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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

Datum zápisu:  2. listopadu 1994

Obchodní firma: OZO Ostrava s.r.o.

Sídlo:  Ostrava, Frýdecká 680/444, PSČ 719 00 

Identifikační číslo:  623 00 920

Právní forma:  společnost s ručením omezeným

Místo zápisu:  Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 12647

Rozvahový den:  31. 12. 2013

OBecné údAje
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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 2013 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

▪ pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Předmět ČinnOSti

ORGánY SPOLeČnOSti
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Valná hromada
Rada města Ostravy

dozorčí 
rada

jednatel, ředitel
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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 8
interní služby

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, 

rok 2013 byl rokem, v  němž musela společnost 
OZO Ostrava řešit nelehké provozní otázky, ale 
přesto se jí v  tomto roce podařilo dosáhnout  
výborného zisku po zdanění ve výši 33 477 tis. Kč 
a udržet si ve tvrdé konkurenci většinu klíčových 
zákazníků. Díky výborným hospodářským výsled-
kům jsme v  roce 2013 mohli investovat nejen 
do  obnovy vozového parku a  pořídit několik  
nových svozových vozidel i vozidel pro dálkovou 
přepravu odpadu. Ukazuje se totiž, že ačkoli spo-
lečnost působí především v regionu severní Mora-
vy, je třeba udržovat obchodní vztahy i se vzdále-
nějšími partnery a zejména v zájmu energetického 
využití odpadů zajišťovat transport odpadů v rám-
ci celé Moravy. 

Energetické využití odpadů je směrem, na  jehož 
rozvoj společnost OZO Ostrava klade značný  
důraz. Linku na  výrobu paliva ze spalitelných  
složek odpadu považuje za strategickou investici, 
jejíž provoz přispívá k využitelnosti separovaného 
odpadu v celém kraji. V roce 2013 se nám podařilo 
oslovit partnerské firmy i  mimo naši svozovou  
oblast, které na severní a střední Moravě provozují 
třídicí linky plastů, a právě zbytky z  těchto linek, 
které nejsou vhodné k  materiálovému využití 
a končily až donedávna na skládkách, už nyní našly 
své využití jako materiál pro výrobu paliva PALOZO. 
I přes nešťastný požár linky v dubnu 2013, který 
na  celý měsíc výrobu paliva zastavil, jsme vloni  
vyrobili 9 926 tun alternativního paliva a dodali ho 
k využití jako náhrady za černé uhlí v cementár-

nách a vápenkách.
Klíčovým momentem, který přispívá k  dobrému 
jménu společnosti OZO Ostrava, je práce osádek 
na  svozu komunálního odpadu. Tyto pracovníky 
společnosti mají denně na očích občané celé svo-
zové oblasti a jejich někdy pochvalné, jindy kritické 
postřehy slouží vedoucím pracovníkům provozov-
ny ke kontrole i zkvalitňování práce našich řidičů 
a závozníků. V roce 2013 jsme se zaměřili na opti-
malizaci harmonogramů pravidelného svozu ko-
munálních odpadů, zejména s  cílem úspory po-
honných hmot. K této úspoře přispěla i technická 
opatření provedená v  uplynulém roce na  svozo-
vých vozidlech, ale také školení všech našich řidičů 
nákladních aut zaměřené na  správnou techniku 
jízdy.

Potěšitelné je, že roste počet zájemců o naše služ-
by občanům nad rámec obecních systémů, zejmé-
na svoz zeleně. V  roce 2013 přibylo dalších 490 
obsluhovaných nádob a  nově jsme zájemcům  
nabídli i nádoby o větším objemu 770 a 1 100 l, kte-
ré jsou výhodné pro producenty většího množství 
zeleného odpadu. Celkem jsme tak na konci roku 
2013 obsluhovali 3 101 nádob na zeleň. Věřím, že 
tato služba se bude i v následujících letech rozvíjet 
a bude přínosem pro naši společnost i naše zákaz-
níky. Vzhledem ke stále se zvyšujícímu množství 
svezené zeleně jsme v uplynulém roce museli řešit 
i otázku intenzifikace kompostárny, jejíž kapacita 
je již naplněna. Byly podniknuty přípravné kroky, 
které nám v budoucnu pomohou zvládnout zpra-
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covat i větší množství zeleně. Potěšitelné je, že při-
bývá i  zájemců o  produkty naší kompostárny – 
kompost a zeminový substrát. V roce 2013 jsme 
prodali o 149 tun těchto výrobků více než v roce 
předešlém a dořešili jsme i kulturu jejich doplňko-
vého prodeje ve sběrných dvorech. 

