
výroční zpráva 2014





výroční zpráva 2014

3

Obsah

Základní údaje o společnosti .......................................................................................... 4

organiZační schéma.................................................................................................................. 5

Zpráva jednatele společnosti ......................................................................................... 6

Zpráva předsedy doZorčí rady  ....................................................................................... 8

příloha účetní Závěrky společnosti  

oZo ostrava s.r.o. Za rok 2014 ..........................................................................................10

   i. popis společnosti  ........................................................................................................................ 11

   ii. informace o použitých účetních metodách,  

        obecných účetních zásadách a způsobech oceňování .............................................. 12

   iii. doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztrát ....................................................... 13

roZvaha v plném roZsahu ke dni  31. 12. 2014 ...........................................................18

vÝkaZ Zisku a Ztráty v plném roZsahu ke dni  31. 12. 2014 ............................24

grafy ...................................................................................................................................................28

Zpráva auditora ........................................................................................................................34

Zpráva o vZtaZích meZi propojenÝmi osobami Za rok 2014 .......................38



4

základní údaje o společnosti

Obecné údaje
datum zápisu: 2. listopadu 1994
obchodní firma: oZo ostrava s.r.o.
sídlo: ostrava, frýdecká 680/444, psč 719 00
identifikační číslo: 62300920
právní forma: společnost s ručením omezeným
místo zápisu: krajský soud v ostravě, oddíl c, vložka 
12647
rozvahový den: 31. 12. 2014

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 zaří-

zení,
*  silniční motorová doprava – nákladní provozovaná 

vozidly nebo jízdními soupravami o největší povo-
lené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 
k přepravě zvířat nebo věcí, – nákladní provozovaná 
vozidly nebo jízdními soupravami o největší povole-
né 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, jejíž působnost vykonává rada sta-

tutárního města ostravy,

·  jednatel – ing. karel belda, bytem stará ves nad on-
dřejnicí, Zámecká 377,

·  prokurista – ing. petr bielan, bytem bohumín-Zábla-
tí, rychvaldská 329, který je současně technickým 
náměstkem společnosti.

dOzOrčí rada
složení dozorčí rady do 15. 12. 2014 (ukončení čtyřleté-
ho funkčního období):
dalibor gříšek - předseda
doc. ing. Zuzana kučerová, ph.d. – místopředsedkyně
ing. františek kolařík – člen
monika schromová – člen
vladimír marek – člen

složení nové dozorčí rady od 28. 1. 2015:
ing. simona piperková – předsedkyně
bc. martin pražák, dis. – místopředseda
ing. františek kolařík – člen
petr veselka – člen
václav Štolba – člen
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organizační schéma

vaLná HroMaDa

Dozorčí raDa

JEDnaTEL

Sekretariát Ekonomický náměstek provozovna 1
Komunální odpad

provozovna 2
zpracování odpadu

provozovna 3
Skládka odpadu

provozovna 5
průmyslové odpady

provozovna 7
Doprava a objemné 

odpady

provozovna 8
Interní služby

Technický náměstek

Útvar Bozp a po Útvar plánu, financí 
a cen

Útvar investic

Útvar právní Útvar nákupu
a odbytu

Útvar zásobování

Hlavní sklad

Útvar propagace  
a ekologické výchovy

Útvar ekonomiky prá-
ce a personálních věcí

Útvar ekologie 
a vodního hospodářství

Útvar informační 
techniky

Útvar řízení kvality 
a EMS

Útvar informační 
soustavy
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vážené dámy a pánové,
rok 2014 byl pro společnost oZo ostrava mimořádně 
úspěšný v oblasti využívání odpadů i po stránce ekono-
mické. podařilo se nám dosáhnout zisku před zdaněním 
ve výši 45 038 tis. kč, což po zdanění činí 36 615 tis. kč. 
kromě této skutečnosti považuji za nejcennější úspěchy 
společnosti ve dvou oblastech – v oblasti výroby paliva 
z odpadů a v oblasti motivace zaměstnanců společnosti.
výroba paliva paloZo je důležitá nejen pro energetic-
ké využívání odpadu, ale vzhledem k předpokládané kon-
cepci statutárního města ostravy také při řešení otázky 
nakládání se směsným komunálním odpadem v dalších le-
tech. v roce 2014 jsme vyrobili 15 555 tun paliva a dosáh-
li tak rekordního množství v celé čtrnáctileté historii této 
činnosti. jsem rád, že po celou tuto dobu jsme se moh-
li opřít o spolehlivého obchodního partnera a po dlouhé 
roky i jediného odběratele, společnost cement hranice. 
i když se nám v posledních letech podařilo získat i další 
odbytiště pro palivo paloZo ve vápence v mokré, hranic-
ká cementárna zůstává naším hlavním partnerem a i díky 
výborné spolupráci s ní se nám v uplynulém roce podaři-
lo dosáhnout skvělých výsledků na poli energetického vy-
užívání odpadů. 

