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3 Výroční zpráva 2009

Obecné	údaje
Datum zápisu:  2. listopadu 1994

Obchodní firma:   OZO Ostrava s.r.o.

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

Předmět	činnosti	
●  výroba kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků a dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

● výroba plynu

●  distribuce plynu

●  pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor poskytovaný spolu se základními službami zajišťujícími 

jejich řádný provoz

●  silniční motorová doprava nákladní

●  podnikání v oblasti nakládání s odpady mimo nebezpečných

●  koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

●  podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

●  opravy motorových vozidel

Orgány	společnosti
Valná hromada:  Je tvořena Radou statutárního města Ostravy.

Jednatel:  Ing. Karel Belda, bytem Stará Ves nad Ondřejnicí 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 2009 nedošlo ke změnám.

Předseda:  Dalibor Gříšek

Místopředsedkyně:  Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.

Členové: Ing. Jan Krsička

 Ing. Vítězslav Novák 

 Ing. František Kolařík

Základní	údaje	o společnosti
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Vážené dámy a pánové, 

před vámi leží výroční zpráva společnosti OZO Ostrava s.r.o., která informuje o její činnosti v roce 2009. 

V úvodu bych rád připomněl, že právě v roce 2009 uplynulo 60 let od založení společnosti, která vznikla 

v roce 1949 pod názvem Pohřební služby města Ostravy. Za námi je tedy úctyhodný kus cesty, a proto bych 

se chtěl zmínit nejen o výsledcích roku 2009, ale i o současné pozici a úloze naší společnosti po šedesáti 

letech její existence. 

Rok 2009 byl rokem hospodářské recese. Její negativní důsledky se projevily také v našem regionu. Na hos-

podářských výsledcích společnosti OZO Ostrava s.r.o. se však tato skutečnost neodrazila. Naopak, dosáhli 

jsme vynikajícího hospodářského výsledku a zisku po zdanění ve výši 24 108 tis. Kč. V oblasti výnosů jsme 

zaznamenali nejlepší výsledek v historii, výnosy činily 394 028 tis. Kč, což přestavuje nárůst oproti roku 

2008 o zhruba 9 milionů Kč. Na těchto výsledcích se rovnoměrně podílely aktivity v oblasti komunálních, 

průmyslových a nebezpečných odpadů, služby pro města a obce i pro podnikatelské subjekty.

Naším největším zákazníkem bylo a je statutární město Ostrava s objemem tržeb ve výši 173 162 tis. Kč, to 

je 43,9 % z celkového objemu výnosů. Hlavní činností společnosti je nakládání s komunálními odpady. Bylo 

tomu tak i v roce 2009. Kromě města Ostravy patří mezi naše zákazníky dalších 34 měst a obcí v regionu. 

V nich jsme se zaměřili na vybudování komplexních systémů nakládání s komunálními odpady s cílem 

maximálně využít vytříděné odpady, a to klasický separovaný sběr i objemné odpady a elektrozařízení. 

V celé svozové oblasti zajišťujeme služby pro přibližně 400 tisíc obyvatel.

V rámci podpory separace v Ostravě jsme v roce 2009 poskytli jednotlivým obvodům finanční prostředky 

na vybudování stanovišť na separovaný odpad. Cílem bylo dobudovat komplexní systém separovaného sbě-

ru s optimální donáškovou vzdáleností pro občany. V oblasti třídění, zpracování a využívání odpadu jsme 

v roce 2009 dosáhli rovněž velmi dobrých výsledků. Množství separovaného skla se zvýšilo na 5 688 tun 

Zpráva	jednatele	společnosti
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oproti 5 178 tunám v roce 2008, což je nárůst o 9,8 %. Potvrdilo se pravidlo, že v místech s vyšší nezaměst-

naností stoupá spotřeba alkoholu. Naopak na lince třídění plastů jsme vytřídili pouze 543 tun PET lahví 

oproti 654 tunám v roce 2008, to je pokles o 17 %. Snížení vytříděných PET lahví je podle mého názoru 

důsledkem dopadu hospodářské krize, která se projevila snížením nákupu balených vod. V roce 2009 došlo 

rovněž k poklesu množství vytříděného papíru na 4 361 tun, to je o 14,3 %. V důsledku snížení výkupních 

cen pokleslo zejména množství papíru vykoupeného v soukromých sběrnách. Počet kontejnerů na separo-

vaný sběr papíru ve městech a obcích naší svozové oblasti naopak vzrostl o 222 kusů na 1 246 kusů. 

Pro sběr objemných a nebezpečných odpadů z domácností jsme vybudovali síť sběrných dvorů, semimo-

bilních a mobilních sběren, aby byly pro občany maximálně dostupné. Během roku jsme rovněž organizo-

vali výchovnou a osvětovou kampaň v mé diích a tato místa propagovali. Výsledkem kampaně byl nárůst 

množství odevzdaných objemných odpadů o 14,5 %, z 8 531 tun v roce 2008 na 9 771 tun v roce 2009.

Při výrobě náhradního paliva pro cementárny byla situace v roce 2009 stabilní. Dodávali jsme pouze ome-

zené množství paliva v množství 3 553 tun a současně jsme zabezpečovali materiálovou recyklaci starého 

nábytku a dřeva v množství 1 323 tun. 

Vybudování nových ploch pro kompostování přispělo k rozšíření této činnosti. Na kompostárnu jsme v roce 

2009 navezli 6 329 tun zeleně, což proti 5 413 tunám v roce 2008 představuje nárůst o 17 %.

Společně s obcemi jsme rozvíjeli systém zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení a současně 

jsme se stali největším zpracovatelem vyřazených elektrozařízení v regionu. Ve spolupráci s chráněnou díl-

nou Charity sv. Alexandra jsme zpracovali celkem 1 575 tun, to je nárůst oproti roku 2008 o 42 %. 

S pomocí naší speciální myčky kontejnerů jsme v roce 2009 umyli všechny kontejnery v obcích. Zvláště 

v letních měsících jsme pomohli odstranit nepříjemný zápach a přispěli ke zlepšení kvality a hygieny posky-

tovaných služeb.

Na vysoké úrovni pracovalo naše Centrum odpadové výchovy, které v roce 2009 navštívilo 6 178 žáků a stu-

dentů. Od jeho vzniku jím prošlo už 50 000 dětí a mladých lidí. 

Z uvedených čísel je zřejmé, že rok 2009 byl pro společnost z mnoha hledisek rokem úspěšným, podobně 

jako tomu bylo v předcházejících letech. Naše společnost působí pouze v moravskoslezském regionu, kde 

zaujímáme vedoucí pozici na trhu s komunálními odpady. Rovněž v oblasti zpracování a využívání odpadů 

dosahujeme výborných výsledků, jak už to máme zakódováno v názvu společnosti: OZO = odvoz a zpraco-

vání odpadu. Všechny nás proto potěšilo, že právě v roce šedesátého výročí vzniku společnosti jsme získali 

1. místo v ekologické soutěži „Podnikatel roku 2009 z hlediska vztahu k životnímu prostředí v MSK“, orga-

nizované Moravskoslezským krajem. Toto ocenění patří bez rozdílu všem našim zaměstnancům. Pracujeme 

v oblasti služeb a jsme denně pod kontrolou 400 000 obyvatel kraje a tisíců podnikatelských subjektů. 

