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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
ORgANIZAČNÍ SchémA 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. 2015

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 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, jejíž působnost vykonává Rada statutárního města Ostravy,
-  jednatel - Ing. Karel Belda, bytem Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 377, 
-  prokurista - Ing. Petr Bielan, bytem Bohumín-Záblatí, Rychvaldská 329, který 

je současně technickým náměstkem společnosti.

dOzOrčí rada

složení 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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Valná HrOmada

jednatel

dOzOrčí rada

sekretariát

útVar PrOPagace
a ekOlOgické VýcHOVy

útVar infOrmační
tecHniky

útVar PráVní

útVar bOzP a PO

tecHnický náměstek

útVar ekOlOgie
a energetiky

útVar inVestic

PrOVOzOVna 1
kOmunální OdPady

PrOVOzOVna 3
skládka OdPadu

PrOVOzOVna 5
PrůmyslOVé OdPady

PrOVOzOVna 7
dOPraVa a Objemné

OdPady

PrOVOzOVna 8
interní služby

PrOVOzOVna 2
zPracOVání

OdPadu

ORgANIZAČNÍ SchémA SPOLEČNOSTI:
ZPRÁVA JEDNATELE

ekOnOmický náměstek

útVar PersOnalistiky 
a mezd

útVar účetnictVí

útVar zásObOVání, 
sklad

útVar nákuPu
a Odbytu

útVar Plánu 
a financí
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Vážené dámy a pánové,

údaje uvedené v  této výroční zprávě svědčí o vý-
borných hospodářských výsledcích společnosti OZO  
Ostrava s.r.o. v roce 2015. Zisku 49 564 tis. Kč (po zda-
nění 39 958 tis. Kč) se podařilo dosáhnout díky zodpo-
vědné práci všech zaměstnanců společnosti. 

Za nejvýznamnější aktivitu naší společnosti během 
uplynulého roku považuji výrobu tuhého alternativního 
paliva PALOZO. V roce 2015 totiž jeho výroba vzrostla  
na rekordních 20 267 tun (oproti předchozímu roku  
o 4 711 t více), k čemuž přispěla promyšlená obchodní 
politika při získávání nových zdrojů vstupních materiá-
lů, ale i mimořádně příznivé podmínky pro odbyt vyro-
beného paliva. Potvrdilo se, že pořízení nové technolo-
gie na výrobu paliva před třemi lety bylo strategickou  
investicí v pravý čas, kterou si naše společnost upevnila 
čelní pozici v  oblasti energetického využívání odpadů 
v regionu severní Moravy a Slezska. Za významný pova-
žuji také fakt, že se nám tuto technologii podařilo poří-
dit zcela bez dotací v rámci tržních vztahů při současné 
legislativě. Naše výrobní linka dnes zpracovává nejen 
vhodné jednodruhové průmyslové odpady, ale také veš-
keré zbytky z třídicích linek v regionu a zajišťuje tak sto 

procentní využití plastů vytříděných občany i firmami  
celého Moravskoslezského kraje. A nejen to – naše linka 
v sobě nese i potenciál energetického využívání odpa-
dů vyseparovaných ze směsného komunálního odpadu 
(SKO) v  budoucích letech. Vzhledem k  avizovanému 
uzákonění zákazu skládkování neupraveného SKO totiž 
počítáme také s pořízením nové univerzální linky, která 
by zajistila další materiálové a energetické využití jed-
notlivých frakcí směsného odpadu a zároveň nahradila 
současnou již dosluhující dotřiďovací linku plastů. 

Významnou investiční akcí OZO Ostrava v roce 2015, 
která společnosti rovněž přináší jistotu a stabilitu do 
příštích let, byla výstavba první kazety V. etapy sklád-
ky tuhého komunálního odpadu v  Ostravě-Hrušově.  
Stavba (těleso skládky a stavby s ním související) za 
46 097 tis. korun o rozloze 2,867 hektarů byla po ně-
kolikaletých přípravách zahájena v  lednu a dokončena 
v říjnu loňského roku. Díky její kapacitě okolo 470 tisíc 
m3 máme minimálně na příštích 6 let zajištěn dostatek 
prostou pro ukládání zbytkových odpadů. V uplynulém 
roce jsme také ukončili návoz na těleso skládky v části 
blíže k Bohumínu, což přineslo i omezení úletu a sníže-
ní zátěže pro životní prostředí v přilehlé obytné oblasti 
Vrbice. Tato část skládky je nyní připravena k rekultivaci.