rád bych vyzvedl i vysoké pracovní nasazení a aktivitu za-
městnanců oZo ostrava, kteří jsou jedním z nejvýznam-
nějších prvků přispívajících k výborným hospodářským 
výsledkům společnosti. jsem rád, že se nám daří stále více 
zaměstnanců společnosti motivovat k přípravě nových 
podnikatelských aktivit, vymýšlení nových procesů či zlep-
šení těch stávajících. již několik let se ti nejaktivnější pře-
devším z řad vyššího a středního managementu pravidel-
ně scházejí na radě změn a předkládají své návrhy na ře-
šení provozních i rozvojových otázek. v roce 2014 k této 
platformě přibyla ještě jedna, a to skupina tzv. interních 
konzultantů, vybraných hlavně ze zaměstnanců dělnic-
kých profesí. ti jednak prošli celoročním školením v oblasti 
řízení procesů uvnitř firmy, ale na závěrečném workshopu 
také předložili své návrhy na řešení nejrůznějších provoz-
ních problémů. byl jsem velice mile překvapen vysokým 
nasazením jednotlivých účastníků, ale také okamžitou vy-
užitelností navrhovaných řešení a úrovní jejich prezentace. 
věřím, že se nám v dalších letech bude dařit zapojit ještě 
více zaměstnanců, jejichž návrhy společnosti nejen přiná-
šejí praktická řešení, ale jsou i zdrojem úspor, snižování ná-
kladů a zvyšování produktivity práce. s potěšením konsta-
tuji, že naše před rokem stanovené vize, poslání a hodnoty 
jsou v každodenním životě společnosti oZo ostrava sku-
tečně naplňovány.

veškeré naše aktivity stále provází snaha s odpady na-
kládat tak, abychom zajistili postupné zvyšování míry je-
jich využívání na úkor prosté likvidace na skládce. stá-
le vyhledáváme a prověřujeme nové postupy a technolo-
gie, které by k materiálovému i energetickému využívá-
ní odpadů přispěly, a snažíme se rozvíjet ty činnosti, kte-
ré už nyní jsou důležitými počiny na cestě k jedné z na-
šich hodnot – čisté budoucnosti. jsou jimi třídění odpa-
dů, výroba kompostu a substrátu, přibližování našich  

služeb potřebám zákazníků i jejich osvěta v oblasti naklá-
dání s odpady. 

na našich dotřiďovacích linkách plastů a skla byly v uply-
nulém roce zpracovány tisíce tun odpadů a získány čis-
tě vytříděné suroviny, vhodné k prodeji dalším zpraco-
vatelům: 903 tun bílého skla a 3 962 tun skla barevné-
ho, 421 tun pet lahví, roztříděných navíc do šesti skupin 
podle požadavků našich odběratelů, 45 tun dutých plastů 
a 185 tun dalších plastů vhodných k materiálovému využití, 
dále 17 tun nápojových kartonů a 38 tun kovových obalů. 
naše kompostárna se v roce 2014 vyrovnala s mimořád-
nými návozy biologicky rozložitelných odpadů ze zeleně 
a prokázala, že jsme zde schopni vyrábět kvalitní produk-
ty, kompost a zeminový substrát, a prodat je zájemcům 
z řad měst, obcí, firem i občanů, případně je využívat pro 
vlastní potřeby při rekultivaci naší skládky. v uplynulém 
roce bylo zákazníkům prodáno celkem 2 454 t kompostu 
a substrátu, pro účely rekultivace svahů skládky pak bylo 
využito 9 956 t těchto výrobků.

především za účelem prevence vzniku černých skládek 
a zkvalitnění služeb občanům města ostravy zaměřili jsme 
se v uplynulém roce na významný prvek systému nakládá-
ní s odpady ve městě, sběrné dvory. došlo ke zprovoznění 
dalšího prostorného a všem současným požadavkům vy-
hovujícího sběrného dvora v ostravě-radvanicích a také 
ke sjednocení služeb všech 12 sběrných dvorů v ostravě 
do tří provozních modelů. na propagaci funkce sběrných 
dvorů byla zaměřena i naše loňská osvětová kampaň pro 
širokou veřejnost. občany jsme pozvali nejen na prohlíd-
ku sběrných dvorů, ale v červnu 2014 i na tradiční den ote-
vřených dveří v areálu sídla společnosti oZo ostrava. Zá-
jem především rodin s dětmi svědčí o tom, že obyvatelé 
naší svozové oblasti si už zvykli, že oZo je nejen kvalitním 
poskytovatelem služby svozu odpadů, ale i neúnavným 
propagátorem zodpovědného nakládání s odpady. naším 
centrem odpadové výchovy opět proudily celý rok davy 
dětí, ale začali jsme výrazněji environmentální problemati-
ku odpadů s mladou generací komunikovat i prostřednic-
tvím sociálních sítí. Za přijetí myšlenek společenské odpo-
vědnosti v oblastech sociální, ekonomické i environmen-
tální obdržela naše společnost čestné uznání hejtmana 
moravskoslezského kraje.

všech těchto úspěchů by nebylo možno dosáhnout nebýt 
týmové práce našich zaměstnanců, stabilních vztahů s vý-
znamnými obchodními partnery a výrazné podpory na-
šeho vlastníka, statutárního města ostravy. všem jim pro-
to děkuji a věřím, že se nám i v dalších letech bude spo-
lečně dařit rozvíjet aktivity na poli zodpovědného hospo-
daření s odpady a rozvoje regionu, ve kterém společnost 
oZo ostrava působí.

