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Vážené dámy, vážení pánové,

tato zpráva o stavu CSR v naší společnosti přináší přehled aktivit, 
které OZO Ostrava v rámci společenské odpovědnosti v roce 2016 
podnikla a za něž byla dokonce oceněna cenou hejtmana kraje. 
A protože podobnou zprávu vydáváme poprvé, rád bych v jejím 
úvodu zmínil ty aktivity, kterými to všechno začalo dávno před tím, 
než se pojmy „společenská odpovědnost“ či anglický „CSR-corpo-
rate social responsibility“ začaly ve fi remní i veřejnoprávní sféře po-
užívat. 

OZO Ostrava je společností, která už svou hlavní činností – posky-
továním odpadových služeb občanům a společnostem v Ostravě 
a okolí – je předurčena k tomu, být vnímána jako „pomocník“ lidí 
i fi rem spjatých s moravskoslezským regionem, protože odpad potřebují likvidovat všichni 
bez rozdílu. Právě vědomí spoluodpovědnosti za kvalitu života v regionu přimělo už za-
čátkem třetího tisíciletí vedení společnosti OZO k zahájení aktivit, které by vedly k vytvo-
ření nadstandardních partnerských vazeb nejen se zákazníky z řad měst, obcí a fi rem, ale 
bez nadsázky i s každým obyvatelem svozové oblasti OZO. Tyto aktivity se zaměřily hlavně 
na rozvoj systému nakládání s odpady směrem k vyšší míře jejich využívání, na osvětu oby-
vatelstva v oblasti správného nakládání s odpady, zejména výchovu mladé generace, ale také 
na podporu společenského, kulturního a sportovního života v regionu působnosti. A protože 
si společnost OZO Ostrava zakládá na kvalitě a profesionalitě svých služeb, stranou nezů-
stala, ani péče o zaměstnance a upevňování jejich loajality a pocitu sounáležitosti s fi rmou.

OZO Ostrava je společností stoprocentně vlastněnou statutárním městem Ostrava. Náš vlast-
ník nás zřídil jako společnost obchodní, proto vždy na prvním místě musí v naší činnosti fi -
gurovat ekonomika našich služeb a spolehlivé plnění závazků k našim obchodním partnerům. 
Pro OZO vždy bylo samozřejmostí podnikat v rámci zákonných předpisů a plnit řádně a včas 
své smluvní závazky. Vedení společnosti se ale nikdy nespokojilo „jen“ s tím.  Bez přehánění 
mohu prohlásit, že jsme se v konkurenčním prostředí nadnárodních i regionálních odpadář-
ských fi rem vždy snažili přinášet něco navíc, prošlapávat nové cesty v oblasti využívání od-
padů a zkoušet nové technologie a postupy ve sběru, svozu a zpracování jednotlivých složek 
komunálních i průmyslových odpadů. Za všechny případy bych rád zmínil alternativní palivo 
PALOZO. S jeho výrobou jsme začali již v roce 2002 a během následujících čtrnácti let zvýšili 
roční objem výroby desetinásobně. Díky tomuto podnikatelskému záměru jsme byli dlouhá 
léta jako jedni z mála „odpadářů“ v České republice schopni připravovat k energetickému 
využití v cementárně řadu vybraných průmyslových odpadů, ale také výmět z naší třídicí 
linky plastů, tedy odpady, které jinde běžně končily bez využití na skládkách. V současnosti 
už na naší lince paliva zpracováváme odpad z třídicích linek v celém Moravskoslezském kraji 
a části kraje Olomouckého, takže i našim konkurenčním fi rmám v širším regionu pomáháme 
každoročně odklonit od skládek tisíce tun tříděných odpadů, které už ale nejsou vhodné pro 
materiálové využití.

Aby bylo možno v co nejvyšší míře odpady využívat jako zdroje surovin a energie, je potřeba 
také spolupráce těch, kdo odpad produkují. Proto jsme se už v roce 2002 rozhodli jít cestou 
jejich osvěty. V našem sídle společnosti jsme vybudovali vzdělávací středisko, Centrum od-
padové výchovy, a začali do něj zvát žáky škol z naší svozové oblasti na programy o správ-
ném nakládání s odpady. Za čtrnáct následujících let každodenního provozu centrem prošlo 
už sto tisíc dětí a mladých lidí a naučilo se zde, že tříděním odpadu se může každý jednotli-
vec sám stát společensky odpovědným a pomoci svému životnímu prostředí. V dnešní době 
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se naše osvětová činnost už nezaměřuje jen na děti a mládež, ale formou kampaní a dnů 
otevřených dveří také na širokou veřejnost. Pro naše obchodní partnery již několik let vydá-
váme časopis a pro jejich zaměstnance na přání připravujeme odborné exkurze a semináře.

Výše uvedené aktivity z oblasti CSR, kterým se společnost OZO dlouhodobě věnuje, jsou do 
značné míry propojeny s předmětem našeho podnikání. OZO jako regionální fi rma se však 
snaží podporovat také jiné sféry života regionu na okraji republiky (a mnohdy i na okraji 
zájmu). Máme radost, když můžeme přispět ke zdaru mnoha ostravských kulturních festiva-
lů, které do regionu přivádějí umělce i diváky z celého Česka i zahraničí. Za všechny mohu 
jmenovat třeba proslulé Colours of Ostrava, jeden z největších a zároveň nejčistších (možná 
i díky nám) hudebních festivalů u nás. Jako člověk s celoživotní vášní pro sport jsem hrdý i na 
to, že OZO přispívá k rozvoji sportu dětí a mládeže v regionu, třeba podporou mládežnických 
oddílů fotbalu, hokeje, basketbalu nebo házené. V „našich obcích“, tedy těch, kde svážíme 
komunální odpady, zase rádi pomůžeme při organizaci obecních slavností či plesů. Vždyť 
tím můžeme poděkovat jejich občanům za spolupráci při odpovědném nakládání s odpady.

