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Obecné údaje

Předmět podnikání

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. 2011

▪ výroba plynu
▪ distribuce plynu
▪ podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
▪ silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené 

hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené 
hmotnosti nad 3,5 tuny

▪ opravy silničních vozidel
▪ výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
▪ provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Základní údaje 

o společnosti
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▪ Valná hromada:  je tvořena Radou statutárního města Ostravy
▪ Jednatel:  Ing. Karel Belda, bytem Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 377, 
 který je současně ředitelem společnosti
▪ Prokurista:  Ing. Petr Bielan, bytem Bohumín-Záblatí, Rychvaldská 329, 
 který je současně technickým náměstkem společnosti
▪ Dozorčí rada:  je pětičlenná, v průběhu roku 2011 nedošlo k žádným změnám,
 složení dozorčí rady:
 Dalibor Gříšek - předseda
 Doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - místopředsedkyně
 Ing. František Kolařík - člen
 Monika Schromová - člen
 Vladimír Marek - člen

Orgány společnosti

Předmět činnosti
▪ pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
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Organizační 

schéma



Sekretariát

Útvar
BOZP a PO

Útvar propagace a 
ekologické výchovy

Útvar informační 
techniky

Útvar právní

Útvar řízení 
kvality a EMS

Technický 
náměstek

Útvar investic

Útvar ekologie 
a vodního 

hospodářství

Ekonomický 
náměstek

Útvar plánu, 
financí a cen

Útvar ekonomiky 
práce 

a personálních věcí

Útvar informační 
soustavy

Útvar 
zásobování

Hlavní sklad

Provozovna 1
Komunální odpady

Provozovna 6
Technické služby 

Studénka

Provozovna 8
Interní služby

Valná hromada

Dozorčí rada

Jednatel
Ředitel

Provozovna 2
Zpracování odpadu

Provozovna 3
Skládka odpadu

Provozovna 5
Průmyslové odpady

Provozovna 7
Doprava 

a objemné odpady
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Vážené dámy a pánové,

držíte v ruce výroční zprávu OZO Ostrava s.r.o., společnosti, která si za léta své existence vybudovala silnou 
pozici největšího poskytovatele odpadových služeb v  regionu severní Moravy a Slezska. Hospodářské  
výsledky naší společnosti v roce 2011 byly mimořádně dobré. Podařilo se nám udržet obrat a zvýšit zisk,  
a to v podmínkách pokračující krize a přes skutečnost, že jsme v tomto období nezvyšovali ceny našich  
služeb. Naopak u svozu separovaných složek komunálního odpadu jsme ceny pro naše zákazníky snížili o 15 %.

V roce 2011 naše společnost učinila zcela zásadní krok, který jí zajistí možnost rozvoje v budoucnosti – rozhodli 
jsme o významné investici do nové linky na výrobu paliva a zahájili její realizaci. Našim zákazníkům z řad 
měst a obcí i podnikatelských subjektů tak můžeme i do budoucna zaručit, že veškeré separované plasty  
a další spalitelné složky odpadu budou stoprocentně využity. Část materiálově, zbytek energeticky v podobě 
námi vyrobeného paliva PALOZO. Vyšší kapacita nové linky paliva umožní zpracovat nejen odpad svezený 
naší společností, ale tuto službu můžeme nabídnout i konkurenčním firmám, které podobným zařízením 
nedisponují. Tím posílíme svou v roli mezi poskytovateli odpadových služeb v regionu.

Dalším důležitým prvkem v systému nakládání s odpady je zajištění dostatečné kapacity pro skládkování 
nevyužitelných složek odpadu. Proto mohu s  uspokojením konstatovat, že příprava území pro výstavbu  
V. etapy skládky tuhého komunálního odpadu v Ostravě-Hrušově pokračuje dle plánu. 

Odpad vnímáme především jako cennou surovinu a zdroj energie, a proto separace odpadu a jeho další 
využití zůstává v komplexním systému nakládání s odpady naší zásadní prioritou. Společnost OZO Ostrava 
s.r.o. velkou část svých snah věnuje rozšiřování sítě separačních nádob i komodit k separaci, rozvoji technologií 
při svozu, dotřiďování a zpracování využitelných složek odpadu a environmentální výchově a osvětě  
obyvatel regionu.

V roce 2011 pokračovalo budování stanovišť na separovaný sběr odpadu. Díky tomu bylo ve městě v tomto 
roce rozmístěno dalších 359 nádob na separaci plastu, skla a papíru a dá se říci, že je Ostrava již nyní dostatečně 
a rovnoměrně separačními hnízdy pokryta. 

Zpráva jednatele společnosti
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Přesto je zřejmé, že ve spolupráci s  městem Ostravou i s  dalšími obcemi naší svozové oblasti budeme  
i nadále síť sběrných míst rozvíjet a hodláme systém separace rozšířit dokonce až do domácností s pomocí 
tašek na třídění odpadu. Jejich účinnost byla vyhodnocena právě v  roce 2011. Průzkumem prováděným 
v domácnostech, které se účastnily pilotního projektu, bylo zjištěno, že doručené tašky na separaci byly 
obyvateli Ostravy pozitivně přijaty a řada občanů se po jejich doručení rozhodla s tříděním začít. 

Novinkou v systému separace komunálního odpadu v roce 2011 v celé svozové oblasti OZO bylo zavedení 
separovaného sběru kovových obalů. I tato změna byla v předchozím roce ověřena pilotním projektem,  
který ukázal jako optimální společný sběr s plasty a nápojovými kartony do žlutých kontejnerů. Další novou 
komoditou, které přibyly v tomto roce do systému separace, je i textil. Jeho oddělený sběr jsme zavedli  
ve všech sběrných dvorech.  Společnost OZO Ostrava s.r.o. také začala obsluhovat nové červené kontejnery, 
které slouží pro zpětný odběr drobných elektrických a elektronických zařízení.