Ing. Karel Belda
jednatel společnosti
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vážené dámy a pánové, 
dozorčí rada společnosti oZo ostrava se v roce 2014 
sešla celkem pětkrát. na svých zasedáních posuzova-
la plnění podnikatelského a investičního plánu společ-
nosti a věnovala se také schvalování finančních darů na 
rozvoj kultury a sportu v regionu a smlouvám o rekla-
mě a propagaci společnosti. důležitým tématem byla 
rovněž příprava výstavby v. etapy skládky tuhého ko-
munálního odpadu v ostravě-hrušově. dozorčí rada 
konstatuje, že při své kontrolní činnosti neshledala žád-
né závažné nedostatky týkající se řízení a vedení spo-
lečnosti oZo ostrava.

rád bych všem členům dozorčí rady společnosti oZo 
ostrava poděkoval za jejich zodpovědnou práci nejen 
v roce 2014, ale po celé čtyřleté funkční období, které 
k  dnešnímu dni končí. poděkování za kvalifikované ří-
zení společnosti patří i vrcholnému managementu oZo 
ostrava. přeji společnosti oZo ostrava, aby se jí i v dal-
ším období dařilo naplňovat stanovenou vizi, být lídrem 
v oblasti nakládání s odpady, aplikovat špičkové a efek-
tivní metody svozu, zpracování a využívání odpadů.

Dalibor Gříšek
předseda dozorčí rady

15. 12. 2014
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i. POPis sPOlečnOsti 

1.1 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. 2014

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 povo-
lené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 
k přepravě zvířat nebo věcí, – nákladní provozovaná 
vozidly nebo jízdními soupravami o největší povole-
né hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 
k přepravě zvířat nebo věcí.

předmět činnosti:
•	 pronájem	nemovitostí,	bytů	a	nebytových	prostor.

změny a dodatky v obchodním rejstříku:
•	 na	základě	změny	legislativy	od	1.	1.	2014	byly	prove-

deny změny v zápise do obchodního rejstříku,
•	 společnost	 se	podřídila	 zákonu	o	obchodních	kor-

poracích jako celku postupem podle § 777 odst. 
5. zákona č. 90/2012 sb. 

1.2 Orgány sPOlečnOsti

•	 valná	hromada,	jejíž	působnost	vykonává	Rada	sta-
tutárního města ostravy,

•	 jednatel	–	Ing.	Karel	Belda,	bytem	Stará	Ves	nad	On-
dřejnicí, Zámecká 377,

•	 prokurista	-	Ing.	Petr	Bielan,	bytem	Bohumín-Zábla-
tí, rychvaldská 329, který je současně technickým 
náměstkem společnosti.

1.3 dOzOrčí rada

složení dozorčí rady do 15. 12. 2014 (ukončení čtyřle-
tého funkčního období):
 dalibor gříšek – předseda
 doc. ing. Zuzana kučerová, ph.d. – 
 místopředsedkyně
 ing. františek kolařík – člen
 monika schromová – člen
 vladimír marek – člen

složení nové dozorčí rady od 28. 1. 2015:
 ing. simona piperková – předsedkyně
 bc. martin pražák, dis. – místopředseda
 ing. františek kolařík – člen
 petr veselka – člen
 václav Štolba – člen

1.4 základní kaPitál

Základní kapitál společnosti činil k 31. 12. 2014 celkem 
409 206 tis. kč. v průběhu roku 2014 nedošlo ke změ-
nám.
jediným společníkem a současně zakladatelem spo-
lečnosti je statutární město ostrava.

1.5 Organizace sPOlečnOsti

v čele společnosti stojí jednatel, který má dva náměst-
ky – ekonomického a technického.
společnost má dvoustupňový systém řízení: společ-
nost – provozovna. 
provozovny tvoří samostatné organizační a ekonomic-
ké jednotky a jsou specializovány na jednotlivé činnos-
ti společnosti.
na úrovni vedení společnosti je zřízena správa, která 
zajišťuje ekonomické a správní činnosti.
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ii. 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 před-
pisů, vyhláškou mf čr č. 500/2002 sb., kterou se pro-
vádí 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 pořizova-
cí cenou a jsou odepisovány rovnoměrně po dobu 36 
měsíců, resp. 72 měsíců.

2.3 dlOuhOdObý hmOtný majetek 

pořízený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn v po-
řizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, nákla-
dy na dopravu, clo a další náklady s pořízením souvise-
jící. úroky hrazené během výstavby (pořizování) dlou-
hodobého hmotného majetku jsou zahrnovány do po-
řizovací ceny. dlouhodobý hmotný majetek vyrobený 
ve společnosti je oceněn vlastními náklady, které zahr-
nují 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 ma-
jetku 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

2.4 zásOby

a) Zásoby nakupované: oceňují se v pořizovacích ce-
nách. 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	 konkursu	 se	 tvoří	
opravné položky ve výši 100 %, v okamžiku přihláše-
ní pohledávky do konkursu v souladu s ustanovením 
§ 8 zákona o rezervách.

•	 K	pohledávkám	drobným	(do	30	000	Kč	 jmenovi-
té hodnoty) se tvoří opravné položky ve výši 100 % 
v souladu s ustanovením § 8c zákona o rezer-
vách. 

•	 Opravná	položka	k	dlouhodobému	hmotnému	ma-
jetku a nedokončeným investicím se tvoří v případě, 
kdy z důvodu předpokládané nevyužitelnosti, je re-
álná 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 účto-
ván 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.

příloha účetní závěrky společnosti ozo ostrava s.r.o. za rok 2014
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2.8 Ocenění majetku reálnOu hOdnOtOu

účetní jednotka používá ocenění reálnou hodnotou 
pouze u krátkodobých cenných papírů k obchodová-
ní (bankovní depozitní směnky). jedná se o depozitní 
směnky s jednodenní splatností. 
v roce 2014 nebylo s depozitními směnkami obchodo-
váno.