ZPRÁVA JEDNATELE
Základem naší činnosti zůstává i nadále poskytování 
komplexních služeb při nakládání s komunálními odpady 
města Ostravy, ale také dalších měst a obcí v naší svo-
zové oblasti. Jsem rád, že se nám v roce 2015 podařilo 
obstát ve výběrových řízeních a obhájit svou pozici do-
davatele odpadových služeb u několika klíčových zákaz-
níků z řad měst a obcí. Svědčí to o kvalitě našich služeb  
i profesionalitě všech zaměstnanců, kteří se na svozu od-
padu z komunální sféry podílejí. Náš systém svozu směs-
ného odpadu i separovaného sběru se dá považovat  
za plně funkční a doznává už jen drobných změn v po-
době optimalizace svozových tras a rozmístění sběrných 
nádob dle potřeb a požadavků zákazníků.  Na svoz se-
parovaných složek komunálního odpadu navazuje prá-
ce našich dotřiďovacích linek, které separované odpady 
připravují pro další zpracování. Z  2 215 tun směsných 
plastů svezených v roce 2015 na naši třídící linku se na-
šim zaměstnancům podařilo vytřídit 394 t PET lahví,  
90 tun dutých obalů, 112 tun PE fólií, ale také 21 tun ná-
pojových kartonů, 35 tun kovových obalů a   přes 4 t  
hliníkových plechovek, komodit, které v  naší svozové  
oblasti sbíráme spolu s plasty. Kromě těchto surovin 
jsme slisovali a připravili k  prodeji 531 t kartonových  
obalů, převážně z  obchodní činnosti společnosti.  
Linkou skla prošlo v uplynulém roce 5 297 tun svezené-
ho materiálu, který zde byl dotříděn a připraven pro dal-
ší zpracování ve sklárnách. Úspěšní jsme byli také v tří-
dění objemných odpadů  - přes 41 % z nich jsme předali 
k materiálovému využití či sami zpracovali na palivo pro 
cementárny a vápenky. 

Jsem rád, že také pravidelný svoz zeleně ze sběrných 
nádob u jednotlivých rodinných domů se těší stále větší 
oblibě. Díky tomu jsme na konci vegetační sezóny 2015 
obsluhovali již 4 062 hnědých popelnic a kontejnerů na 
zeleň. Věřím, že zkušenosti, které jsme během několika 
let rozvoje této služby získali, jistě zúročíme v roce 2016, 
který by se měl stát přelomovým rokem pro svoz zeleně 
v Ostravě. 

Na svoz zeleně navazuje bezprostředně činnost 
naší kompostárny. V  roce 2016 sem bylo navezeno  
9 282 tun biologicky rozložitelných odpadů, vzhledem 
k  velmi suchému létu o 40 % méně než v  roce před-
cházejícím. Během roku jsme se proto soustředili na 
technická opatření vedoucí k omezení zápachu během 
procesu kompostování. Za tím účelem byl mimo jiné po-
řízen nový promíchávač, který přispívá i k homogenizaci 
zeleně při zakládce a optimalizaci procesu kompostová-
ní. O kvalitě produktů vyrobených na naší kompostárně 
svědčí další nárůst zájmu firem i občanů. V roce 2015 
jsme prodali celkem 1 608 tun kompostu a 2 824 tun 
zeminového substrátu. Pro zvýšení kultury jejich prodeje 
jsme se v roce 2015 rozhodli vyzkoušet pytlování obou 
výrobků na profesionální lince. Na podzim jsme tak  
občanům ve sběrných dvorech mohli nabídnout pyt-
lovaný kompost a substrát ve formě srovnatelné s na-
bídkou hobby marketů, ale za výrazně příznivější ceny. 
První ohlasy kupujících napovídají tomu, že se prodej 
pytlovaného kompostu stane běžnou součástí služeb 
našich sběrných dvorů. 

Rozvoj služeb občanům města Ostravy i dalších měst  
a obcí naší svozové oblasti provází také koncepční osvě-
tová práce, která si klade za cíl seznámit obyvatele se 
systémem nakládání s odpady a přesvědčit je o smys-
lu separace jednotlivých složek komunálního odpadu.  

Tradičně největší důraz klademe na mladou generaci. 
Vzděláváme ji v  našem Centru odpadové výchovy, je-
hož programy jsou připraveny pro žáky základních a 
středních škol i vysokoškoláky. V roce 2015 se zde usku-
tečnilo 233 výchovných programů a odborných exkur-
zí pro 5  405 dětí a mladých lidí. Na širokou veřejnost 
byla v  roce 2015 zaměřena jednak kampaň „Ze života 
odpadu“ v ostravských multikinech, ale především vel-
ká osvětově prezentační akce „Popelářský den“, která se 
konala 3. října 2015 v Trojhalí Karolina. Potěšilo nás, že 
akce přilákala okolo 5 tisíc návštěvníků a že se jednalo 
zejména o mladé rodiny s dětmi. Právě zájem mladých 
lidí o zodpovědné nakládání s odpady považuji za sig-
nál, že se v našich obcích budeme do budoucna stále 
méně setkávat s  neznalostí systému či s  negativními 
jevy, které nakládání s komunálními odpady dnes ještě 
občas provázejí.

