či burz. V širším kontextu na ceny komodit mají vliv četnější
globální faktory, jako například ceny na trzích dalších energetických komodit (např.
ropy, uhlí atd.), energetická politika velkých evropských států, ale i obchodování
s emisemi a samotný vývoj počasí.
SPP CZ
Celkový prodej plynu SPP CZ koncovým odběratelům v České republice v roce 2019
představoval 3,1 TWh. Společnost stabilizovala svoje zákaznické portfolio a daří se jí
naplňovat ambiciózní plán rozšiřováni počtu zákazníků, kteří od SPP CZ odebírají
nejen plyn, ale i elektrickou energii.
Trh s energiemi je v České republice liberalizovaný od roku 2007. SPP CZ aktivně
působí na trhu poskytování elektrické energie od konce roku 2018, a to v silně
konkurenčním prostředí s dominantními dodavateli. Ke konci roku 2019 dodávala
společnost elektrickou energii do 1 100 odběrných míst. Celková dodávka elektřiny
v uplynulém roce přesáhla objem 3,5 GWh.
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PRIORITY SPP CZ STANOVUJE ZÁKAZNÍK
I v roce 2019 si společnost udržela pozici ve spolehlivosti, dostupnosti
a nadstandardní úrovni obsluhy zákazníků. Dostupnost po celé České republice
zabezpečuje díky Zákaznické lince SPP CZ a webu SPP CZ. Prostřednictvím všech
kanálů obsluhy společnost vyřídila 77 188 požadavků zákazníků při udržení vysoké
úrovně celkových servisních parametrů. V roce 2019 SPP CZ pokračovala v rozšíření
funkcionalit informačního systému a v přípravě inovace zákaznického portálu pro
zpracování požadavků zákazníků všech segmentů.
DOMÁCNOSTI, MALÉ PODNIKÁNÍ A ORGANIZACE
Zákazníci v segmentu Domácnosti oceňují bezpečnost a spolehlivost dodávek od
SPP CZ, tj. že SPP CZ je 100 % dceřiná společnost SPP. Nabídka plynu a elektřiny
garantovala zákazníkům udržení nižší cenové úrovně za energie oproti tradičním
dodavatelům během celého období smluvního vztahu.
Nabídku pro tento segment odběratelů společnost připravila na základě poznatků
vyplývajících z dlouhodobých dobrých vztahů, pravidelné komunikace, včetně
flexibility při přípravě nabídek pro své zákazníky. I v roce 2019 společnost poskytovala
zákazníkům ze segmentu Maloodběr jednu z nejvýhodnějších nabídek na trhu.
Produkty SPP dávají odběratelům možnost ušetřit proti ceníkové ceně. Produkt Fixní
cena a Chytrý plyn umožňoval zákazníkům fixovat svoji cenu na vymezené časové
období, čímž dokázali přesněji plánovat svoje náklady za odběr plynu na celé období
dodávky.
Zákazníci se i nadále zajímali o výhodnou nabídku elektřiny od SPP. Počet odběrných
míst v segmentu malých a středních firem přesahuje 1 100.
VELCÍ ZÁKAZNÍCI
Úspěch své nabídky pro velké zákazníky společnost postavila na odborných
znalostech, dlouhodobě dobrých vztazích, kvalitní komunikaci a na garancii
bezpečných a plynulých dodávek energií. Díky výhodné nabídce a flexibilitě při
nastavování individuálních řešení pro zákazníky společnost SPP CZ do portfolia
v roce 2019 získala několik nových klíčových zákazníků. Mezi významné konkurenční
výhody SPP CZ patří flexibilita kontraktů, produkt Postupný nákup a možnost
ztrojování menších obchodníků se zemním plynem v České republice, a to za
současného minimalizování rizik spojených s prodejem velkým zákazníkům či
obchodníků s plynem. Společnost zároveň dlouhodobě poskytuje velkým
průmyslovým klientům energetické poradenství, zejména poskytování informací
o dění na trhu s energiemi a optimalizací rezervovaných kapacit plynu.
CENY A REGULACE
Energetický regulační úřad reguluje ceny služby přepravy plynu a ceny služby
distribuční soustavy formou a postupem podle Cenového rozhodnutí Energetického
regulačního úřadu o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.
Cena komodity, tj. plynu není regulovaná, stejně jako cena za skladování.

