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Obecné údaje 

Datum zápisu: 2. listopadu 1994
Spisová značka: C 12647 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní firma: OZO Ostrava s.r.o.
Sídlo: Frýdecká 680/444, Kunčice, 719 00 Ostrava 
Identifikační číslo: 623 00 920
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Rozvahový den: 31. 12. 2016

Předmět POdnikání:

•  výroba plynu

•  distribuce plynu

•  podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

•  opravy silničních vozidel

•  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

•  provádění staveb, jejich změn a odstraňování

•  činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

•  montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

•  silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší 

povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - náklad-

ní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující  

3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Předmět činnOsti:

•  pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

 Orgány sPOlečnOsti:

•  valná hromada – Rada statutárního města Ostravy

•  jednatel – Ing. Karel Belda, bytem Zámecká 377, Stará Ves nad Ondřejnicí

•  prokurista – Ing. Petr Bielan, bytem Rychvaldská 329, Bohumín-Záblatí, který je současně tech-

nickým náměstkem společnosti

dOzOrčí rada:

•  Ing. František Kolařík – předseda

•  Petr Veselka – místopředseda

•  Ing. Simona Piperková - člen

•  Robert Adámek – člen

•  Bc. Martin Pražák - člen

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
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útVar  
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a energetiky
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útVar
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ORgANIZAČNÍ  ScHémA SPOLEČNOSTI
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Milé dámy, vážení pánové, 

rád bych v úvodu Výroční zprávy OZO Ostrava s.r.o. 
zhodnotil činnosti naší společnosti v roce 2016, který 
byl v mnoha ohledech rokem výjimečným. 

Ještě nikdy v historii naše společnost nepodnikla  
v tak krátkém čase tak rozsáhlé rozmisťování nádob 
na shromažďování odpadu, jakým bylo loňské zavá-
dění BIO popelnic v Ostravě. Jednalo se o strategicky 
významné rozšíření systému nakládání s odpady ve 
městě, a proto bylo nutno akci dobře připravit a ve 
spolupráci s městem i jednotlivými městskými obvo-
dy ji i srozumitelně vysvětlit občanům města. Nyní po 
roce od započetí přípravy této akce, mohu s uspoko-
jením konstatovat, že se nám zdařila. Vždyť meziroč-
ně stoupl počet námi obsluhovaných nádob na zeleň 
o celých 10 tisíc. Věřte, že to nebylo jednoduché, ale 
díky úsilí zaměstnanců OZO Ostrava, Magistrátu měs-
ta Ostravy a obvodních úřadů a díky výborné spolu-
práci všech těchto subjektů je nyní systém nakládání 
s odpady v Ostravě zase o krůček blíže k naplnění 
náročných recyklačních cílů, které si Česká republika 
i Moravskoslezský kraj ve svých plánech odpadového 
hospodářství (POH) vytyčily.

Na tyto již přijaté plány navázaly v roce 2016 práce 
na návrhu POH statutárního města Ostravy na příš-
tích pět let. OZO Ostrava na základě svých smluvních 
povinností během necelého roku tento návrh pro 
město zpracovala a nyní je návrh městem projedná-
ván a přijetí nového POH se očekává v průběhu roku 
2017. 

Dalším mimořádným úspěchem uplynulého roku  
v oblasti využívání odpadů byla výroba rekordních 
24 tis. tun tuhého alternativního paliva PALOZO. 

Tím jsme již dosáhli plánované kapacity naší výrobní 
linky a zajistili energetické využití veškerých zbytků  
z třídicích linek plastů v našem regionu. Výroba pa-
liv z odpadů je důležitým prvkem regionálního sys-
tému nakládání s odpady zejména nyní, kdy na trhu 
s druhotnými surovinami klesají výkupní ceny. Zatím 
však zde možnost odbytu tříděných odpadů do zpra-
covatelských firem zůstává zachována, a tak třídění 
plastů, skla i papíru i dalších složek odpadů má stá-
le smysl. Jsem potěšen, že pro většinu obyvatel naší 
svozové oblasti je třídění odpadu již naprostou samo-
zřejmostí a že množství separovaných složek odpadu 
rok od roku vzrůstá. V loňském roce jsme po dotřídě-
ní svezených odpadů na linkách našim odběratelům 
dodali 310 tun PET lahví, 23 tun polyethylenových  
fólií, 74 tun dutých obalů, 39 tun kovových obalů,  
941 tun čirého skla a 4 217 tun skla barevného. K do-
třídění na linkách dalších společností jsme pak dodali  
3 827 tun papíru a 3 002 tun plastů. Jsem rád, že 
výrobky z naší kompostárny si již našly své stálé  
zákazníky a že se nám vloni podařilo prodat 764 tun 
kompostu a 2 783 tun zeminového substrátu přímo  
z kompostárny a ve sběrných dvorech přes 5 tisíc 
18litrových pytlů kompostu a přes 10 tisíc pytlů zemi-
nového substrátu. Dobrý odbyt kompostu i substrátu 
je zapříčiněn jeho dlouhodobě vysokou kvalitou.

Další novinkou loňského roku se stal pilotní projekt 
experimentálního svozu gastroodpadů z pěti škol-
ních jídelen v Ostravě. Na základě jeho vyhodnocení 
se v roce 2017 město Ostrava rozhodlo rozšířit tento 
projekt na všechna školská zařízení v Ostravě-Poru-
bě. Zkušenosti z tohoto projektu určitě v budoucnu 
zúročíme při rozšiřování našich služeb stávajícím  
i novým zákazníkům.

ZPRÁVA JEDNATELE
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Poslední dobou se stávají „moderními“ podzemní 
kontejnery na separaci odpadů. Ačkoli nejsem zrov-
na příznivcem tohoto řešení pro složitější a dražší 
budování takových stanovišť i obsluhu jednotlivých 
nádob, OZO nemůže tento trend k vyšší estetizaci 
prostředí ve městě přehlížet. Proto jsme již koncem 
roku 2016 vybrali dodavatele speciální techniky k ob-
sluze podzemních i běžných kontejnerů, což by do 
budoucna mělo zefektivnit obsluhu již vybudova-
ných nebo nově vznikajících podzemních stanovišť. 
Dodávku tohoto speciálního svozového vozidla oče-
káváme v průběhu roku 2017.

