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Úvodní slovo předsedy dozorčí rady společnostI

vážené dámy, vážení pánové,
 
informace uvedené ve výroční zprávě ostrav-
ských komunikací, a.s., za rok 2009 potvrzují sta-
bilní postavení společnosti. přestože minulý rok, 
co se týče dosažených hospodářských výsledků, 
nebyl nejúspěšnějším, akciová společnost ostrav-
ské komunikace obstála v rámci svého působe-
ní v prostředí postiženém finanční krizí. veřejní 
zadavatelé zakázek se v průběhu loňského roku 
potýkali s úbytkem příjmů v rámci svých rozpočtů 
a museli na vzniklou situaci reagovat snižováním 
výdajů. tato restriktivní opatření se nevyhnula 
ani činností, potažmo zakázkám realizovaným 
ostravskými komunikacemi, a.s. avšak díky pro-
pracovanému plánování a zvládnutému řízení vý-
robních kapacit se podařilo vyhnout propouštění 
zaměstnanců. 
vážím si toho, že i přes nelehkou situaci společ-
nost opět zastala svou pozici nejen v oblasti kva-
litního a spolehlivého poskytování služeb, ale také 
ve sféře zhodnocování svého majetku. Již čtvrtým 
rokem vytváří nad rámec naplnění základních fon-
dů nerozdělený hospodářský výsledek, který je 
v případě rozhodnutí valné hromady připravena 
vyplatit akcionáři ve formě dividend. v minulém 
roce valná hromada společnosti poprvé rozhodla 
o výplatě dividendy.
Cením si také toho, že akciová společnost ost-
ravské komunikace obstála v rámci prověrek or-
ganizovaných ze strany akcionáře v loňském roce. 
Jednalo se například o „analýzu řízení společnos-
ti“ a především pak o „analýzu struktury a efek-
tivnosti společnosti“.
z mého pohledu však nejdůležitější bylo úspěšné 
zvládnutí kontroly pod názvem „studie provo-
zování služeb veřejného osvětlení v sMo“ reali-
zované firmou roland berger. Cílem této studie 
byla analýza a zhodnocení efektivity současného 
stavu provozování služeb veřejného osvětlení 
společností ostravské komunikace, a.s., včetně 
benchmarkingu. dále pak návrh forem řešení bu-
doucího provozování služeb veřejného osvětlení, 
včetně dopadu jednotlivých navrhovaných řešení 
na hospodaření sMo a společnosti ostravské ko-
munikace, a.s., a doporučení optimálního řešení. 
obhájení činnosti v rámci správy a údržby veřej-
ného osvětlení bylo ve všech ohledech prioritou 
pro další rozvoj a úspěšné působení společnosti 
v budoucích letech.
rovněž kladně hodnotím, že v roce 2009 vedení 
společnosti rozhodlo o zahájení přípravy k zís-
kání certifikátu systému bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci dle normy čsn ohsas 
18001:2007 a integraci systému managementu 
kvality, systému environmentu a systému bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci do jednoho 
integrovaného systému. 
pro dobré fungování společnosti bylo neméně 
důležité uzavření kolektivní smlouvy na rok 2010, 
čímž skončilo kolektivní vyjednávání vedení spo-
lečnosti s odborovým svazem. předmětem kolek-
tivní smlouvy je stanovení a upřesnění podmínek 
týkajících se pracovněprávních vztahů, mzdových, 
sociálních a dalších nároků zaměstnanců, včetně 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
dozorčí rada v souladu se stanovami společnos-
ti na svém zasedání přezkoumala řádnou účet-
ní závěrku za rok 2009, včetně zprávy auditora. 
dále projednala „zprávu o podnikatelské čin-
nosti a stavu majetku společnosti za rok 2009“ 
a „zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou 
osobou a propojenými osobami“ tak, jak ji upra-
vuje § 66 a) obchodního zákoníku. v neposlední 
řadě se také zabývala návrhem představenstva 
společnosti na rozdělení hospodářského výsledku 
za rok 2009 a předloženou výroční zprávou spo-
lečnosti ostravské komunikace, a.s., za rok 2009. 
dozorčí rada přijala k uvedeným bodům usnesení 
a doporučení pro jediného akcionáře.  
na svých jednáních se dále pravidelně věnovala 
hospodaření společnosti, realizaci výrobního plá-
nu a investičního plánu a plnění povinností vychá-
zejících ze stanov společnosti.
dozorčí rada konstatuje, že v rámci své kontrolní 
činnosti neshledala nedostatky týkající se výkonu 
působnosti představenstva a uskutečňování pod-
nikatelské činnosti společnosti. vedení společnos-
ti splnilo úkoly stanovené dozorčí radou pro rok 
2009 bez výhrad. 
závěrem děkuji jedinému akcionáři, který svými 
rozhodnutími vytvořil podmínky pro pozitivní 
vývoj společnosti. poděkování patří rovněž čle-
nům dozorčí rady, představenstvu společnosti 
a zaměstnancům za přístup k plnění jednotlivých 
úkolů, který vedl ke splnění podnikatelského plá-
nu a vytvoření příznivých podmínek pro budoucí 
rozvoj společnosti. 

Josef Šrámek
předseda dozorčí rady společnosti
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Úvodní slovo předsedy představenstva a ředItele společnostI

vážený akcionáři,

jsem velmi rád, že se mohu ujmout úvodního 
slova a zhodnotit uplynulý rok 2009, jelikož jej 
řadím k těm úspěšným. 
Celkový objem výkonů pro odběratele společnos-
ti v uplynulém roce činil 463 mil. Kč včetně dph. 
stejně jako v minulých letech našimi nejvýznam-
nějšími zákazníky byly statutární město ostrava 
(328,6 mil. Kč), ředitelství silnic a dálnic české 
republiky (54,6 mil. Kč) a správa silnic Morav-
skoslezského kraje (45,1 mil. Kč). významné jsou 
také výkony, které byly provedeny pro další zá-
kazníky v celkové výši 35,3 mil. Kč.
důležitou činností v portfoliu služeb poskytova-
ných ostravskými komunikacemi, a.s., je zimní 
údržba vozovek, kde sumární hodnota prací pro-
vedených pracovníky společnosti na 374,2 km 
městských, krajských a státních komunikací do-
sáhla 64,2 mil. Kč.  
při běžné údržbě komunikací jsme také zcela vlast-
ními kapacitami provedli opravu pěti autobusových 
zastávek. v rámci účelově financovaných souvislých 
oprav místních komunikací technicko-správní útvar 
společnosti, jako investor v zastoupení statutární-
ho města ostravy, zajistil provedení oprav devíti 
místních komunikací v celkové hodnotě 63 mil. Kč. 
opravu MK zelená jsme realizovali vlastními kapa-
citami. U ostatních akcí naše společnost realizovala 
frézování, trvalé dopravní značení a zabezpečovala 
investorsko-inženýrskou činnost.   
v rámci účelově financovaných oprav mostů a lá-
vek zajistil technicko-správní útvar společnosti, 
opět jako investor v zastoupení statutárního města 
ostravy, provedení oprav čtyř mostů a lávek v cel-
kové hodnotě 35 mil. Kč. opravy mostů v ulicích 
Škrobálkova, za strouhou a K pile jsme realizovali 
vlastními kapacitami. v této oblasti byla také za-
bezpečena inženýrsko-investorská činnost souvise-
jící s přípravou a realizací jednotlivých staveb. 

v minulém roce byla prováděna běžná údržba 
kolektorů Frýdlantských mostů, českobratrské, 
poděbradovy, nových vsi - svinova, hrušova 
a centra ostravy, včetně provádění oprav poruch 
elektrozařízení, čerpacích stanic, monitorovacího 
systému a pravidelné revize. dále byly provádě-
ny tlakové injektáže havarijních průsaků spodní 
vody do kolektorů. v rámci účelových oprav byla 
provedena oprava podlahy a dilatací v kolektoru 
poděbradovy proti průsakům vody a výměna ka-
belových lávek a konzol v kolektoru nové vsi – 
svinova v celkové hodnotě 5,6 mil. Kč.