Proto záleží na každém z nás, kteří reprezentují OZO Ostrava. 

Děkuji všem zaměstnancům bez ohledu na pracovní zařazení za odvedenou práci v roce 2009. Vlastníku 

společnosti a dozorčí radě děkuji za podporu v zásadních rozhodnutích týkajících se nakládání s komu-

nálními odpady v Ostravě a za zodpovědný přístup k řešení problematiky odpadového hospodářství 

v celém regionu.

Ing. Karel Belda, jednatel
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Vážené dámy a pánové,

ve výroční zprávě společnosti OZO Ostrava s.r.o. za rok 2009 jsou obsaženy všechny potřebné informace 

o hospodaření společnosti. 

Jsem rád, že mohu konstatovat, že rok 2009 byl pro společnost rokem mimořádně úspěšným. Tento výsle-

dek je o to cennější, že během celého roku pokračovala hospodářská krize a stagnace. Zvláště bych chtěl 

ocenit zvýšení celkových výnosů oproti roku 2008 o 6,3 % na konečných 394 028 tis. Kč.  

Rovněž ve vztahu k jedinému společníku a majiteli společnost plnila své závazky na výbornou. Průběžně 

se doplňuje a rozšiřuje komplexní systém nakládání s komunálními odpady ve městě a stává se pro občany 

dostupnější a pro Ostravu nákladově efektivní. 

Kromě hospodářských výsledků oceňuji rovněž aktivity společnosti v oblasti ekologické výchovy a osvě-

ty. Kampaň na propagaci sběrných dvorů přinesla výborné výsledky a kromě toho, že narostlo množství 

objemných odpadů ve sběrných dvorech, snížil se i počet černých skládek na území města.  

Díky dosaženému hospodářskému výsledku byla společnost schopna poskytnout finanční dary jednotlivým 

městským obvodům na vybudování stanovišť na separovaný sběr v celkové výši 12 433 tis. Kč.  Po jejich 

dobudování se zlepší dostupnost kontejnerů na separovaný sběr pro občany, zvýší se procento vytříděných 

surovin a je tu předpoklad pro další snížení celkových nákladů na odpadové hospodářství. 

Zpráva	předsedy	dozorčí	rady
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Velká pochvala patří společnosti OZO Ostrava s.r.o. za včasnou a rychlou pomoc městům a obcím na Novo-

jičínsku zasaženým povodněmi v červnu 2009. Ačkoli s těmito obcemi nemá smluvní vztahy, poslala 

do postižené oblasti veškerou možnou svozovou techniku a pracovníky. Společnost tím prokázala svou sil-

nou pozici v rámci regionálního systému nakládání s odpady.

Dozorčí rada se v roce 2009 zaměřila na realizaci podnikatelského plánu společnosti. Celý rok pracovala 

ve složení Dalibor Gříšek – předseda, Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. – místopředsedkyně, Ing. František Kola-

řík, Ing. Jan Krsička a Ing. Vítězslav Novák – členové. Dozorčí rada se na svých jednáních zabývala výsledky 

hospodaření, finanční situací, pracemi souvisejícími s rozšířením skládky TKO v Ostravě-Hrušově. 

Dozorčí rada konstatuje, že při své kontrolní činnosti v roce 2009 neshledala žádné závažné nedostatky 

týkající se řízení a vedení společnosti.

V souladu se stanovami společnosti dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti včetně 

zprávy auditora. Dozorčí rada rovněž projednala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009 

a neshledala žádné nedostatky. Dále se dozorčí rada zabývala návrhem společnosti na přerozdělení zisku 

za rok 2009.

Dozorčí rada přijala k uvedeným bodům usnesení a doporučení pro vlastníka společnosti.

Závěrem děkuji všem členům dozorčí rady za jejich práci v roce 2009. Jménem celé dozorčí rady děkuji 

vedení společnosti OZO Ostrava s.r.o. a všem jejím zaměstnancům za výsledky, kterých společnost dosáhla 

v roce 2009. 

Dalibor Gříšek

předseda dozorčí rady
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Rozvaha	v plném	rozsahu	(v celých tisících Kč)

Označ.

a

AKTIVA

b

Běžné	účetní	období
Minulé	
období
Netto

4

Předmin.	
období
Netto

5
Brutto

1
Korekce

2
Netto

3

	AKTIVA	CELKEM 1 149 089 -503 868 645 221 626 100 614 216

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

B. Dlouhodobý majetek 960 448 -500 428 460 020 432 087 433 529

B. I. Dlouhodobý nehmotný  majetek 4 900 -4 900 0 174 473

B. I.   1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0

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

         3. Software 4 737 -4 737 0 174 473

         4. Ocenitelná práva 163 -163 0 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 877 405 -495 528 381 877 360 623 371 512

B. II.  1. Pozemky 30 000 0 30 000 21 193 26 660

         2. Stavby 436 859 -223 737 213 122 215 796 220 986

         3.

Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 395 785 -261 072 134 713 122 068 124 322

         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 30 590 -26 894 3 696 3 037 1 930

         8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

hmotný majetek 701 0 701 0 200

         9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku -16 732 16 175 -557 -1 673 -2 788

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 78 143 0 78 143 71 290 61 544

B. III. 1.

Podíly v ovládaných a řízených 

osobách 0 0 0 0 0

         2.

Podíly v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem 18 226 0 18 226 18 124 17 069

         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 59 917 0 59 917 53 166 44 475

         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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Rozvaha	v plném	rozsahu	(v celých tisících Kč)

Označ.

a

Aktiva

b

Běžné	účetní	období Minulé	
období
Netto

4

Předm.	
období
Netto

5
Brutto

1
Korekce

2
Netto

3

C. Oběžná aktiva 187 142 -3 440 183 702 192 864 179 482

C. I. Zásoby 6 751 0 6 751 6 165 5 184

C. I.   1. Materiál 6 751 0 6 751 4 765 4 867

         2. Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 0 0

         3. Výrobky 0 0 0 1 400 317

         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 371 0 371 309 820

C. II.  1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0

         2. Pohledávky – ovládající a řídící 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 371 0 371 309 820

         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 59 456 -3 440 56 016 51 518 57 950

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 39 221 -3 440 35 781 31 560 33 724

         2. Pohledávky – ovládající a řídící osoba 14 819 0 14 819 14 416 18 572

         3. Pohledávky – podstatný vliv 0 0 0 224 0

         4. Pohledávky za společníky, členy 

družstva a za účastníky sdružení

0 0 0 0 0

         5. Soc. zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0

         6. Stát – daňové pohledávky 0 0 0 32 0

         7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 183 0 183 514 375

         8. Dohadné účty aktivní 5 227 0 5 227 4 764 5 155

         9. Jiné pohledávky 6 0 6 8 124

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 120 564 0 120 564 134 872 115 528

C. IV. 1. Peníze 592 0 592 653 256

        2. Účty v bankách 22 472 0 22 472 22 646 75 722

        3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 97 500 0 97 500 111 573 39 550