Již v úvodu jsem zmínil, že uvedených úspěchů v naší 
podnikatelské činnosti se nám podařilo dosáhnout díky 
našim zaměstnancům na všech provozovnách a úsecích 
společnosti. Těší mě, že se již projevují výsledky syste-
matického vzdělávání zaměstnanců a že se stále více 
z  nich podílí na inovacích a zlepšování procesů uvnitř 
firmy. Kromě dokončení práce na několika projektech 
Rady změn jsme se v  uplynulém roce soustředili i na 
projekty našich interních konzultantů, zaměstnanců pře-
vážně dělnických profesí, kteří prokázali, že i oni díky 
znalosti provozu dokáží přinášet nápady, které společ-
nosti přinesou nejen finanční úspory, ale také zlepšení 
v  oblasti bezpečnosti práce či ochrany životního pro-
středí. Z návrhů interních konzultantů byly v roce 2015 
uskutečněny například výměna stávajících výbojkových 
osvětlovacích těles v areálu OZO za LED osvětlení, zlep-
šení organizace vjezdu nákladních vozidel do areálu či 
snížení rizik při přepravě kalů a tekutých odpadů. Vedení 
společnosti oceňuje aktivní přístup svých zaměstnanců 
a hodlá dále rozvíjet jejich vzdělávání a vytvářet jim op-
timální podmínky pro práci i inovativní nápady. 

Významným a strategickým počinem uplynulého roku 
byl přechod na nový informační systém K2, realizovaný 
po dlouhých přípravách k 1. 10. 2015. Jedná se o software 
nové generace, který naší společnosti do budoucna za-
jistí uživatelský komfort a zlepšení kvality informací po-
třebných na všech stupních řízení.

V  uplynulém roce se naše společnost významnou  
měrou podílela na tvorbě Plánu odpadového hospodář-
ství (POH) Moravskoslezského kraje, který by měl vstou-
pit v platnost v roce 2016 a ze kterého budou vycházet 
jednotlivé POH měst a obcí. Na jejich přípravě určitě 
hodláme také participovat.

V  závěru bych rád vyjádřil přesvědčení, že se nám  
i v dalších letech podaří naplnit plánované aktivity nejen 
v oblasti nakládání s odpady, ale také ve sféře společen-
ské odpovědnosti vůči životnímu prostředí, obchodním 
partnerům, obyvatelům našeho kraje i vlastním zaměst-
nancům. Zejména jim chci jménem vedení společnosti 
poděkovat za jejich dobrou práci v roce 2015.

ing. karel belda
jednatel společnosti OZO Ostrava s.r.o.
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ZPRÁVA PřEDSEDKyNě DOZORČÍ RADy

Vážené dámy a pánové,

je mi ctí vyjádřit se ve výroční zprávě společnosti OZO 
Ostrava s.r.o. za r. 2015, kdy společnost již tradičně do-
sáhla významně lepších ekonomických výsledků než 
v letech předcházejících. Dozorčí rada společnosti OZO 
Ostrava s.r.o. se v  roce 2015 sešla na 5 svých zasedá-
ních, kdy plnila úkoly vyplývající ze zakladatelské listiny 
společnosti, občanského zákoníku, zákona o obchod-
ních korporacích a ostatních právních předpisů. Dozor-
čí rada v daném období přezkoumala účetní závěrku za 
rok 2014 včetně plnění podnikatelského plánu za rok 
2014, projednala Zprávu o vztazích mezi propojenými  
osobami za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku za rok 
2014, a to s  následným doporučením valné hromadě 
společnosti ke schválení. Dozorčí rada rovněž posuzo-
vala podnikatelský plán společnosti na rok 2015 a v prů-
běhu celého roku sledovala jeho plnění. Členové dozorčí 
rady se dále vyjadřovali k návrhům na odkupy pozemků  
v katastrálním území Kunčice a k záměru na odprodej ak-
cií Frýdecké skládky. Dozorčí rada konstatuje, že v rám-
ci své kontrolní činnosti neshledala žádné nedostatky.  
Významnými tématy jednání dozorčí rady byly rov-
něž koncepce nakládání se zelení na území statutární-
ho města Ostravy a zejména pak koncepce nakládání  
s  komunálním odpadem ve městě, a to v  návaznosti  
na vyhlášení Plánu odpadového hospodářství ČR  
a z něj vyplývající povinnosti vypracovat plány jednotli-
vých obcí.