Není možné zde uvést, co všechno OZO dělá v rámci CSR, ale zapomenout nemohu na naše 
zaměstnance. Vím, že hlavně díky těm, kteří se každý den vydávají za volantem a na stu-
pačkách popelářských vozů do ulic, nás veřejnost vnímá jako fi rmu pracovitou, spolehlivou 
a vstřícnou. Věřím, že právě nadstandardní péče o zaměstnance přispěla k vytvoření velmi 
stabilního týmu lidí od dělnických až po manažerské pozice, kteří se považují za součást 
značky OZO, kteří se snaží prosadit své nápady ke zlepšení jednotlivých procesů uvnitř fi rmy 
a kteří se společně s fi rmou radují z každého úspěchu, kterého dosáhne.

Na závěr mi dovolte, abych zde ocitoval jeden z příspěvků na našich facebookových strán-
kách, který nám nedávno udělal radost:

 „Milé OZO, chtěla bych Vám poděkovat za to, co děláte: na základce jsme byli taky na jed-
nom z programů a bylo to pro mě první setkání s tříděním odpadu. Od té doby doma třídí-
me papír, plast, sklo a plechovky. „Naučila“ jsem třídit rodiče, babičku i přítele. Teď je mi 25 
a pořád třídím! Snad ještě víc než kdy dříve. Proto bych Vám chtěla poděkovat. To, co děláte, 
MÁ SMYSL!!!“ An Drea

Slova jedné mladé obyvatelky našeho regionu potvrdil, že jsme se už před lety vydali správ-
nou cestou: to, co nám velí zákon, plnit přesně a spolehlivě, přidat vždy něco navíc, se svými 
partnery i občany udržovat férové vztahy, zasvěcovat je do tajů naší činnosti a to, co získáme 
navíc, vrátit zpět do regionu, kde společně žijeme a pracujeme. V posledních dvou letech 
se v OZO Ostrava snažíme společensky odpovědným aktivitám dát řád a systém, promyš-
leněji je plánovat, vyhodnocovat a rozvíjet. Myslím, že právě to nám pomohlo po řadě čest-
ných uznání získat v roce 2016 mezi fi rmami nad 250 zaměstnanců 1. místo v Ceně hejtmana 
Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost. Toto ocenění nás zavazuje v aktivi-
tách pokračovat a být i v budoucnu důležitým článkem ekonomického, environmentálního 
i sociálního rozvoje regionu. Přesto si na závěr dovolím kacířskou myšlenku: Dělali jsme to už 
dávno před tím, než jsme poprvé uslyšeli pojem „společenská odpovědnost“, sami od sebe 
a z vnitřního přesvědčení, že tak je to správné. A tak, bez ohledu na soutěže a ocenění, bu-
deme společensky odpovědní i nadále!

Ing. Karel Belda
jednatel společnosti OZO Ostrava s.r.o. 
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2. Představení společnosti

2.1. Historie
Společnost OZO Ostrava s.r.o. vznikla z bývalé rozpočtové organizace TAZSMO Ostrava a její 
historie sahá až do roku 1949. Technické a zahradní služby města Ostravy zajišťovaly svoz 
a skládkování odpadu z města a okolních obcí a prováděly pro město Ostrava všechny za-
hradní a sadové úpravy. Po roce 1990 byla rozpočtová organizace pro nakládání s domovním 
odpadem transformována na organizaci příspěvkovou a posléze k 30. 6. 1995 na společnost 
s ručením omezeným. Zkratka OZO v názvu společnosti znamená odvoz a zpracování od-
padů.

2.2. Obecné informace
Datum zápisu:   2. listopadu 1994
Spisová značka:   C 12647 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní fi rma:   OZO Ostrava s.r.o.
Sídlo:    Frýdecká 680/444, Kunčice, 719 00 Ostrava 
Identifi kační 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 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 – 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 součas-

ně technickým náměstkem společnosti

Dozorčí rada:
Ing. František Kolařík – předseda
Petr Veselka – místopředseda
Ing. Simona Piperková – člen
Robert Adámek – člen
Bc. Martin Pražák – člen
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2.3. Vize, poslání, hodnoty

VIZE, POSLÁNÍ A HODNO  
SPOLEČNOSTI OZO OSTRAVA S.R.O.
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3. Management společenské odpovědnosti

Společenská odpovědnost není pro OZO Ostrava s.r.o. nic nového – kam až paměť služebně 
nejstarších pracovníků sahá, vždy se k vytváření zisku přistupovalo ohleduplně: z povahy 
podnikatelské činnosti byly realizovány doprovodné ekologické aktivity, péče o zaměstnan-
ce byla vždy na poměry regionu nadstandardní a společnost se ve velké míře zajímala o 
podporu aktivit regionu. Těchto bohulibých činností, které nebyly ještě společensky odpo-
vědnými nazývány, přibývalo a bylo potřeba je začít více organizovat a vnést do nich systém: 
tedy začít s managementem společensky odpovědných aktivit, jehož cílem bude zavedení 
koncepce CSR do fi rmy, nastavení a udržování systému managementu společenské odpo-
vědnosti. 