oddělení dopravního inženýrství provedlo na zá-
kladě konkrétních objednávek výkony v objemu 
3,6 mil. Kč v rámci zpracovávání dopravně-inže-
nýrských informací, bezpečnosti dopravy, organi-
zace dopravy, řízení dopravy, investiční přípravy 
a plánování dopravy. 
zajistili jsme také inženýrsko-investorskou činnost 
při zřízení účelové signalizace pro podjezdy v uli-
cích Mariánskohorské a hlučínské.
převážně vlastními kapacitami jsme prováděli běž-
nou údržbu veřejného osvětlení na území celého 
statutárního města ostravy ve výši 48,4 mil. Kč. 
zajistili jsme také realizaci účelových oprav veřej-
ného osvětlení ve výši 2,5 mil. Kč.   
v rámci ostatních činností byla prováděna údržba 
a zajišťování provozu parkovacích automatů, pro-
hlídky a dozorování prací na silnicích a mostech, 
vedení pasportů, registrů silnic a mostů. taktéž 
pokračoval převod všech pasportů do prostředí 
GIs, byly prováděny odborné průzkumy, měření 
a reklamní činnost na sloupech veřejného osvět-
lení a na mostech.
dosažený hospodářský výsledek 30,449 mil. Kč 
po zdanění vytváří příznivé podmínky pro zabez-
pečení politiky společnosti a dobrých pracovních 
a sociálních podmínek zaměstnanců společnosti. 
výše zisku je výsledkem dlouhodobé koncentrace 
nejen na kvalitu poskytovaných služeb, ale také 
na rentabilní zvládnutí našich zakázek. 
v závěru mi dovolte jménem celého představen-
stva poděkovat zaměstnancům společnosti, kteří 
svým přístupem pomohli k dosažení příznivého 
výsledku hospodaření. současně děkuji akcionáři 
a členům dozorčí rady za spolupráci, pozornost 
a podporu, kterou společnosti věnují. všem také 
přeji hodně pracovních úspěchů do dalších let.

                                                                                                   

Ing. daniel lyčka
předseda představenstva a ředitel společnosti
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orGanIzační strUKtUra společnostI

Valná hromada
akciové společnosti

předstaVenstVo
akciové společnosti

ředitel
Ing. Daniel Lyčka

dozorčí rada
akciové společnosti

oddělení právní
Silvie Kořistková

oddělení interního auditu 
a kontroly

Vlastimil Bulawa

ekonomický náměstek
Bc. Jan Zvolánek

obchodní oddělení
Markéta Bartošová

oddělení finanční účtátny
Pavla Kortová

oddělení controllingu
Ing. Antonín Šťáva

oddělení personální
a mzdové

Helena Kotišová

oddělení zásobování
a skladového hospodářství

David Říman

oddělení informariky
Ing. Olga Nováková

Bezpečnostní
a požární technik

Ing. Jonila Koubová

technický náměstek
Ing. Miloš Novák

Výrobní náměstek
Antonín Bína

oddělení silnic, mostů
a přípravy
Petr Proske

Úsek vedoucího výroby
Vítězslav Žurovec

provoz údržby silnic
Martin Twardzik

oddělení dopravního 
inženýrství

Ing. Margita Navrátilová

oddělení správy veřejného 
osvětlení

Petra Zatloukalová provoz údržby mostů
Jaroslav Prokop

provoz údržby 
dopravního značení

Ing. Pavel Švec

oddělení investiční
Marie Fojtíková

oddělení reklamy,
parkovacích automatů a garáží

Ing. Michal Hrubý provoz údržby 
ssz a kolektorů

Jiří Ponča

provoz údržby 
veřejného osvětlení

Milan Lánský

provoz dílen
Hynek Hurník

provoz dopravy
a mechanizace

Pavel Król

(organizační struktura společnosti je platná od 1. 2. 2010)
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v roce 2009 vstoupila společnost ostravské ko-

munikace, a.s., do jedenáctého roku svého půso-

bení jako akciová společnost. hlavními činnostmi 

v souladu se statutem společnosti jsou ty činnos-

ti, které jsou nutné pro správu a celoroční údržbu 

komunikací, jejich příslušenství a mostů na území 

města ostravy, svěřených ostravským komunika-

cím, a.s., do správy statutárním městem ostrava, 

Moravskoslezským krajem a čr.

Jedná se především o: 

podnIKatelsKá čInnost společnostI v roCe 2009

• letní údržbu komunikací, včetně příslušenství ,

• zajišťování sjízdnosti v zimním období,

• údržbu a opravy mostů a lávek,

• údržbu dopravního značení,

• údržbu silniční zeleně,

• správu místních komunikací a silniční sítě.

pro statutární město ostravu ostravské komunikace, a.s., dále provádějí:
• údržbu sítě kolektorů a jejich pronajímání uživatelům,

• správu, údržbu a provozování sítě veškerého veřejného osvětlení statutárního města ostravy,

• údržbu a provoz veškerého světelného signalizačního zařízení na křižovatkách 

 a přechodech pro chodce,

• projekční práce, inženýrskou činnost, dopravní průzkumy, 

• provoz a údržbu parkovacích automatů,

• provozování patrových garáží v ostravě-dubině za účelem provozování garážových stání,

 služeb souvisejících s mytím a čištěním vozidel a pronajímáním části objektu, 

 za účelem umístění reklamy.

Kromě těchto hlavních činností akciová společnost realizuje:
• pronájem sloupů veřejného osvětlení pro reklamní účely, 

• práce stavebními mechanismy,

• opravy a údržbu vozidel.

v ý r o č n í  z p r á v a  2 0 0 9
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podnIKatelsKá čInnost pro dalŠí odběratele

V rámci těchto činností ostravské komunikace, a.s., provádějí zejména tyto práce a služby: 
• stavební práce, 

• instalace dopravního značení a prodej dopravních značek,

• instalace veřejného osvětlení,

• reklamy na sloupech veřejného osvětlení,

• výkony nákladní dopravy a stavebních mechanismů,

• prodej materiálu a zboží,

• prodej železného šrotu a technologického odpadu,

• ostatní výkony,

• projekční práce, dopravní průzkumy.

   

struktura hlavních odběratelů dle fakturovaných výkonů

odběratelé 2009 2008 2007 2006 2005 2004
statutární město ostrava
údržba komunikací, včet. 
příslušenství

235 230 230 026 269 770      325 630 317 980 236 024

statutární město ostrava
údržba a provoz veřejného 
osvětlení

93 403 107 500 111 646 94 796 92 424 79 197

řsad – údržba státní silniční 
sítě

54 605 56 216 48 409 46 478 44 539 37 391

ssMsK – údržba krajské 
silniční sítě

45 062 48 507 39 152 46 694 41 031 46 295

ostatní odběratelé, včetně 
prodeje

35 276 35 805 31 132 30 092 26 812 20 874

Celkem 463 576 478 054 500 109 543 690 522 786 419 781
(uvedené částky jsou v tis. Kč, včetně dph)
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InForMaCe o aKtIvItáCh v oblastI oChrany žIvotního prostředí

v roce 2009 vedení společnosti rozhodlo o zahájení přípravy k získání certifikátu systému bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci dle normy čsn ohsas 18001:2007 a integraci systému managementu kvali-

ty, systému environmentu a systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do jednoho integrovaného 

systému. 

v rámci tohoto integrovaného systému bude společnost uplatňovat i nadále environmentální strategii, 

která se bude zaměřovat zejména na následující principy a zásady:

• trvalé plnění všech příslušných požadavků legislativy vztahujících se k ochraně životního prostředí,

• udržování a neustálé zlepšování systému environmentálního managementu dle požadavků normy 

čsn en Iso 14001:2005,

• minimalizaci negativních dopadů svých činností, produktů a služeb na životní prostředí, zdraví za-

městnanců a obyvatel okolí areálu společnosti i všech lokalit, kde provádí svou činnost,

• hodnocení dopadů na životní prostředí ve všech oblastech působení společnosti, 

• snižování dopadů na životní prostředí a předcházení znečišťování všemi dostupnými způsoby,

• stanovování aktuálních reálných cílů v oblasti zlepšování ochrany životního prostředí,

• zapojení všech zaměstnanců do environmentálního programu a zajištění jejich vyškolení nutného 

k převzetí odpovědnosti na svém pracovišti,

• podporu programu zaměřeného na neustálé zlepšování v oblasti životního prostředí, včetně vhod-

ných prostředků pro sledování stavu/monitoring,

• najímání způsobilých subdodavatelů zajišťujících ochranu životního prostředí při své práci. 