Společnost OZO Ostrava s.r.o. působí společně s odbo-
rem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ost-
ravy jako nejvýznamnější koordinátor v rámci zpracová-
ní Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského 
kraje.

 OZO Ostrava s.r.o. je společností, kterou v rámci regionu 
nelze přehlédnout. Nejen pro její, jak již bylo uvedeno, 
několikaleté kladné ekonomické výsledky, ale zejmé-
na pro vysokou kvalitu jejích služeb v oblasti nakládání 
s odpady a inovativní přístup ve využívání druhotných 
surovin a v systému třídění odpadů.  Já osobně velmi 
oceňuji sofistikované a současně velmi kreativní mar-
ketingové aktivity společnosti spočívající v prezentaci 
a popularizaci třídění odpadu a v  bezesporu náročné 
soustavné práci s dětmi a mladými „zákazníky“ v oblasti 
environmentální výchovy.

Ráda bych tímto poděkovala vedení společnosti OZO 
Ostrava s.r.o. za koncepční a zodpovědné řízení společ-
nosti a všem jejím zaměstnancům za kvalitní práci odve-
denou nejen v uplynulém roce a současně všem popřála 
hodně úspěchů v  letech následujících. Děkuji také čle-
nům dozorčí rady společnosti za jejich práci v průběhu 
roku 2015 a v neposlední řadě jedinému vlastníkovi spo-
lečnosti statutárnímu městu Ostrava a všem obchodním 
partnerům za jejich podporu a spolupráci v roce 2015. 

ing. simona Piperková 
předsedkyně dozorčí rady  

PřÍLOhA ÚČETNÍ ZÁVěRKy
SPOLEČNOSTI OZO OSTRAVA S.R.O.

ZA ROK 2015
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1.  POPIS SPOLEČNOSTI

1.1  Obecné údaje

Předmět POdnikání:

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. 2015

• 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 povolené 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:
byla zapsána změna ve složení dozorčí rady.

1.2  Orgány sPOlečnOsti

•   valná hromada, jejíž působnost vykonává Rada 

statutárního města Ostravy,

•   jednatel - Ing. Karel Belda, bytem Stará Ves nad 

Ondřejnicí, Zámecká 377, 

•   prokurista - Ing. Petr Bielan, bytem Bohumín-

Záblatí, Rychvaldská 329, který je současně 

technickým náměstkem společnosti.

1.3  dOzOrčí rada

složení 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. 2015 

celkem 409 206 tis. Kč. V průběhu roku 2015 

nedošlo ke změnám.

jediným společníkem a současně zakladatelem 
společnosti je statutární město Ostrava.

1.5  Organizace sPOlečnOsti

V čele společnosti stojí jednatel, který má dva 

náměstky - ekonomického a technického.

Společnost má dvoustupňový systém řízení: 

společnost - provozovna. 

Provozovny tvoří samostatné organizační a 

ekonomické jednotky a jsou specializovány na 

jednotlivé činnosti společnosti.

Na úrovni vedení společnosti je zřízena správa, 

která zajišťuje ekonomické a správní činnosti.

Organizační schéma společnosti: viz str. 6.
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2.4  zásoby

a)  Zásoby nakupované: oceňují se v pořizovacích cenách. Nejvýznamnějším vedlejším  
nákladem souvisejícím s pořízením je přepravné.

b)  Zásoby vlastní výroby: jsou oceněny v plánových kalkulacích na úrovni vlastních nákla-
dů, které zahrnují 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 splat-
nosti delší než 6 měsíců.

•  K pohledávkám přihlášených do konkursu se tvoří opravné položky ve výši 100 %, 
v okamžiku přihlášení pohledávky do konkursu 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 usta-
novením § 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 majet-
ku 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 2015

Významné metodické změny nebyly v roce 2015 realizovány.

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 účet-
nictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MF ČR č. 500/2002 Sb., kterou 
se provádí některá ustanovení zákona o účetnictví, Českými účetními standar-
dy 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 odepisová-
ny 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 (pořizování) dlouhodobého hmot-
ného majetku jsou zahrnovány do pořizovací ceny. Dlouhodobý hmotný maje-
tek 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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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 - 2014

5 783 -4 973 810

Dlouhodobý nehmotný 
majetek - 2015

8 089 -5 282 2 807

    
3.2 stav dlouhodobého hmotného majetku

Společnost vlastní k 31. 12. 2015 dlouhodobý hmotný majetek ve výši  
991 322 tis. Kč v pořizovacích cenách. Z toho oprávky a opravné položky 
činí 601 795 tis. Kč. Zůstatková cena dlouhodobého hmotného majetku je  
389 527 tis. Kč.

