Mgr. Zuzana Horáková, se sídlem Ovocný trh 8/1096, 110 00 Praha 1
Výro ní!zpráva!
o!opat"eních!p"ijatých!k!provád#ní!programu!rovného!zacházení!za!rok!2012
spole ností!
SPP Storage, s.r.o. se sídlem Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8, IÈ: 248 221 91
(dále jen Spoleènost“)
I.
1.

Jednatelé Spoleènosti dne 29.11 2011 rozhodli o jmenování Mgr. Zuzany Horákové, nar.
13.4.1977, advokátky se sídlem Ovocný trh 8, 110 00 Praha 1 (dále jen „Auditor“) do
funkce auditora programu rovného zacházení.

2.

Spoleènost pøijala v souladu s § 60a odst. 3 energetický zákon, program rovného
zacházení (dále jen „Program“), stanovující
a) opatøení k vylouèení diskriminaèního jednání Spoleènosti jako provozovatele
zásobníku plynu ve vztahu k úèastníkùm trhu s plynem, kteøí nejsou souèástí skupiny
SPP, jenž je vertikálnì integrovaným plynárenským podnikatelem s provozovatelem
zásobníku plynu,
b) povinnosti a práva zamìstnancù provozovatele zásobníku plynu pøi splnìní Programu.

3.

Jediným spoleèníkem Spoleènosti je spoleènost Slovenský plynárenský priemysel a.s.,
jež je držitelem licence na obchod s plynem ve Slovenské republice a jež spolu s dalšími
spoleènostmi skupiny SPP tvoøí vertikálnì integrovaného podnikatele.

4.

Tato zpráva se vztahuje na období od 1.1.2012 – 31.12.2012.
II.
Opat"ení!k!vylou ení!diskrimina ního!jednání!Spole nosti

1.

Do 14.2. 2012 vykonávaly funkci jednatelù Spoleènosti osoby, jež byly vedoucími
zamìstnanci spoleènosti Slovenský plynárenský priemysel a.s. jako držitele licence na
obchod s plynem, jenž je souèástí téhož vertikálnì integrovaného plynárenského
podnikatele a od této spoleènosti tedy pøijímaly i odmìny.
Od 15.2.2012 vykonávají funkci jednatelù Spoleènosti výhradnì osoby splòující
podmínky §60a zákona è. 458/2000 Sb., energetického zákona.

2.

Spoleènost v roce 2012 disponovala skuteènými rozhodovacími právy ve vztahu k
majetku nezbytnému k provozování, údržbì a rozvoji zásobníku plynu, jejichž výkon je
nezávislý na vertikálnì integrovaném plynárenském podnikateli.
Informaèní technologie zajiš•ující provoz zásobníku plynu v Dolních Bojanovicích,
jakož i ostatní informaèní technologie, vlastnìné resp. používané Spoleèností jsou
provozovány zcela nezávisle na spoleènosti Slovenský plynárenský priemysel a.s.
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Údržba veškerých informaèních technologií používaných spoleèností je svìøena
nezávislé spoleènosti.
3.

V prùbìhu roku 2012 zmìnila Spoleènost své sídlo do prostor na Sokolovské 651/136a,
Praha 8, a v souèasné dobì tedy již nesdílí prostory spoleènì se spoleèností SPP CZ,
a.s., jenž je držitelem licence na obchod s plynem a zároveò souèástí téhož vertikálnì
integrovaného plynárenského podnikatele jako Spoleènost.

4.

Spoleènost v prùbìhu roku 2012 vytvoøila a zprovoznila nové internetové stránky
Spoleènosti, jež srozumitelným, nediskriminaèním a efektivním zpùsobem informují
všechny úèastníky trhu o službách poskytovaných Spoleèností. Spoleènost prùbìžnì
monitoruje èeskou i evropskou energetickou legislativu a podniká kroky potøebné
k tomu, aby øádnì zveøejòovala veškeré informace prostøednictvím svých internetových
stránek.

5.

Spoleènost chránila v roce 2012 své obchodnì citlivé informace vùèi všem svým
dodavatelùm mimo jiného tím zpùsobem, že do každé uzavírané smlouvy prosazovala
ujednání o povinnosti dodržovat mlèenlivost o obchodnì citlivých informacích.

III.
Dodržování!Programu!zam#stnanci!Spole nosti
1.

Auditor programu nemá vìdomost o tom, že by se zamìstnanci spoleèností, jež jsou
souèástí skupiny SPP, jakýmkoliv zpùsobem pokoušeli získat obchodnì citlivé
informace Spoleènosti.

2.

Na základì ustanovení Programu pøipravil Auditor informaèní materiál pro
zamìstnance, obsahující detailní pokyny k dodržování Programu. Tento informaèní
materiál byl Zamìstnavatelem zpøístupnìn pro všechny zamìstnance prostøednictvím
intranetu Zamìstnavatele, resp. vyvìšen na informaèní tabuli Zamìstnavatele
v prostorech provozovny v Dolních Bojanovicích.

3.

Souèástí všech pracovních smluv, uzavøených Spoleèností v roce 2012, je povinnost
dodržovat mlèenlivost o všech skuteènostech vyplývajících z èinnosti zamìstnancù u
Spoleènosti, tedy i obchodnì citlivých informacích.

4.

Auditor nemá vìdomost o tom, že by zamìstnanci Spoleènosti jakýmkoliv zpùsobem
umožnili únik obchodnì citlivých informací vùèi zamìstnancùm spoleèností skupiny
SPP, jež jsou souèástí téhož vertikálnì integrovaného plynárenského podnikatele jako
jen Spoleènost.

V Praze dne 15.4. 2013

Mgr. Zuzana Horáková
Auditor programu rovného zacházení spoleènosti SPP Storage s.r.o.