Uvědomujeme si současné i potenciální vlivy své činnosti na společnost a jejich negativní působení 

na životní prostředí a chceme je snižovat.

zavazujeme se k minimalizaci a šetrnému dopadu své činnosti na životní prostředí.

Jsme si vědomi, že zákazníci, zaměstnanci a všechny zainteresované strany se stále více zajímají o ži-

votní prostředí. 

rozhodujícím úkolem je skloubit nároky na ochranu životního prostředí a plnění všech podnikatelských 

záměrů firmy.

v ý r o č n í  z p r á v a  2 0 0 9
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InForMaCe o aKtIvItáCh v oblastI praCovněprávníCh vztahů

K 31. 12. 2009 bylo 97 zaměstnanců organizováno v odborovém svazu, což představuje 35,93 % všech 

zaměstnanců společnosti. v prosinci 2009 bylo podpisem kolektivní smlouvy na rok 2010 úspěšně 

ukončeno kolektivní vyjednávání vedení společnosti s odborovým svazem. předmětem kolektivní smlou-

vy je stanovení a upřesnění podmínek týkajících se pracovněprávních vztahů, mzdových, sociálních 

a dalších nároků zaměstnanců, včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kolektivní smlouva dále 

upravuje postup pro spravedlivé řešení sporů zaměstnanců a nároků vyplývajících z kolektivní smlouvy 

tak, aby byly trvale vytvářeny a udržovány vzájemně uspokojivé vztahy mezi oběma stranami.

 

V oblasti mezilidských vztahů:
• respektujeme jednoznačně vyspecifikované odpovědnosti (pravomoci a povinnosti) jednotlivých 

úseků řízení a pracovníků,

• vzájemnou komunikaci v rámci společnosti definujeme zcela srozumitelně a jasně,

• ctíme disciplínu, morálku a kulturu jednání.

Ve vztahu k zaměstnancům:
• uznáváme zásadu, že stabilní stav vysoce kvalifikovaných zaměstnanců dosahujících uspokojení 

z vlastní práce je nezbytnou podmínkou kvality,

• uznáváme zásadu, že nespokojený zaměstnanec nemůže být přínosem pro kvalitu,

• podporujeme neustále vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců,

• zdůrazňujeme význam kvality práce a správné motivace zaměstnanců,

• podporujeme pocit hrdosti být součástí společnosti.

Ve vztahu k pracovnímu prostředí:
• dle daných možností usilujeme o udržování a zlepšování pracovního prostředí,

• zakoupili jsme modernější a ekologičtější stroje a zařízení usnadňující práci našim zaměstnancům,

• provedli jsme řadu oprav prostor a objektů společnosti s cílem zlepšení pracovního prostředí zaměst-

nanců společnosti,

• společnost vynaložila nemalé prostředky na péči o zaměstnance v dalších oblastech sociální sféry 

jako je stravování, rekreace, dovolené a podobně.

 

organizační složka v zahraničí

Účetní jednotka nemá organizační složku podniku v zahraničí.
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předpoKládaný vývoJ čInnostI společnostI v roCe 2010  
a následUJíCíCh leteCh

společnost se zaměří na tyto základní oblasti: 

zimní údržba komunikací (zÚK)
Maximální organizační a technická příprava, optimální předzásobení posypovou solí a inertními ma-

teriály, zvýšení kontroly činnosti mechanismů při využití systému Gps. zdokonalovaní řidičských do-

vedností osádek vozidel zimní údržby. zkvalitňování rozhodovacího procesu dispečerů zimní údržby 

především lepším využíváním informací o stavu a předpovědi počasí a informací z kamerového systému 

na území města. zkvalitňování poskytovaných informací do JsdI (jednotného systému dopravních in-

formací) o sjízdnosti komunikací ve správě společnosti. prohloubení součinnosti a spolupráce při řešení 

úkolů zimní údržby komunikací s těmito subjekty: dpo, a.s., pčr-dI, Mp, Ctv a hzs. od zimní údržby 

2008/09 je zaveden nový systém zimní údržby na základě požadavku ssMsK a řsd. systém spočívá 

v tom, že jsou vyčleněna vozidla, která provádějí zimní údržbu výhradně na komunikacích jednoho 

z těchto odběratelů. především z důvodu zkvalitnění zimní údržby komunikací bude v rámci rozdělení 

programů zÚK přidán jeden program zÚK pro městské komunikace, a tím bude zvýšen počet vyčleně-

ných vozidel zÚK pro údržbu městských komunikací ze 4 na 5.

letní údržba komunikací 
Udržení současného stavebního stavu komunikací a mostů, včetně vodorovného a svislého dopravního 

značení a veškerého dalšího příslušenství. postupná výměna litinových mříží uličních vpustí za výrobky 

z plastu. v naší pozornosti bude i nadále čistota komunikací, a to nejen těch, které jsou v majetku 

města, ale i ostatních námi správcovaných úseků. veškeré činnosti v rámci čištění komunikací realizují 

ostravské komunikace, a.s., vlastními samosběry a kropicími vozy. pro zlepšení kvality čištění komu-

nikací, a tedy i ovzduší, byl ostravskými komunikacemi, a.s., v roce 2009 zakoupen jednoúčelový za-

metací vůz.  tento jednoúčelový zametací vůz, nízkoemisní samosběr Mercedes-benz actros eUro 5 

s nástavbou zametacího stroje Faun viajet 7 rh, je vybaven zvětšeným zásobníkem na vodu (3400 l), 

zadním sáním s vysokotlakou vodní clonou a speciálními polymerovými filtry na zachycování jemného 

polétavého prachu pM 10. tento nízkoemisní samosběr je v současné době nejmodernějším řešením 

v oblasti technologií pohlcování jemného polétavého prachu pM 10. ve větší míře budeme uplatňovat 

moderní a zejména časově méně náročné opravy s cílem zkrácení lhůt pro uzavírky opravovaných úse-

ků při výškové opravě uličních vpustí, revizních šachtic a dalších činností. zaměříme se na minimalizaci 

zásahů do provozu na pozemních komunikacích zejména tam, kde je vyhodnocena vysoká hustota 

dopravy. budeme spolupracovat na tvorbě geografického informačního systému ve formě sběru a prů-

běžné aktualizace dat. 

dopravní inženýrství 
I v následujícím roce je naším zájmem více se angažovat v oblasti besIp, a to zejména v oblasti prevence. 

prostřednictvím různých propagačních materiálů budeme vysvětlovat účastníkům silničního provozu 

v ý r o č n í  z p r á v a  2 0 0 9
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nejčastější chyby a problémy, kterých se v provozu dopouštějí (zaměřeno zejména na chodce a cyklis-

ty). zejména pro letní prázdninové měsíce připravíme internetovou vědomostní soutěž se zaměřením 

na pravidla silničního provozu a na seznámení se s nehodovými lokalitami v ostravské komunikační síti 

a nejčastějšími příčinami nehod v těchto lokalitách.

v roce 2010 proběhne pravidelné celostátní sčítání dopravy (pětileté intervaly), které jsme v roce 2000 

a 2005 zajišťovali v rámci ostravské komunikační sítě. Máme zájem toto sčítání provést i v roce 2010.

Je potřebné zabývat se zpracováním modelu dopravy komunikační sítě města ostravy, ke kterému je 

nutné zakoupit softwarové vybavení. v případě jeho zakoupení a zpracování základního modelu můžeme 

rozšířit činnost dIK v oblasti plánování dopravy. Modelování dopravy bude sloužit zejména při plánování 

výstavby komunikačních staveb, zjišťování dopadu výstavby různých objektů na stávající i výhledový pro-

voz, při rozhodování o etapizaci výstavby komunikační sítě, při analýze dopadů na komunikační síť města 

v případě zavedení jakýchkoliv regulačních opatření a změn v organizaci dopravy (zklidňování oblastí, 

uzávěry komunikací, změny v režimu dopravy, omezení pohybů v křižovatkách) atd.

dalším záměrem je pokračovat v rozvoji asř Msp, který je základem pro realizaci evropského programu 

ConneCt, do kterého se město ostrava přihlásilo.   

digitalizace pasportů
v roce 2009 jsme dokončili upgrade všech zavedených aplikací na nové jádro Mapa2000, jehož hlav-

ním přínosem je příjemnějsí uživatelské rozhraní a hlavně větší možnost exportu dat a následné práce 

s nimi např. tvorba různých sestav, seznamů a analýz.