OZO Ostrava je v regionu známá nejen pro své kvalit-
ní služby, ale také výchovou obyvatel ke správnému 
nakládání s odpady. Pravidelná již třináct let trvající 
činnost našeho Centra odpadové výchovy, spočíva-
jící zejména na vzdělávacích programech pro školy, 
bývá každoročně doplněna také rozsáhlými akcemi 
pro širokou veřejnost. V loňském roce to byl tradič-
ní Den otevřených dveří OZO, tentokrát netradičně  
v areálu skládky a kompostárny OZO. Tato zdařilá 
akce, na kterou přišlo více než 2 tisíce návštěvníků, 
ukázala, že lidé mají o činnosti spojené s nakládáním 
s odpady zájem a že jim není jedno, kde jejich odpa-
dy končí a jak je s nimi dále hospodařeno. To pro OZO 
znamená velký závazek k zodpovědnému nakládání  
s odpady a neustálému zlepšování postupů při sběru, 
svozu, třídění, využívání a odstraňování odpadů.

Za to, jak se nám doposud naše činnost daří, patří 
můj upřímný dík všem zaměstnancům – od dělníků 
po management, našemu vlastníku, statutárnímu 
městu Ostrava, i všem obchodním partnerům.

ing. karel belda
jednatel společnosti OZO Ostrava s.r.o.
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Vážené dámy a pánové,

dozorčí rada společnosti OZO Ostrava se v roce 2016 
sešla celkem šestkrát. Na svých zasedáních přezkoumala 
účetní závěrku za rok 2015, řešila plnění podnikatelského 
plánu společnosti na rok 2016 a schválila snížení základ-
ního kapitálu společnosti. Dozorčí rada dále sledovala 
průběh zpracování Plánu odpadového hospodářství 
statutárního města Ostravy na období 2017-2021 a stra-
nou její pozornosti nezůstala ani přijímaná opatření ke 
snížení zápachu na obecní kompostárně v Hrušově. 
Významným tématem jednání bylo také zavádění BIO 
popelnic jako nového prvku v systému nakládání s 
komunálními odpady ve městě. Musím konstatovat, 
že tato logisticky náročná akce byla ze strany OZO  
Ostrava zvládnuta s profesionalitou a že i při ní se pro-
jevila výborná úroveň spolupráce společnosti a města, 
jako jejího vlastníka. Jsem rád, že občané města projevili 
o pravidelný svoz zeleně zájem, a věřím, že tato nově  
zavedená služba přispěje ke zvýšení míry využití  
komunálního odpadu ve městě.

Dozorčí rada v uplynulém roce schvalovala také finanční 
dary a sponzorské příspěvky společnosti věnované 
na rozvoj kultury, sportu a volnočasových aktivit oby-
vatel města. Jménem všech členů dozorčí rady bych 
rád ocenil zejména finanční dar ve výši 2 milionů ko-
run věnovaný na vybudování dětského hřiště v areálu 
Ostravských výstav na Černé louce. OZO Ostrava je 
společností, kterou v moravskoslezském regionu nelze 
přehlédnout jak pro její kvalitní odpadové služby, tak  
i pro její společenskou odpovědnost v oblasti environ-
mentální, sociální i ekonomické. Svědčí o tom i čestné 
uznání za přijetí myšlenek společenské odpovědnosti 
udělené v roce 2016 společnosti za 2. – 5. místo v soutěži 
Cena hejtmana Moravskoslezského kraje za rok 2015.

Závěrem bych rád poděkoval vedení OZO Ostrava  
za promyšlené a svědomité řízení společnosti a všem  
jejím zaměstnancům za kvalitní práci při plnění svěřených 
úkolů. Děkuji také všem členům dozorčí rady společnosti 
za jejich práci v průběhu roku 2016.

Ing. František Kolařík
předseda dozorčí rady

ZPRÁVA PřEDSEDY DOZORČÍ RADY
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Obecné údaje

datum zápisu:  2. listopadu 1994 
spisová značka:  c 12647 vedená u krajského soudu v Ostravě 
Obchodní firma: OzO Ostrava s.r.o. 
sídlo: frýdecká 680/444, kunčice, 719 00 Ostrava  
identifikační číslo: 623 00 920 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
rozvahový den: 31. 12. 2016

Předmět POdnikání:

•  výroba plynu

•  distribuce plynu

•  podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

•  opravy silničních vozidel

•  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

•  provádění staveb, jejich změn a odstraňování

•  činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

•  montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

•  silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami  
o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat 
nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povo-
lené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Předmět činnOsti:

• pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

1.   Popis společnosti

PřÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVěRKY SPOLEČNOSTI  
OZO OSTRAVA S.R.O. ZA ROK 2016
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PřÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVěRKY SPOLEČNOSTI  
OZO OSTRAVA S.R.O. ZA ROK 2016

2.  Informace o použitých účetních metodách, 
obecných účetních zásadách a způsobech 
oceňování

2.1  základní východiska pro vypracování účetní závěrky

Účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhláškou MF ČR č. 500/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o účetnictví, 
Českými účetními standardy a dále v souladu s předpokladem neomezeného trvání účetní jednotky.

Zahraniční uživatel účetní závěrky by si měl ověřit, zda požadavky zákona o účetnictví jsou podobné, 
nebo se liší od těch, na které je zvyklý.

2.2  dlouhodobý nehmotný majetek

Software a ocenitelná práva jsou oceněny pořizovací cenou a jsou odepisovány rovnoměrně po dobu  
36 měsíců, resp. 72 měsíců.