Základem bylo zjistit, jak na tom společnost v oblasti společensky odpovědných aktivit je. 
V březnu a dubnu 2015 byla tedy nezávislou třetí stranou provedena Analýza stavu CSR ve 
společnosti, jejímž výsledkem bylo popsání aktuálního stavu a byly představeny návrhy na 
rozvoj a zlepšení v oblasti managementu. Jednoduše řečeno: bylo navrženo, jak by mohla 
být společenská odpovědnost v OZO Ostrava s.r.o. řízena. Jako kriteriální dokument byla 
zvolena česká technická norma ČSN 01 0391 Systém managementu společenské odpověd-
nosti – Požadavky. Tento dokument slouží jako „návod“ na to, jak společenskou odpovědnost 
řídit. Poskytuje vodítka, kterých se držet, dává tipy, na co nezapomenout. A to vše s důrazem 
na Demingův cyklus – tedy na plánování, realizaci, vyhodnocování a zlepšování.

V prosinci 2015 pak byla zahájena spolupráce s externím poradcem a od ledna 2016 se zača-
lo s prací na jednotlivých bodech. 

Základem bylo přidělit zdroje, a to zejména lidské (bylo třeba ustanovit tým lidí, který 
se bude společenskou odpovědností zabývat), fi nanční (tento tým se společenské odpověd-
nosti věnuje v rámci svých pracovních pozic a zároveň rozhoduje o přerozdělování fi nančních 
podpor organizacím působícím v místní komunitě) a také materiálové (tým se musí mít kde 
scházet a mít adekvátní materiálové zázemí). 

Dále bylo nutno defi novat „druhou stranu“ – tedy ty, na které mají společensky odpovědné 
aktivity mířit, tedy tzv. zainteresované strany. Jsou to osoby a subjekty, jejichž spokojenost 
je pro OZO Ostrava stěžejní. 

Na tomto základě byla defi nována Politika CSR, ve které si Tým CSR vymezil, k čemu má 
společenská odpovědnost OZO Ostrava s.r.o. směřovat.

Následně byl stanoven plán práce, jehož odrazovým můstkem bylo detailně zmapovat všech-
ny aktivity za rok 2015, které společnost realizovala a které lze do společenské odpovědnosti 
zahrnout. Tyto aktivity pak byly vyhodnoceny a bylo stanoveno, ve kterých bude společnost 
pokračovat i v roce 2016. K tomu byl vytvořen systém reportování – tedy systém, díky kte-
rému jsou aktivity jednotně evidovány a vyhodnocovány. V roce 2016 pak proběhlo pilotní 
ověření tohoto systému a už nyní víme, co v dalším roce zlepšovat. 

Souběžně probíhalo také vyjasňování podmínek, za kterých chce společnost podporovat 
místní komunitu. Tedy zjednodušeně: komu společnost na co přispěje a jak. Byl defi nován 
okruh oprávněných žadatelů o podporu, byly stanoveny podmínky pro žadatele, vytvořil 
se jednotný systém žádostí a nastavil proces jejich schvalování. Realizace je pak samozřejmě 
vyhodnocována z hlediska efektivity a účelnosti. Během roku 2016 došlo nejen k zavedení 
tohoto systému a jeho ověřování v praxi, ale také ke sběru podnětů na zlepšování v příštím 
roce. 
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Aby se ale mohlo mluvit o systému managementu, tedy o řízení, je třeba držet se již výše 
zmíněného Demingova cyklu. Tedy nerealizovat společensky odpovědné aktivity nahodile, 
ale zamýšlet se nad nimi dopředu, plánovat je a po realizaci také vyhodnocovat a snažit se 
o jejich zlepšování, o posun vpřed. 

V OZO Ostrava s.r.o. uplatňujeme body Demingova cyklu v praxi a to následovně: 

  Plánujeme CSR aktivity –  včetně cílů, odpovědnosti, fi nančních zdrojů, oblasti CSR, do 
které aktivita spadá a zainteresovaných stran, které budou aktivitou dotčeny, a to vše 
tak, aby CSR aktivity byly v souladu se směřováním společnosti. 

  Realizujeme CSR – průběžně monitorujeme, jak se nám CSR daří, reportujeme aktivity.

  Vyhodnocujeme CSR – aktivity hodnotíme z hlediska dosažení stanovených cílů, do-
držení rozpočtu, případných zpětných vazeb dotčených zainteresovaných stran 
a z hlediska přínosu pro společnost (win-win).

  Zlepšujeme CSR – revidujeme aktivity a cíle, přehodnocujeme systém monitoringu 
a reportování, rozvíjíme nové CSR aktivity (např. Tematická výzva).

P
PLAN

naplánování

D
DO

realizace

C
CHECK

ověření

výsledku

A
ACT

úpravy

zlepšování
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3.1. Tým CSR
Jak bylo uvedeno výše, v lednu 2016 byl sestaven multidisciplinární Tým CSR, který se schází 
jednou měsíčně a jehož náplní práce je zabývat se vším, co souvisí se společenskou odpo-
vědností OZO Ostrava s.r.o.