 

pro následující období roku 2010 předpokládáme jako stěžejní činnost v oblastech:
Gis
• pokračovat v zavádění a aktualizaci dat u všech zprovozněných aplikací GIs,

• prioritou je aktualizace a sběr dat do aplikací KanalIz, zeleŇ a dbz,

• integrace a využítí dat GIs do dalších podnikových informačních systémů, např. sap, tdM a další.  

v letošním roce oK a.s. za spolupráce s ssMsK a Cdsw spustilo webový GIs server jako ře-

šení pro prohlížení pasportu samotnými vlastníky dat MMo a ssMsK. stavající řešení umož-

ňuje prohlížení pasportních dat vybraných aplikací doprava a KanalIz, zároveň umožňu-

je identifikaci uliční sítě, mapových pokladů a parcel, obsahuje i nástroj pro měření délek a jiné.  

po konzultaci s MMo plánujeme rozšíření aplikace o další moduly, např. veosKol, nebo zÚK, dále jsou 

v jednání úpravy týkající se možnosti nastavování zobrazování jednotlivých mapových vrstev a připojování 

referenčních souborů a identifikace jejich databází, např. pro staničení silniční databanky řsd.   

v roce 2010 jsme připraveni dle aktuálních potřeb společnosti a záměru města zavést i další aplikace GIs. 
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Údržba pozemních komunikací a oprav mostů 
zajistit inženýrsko – investorskou činnost v přípravě a realizaci oprav místních komunikací v objemu 67 

mil. Kč a oprav mostů a lávek na místních komunikacích v objemu 34,5 mil. Kč. 

provoz veřejného osvětlení 
budou pokračovat kontroly technického stavu stožárů veřejného osvětlení, preventivní údržba zařízení 

veřejného osvětlení (vo) v souladu s Generelem veřejného osvětlení města ostravy (aktualizace v roce 

2006). ve spolupráci s odbory dopravy a investičním MMo pak plánujeme realizovat doplňkového 

nasvětlování přechodů pro chodce. bude pokračovat testování led diodových svítidel na sadových sto-

žárech a při zvýraznění přechodů pro chodce, které bylo zahájeno v roce 2009.Maximální pozornost 

budeme nadále věnovat zařízení vo za dobou životnosti, zejména prohlídkám stavu stožárů, jako pre-

vence vzniku škod na majetku a zdraví v důsledku možnosti jejich samovolného pádu. 

ochrana životního prostředí 
Úspěšně implementovat systém environmentu do integrovaného systému managementu.   

zajištění zakázky
Úspěšně realizovat zakázky od statutárního města ostravy, Moravskoslezského kraje a čr, a tím si za-

jistit výchozí pozici pro udržení těchto zakázek i v budoucnosti. dále pak zvýšit procento zakázek pro 

tzv. další zákazníky.

strategie firmy
pokračování ve fungování na tržních principech, to znamená, že společnost musí obstát v čistě tržním 

prostředí, bez subvencí a podpor. Musí se umět srovnat s konkurencí, aktivně se podílet na zvyšování 

zaměstnanosti ve městě, či regionu a v neposlední řadě musí přinášet akcionáři přidanou hodnotu. spo-

lečně s těmito cíli musí zabezpečit plnění všech povinností vyplývající z uzavřených smluv s odběrateli. 

Chceme působit na své zákazníky jako progresivní společnost, která svou existenci buduje na osobní 

odpovědnosti svých zaměstnanců, a to v celém portfoliu svých činností.

 

strategii společnosti zaměřujeme zejména:
• na trvalou orientaci k zákazníkovi,

• na prohlubování technické zdatnosti a profesionality našich zaměstnanců,

• na kvalitu poskytovaných služeb.

 

nejdůležitějším cílem společnosti je spokojený zákazník a neustálé zvyšování kvalifikace a profesní zdat-

nosti zaměstnanců především vzhledem k rostoucím nárokům na kvalitu poskytovaných služeb. priori-

tou je tedy maximální a trvalé uspokojování potřeb našich zákazníků.

v ý r o č n í  z p r á v a  2 0 0 9
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ozna-
čení aKtiVa číslo 

řádku skutečnost v účetním období minulé úč. 
období

a b c Brutto 1 Korekce 2 netto 3 netto 4
aKtIva CelKeM (a. + b. + C. + d.I.) 1 485 120 –166 877 318 243 337 424

a. pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0
b. dlouhodobý majetek (b.I. + b.II. + b.III.) 3 310 300 –165 945 144 355 140 465
b.I. dlouhodobý nehmotný majetek (součet 

b.I.1. až b.I.8.)
4 6 931 –6 188 743 792

b.I.1. zřizovací údaje 5 169 –169 0 0
     2. nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 0 0 0 0
     3. software 7 6 653 –5 910 743 792
     4. ocenitelná práva 8 0 0 0 0
     5. Goodwill 9 0 0 0 0
     6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10 109 –109 0 0
     7. nedokončený dlouhodobý nehmotný 

majetek
11 0 0 0 0

     8. poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek

12 0 0 0 0

b.II. dlouhodobý hmotný majetek (součet 
b.II.1. až b.II.9.)

13 303 369 –159 757 143 612 139 673

b.II.1. pozemky 14 70 830 0 70 830 70 830
      2. stavby 15 87 528 –42 646 44 882 47 831
      3. samostatně movité věci a soubory 

movitých věcí
16 175 448 –130 977 44 471 36 079

      4. pěstitelské celky trvalých porostů 17 0 0 0 0
      5. dospělá zvířata a jejich skupiny 18 0 0 0 0
      6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 4 0 4 4
      7. nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek
20 507 0 507 3 814

      8. poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek

21 0 0 0 0

      9. oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22 –30 948 13 866 –17 082 –18 885
b.III. dlouhodobý finanční majetek (součet 

b.III.1. až b.III.7.)
23 0 0 0 0

b.III.1. podíly v ovládaných a řízených osobách 24 0 0 0 0
       2. podíly v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem
25 0 0 0 0

       3. ostatní dlouhodobé cenné papíry 
a podíly

26 0 0 0 0

       4. půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba, 
podstatný vliv

27 0 0 0 0

       5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 28 0 0 0 0
       6. pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29 0 0 0 0
       7. poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

finanční majetek
30 0 0 0 0

rozvaha 
v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2009 (v celých tisících Kč) 
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v ý r o č n í  z p r á v a  2 0 0 9

ozna-
čení aKtiVa číslo 

řádku skutečnost v účetním období minulé úč. 
období

a b c Brutto 1 Korekce 2 netto 3 netto 4
C. oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.Iv.) 31 173 330 –932 172 398 194 909
C.I. zásoby (součet C.I.1. až C.I.6.) 32 18 535 –626 17 909 19 364
C.I.1. Materiál 33 18 530 –626 17 904 19 364
      2. nedokončená výroba a polotovary 34 0 0 0 0
      3. výrobky 35 0 0 0 0
      4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 36 0 0 0 0
      5. zboží 37 0 0 0 0
      6. poskytnuté zálohy na zásoby 38 5 0 5 0
C.II. dlouhodobé pohledávky (součet C.II.1. 

až C.II.8.)
39 0 0 0 0

C.II.1. pohledávky z obchodních vztahů 40 0 0 0 0
      2. pohledávky – ovládající a řídící osoba 41 0 0 0 0
      3. pohledávky – podstatný vliv 42 0 0 0 0
      4. pohledávky za společníky, členy družstva 

a účastníky sdružení
43 0 0 0 0

      5. dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 0 0 0 0
      6. dohadné účty aktivní 45 0 0 0 0
      7. Jiné pohledávky 46 0 0 0 0
      8. odložená daňová pohledávka 47 0 0 0 0
C.III. Krátkodobé pohledávky (součet C.III.1. 

