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Ostravské komunikace, a.s.

Úvodní slovo předsedy dozorčí rady
Ostravských komunikací, a.s.

Vážený akcionáři, vážení obchodní partneři, dámy a pánové,

rok 2021 ve společnosti Ostravské komunikace, a.s. se přes 
důsledky přetrvávající pandemické situace stává rokem, ve kte-
rém bylo dosaženo výborných hospodářských výsledků prová-
zených zvýšenou přidanou hodnotou, rentabilitou a kvalitním 
plněním investičního plánu, oprav silniční sítě ve městě Ost-
ravě, jakož i plněním předmětu činnosti společnosti. Výroční 
zpráva, zpráva o podnikatelské činnosti i úvodní slovo předse-
dy představenstva prakticky ukazuje, že společnost nejen spl-
nila stanovené úkoly jediného akcionáře -SMO- zakotvené ve 
schváleném podnikatelském plánu, ale i závazky z obchodních 
vztahů pro Moravskoslezský kraj i stát prostřednictvím ŘSD 
p.o. a další odběratele. Příprava na zimní opatření při údržbě  
a zejména sjízdnosti komunikací ve městě, které má společ-
nost na starosti, se vyplatila a i díky „příznivější“ zimě než 
v roce 2020 úkoly organizace prostřednictvím svých zaměst-
nanců  splnila. Dosažený hospodářský výsledek, 49,866 mil. 
Kč po zdanění, již tradičně vytváří příznivé podmínky jak pro 
zabezpečení investiční politiky, tak pro zajištění optimálních 
pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců společnosti. 
Výše zisku je výsledkem dlouhodobého zaměření nejen na 
kvalitu poskytovaných služeb, ale také na rentabilní zvládnutí 
našich zakázek. Objem čistého obratu přes 501 mil. Kč zname-
ná historicky nejvyšší hodnotu, kterou společnost realizovala.

Společnost tvoří nejen budovy, stroje a nářadí, ale zejména  
pracovní kolektiv pod vedením mistrů, vedoucích provozů, 
odborných náměstků i celého představenstva společnosti. Do-
zorčí rada společnosti pravidelně podrobovala kontrole působ-
nost představenstva při podnikatelské činnosti, přezkoumávala 
jednotlivá čtvrtletí z hlediska účetní závěrky a zabývala se dal-
šími prověrkami v souladu se svými zákonnými oprávněními.

Dozorčí rada společnosti na svých jednáních přezkoumávala  
a dohlížela na výkon působnosti představenstva a uskutečňo-
vání podnikatelské činnosti společnosti, projednávala pravidel-
ně zprávy o hospodaření za jednotlivá období roku 2021.

Součástí jednání dozorčí rady společnosti, v průběhu roku 
2021, bylo zejména pravidelné hodnocení aktuálního hospo-
daření a finančního stavu společnosti, plnění investičního plánu 
a také projednání zprávy auditora o ověření řádné účetní závěr-
ky společnosti Ostravské komunikace, a.s., za účetní rok 2020. 

Na programu jednání dozorčí rady byla i příprava podnikatel-
ských plánů společnosti, které schvaluje jediný akcionář. 

Součástí těchto plánů byl také návrh plánu investic a oprav 
společnosti, které zejména směřovaly k zajištění materiálně-
technické podpory jednotlivých výrobních středisek a obnově  
a zvelebení majetku společnosti. To bezesporu přispělo ke 
zkvalitnění pracovních a sociálních podmínek pro zaměst-
nance, ale i nezbytným energetickým úsporám ve společnosti  
a zvýšení rentability vlastní činnosti.

Na základě předložených materiálů představenstvem i vlast-
ní kontrolní činností, mohu jménem dozorčí rady společnosti 
konstatovat, že podnikatelská činnost společnosti i činnost do-
zorčí rady je uskutečňována v souladu se zákonem o obchod-
ních korporacích, dalšími  právními předpisy, stanovami a roz-
hodnutími jediného akcionáře – statutárního města Ostravy.

Chci poděkovat jedinému akcionáři, odvětvovým odborům 
Magistrátu města Ostravy za vstřícnost při svých rozhodnutích 
a spolupráci, která podporovala zkvalitnění péče o majetek 
města Ostravy jak v oblasti komunikací, mostů, lávek, kolekto-
rů tak i veřejného osvětlení, světelné signalizace a nastavené 
politiky parkování. Poděkování patří rovněž všem zaměstnan-
cům společnosti Ostravské komunikace, a.s., představenstvu 
společnosti, i sesterské společnosti OUKO s.r.o. za aktivní 
přístup k plnění stanovených úkolů roku 2021. V neposlední 
řadě pak poděkování patří i členům dozorčí rady za vykonanou 
práci a součinnost v uplynulém roce.

V Ostravě 20. 5. 2021

JUDr. Josef Babka
Předseda dozorčí rady
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Ostravské komunikace, a.s.