NÁKUP A SKLADOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU
SPP CZ je aktivním obchodníkem na Českém trhu, kde společnost plyn podle potřeby
nakupuje nebo prodává. Cílem nákupu zemního plynu bylo i v roce 2019 pokrytí
potřeb a vytvoření zásob pro domácí trh. SPP realizoval nákup na základě kontraktů
se stabilními dodavateli. Zásoby zemního plynu byly uskladněny v podzemních
zásobnících pronajatých od společností MND Gas Storage a.s. a Moravia Gas Storage
a.s. Skladovací kapacita pokrývala objem nezbytný k pokrytí denních potřeb
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zákazníků SPP CZ a zajišťovala plynulé zásobování domácího trhu hlavně během
zimního období a sloužila jako rezerva v případě vzniku mimořádné situace. V rámci
technických opatření při omezení dodávek může společnost využít přepravu plynu
přes vstupní bod mezi ČR a SR Lanžhot, vstupní body mezi ČR a Německem.
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Výkonnost, činnost
společnosti

a

stávající

hospodářské

postavení

Společnost vykázala za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 výsledek
hospodaření před zdaněním ve výši – 5 067 tis. Kč, z toho provozní výsledek
hospodaření společnost vykázala ve výši -5 808 tis. Kč a finanční výsledek
hospodaření ve výši 741 tis. Kč.
Čistý obrat za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 společnost vykázala ve výši
2 347 030 tis. Kč.
Společnost hradila závazky ve stanovené lhůtě splatnosti, pohledávky jí byly rovněž
hrazeny jejími věřiteli v převážné většině řádně a včas. Informace o finanční pozici
společnosti obsahuje příloha k účetní závěrce za rok 2019.

Srovnaní hospodářských výsledků (v tis. Kč) – vybrané ukazatele
K 31. 12. 2019 K 31. 12. 2018
v tis. CZK

Výnosy z prodeje a distribuce komodit
Nákup a distribuce zemního plynu, nákup a distribuce
elektrické energie a spotřeba materiálu a energie,
změna stavu zásob, aktivace
Odpisy a amortizace
Skladovaní zemního plynu na účely obchodníka
a ostatní služby
Osobní náklady
Rezervy a ztráty ze znehodnocení, netto a opravné
položky k nedobytným a pochybným pohledávkám,
netto
Zisk/(ztráta) před zdaněním

v tis. CZK

2 332 677

1 986 248

-2 260 565

-1 959 787

-2 425

-2 262

-9 824

-12 551

-25 875

-23 186

14 745

14 516

-5 067

-71 299

Odložená daň

-2 609

-2 516

Zisk za období

-7 676

-73 814

Bilance společnosti
Společnost k 31. 12 2019 vykázala aktiva v celkové výši 793 006 tis. Kč.
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Rozhodující položkou aktiv byla oběžná aktiva Společnosti ve výši 733 122 tis. Kč, což
představovalo cca 93 % aktiv, z toho 582 264 tis. Kč představovaly krátkodobé
pohledávky a 74 051 tis Kč peněžní prostředky na účtech.
Dlouhodobý majetek Společnosti představoval 9 418 tis. Kč a je tvořen převážně
I. dlouhodobým hmotným majetkem, a to především oceňovacím rozdílem
k nabytému majetku (4 632 tis Kč) a hmotnými movitými věcmi a jejich soubory
(1 811 tis Kč), a dále
II. ostatní dlouhodobý finanční majetek (2 091 tis Kč)
Srovnání struktury aktiv (v tis. Kč)
2019
Dlouhodobý majetek

2018

2019

2018

9 418

7 204

1%

1%

Oběžná aktiva

733 122

1 379 610

93 %

97 %

Časové rozlišení aktiv

50 466

34 599

6%

2%

Pasiva k 31. 12. 2019 společnost vykázala v celkové výši 793 006 tis. Kč
Rozhodující položkou pasiv byly cizí zdroje ve výši 775 965 tis. Kč, což představovalo
cca 98 % pasiv a byly tvořeny závazky ve výši 765 798 tis. Kč, a rezervami ve výši 10
167 tis. Kč.
Krátkodobé závazky představovaly 765 798 tis. Kč, z toho 419 391 tis. Kč
představovaly krátkodobé přijaté zálohy od osob mimo skupinu, 158 795 tis. Kč
závazky vůči ovládající osobě, 133 209 tis. Kč ostatní závazky vůči osobám mimo
skupinu.
Vlastní kapitál Společnost vykázala ve výši 16 990 tis. Kč. Vlastní kapitál představoval
cca 2 % celkových pasiv. Rozhodujícími položkami vlastního kapitálu byly kromě
základního kapitálu (15 000 tis. Kč), ážia a kapitálových fondů (16 745 tis. Kč) výsledku
hospodaření minulých let (-7 079 tis. Kč) a výsledek hospodaření běžného účetního
období ve výši -7 676 tis. Kč.
Srovnání struktury pasiv (v tis. Kč)
2019
Vlastní kapitál
Cizí zdroje
Časové rozlišení pasiv
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2018