až C.III.9.)
48 31 732 –306 31 426 21 268

C.III.1. pohledávky z obchodních vztahů 49 28 478 –306 28 172 20 341
       2. pohledávky – ovládající a řídící osoba 50 0 0 0 0
       3. pohledávky – podstatný vliv 51 0 0 0 0
       4. pohledávky za společníky, členy družstva 

a účastníky sdružení
52 0 0 0 0

       5. sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53 0 0 0 0
       6. stát – daňové pohledávky 54 2 571 0 2 571 67
       7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 158 0 158 176
       8. dohadné účty aktivní 56 –94 0 –94 40
       9. Jiné pohledávky 57 619 0 619 644
C.Iv. Krátkodobý finanční majetek (součet 

C.Iv.1. až C.Iv.4.)
58 123 063 0 123 063 154 277

C.Iv.1. peníze 59 235 0 235 279
       2. Účty v bankách 60 122 828 0 122 828 153 998
       3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 0 0 0 0
       4. pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 0 0 0 0
d.I. časové rozlišení (d.I.1. + d.I.4.) 63 1 490 0 1 490 2 050
d.I.1. náklady příštích období 64 1 198 0 1 198 1 634
      2. Komplexní náklady příštích období 65 0 0 0 0
      3. příjmy příštích období 66 292 0 292 416
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označení pasiVa číslo 
řádku

stav v běž-
ném účet. 

období

stav v mi-
nulém účet. 

období
a b c 5 6

pasIva CelKeM (a. + b. + C.I.) 67 318 243 337 424
a. vlastní kapitál (a.I. + a.II. + a.III. + a.Iv. + a.v.) 68 284 741 290 009
a.I. základní kapitál 69 123 378 123 378
a.I.1. základní kapitál 70 123 378 123 378
      2. vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (–) 71 0 0
      3. změny základního kapitálu 72 0 0
a.II. Kapitálové fondy (součet a.II.1. až a.II.d.) 73 45 008 45 008
a.II.1. emisní ážio 74 0 0
       2. ostatní kapitálové fondy 75 45 008 45 008
       3. oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76 0 0
       4. oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 77 0 0
       5. rozdíly z přeměn společnosti 78 0 0
a.III. rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 79 77 686 75 779
a.III.1. zákonný rezervní fond / nedělitelný fond 80 8 375 6 485
        2. statutární a ostatní fondy 81 69 311 69 294
a.Iv. výsledek hospodaření minulých let (a.Iv.1. + a.Iv.2.) 82 8 220 8 220
a.Iv.1. nerozdělený zisk minulých let 83 8 220 8 220
       2. neuhrazená ztráta minulých let 84 0 0
a.v. výsledek hospodaření běžného účetního období /+–/ 85 30 449 37 624
b. Cizí zdroje (b.I. + b.II. + b.III. + b.Iv.) 86 32 228 46 088
b.I. rezervy (součet b.I.1. až b.I.4.) 87 0 0
b.I.1. rezervy podle zvláštních právních předpisů 88 0 0
     2. rezerva na důchody a podobné závazky 89 0 0
     3. rezerva na daň z příjmů 90 0 0
     4. ostatní rezervy 91 0 0
b.II. dlouhodobé závazky (součet b.II.1. až b.II.10.) 92 2 582 2 716
b.II.1. závazky z obchodních vztahů 93 0 0
      2. závazky – ovládající a řídící osoba 94 0 0
      3. závazky – podstatný vliv 95 0 0
      4. závazky ke společníkům, členům družstva 

a k účastníkům sdružení
96 0 0

      5. dlouhodobé přijaté zálohy 97 0 0
      6. vydané dluhopisy 98 0 0
      7. dlouhodobé směnky k úhradě 99 0 0
      8. dohadné účty pasivní 100 0 0
      9. Jiné závazky 101 0 0
    10. odložený daňový závazek 102 2 582 2 716

rozvaha
v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2009 (v celých tisících Kč) 
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v ý r o č n í  z p r á v a  2 0 0 9

označení pasiVa číslo 
řádku

stav v běž-
ném účet. 

období

stav v mi-
nulém účet. 

období
a b c 5 6

b.III. Krátkodobé závazky (součet b.III.1. až b.III.11.) 103 29 646 43 372
b.III.1. závazky z obchodních vztahů 104 12 232 22 873
       2. závazky – ovládající a řídící osoba 105 0 0
       3. závazky – podstatný vliv 106 0 0
       4. závazky ke společníkům, členům družstva 

a k účastníkům sdružení
107 0 0

       5. závazky k zaměstnancům 108 6 832 5 116
       6. závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění
109 4 016 4 296

       7. stát – daňové závazky a dotace 110 4 045 10 527
       8. Krátkodobé přijaté zálohy 111 6 6
       9. vydané dluhopisy 112 0 0
     10. dohadné účty pasivní 113 2 515 460
     11. Jiné závazky 114 0 94
b.Iv. bankovní úvěry a výpomoci (součet b.Iv.1. až b.Iv.3.) 115 0 0
b.Iv.1. bankovní úvěry dlouhodobé 116 0 0
       2. Krátkodobé bankovní úvěry 117 0 0
       3. Krátkodobé finanční výpomoci 118 0 0
C.I. časové rozlišení 119 1 274 1 327
C.I.1. výdaje příštích období 120 0 0
     2. výnosy příštích období 121 1 274 1 327
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označení text číslo 
řádku skutečnost v účetním období

a b c běžném 1 minulém 2
I. tržby za prodej zboží 1 888 1 190
a. náklady vynaložené na prodané zboží 2 879 1 184
    + obchodní marže (I. – a.) 3 9 6
II. výkony (II.1. až II.3.) 4 388 528 400 339
II.1. tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 385 959 398 807
   2. změna stavu zásob vlastní činnosti 6 0 0
   3. aktivace 7 2 569 1 532
b. výkonová spotřeba (b.1. + b.2.) 8 220 898 225 530
b.1. spotřeba materiálu a energie 9 113 409 99 846
   2. služby 10 107 489 125 684
   + přidaná hodnota (I. – a. + II. –b.) 11 167 639 174 815
C. osobní náklady (součet C.1. až C.4.) 12 119 015 117 465
C.1. Mzdové náklady 13 83 848 79 765
    2. odměny členům orgánu společnosti a družstva 14 1 470 1 294
    3. náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 29 592 29 970
    4. sociální náklady 16 4 105 6 436
d. daně a poplatky 17 798 555
e. odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku
18 11 901 13 184

III. tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálů 
(III.1. + III.2.)

19 2 712 1 729

III.1. tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 207 428
    2. tržby z prodeje materiálu 21 2 505 1 301
F. zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku 

a materiálu (F.1. + F.2.)    
22 1 560 590

F.1. zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku    23 19 0
  2. prodaný materiál 24 1 541 590
G. změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 

oblasti a komplexních nákladů příštích období
25 –429 –2 264

Iv. ostatní provozní výnosy 26 1 585 1 127
h. ostatní provozní náklady 27 2 776 2 754
v. převod provozních výnosů 28 0 0
I. převod provozních nákladů 29 0 0
* provozní výsledek hospodaření (zohlednění položek 

(+). až v.)
30 36 315 45 387

a b c běžném 1 minulém 2
vI. tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0
J. prodané cenné papíry a podíly 32 0 0

výKaz zIsKU a ztráty, drUhové členění
v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2009 (v celých tisících Kč) 



17

označení text číslo 
řádku skutečnost v účetním období

vII. výnosy z dlouhodobého finančního majetku (součet 
vII.1 až vII.3.)

33 0 0

vII.1. výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách 
a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

34 0 0

     2. výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů 
a podílů

35 0 0

     3. výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 
majetku

36 0 0

vIII. výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0
K. náklady z finančního majetku 38 0 0
IX. výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0
l. náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0
M. změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 

oblasti
41 0 0

X. výnosové úroky 42 1 553 3 228
n. nákladové úroky 43 0 0
XI. ostatní finanční výnosy 44 0 0
o. ostatní finanční náklady 45 136 247
XII. převod finančních výnosů 46 0 0
p. převod finančních nákladů 47 0 0
* Finanční výsledek hospodaření (zohlednění položek 

vI. až p.)
48 1 417 2 981

Q. daň z příjmu za běžnou činnost (Q.1. + Q.2.) 49 7 283 10 744
Q.1. splatná 50 7 418 11 252
    2. odložená 51 –135 –508
** výsledek hospodaření za běžnou činnost (provozní 

výsledek hospodaření + finanční výsledek 
hospodaření –Q.)