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

pořizovací
cena
2015

oprávky,
opravné
položky

zůstatková
cena
2015

zůstatková
cena
2014

pozemky 37 596 0 37 596 37 305

stavby 527 514 -292 253 235 261 198 903

samostatné movi-
té věci a soubory  
movitých věcí

392 661 -281 130 111 531 126 884

jiný dlouhodobý 
hmotný majetek

202 0 202 202

nedokončený 
dlouhodobý 
hmotný majetek

32 721 -28 412 4 309 5 526

poskytnuté zálo-
hy na majetek

628 0 628 22

Účetní jednotka eviduje podmíněné aktivum - provozní budovu, vážnici a pří-
slušenství 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 2015 byly zařazeny do užívání následující hodnotově významnější  
položky majetku:

Stavby

těleso skládky - 1. část V. etapy skládky TKO 30 157 tis. Kč

stavby související s tělesem skládky (sběrné jímky, 
provozní komunikace, elektropřípojka, osvětlení)

15 940 tis. Kč

Samostatné movité věci a jejich soubory

speciální svozová vozidla (3 ks) 7 554 tis. Kč

míchač na kompostárnu 1 920 tis. Kč

informační systém K2 2 669 tis. Kč

technické zhodnocení - linka paliva, jímání  
skládkového plynu atd.

5 372 tis. Kč

V roce 2015 byly vyřazeny hodnotově významnější položky majetku:

Samostatné movité věci a jejich soubory

speciální svozová vozidla (6 ks) 17 184 tis. Kč

oplocení skládka TKO 433 tis. Kč

3.4  dlouhodobý finanční majetek

Celkový objem dlouhodobého finančního majetku v  účetní hodnotě k  31. 12. 
2015 je 124 868 tis. Kč. Tato částka představuje:

•  obchodní podíl ve společnosti Frýdecká skládka a.s. včetně ocenění 
hodnoty obchodního podílu ekvivalenční metodou (dle ust. § 27, odst.  
5 Zákona o účetnictví) k 31. 12. 2015. Oproti roku 2014 se účetní hodnota ob-
chodního podílu v této společnosti zvýšila o 1 419 tis. Kč.

•
Jmenovitá hodnota obchodního podílu činí k 31. 12. 2015:
252 ks akcií á 50 000,- Kč, tj. jmenovitá hodnota obchodního 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 101 859 tis. Kč v souvislosti s tvorbou zákonné rezervy 
na rekultivaci skládky komunálních odpadů v Ostravě–Hrušově. Tento vázaný 
účet je možno využívat pouze se souhlasem Krajského úřadu Moravskoslez-
ského kraje. 
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3.9  Pohledávky

Celková výše krátkodobých pohledávek k  31. 12. 2015 ve jmenovité hodno-
tě činí 62 459 tis. Kč, z toho pohledávky za odběrateli z obchodního styku  
56 380 tis. Kč. 

Z výše uvedeného:
•  stav pohledávek z  obchodního styku po lhůtě splatnosti činí 5 413 tis. Kč,  

z toho pohledávky po lhůtě splatnosti delší než 1 rok jsou ve výši 1 379 tis. Kč. 
Z této částky činí pohledávky za dlužníky v konkursu 973 tis. Kč

•  pohledávky k podnikům ve skupině činí 14 691 tis. Kč, jedná se o pohledávky 
ve lhůtě splatnosti, převážně za svoz komunálního odpadu

K vyjádření poklesu účetní hodnoty pohledávek po lhůtě splatnosti jsou vytvo-
řeny opravné položky v celkové výši 1 587 tis. Kč. 

3.10  úvěry, půjčky

K 31. 12. 2015 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

• Česká spořitelna a.s. - běžný účet

• JaT - spořící účet

3.12  závazky

Celková výše krátkodobých závazků se oproti roku 2014 zvýšila o 5 626 tis. Kč 
na 35 902 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. 2015 činí  
18 029 tis. Kč.

Odložený daňový závazek je součtem:
•  odloženého daňového závazku vycházejícího z  přechodného rozdílu mezi 

účetní a daňovou zůstatkovou cenou,

•  odložené daňové pohledávky vycházející z tvorby účetních opravných polo-
žek k pohledávkám, k dlouhodobému majetku, které mohou být v budoucnu 
daňově uznatelné,

•  odložené daňové pohledávky vycházející z tvorby účetní rezerv.
Všechny závazky byly ve lhůtě splatnosti, s výjimkou závazků za našimi dlužní-
ky, kdy se úhrady provádí formou zápočtu. 

3.4.1   Výše vlastního kapitálu a výsledek hospodaření frýdecké  
skládky a.s. za rok 2015

vlastní kapitál
výsledek hospodaření 

před zdaněním
Frýdecká skládka a.s.
sídlo Frýdek-Místek
(neauditovaný výsledek v tis. Kč)

90 468 7 134

3.5  majetek ve finančním pronájmu

K 31. 12. 2015 nemá společnost žádnou smlouvu o finančním pronájmu.