Při sestavování Týmu bylo nutno myslet na několik aspektů:

  měly by být zastoupeny všechny pilíře CSR – sociální, ekonomický, environmentální 
(ekologický), aby byla společenská odpovědnost pojata komplexně;

  mělo by zde být zastoupeno vrcholové vedení, aby bylo možno v Týmu rozhodnout;

  měla by zde být nezávislá osoba s pohledem zvenčí, aby byl zajištěn nestranný pohled. 

A aby ale všichni členové Týmu mohli pracovat co nejlépe, byli hned na úvod spolupráce 
proškoleni v tom, co to vlastně společenská odpovědnost je. Školení mělo následující obsah: 

  Vhled do problematiky (defi nice, historie, přínosy, současné trendy, stav v ČR)

  Pilíře CSR, zainteresované strany

  Systémy managementu CSR

  Zavedení řízení CSR v OZO Ostrava s.r.o.

EKONOMICKÝ

pilíř

ENVIROMENTÁLNÍ

pilíř

SOCIÁLNÍ

pilíř
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Aktuální složení Týmu CSR

  Ing. Karel Belda, jednatel společnosti – poskytuje rozhodovací moc, stanovuje směr 
CSR aktivit

  Mgr. Vladimíra Karasová, vedoucí útvaru propagace a ekologické výchovy 

  Bc. Ivana Jansová, vedoucí útvaru personalistiky a mezd

  Ing. David Hrbáč, obchodní zástupce

  Ing. Viktor Chalupa, technik BOZP a PO

  Mgr. et Mgr. Zdenka Barošová, certifi kovaný manažer CSR, poradce – externí poradce, 
metodické vedení a administrativní podpora, nezávislá třetí strana 

EKONOMICKÝ pilíř
Ing. Karel Belda
Ing. David Hrbáč

SOCIÁLNÍ pilíř
Mgr. Vladimíra Karasová

Bc. Ivana Jansová

Externí poradce
Mgr. et Mgr. Zdenka Barošová

ENVIROMENTÁLNÍ pilíř
Ing. Viktor Chalupa
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3.2. Politika CSR
Naše společnost usiluje o zlepšení kvality života v regionu své působnosti, rozvoj společen-
ských, kulturních a volnočasových aktivit. Chceme, aby v nás místní organizace měly silného 
partnera při realizaci svých environmentálních aktivit.

Politika společenské odpovědnosti OZO Ostrava s.r.o.

  Vyznáváme slušné chování a úctu ve všech fi remních vztazích.
Ve všech interních i externích fi remních vztazích se snažíme chovat nadstandardně. 
Vyznáváme etické chování, transparentnost v komunikaci a respektování potřeb zaintereso-
vaných stran. 
Dbáme na rovné příležitosti, usilujeme o rozmanitost na pracovišti, odmítáme nekalé praktiky, 
dětskou práci, prosazujeme spravedlivé odměňování a neustále vylepšujeme pracovní pro-
středí tak, aby byla zajištěna bezpečnost všech pracovníků. 
V obchodních vztazích jednáme čestně a otevřeně. 
Záleží nám na tom, abychom spolupracovali s dodavateli, kteří vyznávají stejné či podobné 
hodnoty jako my.

  Podporujeme místní společenské aktivity.
Podporou místní komunity usilujeme zlepšení kvality života komunity, rozvoj společenských, 
kulturních a volnočasových aktivit.
Chceme, aby v nás místní organizace měly silného partnera při realizaci svých environmen-
tálních aktivit.

  Jsme aktivním účastníkem environmentálního rozvoje regionu. 
Jsme si vědomi dopadů našeho fungování na okolí společnosti a přijímáme za něj odpověd-
nost.
Snažíme se minimalizovat negativní dopady naší činnosti.
Naší činností a prostřednictvím inovací se snažíme zlepšit prostředí regionu, ve kterém pů-
sobíme. 

  Vzděláváme veřejnost, informujeme o našich činnostech. 
Podporujeme rozvoj znalostí a vědomostí ve vztahu k předmětu naší činnosti. 
V oblasti nakládání s odpady vzděláváme žáky, studenty i širokou veřejnost. 
Vyvíjíme aktivity, které přispívají k osvětě, zapojujeme se do regionálních vzdělávacích akcí, 
využíváme média pro šíření informací o správném nakládání s odpady. 

  OZO – nedílná součást povědomí Ostravanů. 
Naplňováním vize, poslání a hodnot společnosti přispíváme k tomu, že jsme v regionu vnímá-
ni jako synonymum pro práci s odpady. 
Jsme připraveni přijmout odpovědnost, kterou úspěch přináší.
Politika společenské odpovědnosti byla schválena dne 28. 4. 2016 a od tohoto dne nabyla 
účinnosti. 
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3.3. Zainteresované strany

Zainteresované strany jsou všechny osoby, instituce či organizace, které mají vliv na chod 
společnosti nebo jsou jím ovlivněny. Při uplatňování konceptu CSR jde o proces budování 
důvěry různých zainteresovaných stran ve fungování fi rmy. Tuto důvěru se společnost OZO 
Ostrava s.r.o. snaží získat tím, že se soustavně snaží o pochopení očekávání svých nejvý-
znamnějších zainteresovaných stran.