52 30 449 37 624

XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0
r. Mimořádné náklady 54 0 0
s. daň z příjmu z mimořádné činnosti (s.1. + s.2.) 55 0 0
s.1. splatná 56 0 0
   2. odložená 57 0 0
* Mimořádný výsledek hospodaření (XIII. – r. –s.) 58 0 0
t. převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 

(+/–)
59 0 0

*** výsledek hospodaření za účetní období(+/–) (výsledek 
hospodaření za běžnou činnost + mimořádný 
výsledek hospodaření – t)

60 30 449 37 624

**** výsledek hospodaření před zdaněním (provozní 
výsledek hospodaření + finanční výsledek 
hospodaření + mimořádné výnosy – r.)

61 37 732 48 368

v ý r o č n í  z p r á v a  2 0 0 9
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i. základní údaje o společnosti

1. identifikace účetní jednotky

ostravské komunikace, a.s.

novoveská 25/1266

709 00 ostrava-Mariánské hory

Ič: 25396544

dIč: Cz25396544

datum zápisu do obchodního rejstříku: 22. 4. 

1998

společnost byla zapsána u Krajského soudu 

v ostravě, obchodní rejstřík odd. b, vložka 1886.

Jediným akcionářem společnosti je statutární 

město ostrava.

předmět činnosti
• provádění staveb, jejich změn a odstraňování

• Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje 

a prodej

• silniční motorová doprava nákladní

• silniční motorová doprava osobní

• Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhraze-

ných elektrických zařízení

• výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, 

kabelů a vodičů

• zámečnictví

• opravy motorových vozidel

• pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb

• provoz parkovacích automatů

• Inženýrská, technická, plánovací a poraden-

ská činnost v oblasti silniční dopravy

• Inženýrská činnost ve výstavbě

• projektová činnost ve výstavbě

• Údržba veřejné zeleně

• Úklidové práce vnější – zimní a letní údržba 

komunikací

• správa veřejného osvětlení, kromě příloh zák. 

č. 455/91 sb.

• technická činnost v dopravě 

• reklamní činnost a marketing

2. složení statutárních a jiných orgánů

představenstvo společnosti:
Ing. Jindřich MIhal předseda 

Ing. daniel lyčKa místopředseda,   

  od 28.1.2010  

  předseda

  představenstva

Ing. Miloš nováK člen

dozorčí rada společnosti:
Josef ŠráMeK  předseda

antonín bína  místopředseda

Ing. radomír MIChnIaK   člen

Ing. radmila vernerová  člen

JUdr. Josef babKa       člen

bc. Karel sIbInsKý  člen

václav Štolba     člen      

pavel dostál   člen

ladislav ŠíMa   člen 

3. podíly v jiných účetních jednotkách

obchodní společnost ostravské komunikace, 

a.s., nemá podíl na jiných obchodních společ-

nostech.
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4. Údaje o zaměstnancích

r. 2009 r. 2008
průměrný počet zaměstnanců 268, 42 276,52
z toho management 4 4
mzdové náklady zaměstnanci 83 848 tis. Kč 79 765 tis. Kč

v roce 2009 byly vyplaceny odměny představenstvu a dozorčí radě v celkové výši 1 470 000 Kč.

členům představenstva, výrobnímu náměstkovi, vedoucímu výroby, vedoucím provozů 210 (doprava), 

220 (dílny), 230 (oz a sh) bylo smluvně umožněno užívat služební osobní vozidla. z pořizovací hodnoty 

těchto vozidel se jim zvyšuje o 1% základ pro výpočet daně z příjmu a měsíčně je jim fakturována spo-

třeba pohonných hmot dle normy spotřeby.

na základě žádostí byly poskytnuty slevy zaměstnancům na dopravu ve výši 71 348,95 Kč, v roce 2008 

činily slevy 54 759,21 Kč. 

zaměstnancům, kteří mají řádně uzavřenou dohodu o řízení a hmotné zodpovědnosti a platné školení 

pro řidiče referentských vozidel, lze zapůjčit osobní motorová vozidla.      

Úhrada za zapůjčení – uživateli se k základu daně z příjmu připočte cena pronájmu odpovídající odpi-

sům za dny zapůjčení, podíl havarijního pojištění za každý den zapůjčení a pohonné hmoty spočítané 

dle ehK. tato cena se stanoví jako měsíční průměrná cena z firemní nádrže „bencalor“, případně dle 

ceny tankování přes CCs karty.    

5. změny v organizační struktuře společnosti

během uplynulého období nedošlo ke změnám v organizační struktuře společnosti.

ii. informace o účetních metodách a způsobech oceňovaní

1. Účetní metody a zásady
Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví ve smyslu zákona č. 563/1991 sb., o účetnic-

tví a vyhlášky MF č. 500/2002 v platném znění. tyto obecně závazné normy má společnost zapracované 

do směrnice ředitele č. 7/2005 pod názvem systém zpracování účetnictví. na tuto základní směrnici 

navazují dílčí směrnice, které již popisují konkrétní účetní oblasti.

2. způsoby ocenění
a) zásob nakupovaných, popřípadě vytvořených ve vlastní režii

nakupovaný materiál je evidovaný na skladě v pořizovací ceně – fakturační hodnota plus vedlejší nákla-

dy. aktivovaný materiál a investice ve vlastní režii jsou účtovány a vedeny dle skutečných nákladů. Ceny 

materiálů odpovídají tržním cenám.
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b) dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností

v roce 2009 nebyl vytvořen dlouhodobý hmotný majetek vlastní činností.  

c) cenných papírů a majetkové účasti

Účetní jednotka nevlastní majetkové cenné papíry a jiné majetkové účasti.

3. druhy vedlejších pořizovacích nákladů zahrnovaných do pořizovacích cen nakupovaných zásob
vedlejší pořizovací náklady související se zásobami (přepravné, clo, poštovné, obaly) jsou rozpuštěny 

do ceny zásob.

4. změny způsobu oceňování, postupu odpisování a postupu účtování
v roce 2009 společnost ostravské komunikace, a.s., nezměnila způsoby oceňování, odpisování a účtování.

Účetní jednotka zpracovává účetnictví a ekonomické evidence v informačním systému mysap business 

suite (dále jen mysap), který byl ve společnosti implementován k 1. 1. 2004.

5. způsob stanovení opravných položek k majetku

Účetní jednotka stanovila pro rok 2009 tyto zásady vytváření opravných položek k jednotlivým složkám 

majetku.

společnost tvoří opravné položky k pohledávkám po splatnosti a k materiálovým zásobám dle těchto 

kriterií:

pohledávky
daňové opravné položky

• nad 36 měsíců po splatnosti – opravná položka ve výši 100 %

• nad 24 měsíce po splatnosti – opravná položka ve výši 66 %

• nad 12 měsíců po splatnosti – opravná položka ve výši 33 % 

Účetní opravné položky
U pohledávek, které jsou více než 12 měsíců po splatnosti, jsou dotvářeny opravné položky do 100% 

hodnoty pohledávky.

materiál
• bez pohybu do 24 měsíců – opravná položka ve výši 50 %       

• bez pohybu do 60 měsíců – opravná položka ve výši 80 %

• bez pohybu nad 60 měsíců – opravná položka ve výši 100 %
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6. způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý investiční majetek a použité odpisové 
metody při stanovení účetních odpisů
odpisy majetku jsou prováděny na počítači programem mysap měsíčně rovnoměrnými odpisy v soula-

du se zákonem o daních z příjmu č.586/1992 sb.

odpisový plán je sestaven počítačovým programem mysap dle odpisových skupin. Účetní jednotka 

stanovuje doby odpisování majetku na základě předpokládané doby použitelnosti tohoto majetku. 

daňové odpisy se řídí zákonem o daních z příjmů.

