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Profil společnosti 
Společnost BRAWA, a.s., (dále jen „BRAWA“) je jediným vlastníkem potrubní linie plynovodu GAZELA. 
Plynovod o dimenzi DN 1400, návrhovém tlaku 85 bar a délce 166 km propojuje přepravní soustavy České 
republiky a Spolkové republiky Německo v hraničních bodech Brandov a Rozvadov. Provozovatelem 
plynovodu GAZELA je společnost NET4GAS, s.r.o.  
 
Akcionář 
Jediným akcionářem společnosti BRAWA je společnost NET4GAS, s.r.o. 
 
Dozorčí rada k 30. listopadu 2017 
 
Martin Kolář 
Předseda dozorčí rady 
Den vzniku funkce: 20. září 2016 
Den vzniku členství: 1. července 2016 
(v dozorčí radě kontinuálně od 20. března 2012) 
 
Radek Benčík 
Místopředseda dozorčí rady 
Den vzniku funkce: 20. září 2016 
Den vzniku členství: 1. července 2016 
(v dozorčí radě kontinuálně od 20. března 2012)   
 
Andreas Rau 
Člen dozorčí rady 
Den vzniku členství: 19. února 2016 
(v dozorčí radě kontinuálně od 19. února 2014) 
 
Změny v dozorčí radě 
K žádným změnám ve složení dozorčí rady společnosti BRAWA za rok končící 30. listopadu 2017 nedošlo.  
  
 
Představenstvo k 30. listopadu 2017 
 
Jan Martinec 
Předseda představenstva 
Den vzniku funkce: 11. listopadu 2015 
Den vzniku členství: 7. července 2014 
 
Miroslav Holý 
Místopředseda představenstva 
Den vzniku funkce: 11. listopadu 2015 
Den vzniku členství: 1. listopadu 2015 
 
Změny v představenstvu 
K žádným změnám ve složení představenstva společnosti BRAWA za rok končící 30. listopadu 2017 nedošlo.  
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Zpráva o podnikatelské činnosti 
  
Klíčové události a předpokládaný vývoj společnosti 
Společnost BRAWA v roce končícím 30. listopadu 2017 pracovala a hospodařila v souladu se svým 
dlouhodobým plánem. Její rozhodující aktivitou tak byla správa nemovitosti, plynovodu GAZELA, a její 
pronájem provozovateli přepravní soustavy, společnosti NET4GAS, s.r.o.  

Následující účetní období bude charakteristické stabilním naplňováním dlouhodobého podnikatelského 
záměru společnosti – pronájmem nemovitosti plynovodu GAZELA provozovateli přepravní soustavy. 
Obchodní plán společnosti nepředpokládá další investiční ani obchodní rozvoj nad rámec existujících 
smluvních vztahů. 

 

Klíčové ekonomické ukazatele  
Vybrané ukazatele 1. 12. 2016 – 30. 11. 2017 
Tržby z prodeje služeb celkem (mil. Kč) 613 
Provozní zisk (mil. Kč) 492 
Zisk před zdaněním (mil. Kč) 493 
Zisk po zdanění (mil. Kč) 400 
Investice (mil. Kč) 0,3 
Počet zaměstnanců (přepočtený) 0 

 

Výnosy, náklady, zisk 

Společnost BRAWA dosáhla za rok končící 30. listopadu 2017 výsledku hospodaření před zdaněním ve výši 
493 mil. Kč. Výsledek hospodaření po zdanění činil 400 mil. Kč. Provozní výsledek hospodaření představoval 
492 mil. Kč. Na jeho tvorbě se podílela hlavní aktivita společnosti, a to pronájem plynovodu GAZELA. Provozní 
výnosy činily 615 mil. Kč a provozní náklady 123 mil. Kč. Finanční výsledek hospodaření skončil ziskem ve výši 
1 mil. Kč.  

Struktura aktiv 

Celková aktiva společnosti BRAWA dosáhla k 30. listopadu 2017 netto hodnoty 8 344 mil. Kč. Stálá aktiva 
představovala 7 130 mil. Kč a na celkových aktivech se podílela 85 %. Byla tvořena dlouhodobým hmotným 
majetkem. Oběžná a ostatní aktiva k 30. listopadu 2017 představovala hodnotu 1 214 mil. Kč a tvořila 15% 
podíl na celkových aktivech. Na oběžných a ostatních aktivech se cca 99,6 % podílely krátkodobé pohledávky, 
peněžní prostředky tvořily cca 0,4 %. 

Struktura pasiv 

Vlastní kapitál společnosti BRAWA k 30. listopadu 2017 představoval hodnotu 7 876 mil. Kč a tvořil z cca 94 % 
celková pasiva společnosti. Cizí zdroje dosáhly výše 468 mil. Kč. Dlouhodobé závazky (odložený daňový 
závazek) se na nich podílely téměř ze 100 %.   

Investice 

Za rok končící 30. listopadu 2017 proinvestovala společnost BRAWA do dlouhodobých hmotných aktiv 
0,3 mil. Kč.  