Zaměstnanci:
Kromě moderního zázemí, stability a široké nabídky fi nančních i nefi nančních benefi tů mají 
zaměstnanci společnosti OZO Ostrava s.r.o. mnoho možností, jak pracovat na svém osobním 
růstu (zvyšování kvalifi kace formou studia na SŠ a VŠ, jazykové vzdělávání, periodické vzdě-
lávání vybraných skupin zaměstnanců – perspektivní zaměstnanci, mistři, management). Za-
městnanci mají možnost podílet se na rozvojových projektech formou zapojení se do činnos-
ti Rady změn, která je poradním orgánem vedení společnosti při hledání inovativních řešení 
vnitrofi remních procesů i rozvoje služeb zákazníkům. Ve společnosti fi ngují tři autonomní 
týmy s posílenou rozhodovací pravomocí a hmotnou zainteresovaností na hospodářském 
výsledku. Společnost OZO Ostrava s.r.o. každoročně oceňuje nejlepší zaměstnance fi rmy 
a snaží se formálními i neformálními aktivitami u svých zaměstnanců posilovat loajalitu 
a motivovanost.

Občané Moravskoslezského kraje:
Základem činnosti OZO Ostrava s.r.o. je nakládání s komunálními odpady. Přestože občané 
nejsou ve většině případů přímými zákazníky společnosti, činnost spojená se svozem odpa-
dů je pod každodenním přísným dohledem veřejnosti. Proto se společnost snaží vybudovat 
prostředí oboustranné důvěry a spolupráce, poskytovat kvalitní a profesionální služby a mo-
dernizací svých zařízení přispívat ke spokojenosti občanů. Důraz klade ale i na osvětu obča-
nů, zejména dětí a mládeže, v oblasti nakládání s odpady. Svědčí o tom dlouholetá systema-
tická činnost Centra odpadové výchovy a pravidelné pořádání Dnů otevřených dveří, kde je 
široká veřejnost seznamována se systémem třídění odpadů a jejich dalším využíváním. OZO 
Ostrava s.r.o. spolupracuje i s dalšími subjekty v rámci Moravskoslezského kraje a podporuje 
zejména dobrovolnické aktivity spojené s ochranou životního prostředí (např. Ukliďme svět, 
Ukliďme Česko).

Zákazníci:
Společnost OZO Ostrava s.r.o. se řídí profesními standardy, zákony a dalšími právními norma-
mi. Společnost vyžaduje od svých zaměstnanců a spolupracovníků etický a odpovědný pří-
stup. Hlavním cílem je rozvíjet se zákazníky dlouhodobá partnerství založená na oboustranné 
důvěře a poskytovat jim kvalitní a profesionální služby. Usiluje o to být stálým, spolehlivým 
a důvěryhodným dodavatelem služeb, který naslouchá potřebám a požadavkům zákazníků 
a plní jejich očekávání v praxi. Úspěšně přitom využívá bohatého know-how získaného dlou-
holetým působením na trhu. Je neustále inovativní a přináší nová a efektivní řešení pro všech-
ny naše partnery, což ji odlišuje od konkurence. Díky neustálým investicím do modernizace 
svých zařízení, pomáhá OZO Ostrava s.r.o. zákazníkům dosahovat výrazných úspor. Svým 
významným zákazníkům (např. Dopravní podnik a.s.) poskytuje odpadovou osvětu formou 
workshopu. Za nadstandardní péči o zákazníky lze označit bezplatné zasílání evidence od-
padů. V rámci zdokonalení služeb je společnost schopna navrhnout odpadové hospodářství 
na míru včetně interiérového třídění a navazujícího svozu odpadu.
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Odborná veřejnost:
OZO Ostrava s.r.o. je členem České asociace odpadového hospodářství, která je profesním 
oponentem Ministerstva životního prostředí při tvorbě zákona o odpadech. Společnost 
se podílí na tvorbě Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje i statutárního 
města Ostravy. Zástupci společnosti se aktivně účastní odborných konferencí o odpadech 
a podílí se na organizaci odborných seminářů, kde prezentují praktické zkušenosti z ob-
lasti zvyšování míry využití komunálních i průmyslových odpadů, přispívají do odborných 
periodik. Společnost chce být odbornou veřejností vnímána jako profesionální a spolehlivý 
partner dlouholetými zkušenostmi v oblasti využívání odpadů O své zkušenosti je připravena 
se podělit formou bezplatného odborného poradenství  

Media:
OZO Ostrava s.r.o. se podílí na kultivaci českého podnikatelského prostředí. A to nejen sna-
hou o „férové“ podnikání, ale i otevřeností a komunikací se všemi zainteresovanými stranami. 
Ke komunikaci se snaží využívat všech možných typů médií, zejména regionálních TV, rádií 
a tištěných periodik, ale i elektronické komunikace formou webové a facebookové prezen-
tace. Sama je vydavatelem vnitrofi remních periodik pro zaměstnance a tištěného zpravo-
daje pro obchodní partnery. Pro média připravuje společnost tiskové zprávy a konference 
k důležitým událostem ve své činnosti. Poptávce ze strany redakcí se odpovědní pracovníci 
vždy snaží vyhovět a poskytovat všem médiím pravdivé a nezkreslené informace z oblasti 
své činnosti.

Managment:
Přestože hlavní snahou managementu OZO Ostrava s.r.o. je úsilí o výborný hospodářský 
výsledek, vždy mají na paměti, že svou činností společnost přispívá konkrétními činy lidem 
a organizacím. Při rozhodování o jednotlivých činnostech společnosti její vedení vždy zo-
hledňuje dopad jejích aktivit na region, ve kterém působí, a k tomuto postoji se snaží moti-
vovat i všechny zaměstnance společnosti. O tom svědčí i snaha získat nezávislé hodnocení 
a podněty pro další rozvoj aktivit v oblasti společenské odpovědnosti.