2.9 metOdické změny v OceňOvání  
a účtOvání v rOce 2014

významné metodické změny nebyly v roce 2014 rea-
lizovány.

iii. dOPlňující údaje k rOzvaze 
a výkazu zisku a ztrát

a. rOzvaha

3.1  stav dlOuhOdObéhO nehmOtnéhO 
majetku

dlouhodobý nehmotný majetek společnosti tvoří soft-
ware a ocenitelná práva. 

stav dlouhodobého nehmotného majetku v tis. kč:

pořiz. 
cena

oprávky             zůstatk. 
cena

dlouhodobý nehmotný 
majetek - 2013

5 210 -4 891 319

dlouhodobý nehmotný 
majetek - 2014

    5 783 -4 973 810

 

3.2 stav dlOuhOdObéhO hmOtnéhO 
majetku

společnost vlastní k 31. 12. 2014 dlouhodobý hmotný 
majetek ve výši 946 946 tis. kč v pořizovacích cenách. 
Z toho oprávky a opravné položky činí 578 104 tis. kč. 
Zůstatková cena dlouhodobého hmotného majetku je 
368 842 tis. kč.

rozpis dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2014 
dle hlavních skupin v tis. kč:

pořizovací
cena
2014

oprávky,
opravné
položky

zůstat.
cena
2014

zůstat.
cena
2013

pozemky  37 305 0 37 305 36 619

stavby 479 088 -280 185 198 903 204 049

samostatné 
movité věci 
a soubory 
movitých 
věcí

397 909 -271 025 126 884        139 582         

jiný 
dlouhodobý 
hmotný 
majetek

202 0 202 202   

nedokončený 
dlouh. 
hmotný 
majetek

32 420 -26 894 5 526    8 100     

poskytnuté 
zálohy na 
majetek

22 0 22 371

účetní jednotka eviduje podmíněné aktivum: provoz-
ní budovu, vážnici a příslušenství v areálu skládky tko 
v ostravě-hrušově, které jsou zatím v majetku státu a 
které by měly být převedeny darovací smlouvou jako 
kompenzace za majetek prodaný řsd a.s. za účelem 
výstavby dálnice d47. cena těchto objektů činí cca 
21 000 tis. kč.

3.3  změny ve slOžení dlOuhOdObéhO 
hmOtnéhO majetku
 
v roce 2014 byly zařazeny do užívání následující hod-
notově významnější položky majetku:

stavby

sběrný dvůr radvanice – zpevněná plocha, 
odlučovač kapalin, žumpa 

3 226 tis. kč

technické zhodnocení – provozní budova 
(instalace vrat)

1 546 tis. kč

technické zhodnocení – topné rozvody 1 451 tis. kč

 

samostatné movité věci a jejich soubory

speciální svozová vozidla (3 ks) 9 844 tis. kč

samoobslužný komunální stroj 2 130 tis. kč

technické zhodnocení – doplnění třídícího 
pracoviště (linka plastů)

2 190 tis. kč
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v roce 2014 byly vyřazeny hodnotově významnější po-
ložky majetku:

samostatné movité věci a jejich soubory

speciální svozová vozidla (2 ks) 7 989 tis. kč

vysokozdvižný vozík 701 tis. kč

3.4  dlOuhOdObý finanční majetek

celkový objem dlouhodobého finančního majetku 
v účetní hodnotě k 31. 12. 2014 je 114 812 tis. kč. tato 
částka představuje:
•	 Obchodní	podíl	ve	společnosti	Frýdecká	skládka	a.s.	

včetně ocenění hodnoty obchodního podílu ekviva-
lenční metodou (dle ust. § 27, odst. 5 Zákona o účet-
nictví) k 31. 12. 2014. oproti roku 2013 se účetní hod-
nota obchodního podílu v této společnosti zvýšila 
o 52 tis. kč.
jmenovitá hodnota obchodního podílu činí k 31. 12. 2014:

 252 ks akcií á 50 000 kč, tj. jmenovitá hodnota ob-
chodního podílu 12 600 tis. kč, což představuje  
podíl na základním kapitálu frýdecké skládky a.s. 
25,82 %.
pořizovací cena akcií frýdecká skládka a.s. činí  
25 200 tis. kč.

•	 Vázaný	 vklad	 ve	 výši	 93	 222	 tis.	 Kč	 v	 souvislosti	
s tvorbou zákonné rezervy na rekultivaci skládky ko-
munálních odpadů v ostravě-hrušově. tento vázaný 
účet je možno využívat pouze se souhlasem krajské-
ho úřadu moravskoslezského kraje. 

3.4.1 výše vlastníhO kaPitálu a výsledek 
hOsPOdaření frýdecké skládky a.s. za 
rOk 2014  

vlastní 
kapitál 

výsledek

hospodaření 
před 

zdaněním

Frýdecká skládka a.s. 
sídlo frýdek-místek 
(neauditovaný výsledek v tis. kč)

83 619 5 055

 

3.5 majetek ve finančním PrOnájmu

k 31. 12. 2014 nemá společnost žádnou smlouvu o fi-
nančním pronájmu.

3.6 majetek sPOlečnOsti zatížený 
zástavním Právem

společnost nemá k 31. 12. 2014 žádný majetek zatížený 
zástavním právem.

některé pozemky ve vlastnictví společnosti (k. ú. hru-
šov, přívoz, kunčice nad ostravicí) jsou zatíženy věc-
ným břemenem, které zpravidla spočívá v právu chů-
ze a jízdy po daném pozemku, a dále též předkupním 
právem.
oprávněnými z věcného břemene jsou zpravidla vlast-
níci sítí.