Další novinkou roku 2011 bylo zavedení nové placené služby pro občany i firmy – pravidelného svozu zeleně 
z nádob přistavených přímo k domu objednatele. Zájem o ně předčil naše očekávání, z 2096 hnědých nádob 
na zeleň, přistavených v rámci této nové služby, bylo během celé vegetační sezóny svezeno 1 315 tun trávy, 
listí a dalších rozložitelných odpadů ze zahrad.  Celkem bylo na naší kompostárně zpracováno 11 875 tun 
zeleně.  Zájemců z řad firem i občanů jsme pak v naší kompostárně i ve vybraných sběrných dvorech prodali 
1 149 tun vyrobeného kompostu a 425 tun zeminového substrátu.

Pro dosažení efektivního využití svozové techniky zavedla společnost v roce 2011 také novinku v organizaci 
práce – dvousměnný provoz při svozu separovaných složek komunálního odpadu. Se svozovými vozidly 
OZO se tedy nyní mohou občané města Ostravy setkávat i ve večerních hodinách.  Na svoz separovaného 
odpadu navazuje práce na dotřiďovacích linkách OZO. Na naší lince plastů v roce 2011 bylo vytříděno přes 
tisíc tun materiálově využitelných odpadů (PET lahve, PE fólie a PE duté obaly, nápojové kartony, kovové 
obaly), zbytek spolu s dalšími spalitelnými odpady byl využit k výrobě 4 341 tun paliva PALOZO. Na lince 
skla bylo v tomto roce dotříděno 5 324 tun skla. V chráněné dílně pracovníci Charity svatého Alexandra 
zpracovali 1 373 tun elektrických a elektronických zařízení.

Významnou součástí systému nakládání s komunálními odpady jsou sběrné dvory.  V roce 2011 byla spolu 
s městem Ostravou vytvořena nová koncepce systému sběrných dvorů, která počítá s posunem od kvantity 
ke kvalitě - snížení počtu sběrných dvorů ve městě, ale rozšíření jejich plochy pro zajištění vyšší míry  
separace odpadu i rozšíření služeb, které sběrné dvory občanům poskytují (příjem stavebních odpadů,  
prodej kompostu a zeminového substrátu). Významný krokem tímto směrem bylo v tomto roce vybudování 
a otevření nového sběrného dvora v Ostravě-Porubě, který už dnes splňuje stanovené parametry moderního 
sběrného dvora.

Na podporu separace odpadu uspořádala společnost OZO Ostrava osvětové kampaně pro občany Ostravy 
„Kdo třídí, zaslouží odměnu!“ a „Třídíme pro slůně!“.  K  lepší informovanosti občanů ve svozové oblasti  
přispěla i nová webová prezentace společnosti a komunikace s  občany prostřednictvím zelené linky.  
Vzdělávací programy našeho Centra odpadové výchovy v  roce 2011 absolvovalo 7  977 především dětí  
a mladých lidí ze škol v Ostravě a obcích, kterým OZO Ostrava poskytuje své komplexní odpadové služby. 

Výše uvedené aktivity v oblasti zodpovědného nakládání s odpady se projevily zvýšením množství separo-
vaného odpadu (přesná čísla dokumentující nárůst u jednotlivých složek separovaného odpadu jsou uvedena 
v kapitole Grafy).  Město Ostrava bylo v  roce 2011 vyhlášeno „Skokanem roku“ mezi obcemi Moravsko- 
slezského kraje za největší procentuální nárůst separovaného odpadu – o 19,5%. 

Jsem potěšen, že naše práce nese své ovoce i v podobě ocenění za společenskou odpovědnost vůči regionu 
a jeho obyvatelům.  Na podzim 2011 se společnost OZO Ostrava s.r.o. umístila na 2. místě v   soutěži  
„Ekologicky zodpovědný kraj“ v kategorii „Podnikatel roku 2011 z hlediska vztahu k životnímu prostředí 
v  Moravskoslezském kraji“.  Jako společensky odpovědnou firmu nás vnímají i sami občané kraje, což  
se projevilo vítězstvím OZO Ostrava s.r.o. v Anketě společenské odpovědnosti.

Na všech vyjmenovaných úspěších roku 2011 se svým dílem podíleli všichni zaměstnanci společnosti OZO 
Ostrava s.r.o., proto bych jim rád touto cestou poděkoval. Děkuji také našemu vlastníku, statutárnímu městu 
Ostravě, a dozorčí radě společnosti za podporu a vytváření příznivých podmínek pro naši práci. Největší 
poděkování však patří občanům měst a obcí naší svozové oblasti i zákazníkům z  řad podnikatelských  
subjektů za jejich stále zodpovědnější přístup k nakládání s odpady. Jedině společným úsilím jsme totiž 
schopni dosáhnout zlepšení prostředí pro život v Ostravě i celém regionu. 

Ing. Karel Belda
jednatel společnosti
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Vážené dámy, vážení pánové,

ve výroční zprávě společnosti za rok 2011 jsou obsaženy všechny potřebné informace o výsledcích  
a hospodaření společnosti OZO Ostrava s.r.o.

S  potěšením konstatuji, že podobně jako minulá léta byl i rok 2011 pro společnost rokem úspěšným.  
Z ekonomického hlediska společnost splnila a vysoce překročila plánované výsledky. Z  hlediska kvality  
poskytovaných služeb udržela vysokou úroveň, spolehlivost a zodpovědnost za životní prostředí.  Z hlediska 
rozsahu poskytovaných služeb rozšířila své služby o sběr trávy a listí u občanů a u separovaného sběru  
zavedla sběr kovových obalů – plechovek. 