        4. Pořizovaný krátkodobý fin. majetek 0 0 0 0 0

D. I. Časové rozlišení 1 499 0 1 499 1 149 1 205

D. I.  1. Náklady příštích období 497 0 497 960 1 128

        2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0

        3. Příjmy příštích období 1 002 0 1 002 189 77

Kontrolní číslo 4 594 857 -2 015 472 2 579 385 2 503 251 2 455 659
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Označ.

a

PASIVA

b

Stav		
v běžném	

období
6

Stav		
v minulém	

období
7

Stav		
v předmin.	

období
8

PASIVA CELKEM 645 221 626 100 614 216

A. Vlastní kapitál 489 015 479 470 462 120

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

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

          2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0

          3. Změny základního kapitálu 0 0 0

A. II. Kapitálové fondy -6 974 -7 076 -8 131

A. II.   1. Emisní ažio 0 0 0

          2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 0

          3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -6 974 -7 076 -8 131

          4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 0

A. III. Rezervní fondy, nedělit. fond a ost. fondy ze zisku 10 315 8 685 6 191

A. III.   1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 10 315 8 685 6 191

          2. Statutární a ostatní fondy 0 0 0

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 27 360 27 360 4 911

A. IV.   1. Nerozdělený zisk minulých let 27 360 27 360 4 911

          2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 24 108 16 295 24 943

B. Cizí zdroje 156 005 146 442 152 005

B. I. Rezervy 103 634 97 889 85 425

B. I.    1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 68 246 62 501 55 604

          2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0

          3. Rezerva na daň z příjmů 0 0 0

          4. Ostatní rezervy 35 388 35 388 29 821

B. II. Dlouhodobé závazky 16 324 16 886 17 157

B. II.    1. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0

          2. Závazky – ovládající a řídící 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 16 324 16 886 17 157

Rozvaha	v plném	rozsahu	(v celých tisících Kč)
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Označ.

a

PASIVA

b

Stav	
v běžném	

období
6

Stav	
v minulém	

období
7

Stav	
v předm.	
období

8

B. III. Krátkodobé závazky 36 047 31 667 49 423

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 19 479 14 162 39 009

         2. Závazky – ovládající a řídící osoba 466 0 0

         3. Závazky – podstatný vliv 82 156 53

         4. Závazky ke společníkům, členům družstva  

a k účastníkům sdružení

0 0 0

         5. Závazky k zaměstnancům 5 577 5 555 4 884

         6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 3 230 3 072 2 620

         7. Stát – daňové závazky a dotace 6 919 8 342 2 564

         8. Krátkodobé přijaté zálohy 0 8 17

         9. Vydané dluhopisy 0 0 0

       10. Dohadné účty pasivní 25 26 89

         11. Jiné závazky 269 346 187

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 201 188 91

C. I.   1. Výdaje příštích období 201 188 91

         2. Výnosy příštích období 0 0 0

Kontrolní číslo 2 556 575 2 487 917 2 431 830

Rozvaha	v plném	rozsahu	(v celých tisících Kč)
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Výkaz	zisku	a ztráty	(v celých tisících Kč)

Ozn.
	
a

TEXT
	
b

Skutečnost	v účetním	období

běžném
1

minulém
2

předmin.	
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 381 813 361 513 352 432

II.    1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 383 158 360 198 352 228

      2. Změna stavu zásob vlastní činnosti -1 400 1 148 3

      3. Aktivace 55 167 201

B. Výkonová spotřeba 163 742 166 255 161 762

B.    1. Spotřeba materiálu a energie 57 342 62 674 63 048

      2. Služby 106 400 103 581 98 714

+ Přidaná hodnota 218 071 195 258 190 670

C. Osobní náklady 125 027 120 727 108 610

C.   1. Mzdové náklady 90 392 86 159 77 869

      2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 617 514 433

      3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 31 676 31 828 28 093

      4. Sociální náklady 2 342 2 226 2 215

D. Daně a poplatky 9 704 4 565 3 513

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 42 811 43 295 41 721

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 1 951 15 009 814

III.   1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 1 600 14 048 418

      2. Tržby z prodeje materiálu 351 961 396

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 68 8 511 86

F.    1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 51 8 443 28

      2. Prodaný materiál 17 68 58

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 

a komplexních nákladů příštích období

2 011 7 681 6 353

IV. Ostatní provozní výnosy 6 981 2 356 2 140

H. Ostatní provozní náklady 17 384 11 613 5 411

V. Převod provozních výnosů 0 0 0

I. Převod provozních nákladů 0 0 0

* Provozní výsledek hospodaření 29 998 16 231 27 930

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 710 232 0

VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 

jednotkách pod podstatným vlivem

710 232 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
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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 1 888 4 506 2 448

N. Nákladové úroky 0 0 79

XI. Ostatní finanční výnosy 685 1 471 119

O. Ostatní finanční náklady 1 354 1 205 747

XII. Převod finančních výnosů 0 0 0

P. Převod finančních nákladů 0 0 0

* Finanční výsledek hospodaření 1 929 5 004 1 741

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 7 819 4 875 4 728

Q.  1.  – splatná 8 380 5 146 1 763

     2.  – odložená -561 -271 2 965

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 24 108 16 360 24 943

XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0

R. Mimořádné náklady 0 65 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 -65 0

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0 0 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 24 108 16 295 24 943

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 31 927 21 170 29 671

Kontrolní číslo 1 775 219 1 701 254 1 619 293
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1.1	 Obecné	údaje
Datum zápisu:  2. listopadu 1994

Obchodní firma:  OZO Ostrava s.r.o.

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

Rozvahový den:  31. 12. 2009

Předmět činnosti: 

●  výroba kartáčnického a konfekčního zboží, deštní-

ků a dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

●  výroba plynu

●  distribuce plynu

●  pronájem nemovitostí, bytů a nebytových pro-

stor poskytovaný spolu se základními službami 

zajišťujícími jejich řádný provoz

●  silniční motorová doprava nákladní

●  podnikání v oblasti nakládání s odpady mimo 

nebezpečných

●  koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a pro-

dej

●  podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými 

odpady

● opravy motorových vozidel

1.2	Orgány	společnosti
Valná hromada, která je tvořena Radou statutár-

ního města Ostravy.

Jednatel – Ing. Karel Belda, bytem Stará Ves nad 

Ondřejnicí 377, který je současně ředitelem společ-

nosti.

Prokurista – Ing. Petr Bielan, bytem Bohumín-

-Záblatí, Rychvaldská 329, který je současně tech-

nickým náměstkem společnosti.

1.3	Dozorčí	rada
Dozorčí rada je pětičlenná, v průběhu roku 2009 

nedošlo ke změnám.

Dalibor Gříšek – předseda

Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. – místopředsedkyně

Ing. Jan Krsička – člen

Ing. Vítězslav Novák – člen

Ing. František Kolařík – člen

1.4	Základní	kapitál
Základní kapitál společnosti činil k 31. 12. 2009 cel-

kem 434 206 tis. Kč. V průběhu roku 2009 nedošlo 

ke změnám v základním kapitálu společnosti. 

Jediným společníkem a současně zakladatelem spo-

lečnosti je statutární město Ostrava.

1.5	Organizace	společnosti
V čele společnosti stojí ředitel, který má dva náměst-

ky – ekonomického a technického.