2.3  dlouhodobý hmotný majetek

Pořízený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, 
náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Úroky hrazené během výstavby (poři-
zování) dlouhodobého hmotného majetku jsou zahrnovány do pořizovací ceny. Dlouhodobý hmotný 
majetek vyrobený ve společnosti je oceněn vlastními náklady, které zahrnují přímý materiál, přímé mzdy 
a výrobní režii.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu.  
Běžné opravy a údržba se účtují do nákladů.

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou vypočteny na základě předpokládané 
doby životnosti příslušného majetku z pořizovací ceny.

Ve společnosti jsou stanoveny tyto průměrné životnosti jednotlivých skupin dlouhodobého hmotného  
majetku:

budovy, haly, stavby 45 let

sítě - vodovodní, elektro, přípojky 30 let

stroje, zařízení, technologické celky 8 nebo 15 let

svozová technika, dopravní prostředky, speciální kontejnery 8 let

výpočetní a reprografická technika, osobní automobily 4 roky

dočasné stavby (skládka, kompostárna …) dle doby trvání stanovené stavebním 
úřadem
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2.4  zásoby

a)  zásoby nakupované: oceňují se v pořizovacích cenách. Nejvýznamnějším vedlejším nákladem souvi-
sejícím s pořízením je přepravné.

b)  zásoby vlastní výroby: jsou oceněny v plánových kalkulacích na úrovni vlastních nákladů, které zahr-
nují přímý materiál a mzdy, ostatní přímé náklady a výrobní režii.

Zásoby jsou minimálně jedenkrát ročně prověřovány z hlediska potřebnosti, použitelnosti a obrátkovosti. 
Nepotřebné a nepoužitelné zásoby jsou pak vyřazeny, buď odprodejem, nebo fyzickou likvidací.

2.5  způsob stanovení opravných položek

•  K pohledávkám se tvoří opravné položky do výše 100 % u pohledávek po lhůtě splatnosti delší než  
6 měsíců.

•  K pohledávkám přihlášeným do konkurzu se tvoří opravné položky ve výši 100 % v okamžiku přihlášení 
pohledávky do konkurzu v souladu s ustanovením § 8 zákona o rezervách.

•  K pohledávkám drobným (do 30 000,- Kč jmenovité hodnoty, u nichž není předpoklad úspěšného 
právního vymáhání), se tvoří opravné položky ve výši 100 % v souladu s ustanovením § 8c zákona  
o rezervách.

•   Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku a nedokončeným investicím se tvoří v případě, 
kdy z důvodu předpokládané nevyužitelnosti je reálná hodnota majetku nižší než hodnota účetní.

2.6  drobný hmotný majetek

Drobný hmotný majetek v ceně pořízení od 500,- Kč do 40 000,- Kč včetně s životností delší než 1 rok 
je účtován přímo do spotřeby a veden v operativní evidenci.

2.7  způsob přepočtu cizích měn na českou měnu

V průběhu účetního období je používán pro přepočet cizích měn:

• u faktur došlých (závazky) - pevný kurs ČNB platný k 1. 1. daného roku,

• u faktur vydaných (pohledávky) - aktuální kurs ČNB platný ke dni vystavení faktury,

• u operací na devizových účtech a pokladně - pevný kurs ČNB platný k 1. 1. daného roku,

• pro přepočet majetku a závazků v cizích měnách - kurs ČNB platný k rozvahovému dni.

2.8  Ocenění majetku reálnou hodnotou

Účetní jednotka používala ocenění reálnou hodnotou pouze u krátkodobých cenných papírů 
k obchodování (bankovní depozitní směnky). Jednalo se o depozitní směnky s jednodenní splatností.

Účetní jednotka nemá majetek, kde by byla povinnost ocenění reálnou hodnotou.

2.9  metodické změny v oceňování a účtování v roce 2016

Významné metodické změny nebyly v roce 2016 realizovány.
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3.  Doplňující údaje k rozvaze  
a výkazu zisku a ztráty

a. rozvaha

3.1  stav dlouhodobého nehmotného majetku

Dlouhodobý nehmotný majetek společnosti tvoří software a ocenitelná práva. 

Stav dlouhodobého nehmotného majetku v tis. Kč:

pořizovací cena oprávky zůstatková cena

Dlouhodobý nehmotný majetek - 2015 8 089 -5 283 2 807

Dlouhodobý nehmotný majetek - 2016 7 470 -5 173 2 297

    
3.2  stav dlouhodobého hmotného majetku

Společnost vlastní k 31. 12. 2016 dlouhodobý hmotný majetek ve výši 1 136 776 tis. Kč v pořizovacích ce-
nách. Z toho oprávky a opravné položky činí 630 069 tis. Kč. Zůstatková cena dlouhodobého hmotného 
majetku je 506 707 tis. Kč.

Rozpis dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2016 dle hlavních skupin v tis. Kč:

pořizovací cena
2016

oprávky, opravné
položky

zůstatková cena
2016

pozemky 37 596 0 37 596

stavby 529 161 -305 032 224 129
samostatné movité věci a soubory  
movitých věcí

422 071 -291 452 130 619

jiný dlouhodobý hmotný majetek 202 0 202

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 29 397 -28 412 985

poskytnuté zálohy na majetek 0 0 0

Rozpis dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2015 dle hlavních skupin v tis. Kč:

pořizovací cena
2015

oprávky, opravné
položky

zůstatková cena
2015

pozemky 37 596 0 37 596

stavby 527 514 -292 253 235 261
samostatné movité věci a soubory  
movitých věcí

392 661 -281 130 111 532

jiný dlouhodobý hmotný majetek 202 0 202

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 32 721 -28 412 4 309

poskytnuté zálohy na majetek 628 0 628

Účetní jednotka eviduje podmíněné aktivum provozní budovu, vážnici a příslušenství v areálu skládky 
TKO v Ostravě-Hrušově, které jsou zatím v majetku státu a které by měly být převedeny darovací smlou-
vou jako kompenzace za majetek prodaný ŘSD a.s. za účelem výstavby dálnice D47. Cena těchto objektů 
činí cca 21 000 tis. Kč.
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3.3  změny ve složení dlouhodobého hmotného majetku