Dozorčí rada pracovala v průběhu celého roku 2011 ve složení: Dalibor Gříšek – předseda, doc. ing. Zuzana 
Kučerová, Ph.D. – místopředsedkyně, ing. František Kolařík – člen, Vladimír Marek – člen, Monika Schromová – člen. 

Dozorčí rada se v průběhu roku sešla na pěti zasedáních. Hlavní náplní práce dozorčí rady bylo dohlížet  
na výkon činnosti jednatele a vedení společnosti a dále na uskutečňování Podnikatelského plánu společnosti. 
Na svých jednáních se dozorčí rada zabývala především plněním Podnikatelského plánu společnosti, finanční 
situací společnosti, stavem pohledávek a závazků. Dále se dozorčí rada zaměřila na plnění úkolů vycházejících 
ze stanov společnosti a úkolů valné hromady. Velkou pozornost věnovala situaci s rozšířením skládky TKO 
v Ostravě-Hrušově, nákupu pozemků s tím souvisejících, řešila doplnění Plánu investic na rok 2011 včetně 
záměru na výstavbu nové linky na výrobu náhradních paliv. Dozorčí rada konstatuje, že během roku 2011  
při své kontrolní činnosti neshledala žádné nedostatky týkající se řízení a vedení společnosti. 

V souladu se stanovami společnosti dozorčí rada přezkoumala na svém zasedání řádnou Účetní závěrku  
za rok 2011 včetně zprávy auditora. Dále dozorčí rada projednala plnění Podnikatelského plánu společnosti 
za rok 2011 a Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011. Dozorčí rada se rovněž zabývala 
návrhem na přerozdělení zisku za rok 2011. K výše uvedeným bodům přijala usnesení a doporučení pro 
vlastníka společnosti.

V závěru mé zprávy děkuji členům dozorčí rady za její práci v roce 2011. Jménem celé dozorčí rady děkuji 
vedení společnosti i všem jejím zaměstnancům za práci a výsledky, kterých dosáhli v roce 2011, a pevně 
věřím, že v nastolené cestě budou pokračovat i v dalších letech. 

Dalibor Gříšek 
předseda dozorčí rady 

Zpráva předsedy 
dozorčí rady
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Rozvaha v plném 

rozsahu (v celých tisících Kč)
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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 1 207 387 -535 234 672 153 656 045 645 221

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

B. Dlouhodobý majetek 991 704 -532 679 459 025 445 232 460 020

B.  I. Dlouhodobý nehmotný  majetek 4 891 -4 762 129 71 0

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 -4 760 52 71 0

         4. Ocenitelná práva 79 -2 77 0 0

         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 0 0

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

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 903 296 -527 917 375 379 370 178 381 877

B. II.  1. Pozemky 35 110 0 35 110 32 219 30 000

        2. Stavby 451 379 -245 461 205 918 209 932 213 122

        3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 369 414 -255 562 113 852 123 084 134 713

        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 31 198 -26 894 4 304 3 839 3 696

        8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 15 993 0 15 993 902 701

        9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 -557

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 83 517 0 83 517 74 983 78 143

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

        2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 19 990 0 19 990 18 979 18 226

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

        4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 0 0 0 0 0

        5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 63 527 0 63 527 56 004 59 917

        6. Pořizovaný dlouhodobý  finanční majetek 0 0 0 0 0

        7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0
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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 207 545 -2 555 204 990 208 911 183 702

C. I. Zásoby 8 841 0 8 841 7 470 6 751

C. I.   1. Materiál 8 124 0 8 124 7 470 6 751

        2. Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 0 0

        3. Výrobky 707 0 707 0 0

        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 10 0 10 0 0

C. II. Dlouhodobé pohledávky 318 0 318 342 371

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, členy družstva a za účastníky 
sdružení 0 0 0 0 0

        5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 318 0 318 342 371

        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 59 212 -2 555 56 657 59 563 56 016

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 36 679 -2 555 34 124 35 916 35 781

        2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 15 244 0 15 244 14 947 14 819

        3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0

        4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení 0 0 0 0 0

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

        6. Stát - daňové pohledávky 7 121 0 7 121 3 120 0

        7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 168 0 168 174 183

        8. Dohadné účty aktivní 0 0 0 5 400 5 227

        9. Jiné pohledávky 0 0 0 6 6

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 139 174 0 139 174 141 536 120 564

C. IV. 1. Peníze 307 0 307 319 592

        2. Účty v bankách 109 367 0 109 367 98 717 22 472

        3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 29 500 0 29 500 42 500 97 500

        4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0

D.  I. Časové rozlišení 8 138 0 8 138 1 902 1 499

D.  I.  1. Náklady příštích období 1 057 0 1 057 490 497

        2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0

        3. Příjmy příštích období 7 081 0 7 081 1 412 1 002

Kontrolní číslo 4 821 410 -2 140 936 2 680 474 2 622 278 2 579 385
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Označ.