Společnost má dvoustupňový systém řízení: společ-

nost – provozovna. Provozovny tvoří samostatné 

organizační a ekonomické jednotky. Jsou specializo-

vány na jednotlivé činnosti společnosti:

Provozovna 1 – Odvoz odpadu

Provozovna 2 – Zpracování odpadu

Provozovna 3 – Skládka odpadu

Provozovna 4 – Manipulace s odpady

Provozovna 5 – Obchodní činnost

Provozovna 7 – Doprava

Provozovna 8 – Správa budov

K 31. 12. 2009 má tedy společnost 7 provozoven. 

Na úrovni vedení společnosti je zřízena správa, která 

zajišťuje ekonomické a správní činnosti.

Příloha	účetní	závěrky

I.	Popis	společnosti
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2.1		Základní	východiska	pro	
vypracování	účetní	závěrky

Účetní závěrka byla připravena v souladu se záko-

nem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění po-

zdějších předpisů, vyhláškou MF ČR č. 500/2002 

Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona 

o účetnictví, Českými účetními standardy a dále 

v souladu s předpokladem neomezeného trvání 

účetní jednotky.

Zahraniční uživatel účetní závěrky by si měl ově-

řit, zda požadavky zákona o účetnictví jsou podob-

né, nebo se liší od těch, na které je zvyklý.

2.2	Dlouhodobý	nehmotný	majetek	
Software a ocenitelná práva jsou oceněny poři-

zovací 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 poříze-

ní, náklady na dopravu, clo a další náklady s poří-

zením související. Úroky hrazené během výstavby 

(pořizování) dlouhodobého hmotného majetku 

jsou zahrnovány do pořizovací ceny. Dlouhodobý 

hmotný majetek vyrobený ve společnosti je oce-

něn vlastními náklady, které zahrnují přímý mate-

riál, 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 předpokláda-

né doby životnosti příslušného majetku z pořizo-

vací ceny.

Ve společnosti jsou stanoveny průměrné životnos-

ti jednotlivých skupin dlouhodobého hmotného 

majetku (viz tabulka I).

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 konkurzu se tvoří 

opravné položky ve výši 100 % v okamžiku přihlá-

šení pohledávky do konkurzu v souladu s ustano-

vením § 8 zákona o rezervách.

●  K pohledávkám drobným (do 30 000 Kč jmenovi-

té hodnoty) se tvoří opravné položky ve výši 100 % 

v souladu s ustanovením § 8c zákona o rezervách.

●  Opravná položka k dlouhodobému hmotnému 

majetku a nedokončeným investicím se tvoří v pří-

padě, kdy z důvodu předpokládané nevyužitelnosti 

je reálná hodnota majetku nižší než hodnota účetní.

●  Oceňovací rozdíl k nabytému majetku se odepi-

suje do výnosů pravidelně během 15 let od nabytí 

majetku, a to nepřímo prostřednictvím oprávek.

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 evi-

denci.

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

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

Tabulka I
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2.7		Způsob	přepočtu	cizích	
měn	na českou	měnu

V průběhu účetního období je používán pro přepočet 

cizích měn:

●  U faktur došlých (závazky) – pevný kurz ČNB 

platný k 1. 1. daného roku,

●  u faktur vydaných (pohledávky) – aktuální kurz 

ČNB platný ke dni vystavení faktury,

●  u operací na devizových účtech a pokladně – pev-

ný kurz ČNB platný k 1. 1. daného roku,

●  pro přepočet majetku a závazků v cizích měnách – 

kurz ČNB platný k rozvahovému dni.

2.8		Ocenění	majetku	
reálnou	hodnotou

Účetní jednotka používá ocenění reálnou hod-

notou pouze u krátkodobých cenných papírů 

k obchodování (bankovní depozitní směnky). 

Jedná se o depozitní směnky s jednodenní splat-

ností. 

2.9		Metodické	změny	v oceňování	
a účtování	v roce	2009

Významné metodické změny nebyly v roce 2009 rea-

lizovány.

A)	Rozvaha
3.1		Stav	dlouhodobého	

nehmotného	majetku	
Dlouhodobý nehmotný majetek společnosti tvoří 

software a ocenitelná práva. Hodnotově významněj-

ší změny ve výši majetku v roce 2009:

●  Vyřazení software – informační systém (agenda 

111) ve výši 51 tis. Kč. 

(Viz tabulka II) 

3.2		Stav	dlouhodobého	
hmotného	majetku

Společnost vlastní k 31. 12. 2009 dlouhodobý 

hmotný majetek ve výši 877 405 tis. Kč v pořizo-

vacích cenách. Z toho oprávky a opravné položky 

činí 495 528 tis. Kč. Zůstatková cena dlouhodo-

bého hmotného majetku je 381 877 tis. Kč. (Viz 

tabulka III) 

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 2009 byly zařazeny do užívání následují-

cí hodnotově významnější položky majetku (viz 

tabulka IV).

Opravná položka k nabytému majetku

V roce 2009 byl zúčtován odpis oceňovacího rozdí-

lu k nabytému majetku ve výši 1/15 (tj. 1 115 tis. Kč) 

z celkové částky 16 732 tis. Kč. Zůstatek oceňova-

cího rozdílu činí k datu účetní závěrky 557 tis. Kč.

III.	Doplňující	údaje	k rozvaze	a výkazu	zisku	a ztráty

Stav	dlouhodobého	nehmotného	majetku (v tis. Kč) Pořizovací	
cena

Oprávky Zůstatková	
cena

Dlouhodobý nehmotný majetek – 2008 4 951 -4 777 174

Dlouhodobý nehmotný majetek – 2009 4 900 -4 900 0

Rozpis	dlouhodobého	hmotného	majetku	
(k 31. 12. 2009 dle hlavních skupin v tis. Kč)

Pořizovací		
cena		
2009

	Oprávky,	
opravné	
položky

Zůstatková	
cena		
2009

Zůstatková	
cena	
2008

Pozemky 30 000 0 30 000 21 193

Stavby 436 859 -223 737 213 122 215 796

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 395 785 -261 072  134 713 122 068 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 30 590 - 26 894 3 696 3 037

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku -16 732 16 175  -557  -1 673 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 202 0 202 202 

Poskytnuté zálohy na majetek 701 0 701 0 

Tabulka II

Tabulka III
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3.4	Dlouhodobý	finanční	majetek
Celkový objem dlouhodobého finančního majetku 

v účetní hodnotě k 31. 12. 2009 je 78 143 tis. Kč. Tato 

částka představuje:

●  Obchodní podíl ve společnosti Frýdecká skládka 

a.s. včetně ocenění hodnoty obchodního podí-

lu ekvivalenční metodou (dle ust. § 27, odst. 5 

Zákona o účetnictví) k 31. 12. 2009. Oproti roku 

2008 se účetní hodnota obchodního podílu 

v této společnosti zvýšila o 102 tis. Kč. K 31. 12. 

2009 činí jmenovitá hodnota obchodního 

podílu 252 ks akcií á 50 000 Kč, tj. jmenovi-

tá hodnota obchodního podílu 12 600 tis. Kč.  

To představuje podíl na základním kapitálu Frý-

decké skládky a.s. 25,82 %. Pořizovací cena akcií 

Frýdecká skládka a.s. činí 25 200 tis. Kč.