3.6  majetek společnosti zatížený zástavním právem

společnost nemá k 31. 12. 2015 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 předkupním právem.
Oprávněnými z věcného břemene jsou zpravidla vlastníci sítí.

3.7  drobný hmotný majetek

V roce 2015 společnost zaúčtovala do nákladů drobný hmotný majetek ve výši 
8 054 tis. Kč, z toho hodnota popelových nádob a kontejnerů činí 6 199 tis. Kč.
Celkem společnost eviduje drobný hmotný majetek ve výši 136 927 tis. Kč  
v pořizovacích cenách, který je evidován v operativní evidenci. Z výše uvedené 
částky je pořizovací hodnota popelových nádob a kontejnerů 115 387 tis. Kč.

3.8  zásoby

Celkový stav zásob činí k 31. 12. 2015 celkem 9 597 tis. Kč. Oproti roku 2014  
se stav zásob zvýšil o 2 401 tis. Kč.

18 19



3.13   Přehled o změnách vlastního kapitálu v  roce 2015  
(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

25 445 3 662 0 29 107

rozdíl z přec.  
majetku, kap.fondy

- 3 550 1 419 0 -2 131

nerozdělený zisk  
minulých let

80 535 12 954 0 93 489

HV ve schvalovacím 
řízení

36 615 0 36 615 0

HV běžného účetního 
období

0 39 958 0 39 958

Vlastní kapitál  
celkem

548 251 57 993 36 615 569 629

Výsledek hospodaření roku 2014 - zisk ve výši 36 615 tis. Kč - byl zúčtován 
v souladu s rozhodnutím Valné hromady. 

3.14  tvorba a čerpání rezerv

•  V průběhu roku 2015 byla vytvořena podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpa-
dech v platném znění zákonná rezerva na rekultivaci skládky a zajištění péče o 
skládku TKO v Ostravě - Hrušově ve výši 8 533 tis. Kč, čerpání bylo 409 tis. Kč.

  Protože výše zákonné rezervy na rekultivaci skládky ve výši 113 597 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 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 ná-

klady spojené s budoucí likvidací objektu a komína zpracovatelského závodu 
v areálu v Kunčicích.

•  V roce 2015 byla vytvořena účetní rezerva na doplatek prémií a bonusů za rok 
2015 a rezerva na opravy DHM.

Celková výše rezerv k 31. 12. 2015 dosahuje částky 151 835 tis. Kč. 

b. Výkaz zisku a ztráty

3.15  stav pracovníků a osobní náklady

2015 2014

celkem z toho  
řídících celkem z toho  

řídících
přepočtený počet pra-
covníků

306 9 305 9

mzdové náklady 113 064 8 551 109 790 8 739

sociální a zdravotní 
pojištění

41 537 - 40 106 -

ostatní sociální  
náklady 

3 706 - 3 582 -

odměny členů dozorčí 
rady

610 - 632 -

celkem osobní náklady 
(v tis. Kč)

158 917 - 154 110 -

Společnost poskytuje řídícím pracovníkům, stejně jako ostatním zaměstnan-
cům společnosti, penzijní připojištění.

Společnost také poskytuje řídícím a dalším odpovědným pracovníkům mož-
nost používat služební osobní auta i k soukromým účelům. Tato nepeněžní for-
ma hmotné zainteresovanosti je zdaněna daní ze závislé činnosti.

Odměny členů dozorčí rady v roce 2015 činily 610 tis. Kč.
 
Členům dozorčí rady a statutárním zástupcům bylo v  roce 2015 poskytnuto 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů právnických osob. 
Jiná peněžitá nebo nepeněžitá plnění, jako jsou půjčky nebo úvěry, nejsou řídí-
cím pracovníkům ani statutárním zástupcům poskytovány.

3.16  Hospodářský výsledek

V roce 2015 společnost vykázala zisk před zdaněním ve výši 49 564 tis. Kč,  
výsledek hospodaření vstupující do bilance je 39 958 tis. Kč. 

Tržby za vlastní výrobky a služby se zvýšily ze  407 596 tis. Kč v  roce 2014  
na 412 615 tis. Kč v roce 2015, tj. nárůst o 1,2 %.  Celkové výnosy společnosti činí 
418 315 tis. Kč.

V  nákladech se kromě běžných nákladů v  roce 2015 souvisejících s  činností 
společnosti zúčtovala daň z příjmu za běžnou činnost - odložená ve výši 679 
tis. Kč a daň z příjmu za běžnou činnost - splatná ve výši 8 927 tis. Kč.