Na  4. etapě skládky komunálního odpadu bylo 
v uplynulém roce vybudováno dalších 8 odplyňo-
vacích vrtů pro získávání skládkového plynu k vý-
robě elektrické energie. V roce 2013 jsme takto ze 
skládky v Ostravě-Hrušově odčerpali 2 891 327 m3 
plynu, který posloužil k výrobě 4 022 020 kWh 
elektřiny. 

Třídění a  zpracování separovaných složek komu-
nálního odpadu i průmyslových odpadů je dlouho-
době prioritou společnosti OZO Ostrava. Naší do-
třiďovací linkou plastů prošlo v roce 2013 2 683 tun 
odpadu, z čehož jsme vytřídili a k materiálovému 
využití dalším zpracovatelům dodali 376 tun PET 
lahví, 36 tun tvrdých PE plastů a 33 tun PE fólií. 
Výstupem z třídicí linky plastů bylo i 24 tun nápo-
jových kartonů a  31 tun kovových obalů, které 
ve  své svozové oblasti sbíráme spolu s  plastem. 
Na naší lince skla jsme dotřídili a ke zpracování při-
pravili 4 965 tun skleněného odpadu. K celoroční-
mu provozu a zkvalitnění hygienických podmínek 
pracovníků linky přispěla technická úprava – opláš-
ťování třídicího pracoviště, které tak umožní třídění 
i v mrazivých zimních dnech a zpracování většího 
množství skla dováženého na  linku nejen z  naší 

svozové oblasti, ale i partnerskými firmami z celého 
regionu.
V Ostravě-Radvanicích jsme vybudovali další mo-
derní a prostorný sběrný dvůr, který nahradí dvě 
dosavadní nevyhovující malé sběrny v   Radvani-
cích a  v  Bartovicích. Jeho plánované otevření 
v dubnu 2014 je součástí programu optimalizace 
sítě sběrných dvorů, schváleného Radou města 
Ostravy. Cílem probíhajících změn je nejen opti-
malizace provozu sběrných dvorů, dokonalejší 
systém třídění a využívání odpadů zde odevzda-
ných, ale i lepší vytíženost pracovní doby jejich ob-
sluh. S uspokojením mohu konstatovat, že se nám 
daří zlepšovat kvalifikovanost těchto pracovníků, 
kteří jsou denně ve styku s občany města a jejichž 
práce je vizitkou naší společnosti.

V  roce 2013 město Ostrava poprvé postoupilo 
mezi deset nejlépe třídících měst Moravskoslez-
ského kraje – obsadilo 9. místo v soutěži „O kera-
mickou popelnici“. Ke stále se zvyšujícímu množ-
ství separovaného odpadu v  Ostravě přispívají 
bezesporu finanční dary na budování nových sta-
novišť na separovaný sběr, které OZO Ostrava již 
několik let poskytuje městským obvodům Ostravy. 
V roce 2013 tak bylo poskytnuto 1 277 tisíc korun, 
od roku 2008, kdy jsme tuto spolupráci s městský-
mi obvody zahájili, pak celkem přes 23 miliónů korun. 
Věřím, že k nárůstu separovaného odpadu v celé 
naší svozové oblasti přispívá i naše systematická 
práce na poli environmentální výchovy, vzdělávání 
a  osvěty obyvatel. Naším Centrem odpadové  
výchovy, které v březnu 2013 oslavilo už desáté vý-
ročí svého působení, prošlo v  tomto roce 7  134  
návštěvníků, především žáků základních a  střed-
ních škol, a během desetiletého působení už přes 
80 tisíc dětí a mladých lidí. Pro širokou veřejnost 
jsme na podzim uspořádali úspěšnou kampaň 3Ď, 
která si kladla za cíl nejen propagaci třídění odpadu, 
ale také upevnění vztahu občanů k městu Ostravě, 
jeho kultuře, historii a životnímu prostředí.

Děkuji všem zaměstnancům společnosti, kteří  
přispěli k  výborným hospodářským výsledkům 
roku 2013. Věřím, že se nám v budoucnu společně 
podaří naplňovat vizi společnosti – stát se lídrem 
v  oblasti nakládání s  odpady, aplikovat špičkové 
a efektivní metody svozu, zpracování a využívání 
odpadu.