Investiční instrumenty 

Za rok končící 30. listopadu 2017 společnost BRAWA nevyužívala žádné investiční instrumenty.  
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Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje  
Společnost BRAWA za rok končící 30. listopadu 2017 nevynaložila na výzkum a vývoj významný objem 
finančních prostředků.  

 

Organizační složky společnosti  
Společnost BRAWA nemá žádné organizační složky v tuzemsku ani v zahraničí. 

 

Lidské zdroje 
Společnost BRAWA neměla k 30. listopadu 2017 žádné zaměstnance. 

 

Ochrana životního prostředí 
Ochrana životního prostředí je společností BRAWA chápána nejen jako plnění zákonných požadavků, ale 
především jako otázka společenské odpovědnosti. V roce končícím 30. listopadu 2017 nedošlo v souvislosti 
s podnikatelskou ani jinou činností Společnosti k žádné ekologické havárii nebo závažné události představující 
nebezpečí pro životní prostředí. 

 

Následné události  
K žádným událostem, které by měly významný dopad na Výroční zprávu společnosti BRAWA, a.s., za rok 
končící 30. listopadu 2017, po rozvahovém dni nedošlo. 
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami  
Představenstvo společnosti BRAWA, a.s., (dále jen „Společnost“ nebo „BRAWA“) zpracovalo v souladu 
s ustanovením § 82 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), tuto Zprávu 
o vztazích mezi Společností a ovládajícími osobami a mezi Společností a ostatními osobami ovládanými 
stejnými ovládajícími osobami (dále jen „propojené osoby“) za rok končící 30. listopadu 2017, pokud jsou tyto 
propojené osoby Společnosti známy. Zpráva o vztazích je nedílnou součástí Výroční zprávy Společnosti za rok 
končící 30. listopadu 2017 a akcionář Společnosti má možnost se s ní seznámit ve stejné lhůtě a za stejných 
podmínek jako s účetní závěrkou. 

1. Ovládající osoby 

V roce končícím 30. listopadu 2017 byla Společnost ovládána následujícími osobami: 

a) přímo 

NET4GAS, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 21, IČ 272 60 364, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108316 (dále jen „NET4GAS“). 

b) nepřímo 

- NET4GAS Holdings, s.r.o., se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 291 35 001, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 202655 (dále jen 
„NET4GAS Holdings“), která je jediným společníkem společnosti NET4GAS. 

- Společnostmi (i) Allianz Infrastructure Czech HoldCo II S.à r.l., se sídlem L-2450 Luxembourg, 
14, boulevard F.D. Roosevelt, Lucemburské velkovévodství, registrační číslo: B 175770 a (ii) Borealis 
Novus Parent B.V., se sídlem 1011PZ Amsterdam, Muiderstraat 9, Nizozemské království, registrační 
číslo: 57412243, když každá je společníkem společnosti NET4GAS Holdings s podílem ve výši 50 % 
a ve smyslu ustanovení § 75 odst. 3 ZOK jsou společně ovládajícími osobami vůči společnosti 
NET4GAS Holdings. 

2. Další propojené osoby 

Společnost požádala výše uvedené ovládající osoby o zaslání seznamu ostatních osob, které byly v posledním 
účetním období ovládány stejnými ovládajícími osobami. Na základě sdělení ovládajících osob a ostatních 
informací představenstvu dostupných vyhotovilo představenstvo Společnosti tuto Zprávu o vztazích. 

Relevantní struktura vztahů mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou a dalšími propojenými osobami 
je uvedena v Příloze č. 1 této Zprávy o vztazích.  

3. Úloha ovládané osoby a způsob a prostředky ovládání 

Společnost je vlastníkem majetku, který ovládající osoba (společnost NET4GAS) využívá na základě pronájmu 
od Společnosti v rámci své podnikatelské činnosti. 

Společnost je ovládaná společností NET4GAS, přičemž ovládání je založeno zejména na faktu, že NET4GAS 
je jediným akcionářem Společnosti a jmenuje členy představenstva a dozorčí rady Společnosti. 

4. Smlouvy platné mezi Společností a ovládajícími nebo propojenými osobami 

V posledním účetním období byly mezi Společností a ovládajícími nebo propojenými osobami uzavřeny 
smlouvy uvedené v Příloze č. 2 této Zprávy o vztazích. Smlouvy uzavřené v minulých účetních obdobích, které 
byly účinné i v posledním účetním období tvoří Přílohu č. 3 této Zprávy o vztazích.  
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Příloha č. 1: Struktura vztahů mezi ovládajícími a propojenými osobami v posledním účetním období  
Allianz Infrastructure Czech HoldCo II S.à r.l. (50,00 %) a Borealis Novus Parent B.V. (50,00 %) 
  100,00 % NET4GAS Holdings, s.r.o. 
   100,00 % NET4GAS, s.r.o. 
    BRAWA, a.s. 
 
Příloha č. 2: Smlouvy uzavřené mezi Společností a ovládajícími nebo propojenými osobami v posledním účetním období  
 

Smluvní strana  Název smlouvy Datum uzavření Popis smlouvy 

NET4GAS, s.r.o. Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě 
z 31. prosince 2012 15. února 2017 Předmětem dodatku je aktualizace ziskové marže WACC na 

novou výši platnou od 1. ledna 2017. 