3.17  závazky neuvedené v rozvaze

Společnost nemá žádné závazky neuvedené v rozvaze.

3.18  dotace

Společnost v roce 2015 neobdržela žádnou dotaci. 
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ROZVAhA4.  Odměna auditora

Smluvní odměna statutárnímu auditorovi za povinný audit účetní závěrky za rok 
2015 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. 2015.

Dne:  25. 2. 2016          

Ing. Karel Belda Ing. Iveta Sulková Irena Majerová
statutární orgán  osoba odpovědná osoba odpovědná
účetní jednotky za účetnictví  za účetní závěrku 
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Označ.
a.

aktiVa
b

běžné účetní období
minulé  
období

Předminulé 
období

brutto korekce netto netto netto

1 2 3 4 5

 aktiVa celkem 1 384 150 -608 664 775 486 741 059 714 346

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0

b. dlouhodobý majetek 1 124 279 -607 077 517 202 484 464 495 063

b. i. dlouhodobý nehmotný  majetek 8 089 -5 282 2 807 810 319

B. I.      1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0

3. Software 7 481 -5 034 2 447 0 14

4. Ocenitelná práva 608 -248 360 357 305

5. Goodwill 0 0 0 0 0

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 453 0

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek 0 0 0 0 0

b. ii. dlouhodobý hmotný majetek 991 322 -601 795 389 527 368 842 388 923

B. II.     1. Pozemky 37 596 0 37 596 37 305 36 619

2. Stavby 527 514 -292 253 235 261 198 903 204 049

3.
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 

movitých věcí
392 661 -281 130 111 531 126 884 139 582

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 32 721 -28 412 4 309 5 526 8 100

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. majetek 628 0 628 22 371

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0

b. iii. dlouhodobý finanční majetek 124 868 0 124 868 114 812 105 821

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

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 23 009 0 23 009 21 590 21 538

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 101 859 0 101 859 93 222 84 283

6. Pořizovaný dlouhodobý  finanční majetek 0 0 0 0 0

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0

Označ.
a.

aktiVa
b

běžné účetní období
minulé  
období

Předminulé 
období

brutto korekce netto netto netto

1 2 3 4 5

c. Oběžná aktiva 258 713 -1 587 257 126 254 130 216 996

c. i. zásoby 9 597 0 9 597 7 196 8 401

C. I.      1. Materiál 8 942 0 8 942 6 765 7 617

         2. Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 0 0

         3. Výrobky 655 0 655 431 784

         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 281 0 281 294 305

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 281 0 281 294 305

         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 62 459 -1 587 60 872 57 776 55 705

C. III.    1. Pohledávky z obchodních vztahů 41 689 -1 587 40 102 35 052 35 841

         2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 14 649 0 14 649 15 286 15 999

         3. Pohledávky - podstatný vliv 42 0 42 26 12

         4. Pohledávky za společníky 0 0 0 0 0

         5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0

         6. Stát - daňové pohledávky 0 0 0 1 250 0

         7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 68 0 68 75 132

         8. Dohadné účty aktivní 6 000 0 6 000 6 027 3 714

         9. Jiné pohledávky 11 0 11 60 7

c. iV. krátkodobý finanční majetek 186 376 0 186 376 188 864 152 585

C. IV.    1. Peníze 582 0 582 556 240

2. Účty v bankách 185 794 0 185 794 188 308 152 345

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 1 158 0 1 158 2 465 2 287

D. I.      1. Náklady příštích období 585 0 585 1 639 1 327

        2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0

        3. Příjmy příštích období 573 0 573 826 960

kontrolní číslo 5 535 442 -2 434 656 3 100 786 2 961 771 2 855 097

ROZVAhA V PLNém ROZSAhu KE DNI 31. 12. 2015
(V CELýCH TISíCíCH KČ) ZA KALENDářNí ROK 2015
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Označ.
a.

PasiVa
b

stav v běžném 
období

stav v minulém 
účetním období

stav v předmi-
nulém účetním 

období

6 7 8

PasiVa celkem 775 486 741 059 714 346

a. Vlastní kapitál 569 629 548 251 526 585

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 -2 131 -3 550 -3 602

A. II.     1. Ažio 0 0 0

2. Ostatní kapitálové fondy 60 60 60

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -2 191 -3 610 -3 662

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 29 107 25 445 22 098

A. III.    1. Rezervní fond 29 107 25 445 22 098

3. Statutární a ostatní fondy 0 0 0

a. iV. Výsledek hospodaření minulých let 93 489 80 535 65 406

A. IV.    1. Nerozdělený zisk minulých let 93 489 80 535 65 406

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 39 958 36 615 33 477

A. V. 2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku 0 0 0

b. cizí zdroje 205 766 192 487 187 390

b. i. rezervy 151 835 144 861 141 634

B. I.      1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 113 597 105 474 101 312

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0

3. Rezerva na daň z příjmů 0 0 0

4. Ostatní rezervy 38 238 39 387 40 322

b. ii. dlouhodobé závazky 18 029 17 350 17 053

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

10. Odložený daňový závazek 18 029 17 350 17 053

Označ.
a.