Děkuji také našemu vlastníku, statutárnímu městu 
Ostrava, i dozorčí radě společnosti za konstruktiv-
ní spolupráci při plnění hospodářského plánu  
společnosti a také za podporu všech nových pro-
jektů, které naše společnost podniká se záměrem 
udržitelného rozvoje společnosti a  také regionu, 
ve kterém působí. 

ing. karel Belda
jednatel společnosti
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Vážené dámy a pánové, 

tato výroční zpráva OZO Ostrava s.r.o.  
přináší hospodářské výsledky společnosti 
za rok 2013, které mohu bez nadsázky ozna-
čit jako výborné. Společnosti se podařilo 
udržet klíčové zákazníky i  vysokou kvalitu 
a  spolehlivost svých služeb v oblasti naklá-
dání s  odpady. Vedoucí pracovníci OZO  
Ostrava se v uplynulém roce také zamýšleli 
nad dalším zkvalitňováním procesů uvnitř 
společnosti a  zaměřili se i  na  vzdělávání, 
hodnocení a  oceňování nejlepších zaměst-
nanců.

Dozorčí rada se během roku 2013 sešla 
na  pěti zasedáních, během nichž dohlížela 

na  činnost vedení společnosti a  plnění  
Podnikatelského plánu a  Plánu investic  
společnosti OZO Ostrava s.r.o. Členové  
dozorčí rady posuzovali také finanční situaci 
společnosti a  stav jejích pohledávek a  zá-
vazků. S  uspokojením mohu konstatovat,  
že dozorčí rada neshledala žádné nedostatky 
v  řízení společnosti.

Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní 
závěrku za rok 2013, zprávu o vztazích mezi 
propojenými osobami za rok 2013 a zprávu 
nezávislého auditora. Řešila rovněž otázku 
přerozdělení zisku za  rok 2013 a  přijala 
ke  všem zmíněným bodům usnesení a  do-
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poručení pro vlastníka společnosti.
Děkuji všem členům dozorčí rady za  práci 
v roce 2013 a  jejich jménem děkuji i vedení 
společnosti OZO Ostrava a  všem jejím  
zaměstnancům za  výsledky, kterých se jim 
společnou prací podařilo dosáhnout. 

Za důležitý krok vedení společnosti považuji 
přijetí dokumentu „Vize, poslání a  hodnoty 
společnosti OZO Ostrava s.r.o.“. Je to doku-
ment, v němž společnost deklaruje, kým je, 
kam kráčí a  jaké hodnoty vyznává. Pevně 
věřím, že se tento dokument stane vodítkem 
nejen vedení společnosti, ale i  ostatním  
zaměstnancům OZO Ostrava při zajišťování 

odpadových služeb pro občany i  firmy  
regionu s  důrazem na  inovativní přístup 
k využívání druhotných surovin a zachování 
čistého životního prostředí pro příští  
generace. 

dalibor Gříšek,
předseda dozorčí rady
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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 1 267 780 -553 434 714 346 692 839 672 153

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

B. dlouhodobý majetek 1 045 092 -550 029 495 063 507 947 459 025

B.  i. dlouhodobý nehmotný  majetek 5 210 -4 891 319 405 129

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 -4 798 14 33 52

         4. Ocenitelná práva 398 -93 305 372 77

         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 934 061 -545 138 388 923 411 771 375 379

B. II.  1. Pozemky 36 619 0 36 619 36 620 35 110

        2. Stavby 471 700 -267 651 204 049 198 413 205 918

        3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 390 175 -250 593 139 582 101 201 113 852

        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 34 994 -26 894 8 100 75 264 4 304

        8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 371 0 371 71 15 993

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

B. iii. dlouhodobý finanční majetek 105 821 0 105 821 95 771 83 517

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

        2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 21 538 0 21 538 20 460 19 990

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

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

        5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 84 283 0 84 283 75 311 63 527

        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 220 401 -3 405 216 996 181 919 204 990

c. i. Zásoby 8 401 0 8 401 8 329 8 841

C. I.   1. Materiál 7 617 0 7 617 7 576 8 124

        2. Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 0 0

        3. Výrobky 784 0 784 753 707

        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 10

c. ii. dlouhodobé pohledávky 305 0 305 329 318

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 305 0 305 329 318

        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 59 110 -3 405 55 705 56 811 56 657

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 39 246 -3 405 35 841 34 215 34 124

        2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 15 999 0 15 999 15 796 15 244