Pozemky	(v tis. Kč)

Ostrava-Hrušov  8 025

Ostrava-Kunčice  782  

Stavby	(v tis. Kč)

Zpevněná plocha – sběrný dvůr Ostrava-Zábřeh  180

Přípojka NN – kompostárna Ostrava-Hrušov 282

Plocha pro kompostování Ostrava-Hrušov 3 814

Budova Ostrava-Hrušov 387

Oplocení pro terénní úpravy Ostrava-Hrušov 434

Technické zhodnocení – kotelna s uhelnou Ostrava-Přívoz 269

Technické zhodnocení – garáže areál Ostrava-Kunčice 247 

Technické zhodnocení – provozní komunikace Ostrava-Hrušov 637

Technické zhodnocení – provozní budova Ostrava-Kunčice 638

Technické zhodnocení – elektrické rozvody ZZ TDO 396

Technické zhodnocení – krytá skládka Ostrava-Kunčice 299

V roce	2009	byly	zařazeny	do užívání	následující	hodnotově	významnější	movité	věci:

Samostatné	movité	věci	a jejich	soubory	(v tis. Kč)

Speciální svozová vozidla (6 ks) 21 084

Čelní nakladač 2 400

Překopávač kompostu 3 716 

Kompaktor 8 399

Užitková vozidla (3 ks) 941

Velkoobjemové kontejnery (12 ks) 1 258

 Pásový dopravník pro separaci elektrozařízení 808

Traktorový návěs pro kompostárnu 212

 Technické zhodnocení – linka na recyklaci obrazovek 170

 Technické zhodnocení – nadzemní nádrže na pohonné hmoty 205

 Technické zhodnocení – pásový buldozer 120

 Technické zhodnocení – jímání skládkového plynu 921

 Technické zhodnocení – spec. svozové vozidlo 1 394

V roce	2009	byly	vyřazeny	hodnotově	významnější	položky	majetku:

Samostatné	movité	věci	a jejich	soubory	(v tis. Kč)

Linka kompostu – částečné vyřazení 2 349

Linka regranulace plastů 26 015

Speciální svozová vozidla (5 ks) 10 318

Stavby

Budova bez ČP Ostrava-Hrušov 265

Tabulka IV
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●  Vázaný vklad ve výši 59 917 tis. Kč v souvislosti 

s tvorbou zákonné rezervy na rekultivaci skládky 

komunálních odpadů v Ostravě-Hrušově. Tento 

vázaný účet je možno využívat pouze se souhla-

sem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 

3.4.1.		Výše	vlastního	kapitálu	
a výsledek	hospodaření	
Frýdecké	skládky	a.s.

Neauditovaný	výsledek		
za rok	2009	(v tis. Kč)

Vlastní	
kapitál

Výsledek	hosp.
po zdanění

Frýdecká skládka a.s.

sídlo Frýdek–Místek
70 589 4 144

3.5	Majetek	ve finančním	pronájmu
Společnost má celkem tři smlouvy o finančním 

pronájmu – leasingu na dopravní a speciální pro-

středky.

Celkový	objem	splátek 845 tis. Kč

– z toho uhrazeno k 31. 12. 2009 721 tis. Kč

– zbývá uhradit celkem 124 tis. Kč

– z toho v roce 2010 124 tis. Kč

3.6	Majetek	společnosti	
zatížený	zástavním	právem
Společnost nemá k 31. 12. 2009 žádný majetek 

zatížený zástavním právem.

Společnost má dle výpisu z katastru nemovitostí 

tato věcná břemena:

K. ú. 714917 Hrušov

●  věcné břemeno cesty parcela 1005 – povinnost 

k parcele 1004, parcela 1022 – povinnosti k par-

cele 1005, 1006, 1007/1, 1007/3, 1008, 1004, 

1008

●  věcné břemeno dle odst. III. a odst. IV. smlouvy, 

Green Gas DPB, a.s., Paskov, k parcele 1063

●  věcné břemeno vedení a provozování inženýr-

ské sítě plynovodu dle čl. II. smlouvy, Green 

Gas DPB, a.s., Paskov, parcela 1044, 1056, 1065, 

1064

●  věcné břemeno zřizování a provozování vedení 

inženýrské sítě plynovodu Gren Gas DPB, a.s., 

Paskov k parcele 1031, 1044, 1056, 1065

●  věcné břemeno zřízení a provozování vodovod-

ního řadu DN 200

●  věcné břemeno zřizování a provozování vede-

ní nadzemního VN 22 kV ČEZ Distribuce, a.s., 

Děčín

●  věcné břemeno – provedení a umístění stavby 

přeložky vedení VN 22 kV č.104, ČEZ Distribuce, 

a.s., Děčín

K. ú. 713767 Přívoz

●  věcné břemeno dle odst. II. smlouvy OKD, OKK, 

a.s., Ostrava, parcela 560/2

● věcné břemeno jízdy k parcele 560/2

K. ú. 714224 Kunčice nad Ostravicí

●  věcné břemeno uložení, provozování, údržby, 

opravy a odstraňování kanalizačního potru-

bí a vstupu a vjezdu, Gates Lemmerz Alukola, 

s.r.o., Kunčice

3.7	Drobný	hmotný	majetek
V roce 2009 společnost zaúčtovala do nákladů 

drobný hmotný majetek ve výši 11 258 tis. Kč, 

z toho hodnota popelových nádob a kontejnerů činí 

9 215 tis. Kč.

Celkem společnost eviduje drobný hmotný majetek 

ve výši 126 149 tis. Kč v pořizovacích cenách, který 

je evidován v operativní evidenci. Z výše uvedené 

částky je pořizovací hodnota popelových nádob 

a kontejnerů 108 453 tis. Kč.

3.8	Zásoby
Celkový stav zásob činí k 31. 12. 2009 celkem 

6 751 tis. Kč. Oproti roku 2008 se stav zásob zvýšil 

o 586 tis. Kč (z důvodu změny metodiky účtování 

PHM).

3.9	Pohledávky
Celková výše krátkodobých pohledávek k 31. 12. 

2009 ve jmenovité hodnotě činí 59 456 tis. Kč, z toho 

pohledávky z obchodního styku 54 040 tis. Kč. 

Z výše uvedeného:

●  Stav pohledávek z obchodního styku po lhůtě 

splatnosti činí 6 755 tis. Kč, z toho pohledávky 

po lhůtě splatnosti delší než 1 rok jsou ve výši 

3 196 tis. Kč. Z této částky činí pohledávky 

za dlužníky v konkursu 2 650 tis. Kč.

●  Pohledávky k podnikům ve skupině činí 

14 819 tis. Kč, jedná se o pohledávky ve lhůtě 

splatnosti.

K vyjádření poklesu účetní hodnoty pohledávek 

po lhůtě splatnosti jsou vytvořeny opravné položky 

v celkové výši 3 440 tis. Kč. 

3.10	Úvěry,	půjčky
K 31. 12. 2009 neměla společnost žádný bankovní 

úvěr. Investiční úvěr na výstavbu IV. etapy sklád-

ky TKO v Ostravě-Hrušově byl splacen dle úvěrové 

smlouvy v září roku 2007.
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Přehled	o změnách	vlastního	kapitálu	v roce	2009	
(v tis. Kč)

Stav		
k 1.	1.	