Vlastník:
Statutární město Ostrava, jakožto 100 % vlastník společnosti OZO Ostrava s.r.o., je zároveň 
jedním z jejích největších zákazníků.  Mezi městem a společností již dlouhá léta panují nad-
standardně dobré vztahy, založené na vzájemné důvěře a otevřenosti. OZO Ostrava s.r.o. je 
pro město garantem profesionální péče o odpady ve městě, město zase zajišťuje stabilní 
prostředí pro každodenní činnost i investice do rozvoje technologií v oblasti nakládání s 
odpady. Společně se oba subjekty podílejí na osvětě veřejnosti v oblasti nakládání s odpady, 
a to v koordinaci s dalšími městskými organizacemi, které mají ve své činnosti zahrnutu en-
vironmentální výchovu (např. tradiční městské oslavy Dne Země). 

Úřady: 
OZO Ostrava s.r.o. pravidelně spolupracuje s úřady při změnách v zákoně o odpadech a jeho 
novelách, samozřejmostí je plnění všech povinností vycházející z platných právních předpisů 
i poskytnutí náležité součinnosti všem kontrolním úřadům při vykonávání jejich činnosti.
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Pro rok 2016, kdy společnost OZO Ostrava s.r.o. zahájila systematické řízení společenské 
odpovědnosti, byly v oblasti CSR stanoveny tyto cíle: 

1. Zavést systém evidence CSR projektů za účelem získání přehledu o všech aktivitách 
a možnosti je plánovat a vyhodnocovat.

2. Vymyslet systém práce se žadateli o sponzorské příspěvky a dary (druhy podpory, režimy 
podpory, systém podpory).

3. Vymyslet systém Tematické výzvy, která umožní stanovovat oblast podpory.

Následující kapitola přináší přehled realizace tohoto plánu v roce 2016.

4.1. Jak pomáháme regionu
Podporované oblasti

Společnost OZO Ostrava s.r.o. podporou místní komunity usiluje o zlepšení kvality života 
komunity, rozvoj společenských, kulturních a volnočasových aktivit. Chceme, aby v nás míst-
ní organizace měly silného partnera při realizaci svých environmentálních aktivit. Průběžně 
podporované oblasti:

SPORT | KULTURA | VZDĚLÁVÁNÍ | ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST | EKOLOGIE

Typy podpor

SPONZORSKÝ PŘÍSPĚVEK

  Sponzorský příspěvek je poskytován v souladu se zákonem o regulaci reklamy a rozu-
míme jím příspěvek poskytnutý s cílem podporovat výrobu nebo prodej zboží, posky-
tování služeb nebo jiné výkony sponzora. U sponzorských příspěvků je vždy vyžadová-
no protiplnění (nejčastěji formou propagace sponzora, pokud se strany nedohodnou 
jinak).

  Sponzorským příspěvkem může být fi nanční obnos, který je poskytován na základě 
uzavření smlouvy o reklamě a propagaci.

  Sponzorským příspěvkem může být bezplatné poskytnutí služby, které je poskytováno 
na základě uzavření smlouvy o spolupráci.

  Sponzorský příspěvek lze žádat na jednorázové aktivity nebo akce (dále „projekty“) 
ve svozové oblasti. Ve výjimečných případech může být poskytnuta podpora dlouho-
dobějšího charakteru.

 

4. Naše společenská odpovědnost v roce 2016
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DAR

  Dar je dle občanského zákoníku poskytován na základě darovací smlouvy, kterou dárce 
bezplatně přenechává nebo slibuje obdarovanému, a ten dar nebo slib přijímá.

  Darem může být pouze fi nanční obnos.

  V případě poskytnutí daru není požadováno žádné protiplnění. 

Oprávnění žadatelé

O podporu mohou žádat:

Právnické osoby soukromého (ziskového i neziskového) i veřejného sektoru, které působí 
ve svozové oblasti OZO Ostrava s.r.o. [1]

[1] Svozovou oblast společnosti OZO Ostrava s.r.o. tvoří město Ostrava a dalších 34 měst 
a obcí 

v regionu: Albrechtičky, Bílov, Bohuslavice, Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Fulnek, Hať, 
Horní Lhota, Hladké Životice, Jistebník, Kateřince, Klimkovice, Kozmice, Krmelín, Kujavy, Lud-
geřovice, Olbramice, Petřvald (NJ), Píšť, Pustějov, Řepiště, Stará Ves nad Ondřejnicí, Stu-
dénka, Suchdol nad Odrou, Šenov (FM), Šilheřovice, Tísek, Velká Polom, Velké Albrechtice, 
Vřesina (NJ), Vřesina u Hlučína, Závada, Zbyslavice

Forma podpor

Společnost OZO Ostrava s.r.o. přerozděluje fi nanční podporu ve dvou režimech:

 SPONZORSKÝ PŘÍSPĚVEK/DAR

  Žádosti jsou přijímány průběžně během roku.

  Minimální výše sponzorského příspěveku/daru je 5 000,- / 1 projekt. Maximální výše 
není stanovena.

  Jeden žadatel může žádat vícekrát za rok.

TEMATICKÁ VÝZVA 

  Žádosti jsou přijímány dle stanoveného harmonogramu zveřejněného na webu společ-
nosti.

  Celková částka, která bude přerozdělena mezi jednotlivé projekty, je vždy zveřejněna 
současně s výzvou.