        3. Pohledávky - podstatný vliv 12 0 12 19 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 0 0 0 0 7 121

        7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 132 0 132 101 168

        8. Dohadné účty aktivní 3 714 0 3 714 6 680 0

        9. Jiné pohledávky 7 0 7 0 0

c. iV. krátkodobý finanční majetek 152 585 0 152 585 116 450 139 174

C. IV. 1. Peníze 240 0 240 314 307

        2. Účty v bankách 152 345 0 152 345 116 136 109 367

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

        4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0

d.  i. Časové rozlišení 2 287 0 2 287 2 973 8 138

D.  I.  1. Náklady příštích období 1 327 0 1 327 1 687 1 057

        2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0

        3. Příjmy příštích období 960 0 960 1 286 7 081

kontrolní číslo 5 068 833 -2 213 736 2 855 097 2 768 383 2 680 474
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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 714 346 692 839 672 153

A. Vlastní kapitál 526 585 511 029 497 252

A. i. Základní kapitál 409 206 409 206 409 206

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

        2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0

        3. Změny základního kapitálu 0 0 0

A. ii. kapitálové fondy -3 602 -4 680 -5 210

A. II.  1. Emisní ažio 0 0 0

        2. Ostatní kapitálové fondy 60 60 0

        3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -3 662 -4 740 -5 210

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

        5. Rozdíly z přeměn společností 0 0 0

        6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností 0 0 0

A. iii. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy  
ze zisku 22 098 18 873 15 091

A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 22 098 18 873 15 091

        2. Statutární a ostatní fondy 0 0 0

A. iV. Výsledek hospodaření minulých let 65 406 55 383 40 347

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 65 406 55 383 40 347

        2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0

        3. Jiný výsledek hospodaření minulých let 0 0 0

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 33 477 32 247 37 818

B. cizí zdroje 187 390 181 589 174 568

B.  i. Rezervy 141 634 131 056 123 101

B.  I.  1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 101 312 93 145 84 448

        2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0

        3. Rezerva na daň z příjmů 0 0 0

        4. Ostatní rezervy 40 322 37 911 38 653

B. ii. dlouhodobé závazky 17 053 17 881 19 443

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 17 053 17 881 19 443
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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 28 703 32 652 32 024

B. III.1. Závazky z obchodních vztahů 12 272 12 582 20 835

        2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 46 280 102

        3. Závazky - podstatný vliv 45 43 67

        4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 0 0 0

        5. Závazky k zaměstnancům 6 208 6 219 6 028

        6. Závazky ze sociálního zabezpečení 
a zdravotního pojištění 3 741 3 760 3 629

         7. Stát - daňové závazky a dotace 5 984 9 407 898

        8. Krátkodobé přijaté zálohy 4 0 4

        9. Vydané dluhopisy 0 0 0

       10. Dohadné účty pasivní 125 29 160

        11. Jiné závazky 278 332 301

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 371 221 333

C.  I.  1. Výdaje příštích období 371 221 333

        2. Výnosy příštích období 0 0 0

kontrolní číslo 2 823 536 2 738 888 2 650 461

16



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 399 005 396 853 406 153

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 398 919 396 368 405 443

    2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 31 45 707

    3. Aktivace 55 440 3

B. Výkonová spotřeba 148 100 155 779 163 949

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 63 393 70 891 64 931

    2. Služby 84 707 84 888 99 018

+ Přidaná hodnota 250 905 241 074 242 204

c. Osobní náklady 147 270 145 701 138 450

C. 1. Mzdové náklady 105 602 104 353 99 011

     2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 657 654 598

     3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 37 708 37 350 35 429

     4. Sociální náklady 3 303 3 344 3 412

D. Daně a poplatky 12 453 11 018 9 248

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 44 003 41 549 43 355

iii. tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 3 791 9 158 2 481

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2 694 8 448 1 737

     2. Tržby z prodeje materiálu 1 097 710 744

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 1 095 2 935 102

F.  1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 1 013 2 783 88

    2. Prodaný materiál 82 152 14

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti  
a komplexních nákladů příštích období 10 507 8 699 11 560

IV. Ostatní provozní výnosy 8 758 4 253 2 747

H. Ostatní provozní náklady 7 905 5 995 7 020

V. Převod provozních výnosů 0 0 0

I. Převod provozních nákladů 0 0 0

* Provozní výsledek hospodaření 40 221 38 588 37 697

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0
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J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0

Vii. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 413 284

VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách 
pod podstatným vlivem 0 413 284