Přírůstek Úbytek 	Stav		
k 31.	12.

Základní kapitál (zapsaný) 434 206 0 0 434 206

Zákonný rezervní fond 8 685 1 630 0 10 315

Rozdíl z přecenění majetku - 7 076 102 0 - 6 974

Neuhrazené ztráty minulých let 0 0 0 0

Nerozdělený zisk minulých let 27 360 0 0 27 360

HV ve schvalovacím řízení 16 295 0 16 295 0

HV běžného účetního období 0 24 108 0 24 108

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. Ke 31. 

12. 2009 je na běžných účtech společnosti celkem 

22 472 tis. Kč. Pokladní hotovost včetně cenin činí 

592 tis. Kč. 

Krátkodobé cenné papíry jsou evidovány ve výši 

97 500 tis. Kč, jedná se o depozitní směnky 

výstavce Komerční banka a.s. na zhodnocení 

depozit.

3.12	Závazky
Celková výše krátkodobých závazků se oproti roku 

2008 zvýšila o 4 380 tis. Kč na 36 047 tis. Kč. 

Z toho činí:

●  Závazky z obchodního styku 19 479 tis. Kč, 

●  závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotní-

ho pojištění 3 230 tis. Kč,

●  závazek k zaměstnancům 5 577 tis. Kč,

●  závazek za státem – daňové závazky 

6 919 tis. Kč.

Výše dlouhodobého závazku (odložený daňový 

závazek) k 31. 12. 2009 činí 16 324 tis. Kč.

Odložený daňový závazek je součtem:

●  Odloženého daňového závazku ve výši 

18 500 tis. Kč vycházejícího z přechodného roz-

dílu mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou,

●  odložené daňové pohledávky ve výši 57 tis. Kč 

vycházející z tvorby účetních opravných položek 

k pohledávkám, které mohou být v budoucnu 

daňově uznatelné,

●  odložené daňové pohledávky ve výši 2 119 tis. Kč 

vycházející z tvorby účetní rezervy na likvidaci 

kotelny.

Všechny závazky byly zaplaceny ve lhůtě splatnosti, 

s výjimkou závazků za našimi dlužníky, kdy se úhrady 

provádějí formou zápočtu. 

3.13		Přehled	o změnách	vlastního	
kapitálu	v roce	2009

(Viz tabulka V)

Vlastní kapitál se v průběhu roku 2009 zvýšil 

o 9 545 tis. Kč (ze 479 470 tis. Kč na 489 015 tis. Kč), 

přičemž nárůst je způsoben zvýšením ocenění akcií 

Frýdecká skládka a.s. o 102 tis. Kč, přídělem do rezerv-

ního fondu ze zisku roku 2008 ve výši 1 630 tis. Kč, roz-

dílem zisku za rok 2009 a 2008 ve výši 7 813 tis. Kč. 

Výsledek hospodaření roku 2008 – zisk ve výši 

16 295 tis. Kč byl zúčtován v souladu s rozhodnutím 

valné hromady, a to přídělem do rezervního fondu 

ve výši 1 630 tis. Kč a vyplacením dividendy majiteli, 

tj. statutárnímu městu Ostrava ve výši 14 665 tis. Kč.

3.14		Tvorba	a čerpání	rezerv
V průběhu roku 2009 byla vytvořena podle zákona 

č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění zákonná 

rezerva na rekultivaci skládky TKO v Ostravě-Hrušo-

vě ve výši 8 690 tis. Kč. 

Protože výše zákonné rezervy na rekultivaci sklád-

ky ve výši 68 246 tis. Kč nedostačuje na pokrytí  

předpokládaných nákladů (skládka se provozuje 

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. 

Ta má zajistit dostatečné vytvoření zdrojů na rekulti-

vaci skládky po dobu její předpokládané životnosti, tj. 

do roku 2013. 

V roce 2009 byly provedeny rekultivační práce 

na skládce v Ostravě-Hrušově ve výši 2 944 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.

Celková výše rezerv k 31. 12. 2009 dosahuje částky 

103 634 tis. Kč. 

Tabulka V
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B)	Výkaz	zisku	a ztráty

3.15		Stav	pracovníků	a osobní	náklady
(Viz tabulka VI)

Společnost poskytuje řídícím pracovníkům, stejně 

jako ostatním zaměstnancům společnosti, penzijní 

připojištění.

Společnost také poskytuje řídícím a dalším odpo-

vědným 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 2009 činily 

617 tis. Kč.

Členům dozorčí rady a statutárním zástupcům bylo 

v roce 2009 poskytnuto pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou členy orgánů právnických 

osob. Jiná peněžitá nebo nepeněžitá plnění, jako 

jsou půjčky nebo úvěry, nejsou řídícím ani statutár-

ním pracovníkům poskytovány.

3.16	Hospodářský	výsledek
V roce 2009 společnost vykázala zisk před zdaněním 

ve výši 31 927 tis. Kč, výsledek hospodaření vstupu-

jící do bilance je 24 108 tis. Kč. 

Tržby za vlastní výrobky a služby vzrostly 

z 360 198 tis. Kč v roce 2008 na 383 158 tis. Kč v roce 

2009, tj. nárůst o 6,3 %. 

Na tomto nárůstu tržeb se podílejí vyšší výkony u svo-

zu komunálního odpadu pro podnikatele a obce (vyšší 

počet nádob, zvýšení četnosti odvozu), nárůst tržeb 

u nakládání s průmyslovými odpady a tržby za pro-

dej separovaných složek odpadů (zpětný odběr elek-

trozařízení, šrot), výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku – vyplacené dividendy za rok 2008 společ-

nosti Frýdecká skládka a.s. atd. 

V roce 2009 byla mimořádně zúčtována náhrada ško-

dy od pojišťovny v důsledku požáru na lince paliva 

ve výši 4 242 tis. Kč.

V nákladech se kromě běžných nákladů v roce 2009 

souvisejících s činností společnosti zúčtovalo poskyt-

nutí účelově vázaných finančních darů ostravským 

městským obvodům na vybudování kontejnerových 

stání na separovaný odpad ve výši 12 433 tis. Kč, 

oprava linky paliva po požáru ve výši 4 284 tis. Kč, 

daň z příjmu za běžnou činnost – odložená ve výši 

561 tis. Kč a daň z příjmu za běžnou činnost – splat-

ná ve výši 8 380 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 2009 činí 100 tis. Kč.

5.	Následné	události
Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událos-

tem, které by ovlivnily účetní závěrku sestavenou 

k 31. 12. 2009.