V roce 2016 byly zařazeny do užívání následující hodnotově významnější položky majetku:

Samostatné movité věci a jejich soubory

speciální svozová vozidla 11 ks 37 769 tis. Kč

kolový nakladač 3 410 tis. Kč

kloubový nakladač 922 tis. Kč

vysokozdvižný vozík 892 tis. Kč

velkoobjemové kontejnery 535 tis. Kč

spektrometr rentgenový 573 tis. Kč

V roce 2016 byly vyřazeny hodnotově významnější položky majetku:

Samostatné movité věci a jejich soubory

speciální svozová vozidla 5 ks 13 735 tis. Kč

vysokozdvižný vozík 881 tis. Kč

software evidence nádob 618 tis. Kč

plynový chromatograf 621 tis. Kč

technologie ČOV 590 tis. Kč

Zůstatková cena vyřazeného majetku činí celkem 294 tis. Kč.

3.4  dlouhodobý finanční majetek

Celkový objem dlouhodobého finančního majetku v účetní hodnotě k 31. 12. 2016 je 110 879 tis. Kč. 

Tato částka představuje vázaný vklad v souvislosti s tvorbou zákonné rezervy na rekultivaci skládky 
komunálních odpadů v Ostravě-Hrušově. Tento vázaný účet je možno využívat pouze se souhlasem Kraj-
ského úřadu Moravskoslezského kraje. Hodnota tohoto vkladu není považována za peněžní prostředek 
uvedený v přehledu o peněžních tocích.

V roce 2016 byl realizován prodej obchodního podílu společnosti Frýdecká skládka a.s.

3.5  majetek ve finančním pronájmu

K 31. 12. 2016 nemá společnost žádnou smlouvu o finančním pronájmu.

3.6  majetek společnosti zatížený zástavním právem

Společnost nemá k 31. 12. 2016 žádný majetek zatížený zástavním právem.

Některé pozemky ve vlastnictví společnosti (k.ú. Hrušov, Přívoz, Kunčice nad Ostravicí) jsou zatíženy 
věcným břemenem, které zpravidla spočívá v právu chůze a jízdy po daném pozemku a dále též před-
kupním právem.

Oprávněnými z věcného břemene jsou zpravidla vlastníci sítí.
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3.7  drobný hmotný majetek

V roce 2016 společnost zaúčtovala do nákladů drobný hmotný majetek ve výši 14 706 tis. Kč, z toho 
hodnota popelových nádob a kontejnerů činí 13 503 tis. Kč.

Celkem společnost eviduje drobný hmotný majetek ve výši 142 526 tis. Kč v pořizovacích cenách, kte-
rý je evidován v operativní evidenci. Z výše uvedené částky je pořizovací hodnota popelových nádob  
a kontejnerů 121 135 tis. Kč.

3.8  Pohledávky

Celková výše pohledávek k 31. 12. 2016 ve jmenovité hodnotě (netto) činí 63 405 tis. Kč, z toho pohle-
dávky za odběrateli z obchodního styku 53 409 tis. Kč. 

Z výše uvedeného:

•  pohledávky k podnikům ve skupině činí 15 065 tis. Kč, jedná se o pohledávky ve lhůtě splatnosti,  
převážně za svoz komunálního odpadu.

3.9  úvěry, půjčky

K 31. 12. 2016 neměla společnost žádný bankovní úvěr. 

3.10  finanční majetek

Společnost má otevřené účty u těchto bank:

• Komerční banka a.s. - běžný účet a vázaný účet na zákonnou rezervu na rekultivaci skládky 

• UniCredit Bank a.s. - běžný účet

• Česká spořitelna a.s. - běžný účet

• JaT - spořící účet

3.11  závazky

Celková výše závazků se oproti roku 2015 snížila o 4 587 tis. Kč na 49 344 tis. Kč. Závazky z obchodních 
vztahů po lhůtě splatnosti větší než 30 dnů činí 0 Kč.

Výše dlouhodobého závazku (odložený daňový závazek) k 31. 12. 2016 činí 19 939 tis. Kč, počáteční stav 
k 1.1.2016 činil 18 029 tis. Kč.

Odložený daňový závazek je součtem:

•   odloženého daňového závazku vycházejícího z přechodného rozdílu mezi účetní a daňovou zůstat-
kovou cenou;

•   odložené daňové pohledávky vycházející z tvorby účetních opravných položek k pohledávkám, k dlou-
hodobému majetku, které mohou být v budoucnu daňově uznatelné;

•   odložené daňové pohledávky vycházející z tvorby účetních rezerv.

 Všechny závazky byly ve lhůtě splatnosti, s výjimkou závazků za našimi dlužníky, kdy se úhrady provádí 
formou zápočtu. 
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3.12  tvorba a čerpání rezerv

•   V průběhu roku 2016 byla vytvořena podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění 
zákonná rezerva na rekultivaci skládky a zajištění péče o skládku TKO v  Ostravě-Hrušově ve výši  
9 003 tis. Kč, čerpání bylo 431 tis. Kč. Protože výše zákonné rezervy na rekultivaci skládky ve výši  
122 169 tis. Kč nedostačuje na pokrytí předpokládaných nákladů (skládka se provozuje již od roku 1983 
a rezervy zákonné i ostatní začaly být tvořeny až od roku 1995), přistoupilo se v roce 1999 a 2000  
k tvorbě ostatní rezervy ve výši 24 237 tis. Kč, která má zajistit dostatečné vytvoření zdrojů na rekul-
tivaci skládky po dobu její předpokládané životnosti a na následnou péči po jejím uzavření. 

•   V minulých letech byla vytvořena účetní rezerva ve výši 11 152 tis. Kč na náklady spojené s budoucí 
likvidací objektu a komína zpracovatelského závodu v areálu v Kunčicích.

•   V roce 2016 byla vytvořena účetní rezerva na doplatek prémií a bonusů za rok 2016.