      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 1 740 1 584 1 657

N. Nákladové úroky 0 0 0

XI. Ostatní finanční výnosy 148 53 364

O. Ostatní finanční náklady 460 580 844

XII. Převod finančních výnosů 0 0 0

P. Převod finančních nákladů 0 0 0
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* Finanční výsledek hospodaření 1 428 1 470 1 461

Q. daň z příjmů za běžnou činnost 8 172 7 811 1 340

Q. 1.  - splatná 9 000 9 374 978

     2.  - odložená -828 -1 563 362

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 33 477 32 247 37 818

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 (+/-) 33 477 32 247 37 818

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 41 649 40 058 39 158

kontrolní číslo 1 901 997 1 896 715 1 898 469
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množství odpadu uloženého na skládce tkO 
v Ostravě-Hrušově
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Čerpání skládkového plynu a výroba elektrické energie

množství objemného odpadu (celá svozová oblast)
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Počet nádob 
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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:  623 00 920
Právní forma:   společnost s ručením 
   omezeným
Místo zápisu:   Krajský soud v Ostravě, 
   oddíl C, vložka 12647
Rozvahový den:  31. 12. 2013

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
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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 2013 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. 2013 celkem 409  206 tis. Kč. V  průběhu roku 2013 nedošlo  
ke změnám.

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  
dvoustupňový systém řízení: společnost - provozovna. Provozovny tvoří samostatné organizační a ekonomické 
jednotky a jsou specializovány na jednotlivé činnosti společnosti. Na úrovni vedení společnosti je zřízena 
správa, která zajišťuje ekonomické a správní činnosti.
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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, Čes-
kými účetními standardy a dále v souladu s předpokladem neomezeného trvání účetní jednotky.
Zahraniční uživatel účetní závěrky by si měl ověřit, zda požadavky zákona o účetnictví jsou podobné, nebo 
se liší od těch, na které je zvyklý.

2.2	 dlOuhOdObý	nehmOtný	majetek	

Software a  ocenitelná práva jsou oceněny 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) dlouhodo-
bého hmotného majetku jsou zahrnovány do pořizovací ceny. Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společ-
nosti 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 ži-
votnosti 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.
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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. V roce 2013 nebylo 
s depozitními směnkami obchodováno. 

2.9	 metOdické	změny	v OceňOvání	a účtOvání	v rOce	2013

Významné metodické změny nebyly v roce 2013 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. 

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

dlouhodobý nehmotný majetek/2012 5 210 -4 805 405

dlouhodobý nehmotný majetek/2013 5 210 -4 891 319

3.2	 stav	dlOuhOdObéhO	hmOtnéhO	majetku

Společnost vlastní k 31. 12. 2013 dlouhodobý hmotný majetek ve výši 934 061 tis. Kč v pořizovacích cenách. 
Z toho oprávky a opravné položky činí 545 138 tis. Kč. Zůstatková cena dlouhodobého hmotného majetku 
je 388 923 tis. Kč.

rozpis dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2013 dle hlavních 
skupin v tis. kč:

 pořizovací 
cena
2013

oprávky, 
opravné 
položky

zůstatková 
cena
2013

zůstatková 
cena
2012

pozemky 36 619 0 36 619 36 620

stavby 471 700 -267 651 204 049 198 413

samostatné movité věci a soubory movitých věcí 390 175 -250 593         139 582 101 201

jiný dlouhodobý hmotný majetek 202 0 202    202

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 34 994 - 26 894 8 100 75 264

poskytnuté zálohy na majetek 371 0 371 71 

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.
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3.3		 změny	ve slOžení	dlOuhOdObéhO	hmOtnéhO	majetku
 
V roce 2013 byly zařazeny do užívání následující hodnotově významnější položky majetku:

stavby

sběrný dvůr Kunčice - zpevněná plocha, odluč. kapalin, žumpa 3 503 tis. Kč

stavba - linka paliva 11 389 tis. Kč

technické zhodnocení - parkoviště 1 604 tis. Kč

technické zhodnocení - garáž 379 tis. Kč

samostatné movité věci a jejich soubory

technologie - linka paliva 55 063 tis. Kč

speciální svozová vozidla (5 ks) 13 966 tis. Kč

traktor (čelní nakladač, radlice, závěs, sypač) 1 687 tis. Kč

technické zhodnocení - jímání plynu 778 tis. Kč

V roce 2013 byly vyřazeny hodnotově významnější položky majetku:

samostatné movité věci a jejich soubory

speciální svozová vozidla (7 ks) 21 822 tis. Kč

dotace snížení PC bio svozové vozidlo 3 451 tis. Kč

stacionární lisy (2 ks) 688 tis. Kč

prosévací stroj 1 524 tis. Kč

automatický stacionární lis 1 064 tis. Kč

3.4		 dlOuhOdObý	finanční	majetek

Celkový objem dlouhodobého finančního majetku v účetní hodnotě k 31. 12. 2013 je 105 821 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. 2013. Oproti roku 2012 se účetní hodnota obchod-
ního podílu v této společnosti zvýšila o 1 078 tis. Kč. Jmenovitá hodnota obchodního podílu činí k 31. 12. 2013:

 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 84 283 tis. Kč v souvislosti s tvorbou zákonné rezervy na rekultivaci skládky komu-
nálních 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	2013	

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

Frýdecká skládka a.s., sídlo Frýdek - Místek 84 366 4 984

3.5	 majetek	ve finančním	PrOnájmu

K 31. 12. 2013 nemá společnost žádnou smlouvu o finančním pronájmu.

3.6	 majetek	sPOlečnOsti	zatížený	zástavním	Právem

Společnost nemá k 31. 12. 2013 žádný majetek zatížený zástavním právem.
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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 2013 společnost zaúčtovala do nákladů drobný hmotný majetek ve výši 8 106 tis. Kč, z toho hodnota 
popelových nádob a kontejnerů činí 6 452 tis. Kč.
Celkem společnost eviduje drobný hmotný majetek ve výši 133 767 tis. Kč v pořizovacích cenách, který je evidován 
v operativní evidenci. Z výše uvedené částky je pořizovací hodnota popelových nádob a kontejnerů 113 328 tis. Kč.

3.8	 zásOby

Celkový stav zásob činí k 31. 12. 2013 celkem 8 401 tis. Kč. Oproti roku 2012 se stav zásob zvýšil o 72 tis. Kč.

3.9	 POhledávky
 
Celková výše krátkodobých pohledávek k 31. 12. 2013 ve jmenovité hodnotě činí 59 110 tis. Kč, z toho pohledávky 
za odběrateli z obchodního styku 55 257 tis. Kč. 

Z výše uvedeného:

▪ stav pohledávek z obchodního styku po  lhůtě splatnosti činí 6  104 tis. Kč, z  toho pohledávky po  lhůtě 
splatnosti delší než 1 rok jsou ve výši 3 032 tis. Kč. Z této částky činí pohledávky za dlužníky v konkursu 
1 313 tis. Kč

▪ pohledávky k podnikům ve skupině činí 16 011 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 celkové 
výši 3 405 tis. Kč. 

3.10	 úvěry,	Půjčky

K 31. 12. 2013 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 spořicí účet
▪ JaT    – spořicí účet

3.12	 závazky

Celková výše krátkodobých závazků se oproti roku 2012 snížila o 3 949 tis. Kč na 28 703 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. 2013 činí 17 053 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;
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▪ odložené daňové pohledávky vycházející z tvorby účetní rezerv.

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

3.13	 Přehled	O změnách	vlastníhO	kaPitálu	v rOce	2013	(v tis.	kč)

stav k 1. 1. přírůstek úbytek stav k 31. 12.

základní kapitál (zapsaný) 409 206 0 0 409 206

zákonný rezervní fond 18 873 3 225 0 22 098

rozdíl z přecenění majetku, kapitálové fondy - 4 680 1 078 0 -3 602

nerozdělený zisk minulých let 55 383 10 023 0  65 406

HV ve schvalovacím řízení 32 247 0 32 247 0

HV běžného účetního období 0 33 477 0 33 477

vlastní kapitál celkem 511 029 47 803 32 247 526 585

Výsledek hospodaření roku 2012 – zisk ve výši 32 247 tis. Kč byl zúčtován v souladu s rozhodnutím Valné 
hromady. 

3.14	 tvOrba	a čerPání	rezerv

▪ V průběhu roku 2013 byla vytvořena podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění zákonná 
rezerva na rekultivaci skládky a zajištění péče o skládku TKO v Ostravě - Hrušově ve výši 8 477 tis. Kč, čerpání 
bylo 310 tis. Kč. Protože výše zákonné rezervy na rekultivaci skládky ve výši 101 312 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 předpoklá-
dané životnosti.

▪ 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 2013 byla vytvořena účetní rezerva na doplatek prémií a bonusů za rok 2013 a rezerva na odškodnění 
smrtelného pracovního úrazu.