Dne 8. 3. 2010

Ing. Karel Belda

statutární orgán účetní jednotky

Ing. Iveta Sulková 

osoba odpovědná za účetnictví

Irena Majerová

osoba odpovědná za účetní závěrku

Stav	pracovníků		
a	osobní	náklady	(v tis. Kč)

2009 2008

Celkem Z toho
řídících	

Celkem Z toho
řídících

Přepočtený počet pracovníků 312  10  323  10

Mzdové náklady 90 392 7 365 86 159 7 378

Sociální a zdravotní pojištění 31 676 0 31 828 0

Ostatní sociální náklady  2 342 0  2 226 0

Odměny členů dozorčí rady  617 0  514 0

Celkem osobní náklady  125 027 0  120 727 0

Tabulka VI
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Zpráva	o vztazích	mezi	propojenými	
osobami	za rok	2009

1.	Popis	účetní	jednotky	–	ovládané	osoby

Obchodní firma:  OZO Ostrava s.r.o. IČ 62300920

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

Číslo smlouvy 05090038, 05090260, 05090539, 05090866, 05091062

Plnění Smlouvy o dílo

Protiplnění Cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů

Újma Nevznikla

Číslo smlouvy  227/2009/DS/OFSM/Sa, 8-158/2009/Mik, 128/2009/KSD, 

11/2009/D, 2009/04/21/0782, 310/2009/OVŽP a VH, 

FaR/1100/09-D, E/87/2009, 12/031 /075/09

Plnění  Darovací smlouvy o poskytnutí účelově vázaných finančních prostřed-

ků na vybudování, rozšíření či opravu stání pro umístění kontejnerů 

na separovaný odpad (městské obvody: Michálkovice, Krásné Pole, 

Hošťálkovice, Pustkovec, Mariánské Hory, Hrabová, Slezská Ostrava, 

Jih, Radvanice a Bartovice, Poruba, Nová Bělá, Petřkovice, Polanka, 

Stará Bělá, Vítkovice, Svinov, Nová Ves, Lhotka)

Protiplnění Cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů

Újma Nevznikla
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b)  Smlouvy uzavřené mezi osobami ovládanými statutárním městem Ostrava  

(§ 66a obchodního zákoníku):

Dopravní podnik Ostrava a.s. IČ 61974757

Číslo smlouvy P020040041 

Plnění Smlouva o pravidelném sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů

Protiplnění Cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů

Újma Nevznikla

 

Číslo smlouvy 05080851, 05080852

Plnění Smlouvy o dílo

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 pravidelném sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů

Protiplnění Cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů

Újma Nevznikla 

Dům kultury města Ostravy, a.s. IČ 47151595

Číslo smlouvy P020010332

Plnění Smlouva o pravidelném sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů

Protiplnění Cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů

Újma Nevznikla

 

Číslo smlouvy 05090661

Plnění Smlouva o dílo   

Protiplnění Cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů

Újma Nevznikla 

 

Garáže Ostrava, a.s. IČ 25360817

Číslo smlouvy P020201064

Plnění Smlouva o pravidelném 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 pravidelném sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů

Protiplnění Cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů

Újma Nevznikla

Číslo smlouvy 05091027

Plnění Smlouva o dílo   

Protiplnění Cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů

Újma Nevznikla 

Ostravský informační servis, s.r.o.  IČ 26879280

Číslo smlouvy  P020204177

Plnění Smlouva o pravidelném sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů

Protiplnění Cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů

Újma Nevznikla
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Ostravské městské lesy, s.r.o. IČ 25816977

Číslo smlouvy P020030488

Plnění Smlouva o pravidelném sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů

Protiplnění Cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů

Újma Nevznikla

Číslo smlouvy 05090246, 05091088

Plnění Smlouva o dílo  

Protiplnění Cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů

Újma Nevznikla

Ostravské komunikace, a.s. IČ 25396544

Číslo smlouvy P020010092

Plnění Smlouva o pravidelném sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů

Protiplnění Cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů

Újma Nevznikla

Číslo smlouvy 05030244

Plnění Smlouva o dílo  

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

 

Ostravské výstavy, a.s.  IČ 25399471

Číslo smlouvy P020011278

Plnění Smlouva o pravidelném sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů

Protiplnění Cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů

Újma Nevznikla

Číslo smlouvy 05090159

Plnění Smlouva o dílo 

Protiplnění Cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů

Újma Nevznikla

 

OVANET a.s. IČ 25857568

Číslo smlouvy P020202066

Plnění Smlouva o pravidelném 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

Plnění Smlouva o pravidelném sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů

Protiplnění Cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů

Újma Nevznikla

Číslo smlouvy 05090395

Plnění Smlouva o dílo 

Protiplnění Cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů  

Újma Nevznikla
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Technické služby, a.s., Slezská Ostrava IČ 47674725

Číslo smlouvy 05090128

Plnění Smlouva o dílo

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 pravidelném sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů

Protiplnění Cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů

Újma Nevznikla

 

Číslo smlouvy 05090430

Plnění Smlouva o dílo

Protiplnění Cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů

Újma Nevznikla

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.  IČ 25911368

Číslo smlouvy P020202621

Plnění Smlouva o pravidelném sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů

Protiplnění Cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů

Újma Nevznikla

Číslo smlouvy 05040062

Plnění Smlouva o dílo

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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Strategie společnosti je tvořena v souladu s plá-

ny odpadového hospodářství České republiky 

a Moravskoslezského kraje. Zohledňuje požadavky 

statutárního města Ostravy a dalších měst a obcí, 

které jsou zákazníky společnosti. 

Strategie vychází z reality pokračující celoevropské 

hospodářské stagnace, to znamená, že respektu-

je požadavky zákazníků na nezvyšování nákla-

dů v oblasti odpadového hospodářství. Hlavním 

úkolem pro rok 2010 je tedy udržet ceny za služ-

by zajišťující odpadové hospodářství na současné 

úrovni při zachování kvality poskytovaných služeb 

a zároveň nabídnout zákazníkům nové služby, 

které by při jejich aktivní spoluúčasti mohly vést 

ke snížení jejich nákladů na nakládání s odpady.

Strategie je rovněž ovlivněna legislativní pasivitou 

a nejistotou v oblasti odpadového hospodářství v Čes-

ké republice. Přesto společnost připravuje projekty, 

které jí v budoucnu zajistí další možnosti zpracování 

a využívání odpadů. Cílem je udržet stávající význam-

nou pozici na trhu jak v oblasti komunálních odpadů, 

tak i průmyslových a živnostenských odpadů. 

Nakládání	s komunálními	odpady

U této hlavní a nosné činnosti společnosti se zamě-

říme na její stabilizaci a udržení stávajícího posta-

vení na trhu. K tomu bude zapotřebí optimalizovat 

svoz zbytkového komunálního odpadu a rozšiřo-

vat separovaný sběr včetně separovaného odpadu 

na výrobu náhradních paliv. 

Z důvodu nedostatku prostoru pro umístění kontej-

nerů na separovaný sběr skla, plastů a papíru zvláš-

tě na velkých ostravských sídlištích jsme v letech 

2008–2009 poskytli jednotlivým městským obvo-

dům města účelově vázané finanční dary. Tyto dary 

byly využity na vybudování anebo rozšíření stá-

vajících kontejnerových stání, abychom občanům 

města vytvořili co nejlepší podmínky pro třídění 

odpadů. V roce 2010 budou jednotlivá stanoviště 

doplněna nádobami, aby zde bylo možno odkládat 

všechny složky separovaného odpadu.