  Výše podpory na konkrétní projekt není omezena, projekty ovšem musí být v souladu s 
tématy, jejichž podpora je na dané období stanovena jako prioritní.

  Jeden žadatel může žádat pouze jednou v rámci každé tematické výzvy na dané období.
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4.2. Přehledy
V roce 2016 se uskutečnilo celkem 66 projektů CSR, z čehož 52 bylo zaměřeno na oblast 
sociální, 8 na environmentální, 5 na ekonomickou a 1 projekt se zabýval CSR obecně. Viz 
Tabulka č. 1 a Graf č. 1

Tabulka č. 1: Počet projektů v roce 2016

Graf č. 1: Počet projektů v roce 2016

 

Oblast
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Ekonomické
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Celkem

Počet projektů

52

8

5
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Počet projektů 2016
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Enviromentální/8

Sociální/52
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Celkové předpokládané náklady na všechny projekty byly vyčísleny na částku 23 917 756 Kč. 
Reálné náklady převýšily tuto cifru o necelých 8 milionů korun. Ve všech oblastech CSR byly 
reálné náklady vyšší než ty předpokládané. Konkrétní náklady v jednotlivých oblastech zob-
razuje Tabulka č. 2 a Graf č. 2 níže. 

Tabulka č. 2: Náklady na projekty

Graf č. 2: Náklady na projekty 
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Projekty roku 2016 byly cíleny převážně na občany, dále pak na zaměstnance a zá-
kazníky. Přehled zainteresovaných stran dle počtu popisuje Tabulka č. 3. Graf 
č. 3 níže zobrazuje dotčené zainteresované strany společensky odpovědnými projekty v roce 
2016.  

Tabulka č. 3: Zainteresované strany dle oblastí CSR

Graf č. 3: Zainteresované strany v roce 2016
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4.3. Příklady projektů 2016: environmentální pilíř
Vzdělávací programy Centra odpadové výchovy (COV)

Cílem projektu bylo a je naučit mladou genera-
ci znát a naplňovat systém nakládání s odpady. 
Projekt se realizuje prostřednictvím vzdělávacích 
aktivit, které probíhají v našem Centru odpadové 
výchovy. Vzdělávací programy jsou určeny dě-
tem od 1. třídy ZŠ, až po studenty středních škol. 
Celkem je těchto programů šest. Studentům VŠ 
umožňujeme exkurze na skládce a k třídícím lin-
kám. Součástí činnosti COV je i účast na vzdě-
lávacích akcích organizovaných jinými subjekty 
(např. Den Země, T-fi lm).

V roce 2016 bylo v našem Centru odpadové výchovy proškoleno celkem 6.730 žáků a stu-
dentů.

Zainteresovanou stranou v tomto projektu jsou občané MSK. Celkové náklady tohoto projektu 
se v roce 2016 vyšplhaly na částku 3 miliónů korun.

Den otevřených dveří (DOD)

Cílem projektu je propagovat separaci odpa-
du mezi širokou veřejností a naplňovat systém 
nakládání s odpady. DOD probíhá zpravidla 
co druhý rok. Tuto akci organizují a podílejí 
se na ní především zaměstnanci společnosti OZO 
Ostrava s.r.o., čímž rovněž dokládají svou loajali-
tu ke značce zaměstnavatele.

Dny otevřených dveří organizuje OZO Ostrava 
s.r.o. již od roku 2005 a až dosud se vždy konaly 
v areálu OZO v Ostravě-Kunčicích, kde byly ob-
čanům představovány zejména třídicí a výrobní 
linky a svozová technika. V roce 2016 proběhl DOD poprvé na skládce v Ostravě-Hrušově, 
hlavní součástí programu byly tedy prohlídky skládky, plynového hospodářství a kompostár-
ny. Občany Moravskoslezského kraje byla prezentační akce opět velmi kladně hodnocena. 
Zúčastnilo se jí přes 2000 občanů.

Zainteresovanou stranou projektu jsou občané MSK. Celkové náklady v roce 2016 činily 770 
tisíc korun.
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Interiérové třídění a osvěta u zákazníků

Cílem projektu je na trhu vytvoření nové služby pro velké a významné zákazníky. Nabízíme 
fi rmám, školám a ostatním institucím, které přemýšlí ekologicky a chtějí snížit své náklady, 
pomoc při nastavování interiérového třídění tak, aby se odpad od zaměstnanců, studentů 
apod. dostal přímo do nádob s vytříděným odpadem. Součástí těchto aktivit bývá i osvěta 
pro zaměstnance těchto fi rem prostřednictví workshopu. Vše je organizováno a zajištěno 
zaměstnanci naší fi rmy.

V roce 2016 tento projekt byl realizován u 10 nových fi rem a institucí. Cílem je, každý rok 
zavést interiérové třídění u minimálně 10 nových fi rem. Jednalo se o fi rmy:

  BETAMED.CZ Property s.r.o. 

  Česká republika-Generální fi nanční ředitelství

  NONCORE a.s.

  Kampus Palace s.r.o.

  VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

  ČR-Česká obchodní inspekce 

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

  Alliance Healthcare, s.r.o.

  Okresní soud v Ostravě

  LODĚNICE POD HRADEM, z.s.