 
Celková výše rezerv k 31. 12. 2013 dosahuje částky 141 634 tis. Kč.

b.	 výkaz	zisku	a ztráty

3.15	 stav	PracOvníků	a OsObní	náklady	(v tis.	kč)

 2013  2012

  celkem z toho řídících   celkem z toho 
řídících

přepočtený počet pracovníků   301 9      314 10

mzdové náklady 105 602 7 904 104 353 8 122

sociální a zdravotní pojištění 37 708 - 37 350 -

ostatní sociální náklady 3 303 - 3 344 -

odměny členů dozorčí rady  657 - 654 -

celkem osobní náklady 147 270   -  145 701            -

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.

30



Odměny členů dozorčí rady v roce 2013 činily 657 tis. Kč. 
Členům dozorčí rady a statutárním zástupcům bylo v roce 2013 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 2013 společnost vykázala zisk před zdaněním ve výši 41 649 tis. Kč, výsledek hospodaření vstupující 
do bilance je 33 773 tis. Kč. 

Tržby za vlastní výrobky a služby se zvýšily z 396 853 tis. Kč v roce 2012 na 399 005 tis. Kč v roce 2013,  
tj. nárůst o 0,5 %. Celkové výnosy společnosti činí 413 442 tis. Kč.

V  nákladech se kromě běžných nákladů v  roce 2013 souvisejících s  činností společnosti zúčtovala daň  
z příjmu za běžnou činnost - odložená ve výši - 1  124 tis. Kč a daň z příjmu za běžnou činnost - splatná  
ve výši 9 000 tis. Kč.

3.17	 závazky	neuvedené	v rOzvaze

Společnost nemá žádné závazky neuvedené v rozvaze.

3.18	 dOtace

Společnost v roce 2013 obdržela dotaci na pořízení speciálního vozidla na svoz bioodpadu a na pořízení 
nádob na bioodpad. Společnost si dále požádala o dotaci na vybudování technologie kompostárny.

 
4.	 Odměna	auditOra

Smluvní odměna statutárnímu auditorovi za povinný audit účetní závěrky za rok 2013 činí 95 tis. Kč.
Jiné služby nebyly auditorem společnosti poskytnuty.

5.	 následné	událOsti
 
Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by ovlivnily účetní závěrku sestavenou k  31. 12. 2013.

Dne 28. 2. 2014

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

Ing. Karel Belda                                     Ing. Iveta Sulková                                Irena Majerová
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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

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 byla zpracována ve smyslu 
ustanovení § 66a, odstavec 9, zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném 
znění.
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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  05110587, 05110753, 05111067, 05120060, 05120092, 05120869, 05120974
Plnění   Smlouvy o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů
Protiplnění  cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma   nevznikla

V roce 2013 poskytla společnost OZO Ostrava s.r.o. ostravským městským obvodům účelově vázané finanční 
dary na budování kontejnerových stání na separovaný odpad ve výši 1 277 tis. Kč.

Na základě rozhodnutí ovládající osoby byl za rok 2012 vyplacen podíl na zisku.

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

dopravní	podnik	Ostrava	a.s. 
    
   IČ 61974757
Číslo smlouvy  P020040041, 05120957
Plnění   Smlouva o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů
Protiplnění  cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma   nevznikla
  
dům	kultury	akord	Ostrava	-	zábřeh,	s r.o.
  
   IČ 47973145 
Číslo smlouvy  P020010339, 05120851
Plnění   Smlouva o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů
Protiplnění  cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma   nevznikla 

Číslo smlouvy  D11389
Plnění   Smlouva o pronájmu domu kultury
Protiplnění  cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma   nevznikla

dům	kultury	města	Ostravy,	a.s. 
   
   IČ 47151595
Číslo smlouvy  P020010332, 05120004
Plnění   Smlouva o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů
Protiplnění  cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma   nevznikla

krematorium	Ostrava,	a.s.

   IČ 25393430
Číslo smlouvy   P020010996
Plnění   Smlouva o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů
Protiplnění  cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma   nevznikla

Ostravské	městské	lesy	a zeleň,	s.r.o.
    
   IČ 25816977
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Číslo smlouvy  P020030488, 05120198
Plnění   Smlouva o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů
Protiplnění  cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma   nevznikla  

Číslo smlouvy  D20208, D20170
Plnění   Smlouva o provádění údržby zeleně
Protiplnění  cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma   nevznikla 
 
Číslo smlouvy  D11442
Plnění   Smlouva o kácení dřevin
Protiplnění  cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma   nevznikla  

Ostravské	komunikace,	a.s.
     