a

PASIVA

b

Stav v běžném období

6

Stav v minulém 
období

7

Stav v předminulém 
období

8

PASIVA CELKEM 672 153 656 045 645 221

A. Vlastní kapitál 497 252 483 424 489 015

A. I. Základní kapitál 409 206 434 206 434 206

A. I.   1. Základní kapitál 409 206 434 206 434 206

        2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0

        3. Změny základního kapitálu 0 0 0

A. II. Kapitálové fondy -5 210 -6 221 -6 974

A. II.  1. Emisní ažio 0 0 0

        2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 0

        3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -5 210 -6 221 -6 974

        4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností 0 0 0

        5. Rozdíly z přeměn společností 0 0 0

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy  
ze zisku

15 091 12 726 10 315

A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 15 091 12 726 10 315

        2. Statutární a ostatní fondy 0 0 0

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 40 347 19 058 27 360

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 40 347 19 058 27 360

        2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 37 818 23 655 24 108

B. Cizí zdroje 174 568 172 361 156 005

B.  I. Rezervy 123 101 111 524 103 634

B.  I.  1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 84 448 76 136 68 246

        2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0

        3. Rezerva na daň z příjmů 0 0 0

        4. Ostatní rezervy 38 653 35 388 35 388

B. II. Dlouhodobé závazky 19 443 19 081 16 324

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, členům družstva  
a k účastníkům sdružení

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 19 443 19 081 16 324
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Označ.

a

PASIVA

b

Stav v běžném období

6

Stav v minulém 
období

7

Stav v předminulém 
období

8

B. III. Krátkodobé závazky 32 024 41 756 36 047

B. III.1. Závazky z obchodních vztahů 20 835 25 523 19 479

        2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 102 102 466

        3. Závazky - podstatný vliv 67 54 82

        4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení

0 0 0

        5. Závazky k zaměstnancům 6 028 5 738 5 577

        6. Závazky ze sociálního zabezpečení 
a zdravotního pojištění

3 629 3 502 3 230

         7. Stát - daňové závazky a dotace 898 1 578 6 919

        8. Krátkodobé přijaté zálohy 4 0 0

        9. Vydané dluhopisy 0 0 0

       10. Dohadné účty pasivní 160 4 931 25

        11. Jiné závazky 301 328 269

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 333 260 201

C.  I.  1. Výdaje příštích období 333 260 201

        2. Výnosy příštích období 0 0 0

Kontrolní číslo 2 650 461 2 600 265 2 556 575
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Výkaz zisku a ztráty
 (v celých tisících Kč)
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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 406 153 396 761 381 813

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 405 443 396 643 383 158

    2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 707 0 -1 400

    3. Aktivace 3 118 55

B. Výkonová spotřeba 163 949 171 304 163 742

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 64 931 65 488 57 342

    2. Služby 99 018 105 816 106 400

+ Přidaná hodnota 242 204 225 457 218 071

C. Osobní náklady 138 450 136 564 125 027

C. 1. Mzdové náklady 99 011 97 988 90 392

     2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 598 654 617

     3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 35 429 35 251 31 676

     4. Sociální náklady 3 412 2 671 2 342

D. Daně a poplatky 9 248 9 445 9 704

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 43 355 43 830 42 811

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 2 481 1 931 1 951

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 1 737 297 1 600

     2. Tržby z prodeje materiálu 744 1 634 351

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 102 72 68

F.  1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 88 0 51

    2. Prodaný materiál 14 72 17

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti  
a komplexních nákladů příštích období 11 560 7 020 2 011

IV. Ostatní provozní výnosy 2 747 8 908 6 981

H. Ostatní provozní náklady 7 020 11 241 17 384

V. Převod provozních výnosů 0 0 0

I. Převod provozních nákladů 0 0 0

* Provozní výsledek hospodaření 37 697 28 124 29 998

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

J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 284 710 710

VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách 
pod podstatným vlivem 284 710 710

      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 1 657 1 619 1 888

N. Nákladové úroky 0 0 0
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XI. Ostatní finanční výnosy 364 749 685

O. Ostatní finanční náklady 844 669 1 354

XII. Převod finančních výnosů 0 0 0

P. Převod finančních nákladů 0 0 0

* Finanční výsledek hospodaření 1 461 2 409 1 929

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 1 340 6 878 7 819

Q. 1.  - splatná 978 4 121 8 380

     2.  - odložená 362 2 757 -561

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 37 818 23 655 24 108

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 (+/-) 37 818 23 655 24 108

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 39 158 30 533 31 927

Kontrolní číslo 1 898 469 1 845 754 1 775 219
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Grafy
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Počet pracovníků

Čerpání skládkového plynu a výroba elektrické energie

Množství odpadu uloženého na skládce TKO 
v Ostravě-Hrušově

2011 2 015 457
3 126 884

2011

3332011
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2009 312
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Množství separovaného odpadu (celá svozová oblast)

Množství objemného odpadu (celá svozová oblast)

Počet nádob na směsný odpad (celá svozová oblast)

2011
8 895

2011
3 444
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Počet nádob na separovaný odpad (celá svozová oblast)

Návštěvnost Centra odpadové výchovy

Návoz na kompostárnu

2 096

11 8752011

7 9772011

2011
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Příloha účetní 

závěrky
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I. Popis společnosti

1.1 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. 2011

Předmět podnikání:
▪ výroba plynu
▪ distribuce plynu
▪ podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
▪ silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti 
 do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
▪ opravy silničních vozidel
▪ výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
▪ provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Předmět činnosti:
▪ pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

1.2 Orgány společnosti

▪ valná hromada, která je tvořena Radou statutárního města Ostravy
▪ jednatel - Ing. Karel Belda, bytem Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 377, který je současně ředitelem 
 společnosti
▪ prokurista - Ing. Petr Bielan, bytem Bohumín-Záblatí, Rychvaldská 329, který je současně technickým 
 náměstkem společnosti.

1.3 Dozorčí rada

Dozorčí rada je pětičlenná, v průběhu roku 2011 nedošlo k žádným změnám,
složení dozorčí rady:
Dalibor Gříšek - předseda
Doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - místopředsedkyně
Ing. František Kolařík - člen
Monika Schromová - člen
Vladimír Marek - člen

1.4 Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činil k 31. 12. 2011 celkem 409 206 tis. Kč. V průběhu roku 2011 došlo ke snížení 
základního kapitálu společnosti o 25 000 tis. Kč.