Celková výše rezerv k 31. 12. 2016 dosahuje částky 159 448 tis. Kč. 

b.  Výkaz zisku a ztráty

3.13  stav pracovníků a osobní náklady

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2016 činil 314.

Společnost poskytuje řídícím zaměstnancům, stejně jako ostatním zaměstnancům společnosti, penzijní 
připojištění. Společnost také poskytuje řídícím a dalším odpovědným zaměstnancům možnost používat 
služební osobní auta i k soukromým účelům. Tato nepeněžní forma hmotné zainteresovanosti je zdaněna 
daní ze závislé činnosti.

Odměny členům dozorčí rady včetně jednatele v roce 2016 činily 2 183 tis. Kč. 

Členům dozorčí rady a statutárním zástupcům bylo v roce 2016 poskytnuto pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou členy orgánů právnických osob. Jiná peněžitá nebo nepeněžitá plnění, jako jsou 
půjčky nebo úvěry, nejsou řídícím zaměstnancům, členům dozorčí rady, ani statutárním zástupcům po-
skytovány.

3.14  Hospodářský výsledek

V  roce 2016 společnost vykázala zisk před zdaněním ve výši 30 710 tis. Kč, výsledek hospodaření  
vstupující do bilance je 24 477 tis. Kč. 

Tržby za vlastní výrobky a služby se zvýšily ze 412 615 tis. Kč v roce 2015 na 415 459 tis. Kč v roce 2016, 
tj. nárůst o 0,7 %.  

Tržby za vlastní výrobky činily v  roce 2016 (palivo, kompost, vytříděné druhotné suroviny atd.)  
38 448 tis. Kč, tržby za služby 377 011 tis. Kč.  

Celkové výnosy společnosti činily 445 199 tis. Kč, výnosy ze zahraničí byly zcela nevýznamné.

V nákladech se kromě běžných nákladů v roce 2016 souvisejících s činností společnosti zúčtovala daň 
z příjmu za běžnou činnost - odložená ve výši 1 910 tis. Kč a daň z příjmu za běžnou činnost - splatná  
ve výši 4 322 tis. Kč.

3.15  závazky neuvedené v rozvaze

Společnost nemá žádné závazky neuvedené v rozvaze.
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Přílohu sestavila:
Ing. Iveta Sulková

Jednatel společnosti:
Ing. Karel Belda

Ostrava dne: 3. 3. 2017

3.16  dotace

Společnost v roce 2016 neobdržela žádnou dotaci. 

3.17  návrh na rozdělení zisku

Výsledek hospodaření po zdanění zúčtovat na nerozdě-
lený zisk minulých let.

4.  Odměna auditora
Smluvní odměna statutárnímu auditorovi za povinný  
audit účetní závěrky za rok 2016 činí 95 tis. Kč. Jiné  
služby nebyly auditorem společnosti poskytnuty.

5.  Následné události
 

Po datu účetní závěrky nedošlo k  žádným událostem, 
které by ovlivnily účetní závěrku sestavenou 
k  31. 12. 2016.

19



20



Označ.
a.

aktiVa
b

běžné účetní období
minulé  
období

brutto korekce netto netto

1 2 3 4

 aktiVa celkem 1 321 671 631 326 690 345 775 486

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek                          1 136 776 630 069 506 707 517 202

B.I.   Dlouhodobý nehmotný majetek 7 470 5 173 2 297 2 807

B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0

B.I.2. Ocenitelná práva 7 470 5 173 2 297 2 807

B.I.2.1. Software 6 863 4 824 2 039 2 447

B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva 607 349 258 360

B.I.3. Goodwill 0 0 0 0

B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0

B.I.5. Poskytnuté zálohy na DNM a nedokončený DNM 0 0 0 0

B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0

B.II.   Dlouhodobý hmotný majetek 1 018 427 624 896 393 531 389 527

B.II.1.   Pozemky a stavby 566 757 305 032 261 725 272 857

B.II.1.1.   Pozemky 37 596 0 37 596 37 596

B.II.1.2.   Stavby 529 161 305 032 224 129 235 261

B.II.2.   Hmotné movité věci a jejich soubory 422 071 291 452 130 619 111 532

B.II.3.   Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0

B.II.4.   Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 202 0 202 202

B.II.4.1.   Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0

B.II.4.2.   Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0

B.II.4.3.   Jiný dlouhodobý hmotný majetek 202 0 202 202

B.II.5.   Poskytnuté zálohy na DHM a nedokončený DHM 29 397 28 412 985 4 937

B.II.5.1.   Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 628

B.II.5.2.   Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 29 397 28 412 985 4 309

B.III.   Dlouhodobý finanční majetek 110 879 0 110 879 124 868

B.III.1.   Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0

B.III.2.   Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0

B.III.3.   Podíly - podstatný vliv 0 0 0 23 009

B.III.4.   Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv 0 0 0 0

B.III.5.   Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0

B.III.6.   Zápůjčky a úvěry – ostatní 0 0 0 0

B.III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 110 879 0 110 879 101 859

B.III.7.1.   Jiný dlouhodobý finanční majetek 110 879 0 110 879 101 859

B.III.7.2.   Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0

ROZVAHA V PLNém ROZSAHu  
KE DNI 31. 12. 2016
(v celých tisících Kč) za Kalendářní roK 2016
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Označ.
a.

aktiVa
b

běžné účetní období
minulé  
období

brutto korekce netto netto

1 2 3 4

C. Oběžná aktiva 182 146 1 257 180 889 257 126

C.I.  Zásoby 13 817 0 13 817 9 597

C.I.1. Materiál 13 289 0 13 289 8 942

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 0

C.I.3. Výrobky a zboží 528 0 528 655

C.I.3.1. Výrobky 528 0 528 655

C.I.3.2. Zboží 0 0 0 0

C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0

C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0

C.II. Pohledávky 64 662 1 257 63 405 61 153

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 284 0 284 281

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0

C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0

C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0

C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 284 0 284 281

C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky 0 0 0 0

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 284 0 284 281

C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0

C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 0 0 0 0

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 64 378 1 257 63 121 60 872

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 39 595 1 257 38 338 40 102

C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 15 065 0 15 065 14 649

C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 42

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 9 718 0 9 718 6 079

C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 0 0 0 0

C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0

C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 4 698 0 4 698 0

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 6 0 6 68

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 5 000 0 5 000 6 000

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 14 0 14 11

C.III. Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0

C.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0

C.III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0

C.IV. Peněžní prostředky 103 667 0 103 667 186 376

C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 436 0 436 582

C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 103 231 0 103 231 185 794

D.  Časové rozlišení aktiv 2 749 0 2 749 1 158

D.1. Náklady příštích období 2 070 0 2 070 585

D.2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0

D.3. Příjmy příštích období 679 0 679 573
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Označ.
a.