PasiVa
b

stav v běžném 
období

stav v minulém 
účetním období

stav v předmi-
nulém účetním 

období

6 7 8

b. iii. krátkodobé závazky 35 902 30 276 28 703

B. III.    1. Závazky z obchodních vztahů 21 088 17 375 12 272

2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 117 66 46

3. Závazky - podstatný vliv 19 21 45

4. Závazky ke společníkům 0 0 0

5. Závazky k zaměstnancům 7 106 6 921 6 208

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav. pojištění 4 294 4 188 3 741

7. Stát - daňové závazky a dotace 2 836 1 312 5 984

8. Krátkodobé přijaté zálohy 0 12 4

9. Vydané dluhopisy 0 0 0

10. Dohadné účty pasivní 36 5 125

11. Jiné závazky 406 376 278

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 91 321 371

C. I.      1. Výdaje příštích období 91 321 371

2. Výnosy příštích období 0 0 0

kontrolní číslo 3 061 895 2 927 300 2 823 536

ROZVAhA V PLNém ROZSAhu KE DNI 31. 12. 2015
(V CELýCH TISíCíCH KČ) ZA KALENDářNí ROK 2015
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Označ.
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 412 838 407 244 399 005

II.          1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 412 615 407 596 398 919

   2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 223 -352 31

   3. Aktivace 0 0 55

B. Výkonová spotřeba 139 139 146 060 148 100

B.         1. Spotřeba materiálu a energie 64 386 64 663 63 393

    2. Služby 74 753 81 397 84 707

+ Přidaná hodnota 273 699 261 184 250 905

c. Osobní náklady 158 917 154 110 147 270

C. 1. Mzdové náklady 113 064 109 790 105 602

    2. Odměny členům orgánů obchodní korporace 610 632 657

    3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 41 537 40 106 37 708

    4. Sociální náklady 3 706 3 582 3 303

D. Daně a poplatky 13 964 15 161 12 453

E. Odpisy dlouhodob. nehmotného a hmotného majetku 40 443 43 401 44 003

iii. tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 1 572 1 113 3 791

III.         1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 1 323 538 2 694

    2. Tržby z prodeje materiálu 249 575 1 097

f. zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 240 222 1 095

F.          1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 161 140 1 013

   2. Prodaný materiál 79 82 82

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti     a komplex-
ních nákladů příštích období 7 666 1 879 10 507

IV. Ostatní provozní výnosy 3 057 2 716 8 758

H. Ostatní provozní náklady 7 821 7 480 7 905

V. Převod provozních výnosů 0 0 0

I. Převod provozních nákladů 0 0 0

* Provozní výsledek hospodaření 49 277 42 760 40 221

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0

J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0

VÝKAZ ZISKu A ZTRÁTy V PLNém ROZSAhu KE DNI 31. 12. 2015
(V CELýCH TISíCíCH KČ) ZA KALENDářNí ROK 2015VÝKAZ ZISKu A ZTRÁTy
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Označ.
a.

teXt
b

skutečnost v účetním období

běžném
1

minulém
2

předminulém
3

Vii. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 974 0

VII.       1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem 0 974 0

      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 836 1 651 1 740

N. Nákladové úroky 0 0 0

XI. Ostatní finanční výnosy 12 52 148

O. Ostatní finanční náklady 561 399 460

XII. Převod finančních výnosů 0 0 0

P. Převod finančních nákladů 0 0 0

* finanční výsledek hospodaření 287 2 278 1 428

Q. daň z příjmů za běžnou činnost 9 606 8 423 8 172

Q.         1.  - splatná 8 927 8 126 9 000

    2.  - odložená 679 297 -828

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 39 958 36 615 33 477

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 (+/-) 39 958 36 615 33 477

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 49 564 45 038 41 649

kontrolní číslo 1 971 727 1 933 521 1 901 997

gRAfy
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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 D20312, D12483
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 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 D12469, D20289
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
 

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. 2015

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 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, 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 2014 vyplacen podíl na zisku.

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

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 D12645, D12518, D12478  
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, 05150035
Plnění Smlouva o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů
Protiplnění cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma nevznikla
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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
  
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 opat-
ření 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 25. 2. 2016

Ing. Karel Belda
jednatel
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OZO Ostrava s. r. o.
Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava

www.ozoostrava.cz

Realizace TTTISK s.r.o.
Foto: Petruška