Zainteresovanou stranou projektu jsou zákazníci. Celkové náklady na tento projekt činily 
v roce 2016 kolem 10 tisíc korun. 
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4.4. Příklady projektů 2016: Sociální pilíř
Kola pro Afriku

Cílem projektu je pomoci charitativním organi-
zacím, aby prostřednictvím opakovaného využití 
odpadu poskytli pomoc potřebným. Konkrétně 
se jedná o bezplatnou přepravu použitých kol 
v rámci Moravskoslezského a Jihomoravského 
kraje do meziskladu či míst, kde jsou kola opra-
vována, aby mohla posloužit dětem v africké 
Gambii na jejich cestě za vzděláním. 

Zainteresovanou stranou tohoto projektu jsou 
občané. Celkové náklady v roce 2016 činily 30 
tisíc korun.
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MOMENT

Cílem projektu je pomoci charitativním organizacím, aby prostřednictvím opakovaného vyu-
žití odpadu poskytli pomoc potřebným. Naše pomoc a spolupráce spočívá konkrétně v tom, 
že v rámci Moravskoslezského a Jihomoravského kraje převážíme použité oděvy a spotřební 
zboží, které je dále připraveno k prodeji prostřednictvím charitativních obchodů pod názvem 
Moment. Finanční prostředky z těchto prodejů jdou na podporu Mobilního hospice Ondrášek, 
denního stacionáře Žebřík, Save elephants-mise na záchranu slonů v Africe a Kola pro Afriku. 
Do tohoto projektu jsou zapojeni naši zaměstnanci.

Zainteresovanou stranou projektu jsou občané. V roce 2016 činily celkové náklady na tento 
projekt 4 tisíce korun.

Zelená linka a e-mailová poradna

Cílem projektu je zajistit občanům nadstandartní informační servis v nakládání s odpady. 
Zelená telefonická linka je v provozu v pracovních dnech od 7.00 do 18.00 hodin a v sobotu 
od 8.00 do 12.00 hodin. Dále součástí zelené linky jsou i odpovědi na dotazy zasílané elek-
tronickou poštou. Tento projekt je řešen zcela jen zaměstnanci naší fi rmy.

Celkem telefonických dotazů na zelené lince 800 OZO OZO: 3156 (Ø 263 měsíčně) 

Celkem e-mailových dotazů odeslaných z webových stránek OZO: 526 (Ø 43,8 měsíčně) 

Zainteresovanou stranou projektu jsou občané. V roce 2016 činily celkové náklady na tento 
projekt 110 tisíc korun.
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4.5. Příklady projektů 2016: Ekonomický pilíř
Vedení průběžné evidence odpadů zákazníkům

Cílem tohoto projektu je poskytovat zákazníkům nadstandartní péči prostřednictvím bez-
platného zasílání evidence odpadů. Dle platné legislativy jsou fi rmy povinny vést evidenci od-
padů a předkládat příslušným úřadům roční hlášení. Pokud nás významní zákazníci požádají, 
zasíláme jim zdarma evidenci odpadů a tím jim odpadá značná část starosti s touto evidencí. 
V roce 2016 jsme takto vedli evidenci odpadů pro cca 700 zákazníků.

Zainteresovanou stranou projektu jsou zákazníci. 

OZO 21

Cílem tohoto projektu je seznámení obchodních partnerů se službami společnosti OZO Ostra-
va s.r.o. a s legislativou v oblasti nakládání s odpady prostřednictvím vydávání 2 tiskovin za rok. 
V roce 2016 byla vydána 2 čísla zpravodaje OZO 21 pro obchodní partnery. 

Zainteresovanou stranou projektu jsou zákazníci. V roce 2016 činily celkové náklady na tento 
projekt 119 tisíc korun. 

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců vůči zaměstnavateli

Cílem tohoto projektu je zajištění ekonomické ochrany zaměstnavatele a zaměstnance. Za-
městnancům ve vytypovaných pozicích (řidiči, jeřábníci apod.) je zaměstnavatelem poskyto-
ván benefi t ve formě zaplacení pojištění odpovědnosti vůči zaměstnavateli.

Zaměstnanci je tento benefi t využíván na 100 %. 

Zainteresovanou stranou projektu jsou zaměstnanci a v roce 2016 činily celkové náklady 
na pojištění 189 tisíc korun.
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Po vyhodnocení aktivit v oblasti společenské odpovědnosti za rok 2016 stanovil Tým CSR 
pro rok následující čtyři hlavní cíle CSR:

1. Zúčastnit se soutěže o Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpo-
vědnost v roce 2016 a obhájit umístění v první pětici oceněných v kategorii fi rem nad 250 
zaměstnanců.

2. Vytvořit na webových stránkách ozoostrava.cz nový oddíl Společenská odpovědnost 
a zveřejnit zde informace o systému CSR ve společnosti.

3. Zprovoznit webový systém příjmu žádostí o sponzorský příspěvek či dar a vytvořit funkční 
systém posuzování žádostí a rozdělování příspěvků a darů.

4. Realizovat pilotní projekt podpory projektů v rámci Tematické výzvy.

5. Cíle CSR pro rok 2017

24



Moravskoslezský kraj

uděluje

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

hejtman Moravskoslezského kraje

V Ostravě 16. května 2017

Cenu hejtmana kraje
za společenskou odpovědnost za rok 2016

za přijetí a realizaci myšlenek společenské odpovědnosti

v oblastech sociální, ekonomické a environmentální

společnosti

OZO Ostrava s. r. o.



OZO Ostrava s.r.o.
Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava

www.ozoostrava.cz