2019

2018

16 990

41 873

2%

3%

776 016

1 379 531

98 %

97 %

51

29

0%

0%

Řízení rizik
SPP CZ se při vykonávání svých obchodních činností opírá o stabilní a funkční systém
řízení rizik. Jeho hlavním posláním je zabezpečovat finanční a provozní stabilitu, a tím
podporovat dosahování obchodních cílů a rozvoj společnosti. Systém řízení rizik
zahrnuje příslušnou organizační strukturu s jasně definovanými liniemi
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zodpovědnosti, jakož i účinné postupy identifikace rizik, jejich analýzy,
vyhodnocování, ošetřování, monitorování, přezkoumávání, zaznamenávání
a reportování. Tyto postupy umožňují omezit případné ekonomické ztráty a další
negativní důsledky potenciální materializace rizik tak, aby neovlivnili zásadním
způsobem schopnost SPP CZ vykonávat obchodní činnosti a poskytovat služby
veřejnosti.
V závěru roku 2019 zahájila mateřská společnost realizaci skupinového konceptu
řízení rizik. Uvedení tohoto konceptu do praxe se v plném rozsahu předpokládá
v průběhu roku 2020, což spolu s dalšími realizovanými aktivitami umožní
společnosti dosáhnout souladu s mezinárodně uznávanými standardy správy a řízení
společnosti v oblasti řízení rizik.
Během roku 2019 SPP CZ nezaznamenala materializaci rizik, která by měla
významnější negativní dosah na společnost.
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Informace o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky
V roce 2020 plánuje společnost dále stabilizovat finanční situaci a posilovat svoji
pozici obchodníka s energiemi ve všech dotčených segmentech. Společnost chce
dál optimalizovat náklady, přičemž očekává nadále zlepšování své hospodářské
situace.
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Informace o podmínkách či situacích, které nastaly až po
konci rozvahového dne (významných událostech po datu
rozvahy)
V roce 2020 Společnost neočekává významné změny ve své obchodní činnosti.
Počátkem roku 2020 zasáhl, kromě řady jiných zemí, i Českou republiku nový typu
koronaviru (Covid-19), který narušil obchodní a ekonomické aktivity v České
Republice a v dalších zemích. Společnost považuje vypuknutí této epidemie za
následnou událost, která nevede ke změně účetních výkazů, případně jiných
informací v účetní závěrce. Avšak vzhledem k nestabilní a stále se měnící situaci není
možné odhadnout potenciální dopad na Společnost. Dopad epidemie na pozici
Společnosti a její výsledky není v tomto momentě možné předvídat a bude
zohledněn v účetní závěrce sestavené k 31. prosinci 2020.
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Informace o výdajích společnosti v oblasti výzkumu a vývoje
Společnost nevyvíjí žádnou činnost v oblasti výzkumu a vývoje.
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Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí
a o pracovněprávních vztazích:
Společnost vnímá svoji odpovědnost za dopady svého podnikání na životní prostředí.
SPP CZ je zapojena do programu Zelená firma.
Vzhledem k předmětu činnosti společnosti zaměřenému na provozování obchodu
se zemím plynem a elektrickou energií nemá podnikatelská činnost společnosti
žádný negativní vliv na životní prostředí. Společnost dodržuje veškeré aplikovatelné
předpisy v oblasti ochrany životního prostředí.
Společnost zaměstnávala ke 31.12.2019 32 (třicet dva) zaměstnanců v pracovním
poměru.

Kvalifikační struktura zaměstnanců k 31. 12. 2019
základní

2

6%

střední odborné

7

22 %

úplné střední s maturitou

12

38 %

vysokoškolské

11

34 %

Věková struktura zaměstnanců k 31. 12. 2019
do 30 roků

7

22 %

31–40 roků

13

41 %

41–50 roků

9

28 %

nad 50 roků

3

9%

SPP poskytuje svým zaměstnancům benefity s prioritním zaměřením se na oblasti
regenerace, kultury a sportu. Zaměstnanci společnosti mají možnost čerpat volno na
regeneraci a dovolenku navíc.
Ve druhém a čtvrtém čtvrtletí byla zorganizována společná setkání managementu
a zaměstnanců ve Valticích a Svratce spojená se vzděláváním zaměřeným na rozvoj
znalostí v oblasti prodeje komodit.

11

Informace o zřízení organizačních složek v zahraničí:
Společnost nemá zřízenu žádnou organizační složku v zahraničí.

10
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Informace o akcionářích společnosti:
100 % akcionářem společnosti je společnost Slovenský plynárenský priemysel, a.s. se
sídlem Mlynské nivy 44/a, Bratislava, Slovenská republika.
Představenstvem společnosti byla vypracována zpráva o vztazích mezi propojenými
osobami dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., jež tvoří přílohu této výroční zprávy.
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Informace o účetní závěrce a výrok auditora k účetní závěrce
za běžné účetní období:
Auditorská společnost, která ověřila účetní závěrku běžného účetního období:
Ernst & Young Audit, s.r.o. se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Florenc, číslo
dekretu KAČR 401. Zpráva auditora k účetní závěrce běžného účetního období je
součástí této výroční zprávy.
V Brně dne
Ing. Martin Vavřinek
předseda představenstva

Ing. Juraj Ondris, MBA
místopředseda představenstva
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