Jediným společníkem a současně zakladatelem společnosti je statutární město Ostrava.

1.5 Organizace společnosti

V čele společnosti stojí ředitel, který má dva náměstky - ekonomického a technického. Společnost má dvou-
stupňový 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.
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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 
předpisů, vyhláškou MF ČR č. 500/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o účetnictví,  
Českými účetními standardy a dále v souladu s předpokladem neomezeného trvání účetní jednotky. Zahra-
niční uživatel účetní závěrky by si měl ověřit, zda požadavky zákona o účetnictví jsou podobné, nebo se liší 
od těch, na které je zvyklý.

2.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 

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

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) dlouho-
dobého hmotného majetku jsou zahrnovány do pořizovací ceny. Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený  
ve společnosti je oceněn vlastními náklady, které zahrnují přímý materiál, přímé mzdy a výrobní režii. Náklady 
na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Běžné opravy  
a údržba se účtují do nákladů. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou vypočteny  
na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku z pořizovací ceny.

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

dlouhodobý hmotný majetek

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 cenách. Nejvýznamnějším vedlejším nákladem souvisejícím 
 s pořízením je přepravné.
b) Zásoby vlastní výroby:  jsou oceněny v plánových kalkulacích na úrovni vlastních nákladů, 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 splatnosti 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) se tvoří opravné položky ve výši 100 % 
 v souladu s ustanovením § 8c zákona o rezervách. 
▪ Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku a nedokončeným investicím se tvoří v případě, kdy 
 z důvodu předpokládané nevyužitelnosti je reálná hodnota majetku nižší než hodnota účetní.
▪ Oceňovací rozdíl k nabytému majetku se odepisoval do výnosů pravidelně během 15 let od nabytí majetku, 
 a to nepřímo prostřednictvím oprávek.
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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 používá ocenění reálnou hodnotou pouze u krátkodobých cenných papírů k obchodování 
(bankovní depozitní směnky). Jedná se o depozitní směnky s jednodenní splatností. 

2.9 Metodické změny v oceňování a účtování v roce 2011

Významné metodické změny nebyly v roce 2011 realizovány.

III. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztrát
A. Rozvaha

3.1  Stav dlouhodobého nehmotného majetku

Dlouhodobý nehmotný majetek společnosti tvoří software a ocenitelná práva. 

Hodnotově významnější změny ve výši majetku v roce 2011:
- zařazení - stránky www.ozoostrava.cz ve výši 79 tis. Kč

stav dlouhodobého nehmotného majetku v tis. Kč: pořizovací cena oprávky zůstatková cena

dlouhodobý nehmotný majetek/2010 4 975 -4 904 71

dlouhodobý nehmotný majetek/2011 4 891 -4 762 129

3.2 Stav dlouhodobého hmotného majetku

Společnost vlastní k 31. 12. 2011 dlouhodobý hmotný majetek ve výši 903 296 tis. Kč v pořizovacích cenách. 
Z toho oprávky a opravné položky činí 527 917 tis. Kč. Zůstatková cena dlouhodobého hmotného majetku 
je 375 379 tis. Kč.

rozpis dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2011 dle hlavních 
skupin v tis. Kč:

 pořizovací 
cena
2011

oprávky, 
opravné 
položky

zůstatková 
cena
2011

zůstatková 
cena
2010

pozemky  35 110 0 35 110 32 219

stavby 451 379 -245 461 205 918 209 932

samostatné movité věci a soubory movitých věcí 369 414 -255 562         113 852 123 084

nedokončený dlouh. hmotný majetek 31 198 - 26 894 4 304    3 839

jiný dlouhodobý hmotný majetek 202 0 202 202

poskytnuté zálohy na majetek 15 993 0 15 993 902 
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Účetní jednotka eviduje podmíněné aktivum provozní budovu, vážnici a příslušenství v areálu skládky TKO 
v  Ostravě-Hrušově, které jsou zatím v  majetku státu a které budou 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 2011 byly zařazeny do užívání následující hodnotově významnější položky majetku:

pozemky

parcely Ostrava-Poruba, Hrušov, Přívoz 2 979 tis. Kč

stavby

zpevněná plocha a odlučovač kapalin - sběrný dvůr Přívoz 2 089 tis. Kč

manipulační plocha - sběrný dvůr Polanka 1 135 tis. Kč

zpevněná plocha a odlučovač kapalin - sběrný dvůr Poruba 2 796 tis. Kč

samostatné movité věci a jejich soubory

speciální svozová vozidla (4 ks) 13 526 tis. Kč

nákladní vozidlo 1 766 tis. Kč

sběrný dvůr Poruba 3 071 tis. Kč

sběrný dvůr Polanka 1 135 tis. Kč

technické zhodnocení majetku 1 006 tis. Kč

vybavení laboratoře 757 tis. Kč

V roce 2011 byly vyřazeny hodnotově významnější položky majetku:

samostatné movité věci a jejich soubory

speciální svozová vozidla (2 ks) 5 608 tis. Kč

technologie - primární linka 37 853 tis. Kč

technologie - linka kompostu 7 869 tis. Kč

technologie - linka FE kovů 990 tis. Kč

technologie - odprašovací, odsávací zařízení 2 589 tis. Kč

technologie - kabelové rozvody 432 tis. Kč

3.4  Dlouhodobý finanční majetek

Celkový objem dlouhodobého finančního majetku v účetní hodnotě k 31. 12. 2011 je 83 517 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. 2011. Oproti roku 2010 se účetní 

 hodnota obchodního podílu v této společnosti zvýšila o 1 011 tis. Kč. Jmenovitá hodnota obchodního po-
dílu činí k 31. 12. 2011: 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 63 527 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 
 Moravskoslezského kraje.