3.7 drObný hmOtný majetek

v roce 2014 společnost zaúčtovala do nákladů drobný 
hmotný majetek ve výši 7 286 tis. kč, z toho hodnota 
popelových nádob a kontejnerů činí 5 654 tis. kč.
celkem společnost eviduje drobný hmotný majetek ve 
výši 135 656 tis. kč v pořizovacích cenách, který je evi-
dován v operativní evidenci. Z výše uvedené částky je 
pořizovací hodnota popelových nádob a kontejnerů 
114 631 tis. kč.

3.8 zásOby

celkový stav zásob činí k 31. 12. 2014 celkem 7 196 tis. kč. 
oproti roku 2013 se stav zásob snížil o 1 205 tis. kč.

3.9 POhledávky
 
celková výše krátkodobých pohledávek k 31. 12. 2014 
ve jmenovité hodnotě činí 60 012 tis. kč, z toho pohle-
dávky za odběrateli z obchodního styku 52 600 tis. kč. 
Z výše uvedeného:
•	 stav	pohledávek	z	obchodního	styku	po	lhůtě	splat-

nosti činí 4 555 tis. kč, z toho pohledávky po lhů-
tě splatnosti delší než 1 rok jsou ve výši 1 919 tis. kč. 
Z této částky činí pohledávky za dlužníky v konkur-
su 978 tis. kč,

•	 pohledávky	k	podnikům	ve	skupině	činí	15	312	tis.	Kč,	
jedná se o pohledávky ve lhůtě splatnosti, převážně 
za svoz komunálního odpadu.

k vyjádření poklesu účetní hodnoty pohledávek po 
lhůtě splatnosti jsou vytvořeny opravné položky v cel-
kové výši 2 236 tis. kč. 

3.10 úvěry, Půjčky
 
k 31. 12. 2014 neměla společnost žádný bankovní úvěr. 

3.11 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,

příloha účetní závěrky společnosti ozo ostrava s.r.o. za rok 2014
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•	 Česká	spořitelna	a.s.	–	běžný	účet,
•	 GE	Money	bank	a.s.	–	běžný	a	spořící	účet,
•	 JaT	–	spořící	účet.

3.12 závazky

celková výše krátkodobých závazků se oproti roku 
2013 zvýšila o 1 573 tis. kč na 30 276 tis. kč. 
Závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti větší 
než 30 dnů činí 0 kč.
výše dlouhodobého závazku (odložený daňový záva-
zek) k 31. 12. 2014 činí 17 350 tis. kč.
odložený daňový závazek je součtem:
•	 odloženého	daňového	závazku	vycházejícího	z	pře-

chodného rozdílu mezi účetní a daňovou zůstatko-
vou cenou,

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

•	 odložené	 daňové	 pohledávky	 vycházející	 z	 tvorby	
účetní rezervy.

všechny závazky byly ve lhůtě splatnosti, s výjimkou 
závazků za našimi dlužníky, kdy se úhrady provádí for-
mou zápočtu. 

3.13 Přehled O změnách vlastníhO 
kaPitálu v rOce 2014 (v tis. kč)

stav 
k 1. 1.

přírůstek úbytek stav 
k 31. 12.

základní kapitál 
(zapsaný)

409 206 0 0 409 206

zákonný 
rezervní fond

22 098 3 347 0 25 445

rozdíl z přec. 
majetku, kap.
fondy

- 3 602 52 0 -3 550

nerozdělený 
zisk minulých 
let

65 406 15 129 0 80 535

hv ve 
schvalovacím 
řízení

33 477 0 33 477 0

hv běžného 
účetního 
období

0 36 615 0 36 615

vlastní kapitál 
celkem

526 585 55 143 33 477 548 251

výsledek hospodaření roku 2013 – zisk ve výši 
33 477  tis. kč byl zúčtován v souladu s rozhodnutím 
valné hromady. 

3.14 tvOrba a čerPání rezerv

•	 V	 průběhu	 roku	 2014	 byla	 vytvořena	 podle	 zá-
kona č. 185/2001 sb. o odpadech v platném zně-
ní zákonná rezerva na rekultivaci skládky a zajiště-
ní péče o  skládku tko v ostravě-hrušově ve výši 
8 586 tis. kč, čerpání bylo 4 424 tis. kč.

protože výše zákonné rezervy na rekultivaci skládky ve 
výši 105 474 tis. kč nedostačuje na pokrytí předpoklá-
daných 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 tvor-
bě ostatní rezervy ve výši 24 237 tis. kč, která má za-
jistit dostatečné vytvoření zdrojů na rekultivaci 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 li-
kvidací objektu a komína zpracovatelského závodu 
v areálu v kunčicích.

•	 V	roce	2014	byla	vytvořena	účetní	rezerva	na	dopla-
tek prémií a bonusů za rok 2014.

 
celková výše rezerv k 31. 12. 2014 dosahuje částky 
144 861 tis. kč.       

b.   výkaz zisku a ztráty

3.15 stav PracOvníků a OsObní 
náklady 

2014 2013

celkem z toho
řídících

celkem z toho 
řídících

přepočtený počet 
pracovníků

     305    9 301       9

mzdové náklady 109 790 8 739 105 602  7 904

sociální 
a zdravotní 
pojištění

40 106    - 37 708    -

ostatní sociální 
náklady

3 582    - 3 303    -

odměny členů 
dozorčí rady

632    - 657    - 

celkem osobní 
náklady (v tis. kč)

154 110    - 147 270    -

společnost poskytuje řídícím pracovníkům, stejně jako 
ostatním zaměstnancům společnosti, penzijní připojiš-
tění.
společnost také poskytuje řídícím a dalším odpověd-
ným pracovníkům možnost používat služební osob-
ní auta i k soukromým účelům. tato nepeněžní forma 
hmotné zainteresovanosti je zdaněna daní ze závislé 
činnosti.
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odměny členů dozorčí rady v roce 2014 činily 
632 tis. kč. 
členům dozorčí rady a statutárním zástupcům bylo 
v roce 2014 poskytnuto pojištění odpovědnosti za ško-
du způsobenou členy orgánů právnických osob. jiná 
peněžitá nebo nepeněžitá plnění, jako jsou půjčky 
nebo úvěry, nejsou řídícím pracovníkům ani statutár-
ním zástupcům poskytovány.