PasiVa
b

stav v 
běžném 
období

stav v 
minulém 
účetním 
období

5 6

PasiVa celkem      690 345 775 486

A. Vlastní kapitál   481 298 569 629

A.I. Základní kapitál                    294 206 409 206

A.I.1. Základní kapitál 294 206 409 206

A.I.2. Vlastní podíly (-) 0 0

A.I.3. Změny základního kapitálu 0 0

A.II. Ážio a kapitálové fondy 60 -2 131

A.II.1. Ážio 0 0

A.II.2. Kapitálové fondy 60 -2 131

A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 60 60

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0 -2 191

A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací 0 0

A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací 0 0

A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 0 0

A.III. Fondy ze zisku 33 103 29 107

A.III.1. Ostatní rezervní fondy 33 103 29 107

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 0 0

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 129 452 93 489

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 129 452 93 489

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0

A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let 0 0

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/ 24 477 39 958

A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 0 0

B + C CIZÍ ZDROJE 208 793 205 766

B. Rezervy 159 448 151 835

B.1. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0

B.2. Rezerva na daň z příjmů 0 0

B.3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 122 169 113 597

B.4. Ostatní rezervy 37 279 38 238

C. Závazky 49 345 53 931

C.I. Dlouhodobé závazky 19 940 18 029

C.I.1. Vydané dluhopisy 0 0

C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 0 0

C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 0 0

C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím 0 0

C.I.3. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0

C.I.4. Závazky z obchodních vztahů 0 0

C.I.5. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0

C.I.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0
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Označ.
a.

PasiVa
b

stav v 
běžném 
období

stav v 
minulém 
účetním 
období

5 6

C.I.7.  Závazky - podstatný vliv 0 0

C.I.8. Odložený daňový závazek 19 940 18 029

C.I.9. Závazky - ostatní 0 0

C.I.9.1. Závazky ke společníkům 0 0

C.I.9.2. Dohadné účty pasivní 0 0

C.I.9.3. Jiné závazky 0 0

C.II. Krátkodobé závazky 29 405 35 902

C.II.1. Vydané dluhopisy 0 0

C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 0 0

C.II.1.2. Ostatní dluhopisy 0 0

C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím 0 0

C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 4 0

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 13 937 21 088

C.II.5. Krátkodobé směnky k úhradě 0 0

C.II.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 115 117

C.II.7. Závazky - podstatný vliv 0 19

C.II.8. Závazky ostatní 15 349 14 677

C.II.8.1. Závazky ke společníkům 0 0

C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 6 810 7 106

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 4 136 4 294

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 3 806 2 836

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 54 36

C.II.8.7. Jiné závazky 543 406

D. Časové rozlišení pasiv 254 91

D.1. Výdaje příštích období 254 91

D.2. Výnosy příštích období 0 0
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Označ.
a.

PasiVa
b

stav v 
běžném 
období

stav v 
minulém 
účetním 
období

5 6

C.I.7.  Závazky - podstatný vliv 0 0
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C.II.1. Vydané dluhopisy 0 0

C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 0 0

C.II.1.2. Ostatní dluhopisy 0 0

C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím 0 0

C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 4 0

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 13 937 21 088

C.II.5. Krátkodobé směnky k úhradě 0 0

C.II.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 115 117

C.II.7. Závazky - podstatný vliv 0 19

C.II.8. Závazky ostatní 15 349 14 677

C.II.8.1. Závazky ke společníkům 0 0

C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 6 810 7 106

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 4 136 4 294

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 3 806 2 836

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 54 36

C.II.8.7. Jiné závazky 543 406

D. Časové rozlišení pasiv 254 91

D.1. Výdaje příštích období 254 91

D.2. Výnosy příštích období 0 0

VÝKAZ ZISKu A ZTRÁTY V PLNém ROZSAHu  
KE DNI 31. 12. 2016
(v celých tisících Kč) za Kalendářní roK 2016

Označ.
a.

teXt
b

skutečnost v účetním období

běžném
1

minulém
2

     I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 415 459 412 615

     II. Tržby za prodej zboží 0 0

A. Výkonová spotřeba 151 946 139 139

A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0

A.2. Spotřeba materiálu a energie 68 874 64 386

A.3. Služby 83 072 74 753

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 127 -223

C. Aktivace (-) 0 0

D. Osobní náklady 165 794 158 917

D.1. Mzdové náklady 118 045 113 674

D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 47 749 45 243

D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 43 888 41 537

D.2.2. Ostatní náklady 3 861 3 706

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 40 412 41 135

E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 40 742 41 783

E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 40 921 40 443

E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné -179 1 340

E.2. Úpravy hodnot zásob 0 0

E.3. Úpravy hodnot pohledávek -330 -648

    III. Ostatní provozní výnosy 4 269 4 629

    III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 1 091 1 323

    III.2. Tržby z prodaného materiálu 11 249

    III.3. Jiné provozní výnosy 3 167 3 057

F. Ostatní provozní náklady 30 615 28 999

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 195 161

F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu 10 79

F.3. Daně a poplatky 15 665 13 964

F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 7 613 6 974

F.5.  Jiné provozní náklady 7 132 7 821

* Provozní výsledek hospodaření 30 834 49 277

25



Označ.
a.