pro evidenci dlouhodobého hmotného majetku je ve společnosti stanovena hranice 25 000 Kč. do této 

výše se o majetku účtuje jako o zásobách. drobný hmotný majetek se eviduje na podrozvahových účtech 

– účet 796, a to od hodnoty 500 Kč. výjimku tvoří hasicí přístroje, které se evidují i při hodnotě nižší.

iii. doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

1. dlouhodobý majetek
přehled o dlouhodobém majetku za rok 2009 (v tis. Kč)
třída počáteční 

stav 2009
přírůstek Úbytek pořiz. cena 

k 31.12.2009
oprávky 

k 31.12.2009
zůstat. cena 

k 31.12.2009
nehmotný

majetek

6 564 370 0         6 934 6 187 747

budovy 87 149 33 0 87 182 42 577 44 605
stavby 346 0 0 346 69 277
energ. stroje a zařízení 2 290 0 0 2 290 1 814 476
pracovní stroje a zařízení 24 199 59 84 24 174 16 489 7 685
přístroje a zařízení 10 925 384 0 11 309 10 392 917
dopravní prostředky 117 722 18 273 1 074 134 921 99 910 35 011
pozemky 70 830 0 0 70 830 0 70 830
Inventář 2  906 0 151  2 755 2 372 383
Celkem 322 931 19 119 1 309   340 741 179 810 160 931

přehled o dlouhodobém majetku za rok 2008 (v tis. Kč)
třída počáteční 

stav 2008
přírůstek Úbytek pořiz. cena 

k 31.12.2008
oprávky 

k 31.12.2008
zůstat. cena 

k 31.12.2008
 6 564 370 0         6 934 6 187 747
nehmotný majetek 5 879            685            0           6 564 5 769 795
budovy 87 149 0 0 87 149          39618                    47 531
stavby 346 0 0 346 46 300
energ. stroje a zařízení 2 261 88   59 2 290 1 681 609
pracovní stroje a zařízení 20 725 3 703        229 24 199 14 394 9 805
přístroje a zařízení 11 312 517 904 10 925 10 031              894
dopravní prostředky 113 889 3 968 135 117 722 93 494 24 228
pozemky 70 830 0 0 70 830 0        70 830
Inventář 2 983 94  171 2 906 2  363 543
Celkem 315 374 9 055 1 498 322 931 167 396       155 535
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ostravským komunikacím, a.s., byla z rozpočtu statutárního města ostravy v roce 2008 poskytnuta 

investiční dotace na nákup majetku (zametací stroj Mercedes benz actros 1832 se zametací nástavbou) 

ve výši 5 486 tis. Kč. na základě smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace, finanční prostředky lze 

čerpat do dubna 2009, z poskytnuté dotace byly čerpány v březnu 2009.

na základě  žádosti o finanční podporu z operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, schvá-

lené dne 27. 5. 2009, rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí, o poskytnutí dotace na realizaci 

projektu zmírnění dopadu ekonomické krize a osobnostní rozvoj zaměstnanců ostravských komunikací 

prostřednictvím vzdělávacího procesu, reg. č. Cz. 1.04/1.1.02/35.00069.

první část dotace byla poskytnuta v listopadu 2009 ve výši 916 843 Kč.            

2. oběžná aktiva
společnost tvořila tyto opravné položky:
opravná položka k pohledávkám daňově uznatelná
2009 295 tis. Kč 279 tis. Kč 
2008 652 tis. Kč 612 tis. Kč 

3. Vlastní kapitál
změny vlastního kapitálu v průběhu účetního období (v tis. Kč)
položka stav k 

1. 1. 2009
přírůstek Úbytek stav k 

31. 12. 2009
vlastní kapitál 290 009 68 073 73 341 284 741
základní kapitál 123 378 0 0 123 378
ostatní kapitálové fondy 45 008 0 0 45 008
rezervní fond 6 485 1  890 0 8 375
Investiční fond 69 170 0 69 170
sociální fond 124 4 534 4  517 141
výplata divident 0 31 200 31 200 0
hv roku 2008 37 624 0 37 624 0
hv roku 2009 0 30 449 0 30 449
nerozdělený zisk 8 220  0 8 220

základní kapitál ostravských komunikací, a.s., ve výši 123 377 646 Kč tvoří:
• 310 akcií v nominální hodnotě 100 000 Kč 

• 1 akcie v nominální hodnotě 92 377 646 Kč

4. rezervy
Účetní jednotka v roce 2009 netvořila zákonnou rezervu na opravu dlouhodobého majetku.

 5. závazky společnosti
Účetní jednotka nemá závazky po lhůtě splatnosti, splatnost všech závazků je v roce 2010.

Účetní jednotka účtuje o odložené dani na základě rozvahového přístupu založeného na závazkové 

metodě. při aplikaci této metody vychází společnost z uplatnění zásady opatrnosti. 
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Výpočet odložené daně 2009
zůstatková cena daňová  147 341 970,56 Kč 

zůstatková cena účetní  160 930 800,42 Kč

rozdíl zC  – 13 588 829,86 Kč  
 

základ odložené daně  – 13 588 829,86 Kč 

sazba daně  19%
odložený daňový závazek  – 2 581 877,67 Kč

Již účtováno  – 2 716 473,63 Kč

zaúčtováno 2009, rozdíl  134 595,96 Kč 

do základu daně pro výpočet odložené daně byl zahrnut pouze přechodný rozdíl vyplývající z rozdílu 

zůstatkových cen dlouhodobého majetku. Jako odčitatelné rozdíly nebyly pro rok 2009 zahrnuty žádné 

opravné položky k pohledávkám a zásobám z důvodů nízké pravděpodobnosti jejich daňového uplat-

nění v dalších letech.

společnost nemá závazky po splatnosti z titulu sociálního a zdravotního pojištění a daní.

do splatnosti eviduje společnost tyto závazky z titulu zdravotního a sociálního pojištění a daní:
• sociální pojištění 3 290 tis. Kč
• zdravotní pojištění 726 tis. Kč
• daň z příjmu ze závislé činnosti 1 159 tis. Kč
společnost dále eviduje pohledávku na dani silniční ve výši 79 049 Kč.

6. Výkaz zisku a ztráty
v roce 2009 byly poskytnuty sponzorské dary ve výši 150 tis. Kč.

Účetní jednotka nevynaložila v roce 2009 výdaje na výzkum a vývoj.

7. ostatní informace
společnost poskytla v roce 2009 odměnu statutárnímu auditorovi 

za povinný audit účetní závěrky ve výši 40 tis. Kč.

iV. Události po rozvahovém dni

v období mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastala událost, 

která by významným způsobem měnila pohled na finanční situaci účetní jednotky.

v ostravě dne 4. 3. 2010

                   Ing. daniel  lyčKa

                          předseda představenstva a ředitel společnosti
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zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 
a propojenými osobami dle § 66 a) obchodního zákoníku

ostravské komunikace, a.s.
novoveská 25/1266

709 00  ostrava-Mariánské hory

zastoupená: Ing. Jindřichem Mihalem, předsedou představenstva

Ič: 25396544

dIč: Cz25396544

zapsána u Krajského soudu v ostravě, obch. rejstřík – oddíl b, vložka 1886

bank. spoj.: Kb, a.s., pobočka ostrava, č.ú. 86-5225320227/0100

tel: 595 621 111, fax: 595 621 103

e-mail: okas@okas.cz

web: www.okas.cz

zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a propojenými osobami dle § 66 a) obchodního zákoníku

ovládající osoba:  statutární město ostrava
  prokešovo nám č. 8

  729 30 ostrava 

  Ič 0084541

ovládající osoba vlastní všechny akcie ostravských komunikací, a.s., v celkové výši 123 377 646 Kč 

v tomto složení:

• 310 akcií v nominální hodnotě  100 000 Kč 

• 1 akcie v nominální hodnotě 92 377 646 Kč

ovládající osoba má k 31. 12. 2009 majetkovou účast (alespoň 40 % u a.s., a 1 % u s.r.o.) u níže uve-

dených subjektů – propojené osoby: 

dopravní podnik ostrava a.s.   zoologická zahrada ostrava 

poděbradova 494/2   Michalkovická 197

701 71 ostrava-Moravská ostrava   710 00 ostrava-slezská ostrava

Ič 61974757   Ič: 00373249

sportovní a rekreační zařízení   Garáže ostrava, a.s.
města ostravy, s.r.o.   výstaviště černá louka 1167 