   IČ 25396544
Číslo smlouvy  P020010092, 05030244
Plnění   Smlouva o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů
Protiplnění  cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma   nevznikla

Číslo smlouvy  187/10/VÚ-P210
Plnění   Smlouva o dílo - zimní údržba a očista města Studénka
Protiplnění  cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma   nevznikla
  
Číslo smlouvy  D20178
Plnění   Smlouva o pronájmu míst na sloupech veřejného osvětlení   
Protiplnění  cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma   nevznikla

Číslo smlouvy  D20235
Plnění   Smlouva o pronájmu techniky  
Protiplnění  cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma   nevznikla

Číslo smlouvy  D20263
Plnění   Smlouva o strojním čištění
Protiplnění  cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma   nevznikla
 
Ostravské	výstavy,	a.s.
     
   IČ 25399471
Číslo smlouvy  P020011278, 05120096
Plnění   Smlouva o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů
Protiplnění  cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma   nevznikla  
  
Ova!!!	clOud.net	a.s.
       
   IČ 25857568 
Číslo smlouvy  P020202066
Plnění   Smlouva o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů
Protiplnění  cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma   nevznikla 

sportovní	a rekreační	zařízení	města	Ostravy,	s.r.o.	
 
   IČ 25385691
Číslo smlouvy  P020011843, 05120207
Plnění   Smlouva o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů
Protiplnění  cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma   nevznikla  
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technické	služby,	a.s.	slezská	Ostrava
   
   IČ 47674725
Číslo smlouvy  05120153
Plnění   Smlouva o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů  
Protiplnění  cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma   nevznikla 
 
Číslo smlouvy  05/07
Plnění   Smlouva o pronájmu nebytových prostor - sběrný dvůr  
Protiplnění  cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma   nevznikla 

dk	POklad,	s.r.o.
      
   IČ 47670576
Číslo smlouvy  P020010114, 05130015
Plnění   Smlouva o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů
Protiplnění  cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma   nevznikla
  
vítkOvice	aréna,	a.s. 
    
   IČ 25911368
Číslo smlouvy  P020202621, 05120196
Plnění   Smlouva o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů
Protiplnění  cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů
Újma   nevznikla 

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

3. Ostatní právní úkony a opatření
V uplynulém účetním období neučinila ovládaná osoba - OZO Ostrava s.r.o. žádné jiné právní úkony, ani jiná 
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.

Dne 31. 3. 2014

ing. karel	belda
jednatel
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vize
chceme	být	lídrem	v Oblasti	nakládání	s OdPady,	
aPlikOvat	šPičkOvé	a efektivní	metOdy	svOzu,	
zPracOvání	a využívání	OdPadu.

POslání
POskytujeme	všestrannOu	

službu	Občanům	města
Ostravy,	regiOnu	

a POdnikatelské	sféře	
v Oblasti	nakládání	

s OdPady.
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hOdnOty
věrný	zákazník

Potřeby zákazníků předvídáme, máme náskok připravenosti. 
jednáme vstřícně, srozumitelně a korektně. 

Plníme sliby a závazky. 
jsme pružní a spolehliví. 

cena našich služeb je zárukou kvality.

	 	 	 	 	 já		tým

jsme úspěšnými členy vítězného týmu.
každý z nás má svůj podíl odpovědnosti.

naši zaměstnanci jsou konkurenční výhodou.
Pozitivní myšlení je cesta k našemu úspěchu.

Zvyšujeme hodnotu značky              .

čistá	budOucnOst

Víme, co s odpady.
V odpadu vidíme materiál pro další využití.

Používáme vyspělou techniku, technologie a postupy.
jsme profesionální zlepšovatelé životního prostředí.

Přemýšlíme, měníme, inovujeme.

sPOlečenská	OdPOvědnOst

Vyznáváme slušné chování a úctu ve všech firemních vztazích.
Podporujeme místní společenské aktivity.

jsme aktivním účastníkem environmentálního rozvoje regionu.
Vzděláváme veřejnost, informujeme o našich činnostech.

             - nedílná součást povědomí Ostravanů.
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Ve výroční zprávě byly použity obrázky R. Leskovjana, 
které provázely úspěšnou osvětovou kampaň 3Ď  
probíhající v roce 2013.