teXt
b

skutečnost v účetním období

běžném
1

minulém
2

    IV.  Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 25 200 0

    IV.1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0

    IV.2. Ostatní výnosy z podílů 25 200 0

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 25 200 0

    V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0

    V.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého fin. majetku - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0

    V.2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 0 0

    VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 271 836

    VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0

    VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 271 836

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 0 0

J. Nákladové úroky a podobné náklady 0 0

J.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0

J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 0 0

    VII. Ostatní finanční výnosy 0 12

K. Ostatní finanční náklady 395 561

* finanční výsledek hospodaření -124 287

** Výsledek hospodaření před zdaněním 30 710 49 564

L. Daň z příjmů 6 232 9 606

L.1. Daň z příjmů splatná 4 322 8 927

L.2. Daň z příjmů odložená 1 910 679

** Výsledek hospodaření po zdanění 24 477 39 959

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 0 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období 24 477 39 959

* čistý obrat za účetní období (i. + ii. + iii. + iV. + V. + Vi. + Vii.) 445 199 418 092
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PřEHLED O PENěŽNÍcH TOcÍcH
KE DNI 31. 12. 2016
(v celých tisících Kč) za Kalendářní roK 2016

P. stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 186 376

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z. Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním 30 710

A.1 Úpravy o nepeněžní operace 47 238

A.1.1 Odpisy stálých aktiv s výjimkou ZC prodaných stálých aktiv a umořování oceňovacího rozdílu  
k nabytému majetku a goodwilu k nabytému majetku 40 921

A.1.2 Změna stavu opravných položek, rezerv 7 103

A.1.3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -896

A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku 0

1.5 Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky -270

1.6 Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 380

a.* čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu 77 948

A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -4 482

A.2.1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení 805

A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení -1 067

A.2.3 Změna stavu zásob -4 220

A.2.4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů 0

a.** čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 73 466

A.3 Vyplacené úroky s vyjímkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku 0

A.4 Přijaté úroky 270

A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období -9 043

A.6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy včetně daně z příjmů 0

A.7 Přijaté dividendy a podíly na zisku 0

a.*** čistý peněžní tok z provozní činnosti 64 693

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -58 693

B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 26 291

B.3 Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám 0

b.*** čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -32 402

Peněžní toky z finanční činnosti

C.1 Dopady změn dlouhodobých, respektive krátkodobých závazků 0

c.2 dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty -115 000

C.2.1 Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení základního kapitálu 0

C.2.2 Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům -115 000

C.2.3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0

C.2.4 Úhrada ztráty společníky 0

C.2.5 Přímé platby na vrub fondů 0

C.2.6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně 0

c.*** čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -115 000

f. čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků -82 709

r. stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období 103 667

27



PřEHLED O ZměNÁcH VLASTNÍHO KAPITÁLu
 KE DNI  31. 12. 2016
(v celých tisících Kč)

skutečnost v účetním období

sledovaném minulém

a.  základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účet 411)

 1. počáteční zůstatek 409 206 409 206

 2. zvýšení 0 0

 3. snížení 115 000 0

 4. konečný zůstatek 294 206 409 206

b.  základní kapitál nezapsaný (účet 419)

 1. počáteční zůstatek 0 0

 2. zvýšení 115 000 0

 3. snížení 115 000 0

 4. konečný zůstatek 0 0

c.  a.+/-b. se zohledněním účtu 252

 1. počáteční zůstatek A. +/- B. 409 206 409 206

 2. počáteční zůstatek vlastních akcií a obchodních podilů 0 0

 3. zvýšení stavu účtu 252 0 0

 4. snížení stavu účtu 252 0 0

 5. konečný zůstatek účtu 252 0 0

 6. konečný zůstatek A. +/- B. se zohledněním účtu 252 294 206 409 206

d.  emisní ážio (účet 412)

 1. počáteční zůstatek 0 0

 2. zvýšení 0 0

 3. snížení 0 0

 4. konečný zůstatek 0 0

e.  rezervní fondy (účet 421)

 1. počáteční zůstatek 29 107 25 445

 2. zvýšení 3 996 3 662

 3. snížení 0 0

 4. konečný zůstatek 33 103 29 107

f.  Ostatní fondy ze zisku (účet 427)

 1. počáteční zůstatek 0 0

 2. zvýšení 0 0

 3. snížení 0 0

 4. konečný zůstatek 0 0

g.  kapitálové fondy (účet 413)

 1. počáteční zůstatek 60 60

 2. zvýšení 0 0

 3. snížení 0 0

 4. konečný zůstatek 60 60
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PřEHLED O ZměNÁcH VLASTNÍHO KAPITÁLu
 KE DNI  31. 12. 2016
(v celých tisících Kč)

skutečnost v účetním období

sledovaném minulém

H.  rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření (účty 414 + 418)

 1. počáteční zůstatek -2 192 -3 610

 2. zvýšení 2 192 1 418

 3. snížení

 4. konečný zůstatek 0 -2 192

i.  zisk účetních období (účet 428 + zůstatek na straně d účet 431)

 1. počáteční zůstatek 133 448 117 150

 2. zvýšení 0 0

 3. snížení 3 996 23 661

 4. konečný zůstatek 129 452 93 489

j.  ztráta účetních období (účet 429 + zůstatek na straně md účtu 431)

 1. počáteční zůstatek 0 0

 2. zvýšení 0 0

 3. snížení 0 0

 4. konečný zůstatek 0 0

ji.  jiný výsledek minulých období (účet 426)

 1. počáteční zůstatek 0 0

 2. zvýšení 0 0

 3. snížení 0 0

 4. konečný zůstatek 0 0

k.  zisk / ztráta za účetní období po zdaněn

 1. počáteční zůstatek 0 0

 2. zvýšení 24 477 39 959

 3. snížení 0 0

 4. konečný zůstatek 24 477 39 959

X.  Vlastní kapitál celkem

 1. počáteční zůstatek 569 629 548 251

 2. zvýšení 145 665 45 039

 3. snížení 233 996 23 661

 4. konečný zůstatek 481 298 569 629
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ZPRÁVA NEZÁVISLéHO AuDITORA
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1. Popis účetní jednotky-ovládané osoby

datum zápisu 2. listopadu 1994
spisová značka c 12647 vedená u krajského soudu v Ostravě
Obchodní firma OzO Ostrava s.r.o.
sídlo frýdecká 680/444, kunčice, 719 00 Ostrava 
identifikační číslo: 623 00 920
Právní forma společnost s ručením omezeným
rozvahový den 31. 12. 2016

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 byla zpracována ve smyslu ustanovení § 82,  
zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích v platném znění.