3.16 hOsPOdářský výsledek

v roce 2014 společnost vykázala zisk před zdaněním 
ve výši 45 038 tis. kč, výsledek hospodaření vstupující 
do bilance je 36 615 tis. kč. 
tržby za vlastní výrobky a služby se zvýšily 
z 398 919 tis. kč v roce 2013 na 407 596 tis. kč v roce 
2014, tj. nárůst o 2,1 %. celkové výnosy společnosti činí 
413 750 tis. kč.
v nákladech se kromě běžných nákladů v roce 2014 
souvisejících s činností společnosti zúčtovala daň z pří-
jmu za běžnou činnost – odložená ve výši 297 tis. kč, 
a  daň z příjmu za běžnou činnost – splatná ve výši 
8 126 tis. kč.

3.17  závazky neuvedené v rOzvaze

společnost nemá žádné závazky neuvedené v rozvaze.

3.18 dOtace

společnost v roce 2014 neobdržela žádnou dotaci. 

 
4. Odměna auditOra

smluvní odměna statutárnímu auditorovi za povinný 
audit účetní závěrky za rok 2014 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. 
2014.

Ing. Karel Belda
statutární orgán 
účetní jednotky                     

dne: 2. 3. 2015                       

Ing. Iveta Sulková
osoba odpovědná 
za účetnictví              

Irena Majerová
osoba odpovědná za účetní 
závěrku

příloha účetní závěrky společnosti ozo ostrava s.r.o. za rok 2014
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Označ.
a

aktiva
b

běžné účetní období minulé 
období

netto
4

Předminulé 
období

netto
5

brutto
1

korekce
2

netto
3

 aktiva celkem 1 326 372 -585 313 741 059 714 346 692 839

a. pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0

b. dlouhodobý majetek 1 067 541 -583 077 484 464 495 063 507 947

b. i. dlouhodobý nehmotný majetek 5 783 -4 973 810 319 405

b. i.  1. zřizovací výdaje 0 0 0 0 0

         2. nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0

         3. software 4 812 -4 812 0 14 33

         4. ocenitelná práva 518 -161 357 305 372

         5. goodwill 0 0 0 0 0

         6. jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0

         7. nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek

453 0 453 0 0

         8. poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. 
majetek

0 0 0 0 0

b. ii. dlouhodobý hmotný majetek 946 946 -578 104 368 842 388 923 411 771

b. ii.  1. pozemky 37 305 0 37 305 36 619 36 620

         2. stavby 479 088 -280 185 198 903 204 049 198 413

         3. samostatné hmotné movité věci a soubory 
hmotných movitých věcí

397 909 -271 025 126 884 139 582 101 201

         4. pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0

         5. dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0

         6. jiný dlouhodobý hmotný majetek 202 0 202 202 202

         7. nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 32 420 -26 894 5 526 8 100 75 264

         8. poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. 
majetek

22 0 22 371 71

         9. oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0

b. iii. dlouhodobý finanční majetek 114 812 0 114 812 105 821 95 771

b. iii. 1. podíly – ovládaná osoba 0 0 0 0 0

         2. podíly v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem

21 590 0 21 590 21 538 20 460

         3. ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0

         4. Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající 
osoba, podstatný vliv

0 0 0 0 0

         5. jiný dlouhodobý finanční majetek 93 222 0 93 222 84 283 75 311

         6. pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0

         7. poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 
majetek

0 0 0 0 0

rozvaHa v plném rozsahu ke dni  31. 12. 2014 
(v celých tisících kč) za kalendářní rok 2014 
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Označ.
a