3.4.1 Výše vlastního kapitálu a výsledek hospodaření Frýdecké skládky a.s. za rok 2011 

neauditovaný výsledek v tis. Kč vlastní kapitál výsledek hospodaření před zdaněním

Frýdecká skládka a.s., sídlo Frýdek - Místek 78 672 6 581
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3.5 Majetek ve finančním pronájmu

K 31. 12. 2011 nemá společnost žádnou smlouvu o finančním pronájmu.

3.6 Majetek společnosti zatížený zástavním právem

Společnost nemá k 31. 12. 2011 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 2011 společnost zaúčtovala do nákladů drobný hmotný majetek ve výši 10 150 tis. Kč, z toho hodnota 
popelových nádob a kontejnerů činí 7 925 tis. Kč. Celkem společnost eviduje drobný hmotný majetek ve výši 
130 990 tis. Kč v pořizovacích cenách, který je evidován v operativní evidenci. Z výše uvedené částky je  
pořizovací hodnota popelových nádob a kontejnerů 110 863 tis. Kč.

3.8 Zásoby

Celkový stav zásob činí k 31. 12. 2011 celkem 8 841 tis. Kč. Oproti roku 2010 se stav zásob zvýšil o 1 371 tis. Kč.

3.9 Pohledávky
 
Celková výše krátkodobých pohledávek k  31. 12. 2011 ve jmenovité hodnotě činí 59 212 tis. Kč, z toho  
pohledávky z obchodního styku 51 923 tis. Kč. 

Z výše uvedeného:

▪ stav pohledávek z obchodního styku po lhůtě splatnosti činí 5 790 tis. Kč, z toho pohledávky po lhůtě 
splatnosti delší než 1 rok jsou ve výši 2 132 tis. Kč. Z této částky činí pohledávky za dlužníky v konkursu  
1 344 tis. Kč

▪ pohledávky k podnikům ve skupině činí 15 244 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 2 555 tis. Kč. 

3.10 Úvěry, půjčky

K 31. 12. 2011 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
▪ GE Money bank a.s.  - běžný a spořící účet

Na žádném z účtů není záporný zůstatek. Celkem je na běžných účtech společnosti k 31. 12. 2011
109 367 tis. Kč. 

Pokladní hotovost včetně cenin činí celkem 307 tis. Kč. Krátkodobé cenné papíry jsou evidovány ve výši  
29 500 tis. Kč, jedná se o depozitní směnky výstavce Komerční banka a.s. na zhodnocení depozit.
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3.12 Závazky

Celková výše krátkodobých závazků se oproti roku 2010 snížila o 9 732 tis. Kč na 32 024 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. 2011 činí 19 443 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 položek k  pohledávkám, které 
 mohou být v budoucnu daňově uznatelné;
▪ odložené daňové pohledávky vycházející z tvorby účetní rezervy na likvidaci kotelny;
▪ odložené daňové pohledávky vycházející z tvorby účetní rezervy na doplatek prémií a bonusů.

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

3.13 Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2011 (v tis. Kč)

stav k 1.1. přírůstek úbytek stav k 31.12.

základní kapitál (zapsaný) 434 206 0 25 000 409 206

zákonný rezervní fond 12 726 2 365 0 15 091

rozdíl z přecenění majetku - 6 221 1 011 0 -5 210

nerozdělený zisk minulých let 19 058 21 289  40 347

HV ve schvalovacím řízení 23 655 0 23 655 0

HV běžného účetního období 0 37 818 0 37 818

vlastní kapitál celkem 483 424 62 483 48 655 497 252

Výsledek hospodaření roku 2010 - zisk ve výši 23 655 tis. Kč byl zúčtován v souladu s rozhodnutím Valné 
hromady. 

3.14 Tvorba a čerpání rezerv

▪ V průběhu roku 2011 byla vytvořena podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění zákonná 
rezerva na rekultivaci skládky TKO v Ostravě-Hrušově ve výši 8 311 tis. Kč. Protože výše zákonné rezervy na 
rekultivaci skládky ve výši 84 447 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, tj. do roku 2013. V roce 2011 byly provede-
ny rekultivační práce na skládce v Ostravě-Hrušově ve výši 276 tis. Kč.

▪ V minulých letech byla vytvořena účetní rezerva ve výši 11 152 tis. Kč na náklady spojené s budoucí likvidací 
objektu a komína zpracovatelského závodu v areálu v Kunčicích. V roce 2011 byla vytvořena účetní rezerva 
na doplatek prémií a bonusů za rok 2011.

 
Celková výše rezerv k 31. 12. 2011 dosahuje částky 123 101 tis. Kč.     

B. Výkaz zisku a ztráty

3.15 Stav pracovníků a osobní náklady (v tis. Kč)

 2011  2010

  celkem z toho řídících   celkem z toho 
řídících

přepočtený počet pracovníků   333 10      319 10

mzdové náklady* 101 447 12 193 97 988 10 889
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sociální a zdravotní pojištění 35 429 - 35 521 -

ostatní sociální náklady 3 412 - 2 671 -

odměny členů dozorčí rady  598 - 654 -

celkem osobní náklady 138 450   -  136 564            -

*změna účtování metodiky doplatku prémií a bonusů - v roce 2010 tvorba dohadu, v roce 2011 tvorba účetní rezervy

Společnost poskytuje řídícím pracovníkům, stejně jako ostatním zaměstnancům společnosti, penzijní  
připojištění.