2. Popis vztahů mezi propojenými osobami v účetním období

a) smlouvy uzavřené mezi ovládající osobou a ovládanou osobou

statutární město Ostrava     
ič 00845451
Číslo smlouvy 01330/1997
Plnění Smlouva o zajištění sběru, svozu a zneškodňování komunálního odpadu
Protiplnění cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma nevznikla

Čísla smluv  05111067, 05120060, 05120869, 05120974, 05130166, 05130292, 05130414, 05140006, 
05140027, 05140245, 05140248, 05140263, 05150015, 05150051, 05150052, 05150109, 
05190190, 05150207, 05160008, 05160164, 05160341

Plnění Smlouvy o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů
Protiplnění cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma nevznikla

Na základě rozhodnutí ovládající osoby byl za rok 2015 vyplacen podíl na zisku.

b) smlouvy uzavřené mezi osobami ovládanými statutárním městem Ostrava (§ 66 a obchodního 
zákoníku)

dopravní podnik Ostrava a.s.
ič 61974757
Číslo smlouvy P020040041, 05150330, 05160032
Plnění Smlouva o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů
Protiplnění cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma nevznikla

Číslo smlouvy D13477
Plnění Smlouva o dopravě
Protiplnění cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma nevznikla
  
dům kultury akord Ostrava-zábřeh, s r.o.
ič 47973145
Číslo smlouvy P020010339, 05120851
Plnění Smlouva o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů
Protiplnění cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma nevznikla 

Číslo smlouvy D13071, D13373, D13542
Plnění Smlouva o reklamě, službách
Protiplnění cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma nevznikla
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dům kultury města Ostravy, a.s.    
ič 47151595
Číslo smlouvy P020010332, 05120004
Plnění Smlouva o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů
Protiplnění cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma nevznikla
  
krematorium Ostrava, a.s.
ič 25393430
Číslo smlouvy P020010996, 05150035
Plnění Smlouva o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů
Protiplnění cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma nevznikla

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.    
ič 25816977
Číslo smlouvy P020030488, 05120198
Plnění Smlouva o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů
Protiplnění cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma nevznikla  

Číslo smlouvy D13298, D13289
Plnění Smlouva o provádění údržby zeleně
Protiplnění cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma nevznikla 
 
Ostravské komunikace, a.s. 
ič 25396544
Číslo smlouvy P020010092, 05030244
Plnění Smlouva o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů
Protiplnění cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma nevznikla

Číslo smlouvy D40041
Plnění Smlouva o dílo-zimní údržba a očista města Studénka
Protiplnění cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma nevznikla
  
Číslo smlouvy D20178
Plnění Smlouva o pronájmu míst na sloupech veřejného osvětlení   
Protiplnění cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma nevznikla

Číslo smlouvy D20289
Plnění Smlouva o pronájmu techniky  
Protiplnění cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma nevznikla

Číslo smlouvy D13296, D13229, D13670
Plnění Smlouva o strojním čištění
Protiplnění cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma nevznikla
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Ostravské výstavy, a.s. 
ič 25399471
Číslo smlouvy P020011278, 05120096
Plnění Smlouva o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů
Protiplnění cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma nevznikla  

Číslo smlouvy D13264
Plnění Smlouva o pronájmu reklamních ploch
Protiplnění cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma nevznikla  

Číslo smlouvy D13337
Plnění Finanční dar-výstavba dětského hřiště
Protiplnění cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma nevznikla  
  
OVanet a.s.      
ič 25857568
Číslo smlouvy P020202066
Plnění Smlouva o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů
Protiplnění cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma nevznikla 

sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.  
ič 25385691
Číslo smlouvy P020011843, 05120207
Plnění Smlouva o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů
Protiplnění cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma nevznikla  

Číslo smlouvy D1349
Plnění Smlouva o reklamě
Protiplnění cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma nevznikla  

technické služby, a.s. slezská Ostrava   
ič 47674725
Číslo smlouvy 05120153
Plnění Smlouva o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů  
Protiplnění cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma nevznikla 

Číslo smlouvy D20275
Plnění Smlouva o pronájmu nebytových prostor (sběrný dvůr)  
Protiplnění cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma nevznikla 

dk POklad, s.r.o.  
ič 47670576
Číslo smlouvy 05130015
Plnění Smlouva o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů
Protiplnění cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma nevznikla
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VítkOVice aréna, a.s.
ič 25911368
Číslo smlouvy P020202621, 05120196
Plnění Smlouva o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů
Protiplnění cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma nevznikla 

Ostravský informační servis s.r.o.    
ič 26879280
Číslo smlouvy P020207558
Plnění Smlouva o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů
Protiplnění cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma nevznikla 

3. Ostatní právní úkony a opatření

V uplynulém účetním období neučinila ovládaná osoba OZO Ostrava s.r.o. žádné jiné právní úkony, ani jiná 
opatření v zájmu nebo na popud ovládající osoby Statutárního města Ostravy, popř. v zájmu touto osobou 
ovládaných osob, které jsou společnosti OZO Ostrava s.r.o. známy, které by jakýmkoliv způsobem měly vliv na 
ovládanou osobu, způsobovaly jí výhody, nevýhody, případně újmu.

Ostrava 3.3.2017         Ing. Karel Belda
              jednatel
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