V roce 2010 bude ve vybraných částech města 

Ostravy probíhat pilotní projekt rozšíření separace 

o kovové obaly. Po jeho vyhodnocení bude rozhod-

nuto, zda se separovaný sběr kovových obalů stane 

trvalou součástí systému separace odpadů ve měs-

tě, případně v celé svozové oblasti.  

I nadále budeme pokračovat ve sběru listí a trávy 

od občanů města Ostravy ve sběrných dvorech. 

Službu rozšíříme o sběr a svoz zeleně z veřejných 

ploch, které jsou v užívání jednotlivých městských 

obvodů. 

U obecních systémů se projeví rozpor mezi maxi-

mální možnou výší poplatku a skutečnými náklady 

na systém nakládání s komunálními odpady, takže 

obce budou redukovat další objednávky na základ-

ní službu. Přestože předpokládáme udržení stáva-

jícího postavení na trhu u obcí a podnikatelských 

subjektů, je třeba počítat s výpadkem tržeb. U pod-

nikatelských subjektů očekáváme nižší produk-

ci komunálních odpadů, a tím i nižší tržby za ně.  

Na to budeme pružně reagovat nabídkou nových 

komunálních služeb, které budou vycházet z potřeb 

a požadavků našich zákazníků.

Nakládání	s průmyslovými	
a živnostenskými	odpady

V roce 2010 předpokládáme v důsledku hospodář-

ské stagnace snížení množství odpadů od podni-

katelských subjektů. Cílem bude udržet ziskovost 

těchto aktivit i při sníženém objemu výkonů.  

Pro nakládání se stavebními odpady jsme zpro-

voznili plochy v areálu v Ostravě-Hrušově, které 

využíváme pro recyklaci stavebních sutí. V souvis-

losti s utlumením stavební činnosti v regionu v roce 

2010 nepředpokládáme nárůst množství staveb-

ních odpadů a zásadní oživení v této oblasti.

Technologie	využívání	
a likvidace	odpadů

Výroba	náhradního	paliva	PALOZO
V roce 2009 se situace s  odbytem náhradního paliva 

stabilizovala. Přestože cementárny přednostně využí-

vají palivo dovezené z Německa a Rakouska z důvodu 

Strategie	společnosti	na rok	2010

Cíle	společnosti	v jednotlivých	podnikatelských	
aktivitách	pro	rok	2010
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výhodnějších ekonomických podmínek, odbyt naše-

ho paliva probíhal v roce 2009 bez větších problémů. 

Pro rok 2010 předpokládáme stejný odbyt.

Třídění	PET	lahví,	plastů	
a nápojových	kartonů
Situace s odbytem vytříděných materiálů se v roce 

2009 stabilizovala. Pro rok 2010 počítáme s dotři-

ďováním pouze vlastního separovaného odpadu.  

Předpokládáme, že jeho množství bude stejné jako 

v roce 2009, případně nižší z důvodu omezení spo-

třeby ze strany občanů. 

Třídění	skla
Cílem pro rok 2010 je zajistit optimální podíl bílého 

skla na celkově vytříděném množství dle požadav-

ku skláren, komerčně získat z regionu další sepa-

rované sklo vhodné pro třídění, a tím dosáhnout 

minimálně 4 500 tun vytříděného skla. V současné 

době sklárny usilují o radikální snížení ceny skla 

pro rok 2010. Očekáváme tedy snížení cen a pře-

chodné problémy s odbytem.

Čerpání	skládkového	plynu	
a výroba	elektrické	energie		
V roce 2010 předpokládáme nižší produkci bio-

plynu, protože skládka je z velké části vyčerpána. 

Realizaci další etapy odplynění předpokládáme 

na konci roku 2010. Nárůst množství bioplynu oče-

káváme až v roce 2011.

Demontáž	a recyklace	elektrozařízení
Při recyklaci elektrických a elektronických zaříze-

ní budeme dále spolupracovat s chráněnou dílnou 

Charity sv. Alexandra. Předpokládáme zpracování 

stávajícího množství elektrozařízení, ale počítáme 

i s možným poklesem recyklovaných elektrospotře-

bičů z důvodu dopadu finanční krize na obyvatelstvo. 

Výroba	kompostu
V areálu skládky TKO v Ostravě-Hrušově budeme 

dále provozovat městskou kompostárnu. Rozšíře-

ní její kapacity v roce 2009 nám umožňuje zvýšit 

míru využívání biologicky rozložitelných odpadů ze 

zeleně od občanů i z ploch udržovaných městskými 

obvody. Díky tomu, že se nám v roce 2009 podařilo 

registrovat kompost jako výrobek, budeme v roce 

2010 usilovat o zajištění odbytu kompostu. 

Skládka	komunálních	odpadů
V roce 2010 budeme na skládce TKO v Ostra-

vě-Hrušově zajišťovat přednostně skládkování 

komunálních odpadů od občanů statutárního 

města Ostravy, abychom v maximální možné 

míře prodloužili životnost stávající etapy sklád-

ky do roku 2013. V roce 2009 jsme pořídili nový 

kompaktor na hutnění odpadu, který také při-

spěje k prodloužení životnosti skládky.

V roce 2010 předpokládáme vydání stanovis-

ka pro posouzení vlivu stavby (rozšíření sklád-

ky TKO) na životní prostředí – EIA. Na základě 

toho bude zpracována dokumentace pro územ-

ní rozhodnutí. Realizace rozšíření skládky TKO 

v Ostravě-Hrušově je strategickou investicí nejen 

pro společnost OZO Ostrava s.r.o., ale i pro celý 

systém nakládání s komunálními odpady statu-

tárního města Ostravy.

Environmentální	výchova,	
vzdělávání	a osvěta
V oblasti výchovy a propagace zaměříme svou 

pozornost především na práci s nejmladší 

generací. Celý rok 2010 bude probíhat výuka 

v Cen tru odpadové výchovy, kde jsou připrave-

ny vzdělávací programy pro základní, střední 

i vysoké školy působící v naší svozové oblasti. 

Velký důraz budeme klást na průběžnou aktua-

lizaci těchto vzdělávacích programů a rozšíření 

jejich nabídky.

V roce 2010 se zaměříme na propagaci a osvě-

tu v oblasti separace odpadu. V regionálních 

médiích budeme občany svozové oblasti i nadá-

le informovat o systému nakládání s odpady 

ve městech a obcích a o jeho případných změ-

nách. Na základě poznatků marketingových prů-

zkumů budeme realizovat celoroční osvětovou 

kampaň, jejímž cílem je zlepšit obecné povědomí 

o systému separace a současně dosáhnout zvý-

šení množství separovaných odpadů. V rámci 

této kampaně plánujeme zpracování a doruče-

ní brožury o nakládání s komunálními odpady 

ve městě Ostravě do všech domácností. 

V roce 2010 spustíme novou verzi webových strá-

nek OZO Ostrava, které by měly přispět k lepší 

informovanosti občanů i zákazníků z řad podni-

katelských subjektů o námi provozovaném systé-

mu nakládání s odpady.

Pro splnění všech stanovených cílů budeme klást 

důraz na zachování stávající kvality všech pro-

cesů naší činnosti a systematicky hledat rezervy 

a nové možnosti aktivizace lidských zdrojů, které 

by zajistily neustálé zdokonalování služeb našim 

zákazníkům.

Závěr







výroční zpráva '09

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