Společnost také poskytuje řídícím a dalším odpovědným pracovníkům možnost používat služební osobní 
auta i k soukromým účelům. Tato nepeněžní forma hmotné zainteresovanosti je zdaněna daní ze závislé 
činnosti.

Odměny členů dozorčí rady v roce 2011 činily 598 tis. Kč. 

Členům dozorčí rady a statutárním zástupcům bylo v roce 2011 poskytnuto pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou členy orgánů právnických osob. Jiná peněžitá nebo nepeněžitá plnění, jako jsou půjčky nebo 
úvěry, nejsou řídícím ani statutárním pracovníkům poskytovány.

3.16 Hospodářský výsledek

V roce 2011 společnost vykázala zisk před zdaněním ve výši 39 158 tis. Kč, výsledek hospodaření vstupující 
do bilance je 37 818 tis. Kč. 

Tržby za vlastní výrobky a služby vzrostly z 396 643 tis. Kč v roce 2010 na 405 443 tis. Kč v  roce 2011, 
tj. nárůst o 2,2 %. Celkové výnosy společnosti činí 413 686 tis. Kč.

Na tomto nárůstu výnosů se podílí vyšší výkony u služeb pro obce v oblasti separace odpadů, nárůst tržeb 
u nakládání s průmyslovými odpady (nižší dopad krize oproti plánu a získání nových zákazníků), vyšší tržby 
za prodej separovaných složek odpadů (papír, plasty, šrot - nárůst množství vytříděných surovin a velmi 
příznivý vývoj cen na trhu druhotných surovin) atd. 

V  nákladech se kromě běžných nákladů v  roce 2011 souvisejících s  činností společnosti zúčtovala daň  
z příjmu za běžnou činnost - odložená ve výši 362 tis. Kč a daň z příjmu za běžnou činnost - splatná ve výši 
978 tis. Kč.

3.17 Závazky neuvedené v rozvaze

Společnost nemá žádné závazky neuvedené v rozvaze.

 
4. Odměna auditora

Smluvní odměna statutárnímu auditorovi za povinný audit účetní závěrky za rok 2011 činí 90 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. 2011.

Dne 2. 3. 2012

      Podpis statutárního orgánu          Osoba odpovědná za     Osoba odpovědná za účetní
         účetní jednotky                             účetnictví (jméno,podpis)                 závěrku (jméno,podpis)

Ing. Karel Belda                                     Ing. Iveta Sulková                                Majerová Irena
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Zpráva o vztazích
mezi propojenými
osobami za rok 2011
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1. Popis účetní jednotky - ovládané osoby
Obchodní firma:   OZO Ostrava s.r.o.
Datum zápisu:   2. listopadu 1994
Sídlo:    Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava
Identifikační číslo:  62300920
Právní forma:   společnost s ručením omezeným
Místo zápisu:   Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 12647

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  05110109, 05110447, 05110587, 05110753, 05110919, 05111065, 05111067
Plnění   Smlouvy o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů
Protiplnění  cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma   nevznikla

Na základě rozhodnutí Valné hromady ze dne 26. 7. 2011 byl v průběhu roku 2011 snížen základní kapitál 
společnosti o 25 000 tis. Kč.

b) Smlouvy uzavřené mezi osobami ovládanými statutárním městem Ostravou (§ 66a obchodního zákoníku)

Dopravní podnik Ostrava a.s. 
    
   IČ 61974757
Číslo smlouvy  P020040041, 05100989 
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
Plnění   Smlouva o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů
Protiplnění  cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma   nevznikla 

Číslo smlouvy  D10129
Plnění   Smlouva o poskytnutí služeb pronájmu
Protiplnění  cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma   nevznikla

Číslo smlouvy  D10058
Plnění   Smlouva o reklamě a propagaci
Protiplnění  cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma   nevznikla

Dům kultury města Ostravy, a.s. 
   
   IČ 47151595
Číslo smlouvy  P020010332, 051110297
Plnění   Smlouva o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů
Protiplnění  cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma   nevznikla
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Garáže Ostrava, a.s.
     
   IČ 25360817
Číslo smlouvy  P020201064
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, 05110183
Plnění   Smlouva o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů
Protiplnění  cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma   nevznikla  

Číslo smlouvy  D20087
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  65/09, 316/08, 102/09, 285/09/TSÚ-RVO
Plnění   Smlouva o pronájmu míst na sloupech veřejného osvětlení   
Protiplnění  cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma   nevznikla
 
Číslo smlouvy  D30095
Plnění   Smlouva o čištění ploch v areálech společnosti  
Protiplnění  cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma   nevznikla
 
Ostravské výstavy, a.s.
     
   IČ 25399471
Číslo smlouvy  P020011278, 05110182
Plnění   Smlouva o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů
Protiplnění  cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma   nevznikla  
  
OVANET a.s.
       
   IČ 25857568 
Číslo smlouvy  P020202066
Plnění   Smlouva o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů
Protiplnění  cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma   nevznikla 
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Číslo smlouvy  D20125
Plnění   Smlouva o poskytování elektronických komunikací
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, 05110138 
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  05110130
Plnění   Smlouva o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů  
Protiplnění  cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma   nevznikla 
 
Číslo smlouvy  06/03
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  P020010114
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  P02020262, 05110179
Plnění   Smlouva o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů
Protiplnění  cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma   nevznikla 

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

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

Ing. Karel Belda
jednatel
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Hlavní strategické cíle společnosti
▪ Udržet pozice na trhu v oblasti komunálních, průmyslových a živnostenských odpadů.
▪ Nezvyšovat ceny za sběr, svoz a odstraňování směsných komunálních odpadů.
▪ Pokračovat v rozšiřování separovaného sběru, v rámci toho realizovat projekt „tašky na separaci do každé   
  domácnosti v Ostravě“.
▪ Na základě požadavků občanů rozšiřovat placenou službu sběru trávy a listí prostřednictvím bio nádob. 
▪ Realizovat dodávku a instalaci nové linky na výrobu paliva.
▪ Připravit projekt nové linky na třídění plastů.
▪ Pokračovat v realizaci koncepce sběrných dvorů ve městě Ostravě s cílem dalšího zkvalitňování této služby.
▪ Pokračovat v nákupech vybraných druhů materiálů prostřednictvím elektronických aukcí.