aktiva
b

běžné účetní období minulé 
období

netto
4

Předminulé 
období

netto
5

brutto
1

korekce
2

netto
3

c. Oběžná aktiva 256 366 -2 236 254 130 216 996 181 919

c. i. zásoby 7 196 0 7 196 8 401 8 329

c. i.   1. materiál 6 765 0 6 765 7 617 7 576

         2. nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 0 0

         3. výrobky 431 0 431 784 753

         4. mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0

         5. Zboží 0 0 0 0 0

         6. poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0

c. ii. dlouhodobé pohledávky 294 0 294 305 329

c. ii. 1. pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0

         2. pohledávky – ovládaná nebo ovládající 
osoba

0 0 0 0 0

         3. pohledávky – podstatný vliv 0 0 0 0 0

         4. pohledávky za společníky 0 0 0 0 0

         5. dlouhodobé poskytnuté zálohy 294 0 294 305 329

         6. dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0

         7. jiné pohledávky 0 0 0 0 0

         8. odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0

c. iii. krátkodobé pohledávky 60 012 -2 236 57 776 55 705 56 811

c. iii. 1. pohledávky z obchodních vztahů 37 288 -2 236 35 052 35 841 34 215

         2. pohledávky – ovládaná nebo ovládající 
osoba

15 286 0 15 286 15 999 15 796

         3. pohledávky – podstatný vliv 26 0 26 12 19

         4. pohledávky za společníky 0 0 0 0 0

         5. sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0

         6. stát – daňové pohledávky 1 250 0 1 250 0 0

         7. krátkodobé poskytnuté zálohy 75 0 75 132 101

         8. dohadné účty aktivní 6 027 0 6 027 3 714 6 680

         9. jiné pohledávky 60 0 60 7 0

c. iv. krátkodobý finanční majetek 188 864 0 188 864 152 585 116 450

c. iv.1. peníze 556 0 556 240 314

        2. účty v bankách 188 308 0 188 308 152 345 116 136

        3. krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0

        4. pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0

d. i. časové rozlišení 2 465 0 2 465 2 287 2 973

d. i.  1. náklady příštích období 1 639 0 1 639 1 327 1 687

        2. komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0

        3. příjmy příštích období 826 0 826 960 1 286

kontrolní číslo 5 303 023 -2 341 252 2 961 771 2 855 097 2 768 383

rozvaHa v plném rozsahu ke dni  31. 12. 2014
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Označ.
a

Pasiva 
b

stav v běžném 
období

6

stav v minulém 
účetním období

7

stav 
v předminulém 

účetním období
8

Pasiva celkem 741 059 714 346 692 839

a. vlastní kapitál 548 251 526 585 511 029

a. i. základní kapitál 409 206 409 206 409 206

a. i.   1. Základní kapitál 409 206 409 206 409 206

          2. vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0

          3. Změny základního kapitálu 0 0 0

a. ii. kapitálové fondy -3 550 -3 602 -4 680

a. ii.  1. ažio 0 0 0

          2. ostatní kapitálové fondy 60 60 60

          3. oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -3 610 -3 662 -4 740

          4. oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 
obchodních korporací

0 0 0

          5. rozdíly z přeměn obchodních korporací 0 0 0

          6. rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 0 0 0

a. iii. fondy ze zisku 25 445 22 098 18 873

a. iii. 1. rezervní fond 25 445 22 098 18 873

          3. statutární a ostatní fondy 0 0 0

a. iv. výsledek hospodaření minulých let 80 535 65 406 55 383

a. iv.1. nerozdělený zisk minulých let 80 535 65 406 55 383

          2. neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0

          3. jiné výsledky hospodaření minulých let 0 0 0

a. v. 1. výsledek hospodaření běžného účetního období 36 615 33 477 32 247

a. v. 2. rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku 0 0 0

b. cizí zdroje 192 487 187 390 181 589

b. i. rezervy 144 861 141 634 131 056

b. i.   1. rezervy podle zvláštních právních předpisů 105 474 101 312 93 145

          2. rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0

          3. rezerva na daň z příjmů 0 0 0

          4. ostatní rezervy 39 387 40 322 37 911

b. ii. dlouhodobé závazky 17 350 17 053 17 881

b. ii.  1. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0

          2. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0

          3. Závazky – podstatný vliv 0 0 0

          4. Závazky ke společníkům 0 0 0

          5. dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0

          6. vydané dluhopisy 0 0 0

          7. dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0

          8. dohadné účty pasivní 0 0 0

          9. jiné závazky 0 0 0
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Označ.
a

Pasiva 
b

stav v běžném 
období

6

stav v minulém 
účetním období

7

stav 
v předminulém 

účetním období
8

        10. odložený daňový závazek 17 350 17 053 17 881

b. iii. krátkodobé závazky 30 276 28 703 32 652

b. iii. 1. Závazky z obchodních vztahů 17 375 12 272 12 582

          2. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 66 46 280

          3. Závazky – podstatný vliv 21 45 43

          4. Závazky ke společníkům 0 0 0

          5. Závazky k zaměstnancům 6 921 6 208 6 219

          6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav. pojištění 4 188 3 741 3 760

          7. stát – daňové závazky a dotace 1 312 5 984 9 407

          8. krátkodobé přijaté zálohy 12 4 0

          9. vydané dluhopisy 0 0 0

        10. dohadné účty pasivní 5 125 29

        11. jiné závazky 376 278 332

b. iv. bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0

b. iv.1. bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0

          2. krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0

          3. krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0

c. i. časové rozlišení 321 371 221

c. i.   1. výdaje příštích období 321 371 221

          2. výnosy příštích období 0 0 0

kontrolní číslo 2 927 300 2 823 536 2 738 888

rozvaHa v plném rozsahu ke dni  31. 12. 2014
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výKaz zISKu a zTráTy
v pLnéM rozSaHu
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výKaz zISKu a zTráTy v plném rozsahu ke dni  31. 12. 2014  
(v celých tisících kč) za kalendářní rok 2014  

Označení
a

teXt
b

skutečnost v účetním období

běžném
1

minulém
2

předminulém
3

i. tržby za prodej zboží 0 0 0

a. náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0

+ Obchodní marže 0 0 0

ii. výkony 407 244 399 005 396 853

ii. 1. tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 407 596 398 919 396 368

    2. Změna stavu zásob vlastní činnosti -352 31 45

    3. aktivace 0 55 440

b. výkonová spotřeba 146 060 148 100 155 779

b. 1. spotřeba materiálu a energie 64 663 63 393 70 891

    2. služby 81 397 84 707 84 888

+ Přidaná hodnota 261 184 250 905 241 074

c. Osobní náklady 154 110 147 270 145 701

c. 1. mzdové náklady 109 790 105 602 104 353

     2. odměny členům orgánů obchodní korporace 632 657 654

     3. náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 40 106 37 708 37 350

     4. sociální náklady 3 582 3 303 3 344

d. daně a poplatky 15 161 12 453 11 018

e. odpisy dlouhodob. nehmotného a hmotného majetku 43 401 44 003 41 549

iii. tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 1 113 3 791 9 158

iii. 1. tržby z prodeje dlouhodobého majetku 538 2 694 8 448

     2. tržby z prodeje materiálu 575 1 097 710

f. zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 
a materiálu

222 1 095 2 935

f. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 140 1 013 2 783

    2. prodaný materiál 82 82 152

g. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
a komplexních nákladů příštích období