NET4GAS, s.r.o. 
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o 
poskytování vybraných služeb z 
31. prosince 2012 

30. prosince 2016 

Předmětem dodatku je aktualizace měsíční paušální úhrady v 
závislosti na specifikaci služeb, ceny a odpovědné osoby dle 
podmínek smlouvy, přičemž ceny za poskytované služby jsou i po 
aktualizaci dohodnuty ve výši obvyklé v obchodním styku. 

NET4GAS, s.r.o. Kupní smlouva 2. února 2017 Předmětem smlouvy je převod nemovitostí společnosti BRAWA, 
a.s., na společnost NET4GAS, s.r.o. 

NET4GAS, s.r.o. Kupní smlouva 2. února 2017 Předmětem smlouvy je převod nemovitostí společnosti BRAWA, 
a.s., na společnost NET4GAS, s.r.o. 

NET4GAS, s.r.o. Kupní smlouva 2. února 2017 Předmětem smlouvy je převod nemovitostí společnosti BRAWA, 
a.s., na společnost NET4GAS, s.r.o. 

NET4GAS, s.r.o., 
NET4GAS Holdings, s.r.o. 
(vícestranná smlouva) 

Smlouva č. ZBA/2017/07 o 
poskytování Reálného 
jednosměrného cash poolingu 

9. listopadu 2017 

Touto smlouvou je stanoven rámec cash poolingu v českých 
korunách mezi společností BRAWA, a.s., a společnostmi 
NET4GAS, s.r.o., a NET4GAS Holdings, s.r.o. Účelem je 
optimalizace využívání finančních prostředků v rámci propojených 
osob a snížení transakčních nákladů. Tato smlouva v plném 
rozsahu nahrazuje Smlouvu č. ZBA/2012/14 o poskytování 
Reálného jednosměrného cash poolingu z 8. července 2013 ve 
znění Dodatku č. 1 z 11. listopadu 2013. 

 
Objednávky společnosti BRAWA, a.s., u společnosti NET4GAS, s.r.o.: 

▪ Přeúčtování pojistného (tři objednávky) 
▪ Přeúčtování služeb pojišťovacího makléře (jedna objednávka) 
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Příloha č. 3: Smlouvy uzavřené mezi Společností a ovládajícími nebo propojenými osobami v předcházejících účetních 
obdobích a účinné v posledním účetním období  

Smluvní strana Název smlouvy Datum uzavření Popis smlouvy 

NET4GAS, s.r.o. 

Smlouva o poskytování 
vybraných služeb ve znění 
Dodatku č. 1 z 20. prosince 
2013, Dodatku č. 2 z 27. ledna 
2014, Dodatku č. 3 z 6. února 
2015 a Dodatku č. 4 z 30. 
listopadu 2015 

31. prosince 2012 

Předmětem smlouvy je poskytování následujících služeb 
společností NET4GAS, s.r.o. společnosti BRAWA, a.s.: supervize 
projektu GAZELA, stavebně montážní práce v rámci výstavby, 
vedení účetnictví, controlling, daňová agenda, zpracování mezd, 
cash-flow, řízení rizik, pojištění, správa budovy, nákup a logistika, 
korporátní záležitosti a dokumentace sítě.  

NET4GAS, s.r.o. Nájemní smlouva 31. prosince 2012 

Na základě této smlouvy pronajímá společnost BRAWA, a.s., 
společnosti NET4GAS, s.r.o., plynárenské zařízení, jež se skládá 
zejména z propojovacího plynovodu „VTL plynovod DN 1400 - 
HPS Brandov - Rozvadov" o délce cca 160 km. 

NET4GAS, s.r.o. 
Smlouva o poskytnutí úvěrů ve 
znění Dodatku č. 1 z 16. 
července 2015 

2. července 2013 
Těmito smlouvami je stanoven rámec cash poolingu v českých 
korunách mezi společností BRAWA, a.s., a společnostmi 
NET4GAS, s.r.o., a NET4GAS Holdings, s.r.o. Účelem je 
optimalizace využívání finančních prostředků v rámci propojených 
osob a snížení transakčních nákladů. 

NET4GAS, s.r.o., 
NET4GAS Holdings, s.r.o. 
(vícestranná smlouva) 

Smlouva č. ZBA/2012/14 o 
poskytování Reálného 
jednosměrného cash poolingu ve 
znění Dodatku č. 1 z 11. 
listopadu 2013  

8. července 2013 

 
 

Příloha č. 4: Jednání učiněná v posledním účetním období na popud nebo v zájmu ovládajících nebo propojených osob 

Smluvní strana  Název smlouvy Datum uzavření Popis smlouvy 

NET4GAS, s.r.o. Rozhodnutí jediného akcionáře 
Společnosti 20. prosince 2016 Předmětem tohoto Rozhodnutí je schválení výplaty zisku 

za období 12 měsíců končící 30. listopadu 2016. 
 





 
 

Účetní závěrka 
 





































 
 

© BRAWA, a.s., 2017 
IČ: 24757926 
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