Hlavní cíle společnosti v jednotlivých podnikatelských aktivitách pro rok 2012 jsou následující:

Nakládání s komunálními odpady
V roce 2012 nepředpokládáme další rozšiřování svozové oblasti pro města a obce. Cílem společnosti bude 
udržení stávajícího postavení na trhu a rozvíjení systému nakládání s komunálními odpady. 

Na základě provedeného pokusu ve vybraných ostravských domácnostech (v městských obvodech Třebovice, 
části Ostrava-Jih a části Ostrava-Poruba) hodláme v průběhu I. pololetí 2012 doručit do každé ostravské 
domácnosti sadu tašek na separaci odpadů. Jedná se o strategický projekt, který by měl zásadním způso-
bem podpořit separaci komunálních odpadů na území města Ostravy. 

V roce 2012 budeme pokračovat v placené službě sběru trávy a listí prostřednictvím bio nádob. Na základě 
požadavků od občanů předpokládáme další rozvoj této služby. 

Nová koncepce sběrných dvorů bude v roce 2012 směřovat k optimalizaci sítě sběrných dvorů v Ostravě  
a ke zvýšení rozsahu a kvality poskytovaných služeb.

U obecních systémů se projevuje zjevný rozpor mezi maximální možnou výší poplatku a skutečnými náklady 
na systém nakládání s komunálními odpady. V současné době byla zpracována novela Zákona o poplatcích, 
která by měla umožnit zvýšit poplatky za systém nakládání s odpady až do výše 1 000,- Kč na osobu. Tím 
by měly města a obce možnost přenést náklady na provoz systému nakládání s odpady na občana dle svého 
uvážení.

Nakládání s průmyslovými a živnostenskými odpady
V  roce 2012 očekáváme pokles produkce průmyslových a živnostenských odpadů z  důvodu pokračující  
recese v ČR i v Evropě. Cílem bude udržet ziskovost na úrovni roku 2011.  

Technologie na zpracování a využívání odpadů
▪ Výroba náhradního paliva PALOZO

Koncem I. pololetí roku 2012 bude zahájen zkušební provoz nové linky na výrobu náhradního paliva. Cílem 
nové investice je vytvořit stabilní pozici dodavatele náhradních paliv. Linka také zajistí zpracování a energe-
tické využití zbytků po třídění plastů nejen pro Ostravu, ale i pro celý kraj. 

▪ Třídění PET lahví, plastů, nápojových kartonů a kovových obalů

Stávající linka plastů s ohledem na zvyšující se množství plastů již kapacitně nestačí, a proto připravujeme 
realizaci nové linky plastů, aby na nejbližších 5 let byla zajištěna kapacita na třídění separovaného plastu. 

V roce 2012 očekáváme pokles cen za výkup plastů, odbyt vytříděného množství předpokládáme na úrovni 
roku 2011.

▪ Třídění skla

Cílem pro rok 2012 je zajistit podíl bílého skla na celkově vytříděném množství skla dle požadavku skláren  
a dále komerčně získat z regionu další množství skla vhodného pro  třídění a tím dosáhnout minimálně 
4 500 tun vytříděného skla. 
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▪ Čerpání skládkového plynu a výroba elektrické energie 

V roce 2012 předpokládáme podobnou produkci bioplynu jako v roce 2011.

▪ Demontáž a recyklace elektrozařízení

Trendem v roce 2012 by měl být pokles produkce elektrozařízení. Odbyt druhotných surovin by měl být 
stabilizovaný nebo mírně klesat, což se projevuje již dnes. Riziko u této činnosti spočívá v tom, že v Německu 
se spouští nová automatická linka na zpracování elektrozařízení a bude problém této lince cenově konkurovat. 
To znamená možnost zániku této činnosti ve stávající podobě a ohrožení pracovních míst zaměstnanců 
chráněné dílny Charity sv. Alexandra.

▪ Skládka komunálních odpadů

Realizace rozšíření skládky tuhého komunálního odpadu v Ostravě-Hrušově je strategickou investicí nejen 
ze strany společnosti OZO Ostrava s.r.o., ale i pro celý systém nakládání s komunálními odpady statutárního 
města Ostravy. 

▪ Kompostárna

Budeme pokračovat v provozování městské kompostárny, zvažujeme možnost dalších investic do technologií 
pro zvýšení kvality finálních výrobků – kompostu a zeminového substrátu. 

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta
Po celý kalendářní rok bude naše Centrum odpadové výchovy poskytovat vzdělávací programy o správném 
nakládání s odpady pro žáky a studenty všech typů škol v naší svozové oblasti. 

Hlavním tématem osvětových kampaní zaměřených na širokou veřejnost bude i nadále podpora separace 
odpadů u občanů. Vrcholem v roce 2012 by měl být projekt „Tašky na separaci do každé domácnosti v Ostravě“.

V průběhu září 2012 plánujeme v naší společnosti uskutečnit Den otevřených dveří, během nějž chceme 
občanům zejména ukázat svozovou techniku a technologie na zpracování odpadů včetně nové linky  
na výrobu paliva.
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