Generála sochora 1378   pavilon K      

708 00 ostrava-poruba   728 26 ostrava-Moravská ostrava 

Ič 25385691   Ič 25360817
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ozo ostrava s.r.o.   oVanet a.s.
Frýdecká 680 / 444   hájkova 1100/13 

719 00 ostrava   702 00 ostrava-přívoz

Ič 62300920   Ič 25857568

   

ostravské městské lesy, s.r.o.   Krematorium ostrava, a.s.
a. brože 2/3124   těšínská 710

700 30 ostrava-zábřeh    710 07 ostrava-slezská ostrava 

Ič 25816977   Ič 25393430

dům kultury města ostravy, a.s.   dům kultury akord ostrava–zábřeh, s.r.o.
ul. 28. října 124/2556   náměstí snp 1 

702 00 ostrava-Moravská ostrava   704 00 ostrava-zábřeh

Ič 47151595   Ič 47973145

technické služby, a.s., slezská ostrava   ostravské výstavy, a.s.
čs. armády 20   výstaviště černá louka

710 00 ostrava-slezská ostrava   728 26 ostrava

Ič 47674725   Ič 25399471

Vědecko-technologický park    společnost pro využití letiště
ostrava, a.s.   ostrava-mošnov, a.s.
technologická 372 / 2   obchodně podnikatelský areál, 

708 00 ostrava-pustkovec   budova čp. 316/61

Ič 25379631    742 51 Mošnov

Ič 60792914

Koordinátor odis s.r.o.   VítKoViCe arÉna, a.s.  
na hradbách 1440/16   ruská 3077/135

702 00 ostrava-Moravská ostrava    700 30 ostrava-zábřeh

Ič 64613895   Ič 25911368

ostravský informační servis, s.r.o.   dK poklad, s.r.o. 
Jurečkova 1935/12   M. Kopeckého 675

702 00 ostrava    708 00 ostrava-poruba

Ič 26879280   Ič 47670576

dětské centrum domeček                                     městská záchranná služba ostrava
Jedličkova 1025/5                                                     várenská  3131/5

700 44 ostrava-zábřeh                                            701 80 ostrava-Moravská ostrava   

Ič: 70631956                                                          Ič: 00635243
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V průběhu roku 2009 byly mezi ostravskými komunikacemi, a.s., a uvedenými osobami navá-
zány následující obchodní vztahy: 

a) Vztahy mezi statutárním městem ostravou – ovládající osobou a ostravskými komunika-
cemi, a.s. – ovládanou osobou
 

v průběhu roku byly ostravským komunikacím, a.s., zadávány objednávky statutárním městem ostra-

vou na práce v souladu se zakladatelskou listinou společnosti, smlouvou o dílo a smlouvou mandátní 

arch. č. 02418/1998/dop v platném znění, na základě kterých byly provedeny práce v celkové hodnotě 

328 633 tis. Kč včetně dph, což představuje cca 70,89 % celkových ročních výkonů společnosti. Ceny 

za práce, služby a materiál fakturované statutárnímu městu ostravě na základě výše uvedené smlouvy 

jsou na úrovni cen účtovaných na trhu jiným subjektům, jsou to ceny obvyklé na trhu. ostravským ko-

munikacím, a.s., nevznikl z tohoto vztahu žádný neoprávněný zisk ani újma. 

ovládající osobou nebyly v průběhu roku 2009 uděleny další pokyny, na základě kterých by vznikl nebo 

v budoucnu měl vzniknout ostravským komunikacím, a.s., neoprávněný zisk nebo újma. 

B) smluvní vztahy mezi ostravskými komunikacemi, a.s., a propojenými osobami dle § 66 a), 
odstavce 9 obchodního zákoníku (plnění – protiplnění)
(částky jsou uvedeny bez dph)

1. dopravní podnik ostrava a.s.
za práce – údržbu a opravy vozidel, prodej a nákup materiálu, zimní údržbu komunikací, služby – pro-

nájem sloupů pro reklamní účely, dopravně inženýrské projekty:

ostravské komunikace, a.s.  jako dodavatel 218 tis. Kč

 jako odběratel 311 tis. Kč

2. technické služby, a.s., slezská ostrava
za práce – prohlídky motorových vozidel, opravy silniční sítě:

ostravské komunikace, a.s.  jako dodavatel  59 tis. Kč                   

      jako odběratel   25 tis. Kč  

3. ozo ostrava s.r.o. 
za služby – odvoz a likvidace komunálního odpadu, prohlídky a opravy motorových vozidel, pronájem 

místa na sloupech vo:

ostravské komunikace, a.s. jako dodavatel 178 tis. Kč

                                       jako odběratel 141 tis. Kč   

 4. ostravské městské lesy, s.r.o.
za práce a služby – zimní údržba komunikací:

ostravské komunikace, a.s  jako dodavatel 0 tis. Kč 

                       jako odběratel 121 tis. Kč  
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5. sportovní a rekreační zařízení města ostravy, s.r.o.
za služby – podnájem místa na sloupech vo, nástřik vdz, prodej materiálu:

ostravské komunikace, a.s.  jako dodavatel 30 tis. Kč

                                     jako odběratel 14 tis. Kč 

                  

6. oVanet a.s.
za služby – telekomunikační služby, elektromontážní práce, pronájem montážní plošiny, služby spojené 

s činností v kolektorech:

ostravské komunikace, a.s.  jako dodavatel 26 tis. Kč

 jako odběratel 206 tis. Kč    

7. Vědecko-technologický park ostrava, a.s.
za služby – pronájem míst pro reklamu:

ostravské komunikace, a.s.  jako dodavatel  1 tis. Kč 

 jako odběratel 0 tis. Kč   

 8. VítKoViCe arÉna, a.s.
za služby – pronájem dočasného dopravního značení:

ostravské komunikace, a.s.  jako dodavatel  7 tis. Kč

                                                                       jako odběratel 0 tis. Kč

9. Garáže ostrava, a.s.
ostravské komunikace, a.s. jako dodavatel 0 tis. Kč

  jako odběratel  0 tis. Kč

10. ostravské výstavy, a.s. 
za služby – strojní čištění komunikací, podnájem garážového stání,

oprava komunikací, prodej materiálu:

ostravské komunikace, a.s. jako dodavatel 120 tis. Kč 

 jako odběratel  0 tis. Kč

11. Krematorium ostrava, a.s.     
za prodej materiálu – posypové soli:

ostravské komunikace, a.s. jako dodavatel  1 tis. Kč

     jako odběratel  0 tis. Kč  

12. dům kultury akord ostrava-zábřeh, s.r.o.     
ostravské komunikace, a.s. jako dodavatel  0 tis. Kč  

      jako odběratel   0 tis. Kč      
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13. dětské centrum domeček    
za prodej materiálu – posypové soli:

ostravské komunikace, a.s.       jako dodavatel 2 tis. Kč

                                                  jako odběratel 0 tis. Kč 

14. městská záchranná služba ostrava
za služby – zimní údržba komunikací:

ostravské komunikace, a.s.      jako dodavatel 9 tis. Kč   

 jako odběratel  0 tis. Kč

15. zoologická zahrada ostrava 
za prodej materiálu – posypové soli:

ostravské komunikace, a.s.         jako dodavatel 32 tis. Kč       

                                                   jako odběratel 0 tis. Kč  

veškeré obchodní vztahy byly uskutečněny za běžných podmínek a ostravským komunikacím, a.s., tím 

nevznikl žádný neoprávněný zisk ani újma. 

zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a propojenými osobami dle § 66 a) obchodního 

zákoníku byla ověřena auditorem. 

zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a propojenými osobami dle § 66a) obchodního 

zákoníku bude projednána v představenstvu ostravských komunikací, a.s., a v dozorčí radě ostravských 

komunikací, a.s., do 30. 4. 2010. 

v ostravě dne 25. 3. 2010

Ing.  daniel lyčKa

předseda představenstva společnosti

ostravské komunikace, a.s.
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ostravské komunikace, a.s.
novoveská 25/1266

709 00 ostrava-Mariánské hory
www.okas.cz