1 879 10 507 8 699

iv. ostatní provozní výnosy 2 716 8 758 4 253

h. ostatní provozní náklady 7 480 7 905 5 995

v. převod provozních výnosů 0 0 0

i. převod provozních nákladů 0 0 0

* Provozní výsledek hospodaření 42 760 40 221 38 588

vi. tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0

j. prodané cenné papíry a podíly 0 0 0
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Označení
a

teXt
b

skutečnost v účetním období

běžném
1

minulém
2

předminulém
3

vii. výnosy z dlouhodobého finančního majetku 974 0 413

vii. 1. výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách 
pod podstatným vlivem

974 0 413

      2. výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 0 0 0

      3. výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0 0

viii. výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0

k. náklady z finančního majetku 0 0 0

iX. výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0

l. náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0

m. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 0 0

X. výnosové úroky 1 651 1 740 1 584

n. nákladové úroky 0 0 0

Xi. ostatní finanční výnosy 52 148 53

o. ostatní finanční náklady 399 460 580

Xii. převod finančních výnosů 0 0 0

p. převod finančních nákladů 0 0 0

* finanční výsledek hospodaření 2 278 1 428 1 470

Q. daň z příjmů za běžnou činnost 8 423 8 172 7 811

Q. 1.  - splatná 8 126 9 000 9 374

     2.  - odložená 297 -828 -1 563

** výsledek hospodaření za běžnou činnost 36 615 33 477 32 247

Xiii. mimořádné výnosy 0 0 0

r. mimořádné náklady 0 0 0

s. daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0

s. 1.  - splatná 0 0 0

    2.  - odložená 0 0 0

* mimořádný výsledek  hospodaření 0 0 0

t. převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0 0 0

*** výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 36 615 33 477 32 247

**** výsledek hospodaření před zdaněním 45 038 41 649 40 058

kontrolní číslo 1 933 521 1 901 997 1 896 715

výKaz zISKu a zTráTy v plném rozsahu ke dni  31. 12. 2014



výroční zpráva 2014

27



28

GraFy



výroční zpráva 2014

29

počet pracovníků

2010

319
333

314
301 305

2011 2012 2013 2014

400

300

200

100

0

pracovníci

Množství odpadu uloženého na skládce TKo v ostravě-Hrušově

2010 2011 2012 2013 2014

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

73 426

80 225
85 194 81 364 81 770

odpad uložený na skládce (t)



30

čerpání skládkového plynu a výroba elektrické energie

Množství separovaného odpadu (celá svozová oblast)
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Množství objemného odpadu (celá svozová oblast)
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počet nádob na směsný odpad (celá svozová oblast)
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návštěvnost Centra odpadové výchovy
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zpráva o vzTazíCH
mezi propojenými osobami za rok 2014
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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. 2014

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 
2014 byla zpracována ve smyslu ustanovení § 82, zá-
kona č. 90/2012 sb. o obchodních korporacích v plat-
ném znění.

2. POPis vztahů mezi PrOPOjenými 
OsObami v účetním ObdObí

a) Smlouvy uzavřené mezi ovládající osobou a ovlá-
danou 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, 
 05130358, 05130405, 05130414, 
 05130422, 05140006, 05140027, 
 05140235, 05140245, 05140248, 
 05140263
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 
2013 vyplacen podíl na zisku.

b) Smlouvy uzavřené mezi osobami ovládanými sta-
tutárním městem ostrava (§ 66a obchodního záko-
níku)

Dopravní podnik ostrava a.s.   
Ič 61974757
číslo smlouvy: p020040041, 05120957
plnění: smlouva o sběru, svozu, využívání 
 a odstraňování odpadů

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: d11497, d11929, d12106
plnění: smlouva o pronájmu domu 
 kultury, o reklamě
protiplnění: cena obvyklá, stanovená v rámci 
 běžných obchodních vztahů
újma: nevznikla

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
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: d20269, d20170
plnění: smlouva o provádění údržby 
 zeleně
protiplnění: cena obvyklá, stanovená v rámci 
 běžných obchodních vztahů
újma: nevznikla 
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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: 187/10/vú-p210
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: d20235
plnění: smlouva o pronájmu techniky  
protiplnění: cena obvyklá, stanovená v rámci 
 běžných obchodních vztahů
újma: nevznikla

číslo smlouvy: d20265
plnění: smlouva o strojním čištění
protiplnění: cena obvyklá, stanovená v rámci 
 běžných obchodních vztahů
újma: nevznikla
 
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 
 
ova!!! CLouD.net 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 

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: 05/07
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
 
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 

zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014
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3. Ostatní Právní úkOny a OPatření
v uplynulém účetním období neučinila ovládaná oso-
ba – oZo ostrava s.r.o. žádné jiné právní úkony ani jiná 
opatření v zájmu nebo na popud ovládající osoby – sta-
tutárního 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, nevýho-
dy, případně újmu.

ostrava 27. 2. 2015

Ing. Karel Belda
jednatel
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