Vážený akcionáři, vážení obchodní partneři,

dovolte mi, abych vás seznámil s výroční zprávu Ostravských 
komunikací, a.s. za rok 2021, která nejen prezentuje, ale také 
hodnotí dosažené hospodářské výsledky v kontextu význam-
ných skutečností, které proběhly v tomto období. 
 
Rok 2021 jsme zvládli mimořádně úspěšně. Kromě historicky 
nejlepšího hospodářského výsledku jsme dosáhli vysoké renta-
bility v rámci realizace stěžejních zakázek a nejvyšší produktivi-
ty vypočtené z přidané hodnoty. K tomu pak také odpovídající-
ho růstu osobních nákladů.

I nadále jsme pokračovali v rozšiřování portfolia nabízených 
služeb městu Ostrava. Jde zejména o správu a provozování par-
kovacích ploch a parkovacích domů na území města a zapojení 
se do přípravy projektů na vybudování nových parkovišť.

V závěru roku jsme uzavřeli samostatnou smlouvu se sta-
tutárním městem Ostrava na činnosti související se správou  
a údržbou průmyslové zóny v lokalitě Mošnov, která je v jeho 
majetku.

Dosažený hospodářský výsledek 49,866 mil. Kč po zdanění již 
tradičně vytváří příznivé podmínky jak pro zabezpečení inves-
tiční politiky, tak pro zajištění optimálních pracovních a sociál-
ních podmínek zaměstnanců společnosti. Výše zisku je výsled-
kem dlouhodobého zaměření nejen na kvalitu poskytovaných 
služeb, ale také na rentabilní zvládnutí našich zakázek. Také 
vývoj ostatních ekonomických ukazatelů dokazuje efektivní 
fungování společnosti.

V rámci ekonomického ukazatele čistého obratu jsme historic-
ky poprvé překonali hodnotu 500 mil. Kč a dosáhli jsme hod-
noty 501,379 mil. Kč. 
  
Celkový objem výkonů pro odběratele společnosti pak v uply-
nulém roce činil 498,461 mil. Kč bez DPH. Stejně jako v minu-
lých letech našimi nejvýznamnějšími zákazníky byli statutární 
město Ostrava (268,889 mil. Kč) a Správa silnic Moravskoslez-
ského kraje (34,9 mil. Kč). Velmi významné jsou také výkony, 
které byly provedeny pro zákazníky z řad městských korporací 
a městských obvodů v celkové výši 157,318 mil. Kč. 

Důležitou činností v portfoliu služeb poskytovaných Ostravský-
mi komunikacemi, a.s. je zimní údržba vozovek, kde sumární 

hodnota prací provedených pracovníky společnosti na 323,8 km 
městských a krajských komunikací dosáhla 43,7 mil. Kč.

Pro statutární město Ostrava, které zastupujeme jakožto in-
vestor pro účelové opravy, jsme zajistili realizaci tří oprav míst-
ních komunikací (dále jen MK) v celkové hodnotě 40,8 mil. Kč 
s DPH. Dále jsme realizovali opravu mostu Na Náspu a lávky 
pro pěší a cyklisty k hradu přes Lučinu za celkovou částku  
13,2 mil. Kč s DPH. 

Účelové opravy MK Mongolská, Sjízdná a Čapkova jsme pro-
váděli vlastními kapacitami a v rámci možnosti in-house zadá-
ní jsme realizovali pro městský obvod Radvanice a Bartovice 
i opravu části přilehlých chodníků a nástupišť autobusových 
zastávek. U všech účelových oprav naše společnost realizovala 
provizorní a trvalé dopravní značení a rovněž zabezpečovala 
investorsko-inženýrskou činnost.  
                       
V oblasti světelně signalizačního zařízení jsme rovněž vlastní-
mi kapacitami realizovali pro statutární město Ostrava účelové 
opravy světelně řízených přechodů Sokolská třída u Poliklini-
ky, Čujkovova na náměstí SNP a na ul. Opavské pak přechodů  
u ul. Kozinovy a ul. Třebovické, vše v úhrnné hodnotě 8,4 mil. Kč 
s DPH. V tomto případě se naše oddělení dopravního inženýr-
ství podílelo na zpracování projektové dokumentace a zároveň 
jsme při realizaci vykonávali investorsko-inženýrskou činnost.
 
Běžnou údržbu kolektorů Frýdlantské mosty, Českobratrská, 
Poděbradova, Nová Ves-Svinov, Hrušov a Centrum tvořilo pro-
vádění oprav poruch elektrozařízení, čerpacích stanic, monito-
rovacího systému a pravidelné revize.

Pro zpřesnění dopravních modelů provedlo oddělení doprav-
ního inženýrství aktualizaci základního modelu individuální 
automobilové dopravy dle aktuálních dat ze sčítání intenzit 
dopravy. Dopravní model je využíván pro posouzení různých 
dopravních situací na komunikační síti v Ostravě, jenž vzni-
kají vlivem stavební činnosti nebo připravovanou výstavbou.  
V roce 2021 se jednalo např. o zpracování dopravního modelu 
při stavební činnosti probíhající na ul. Hlučínské, dopad výstav-
by nových objektů-Tower RT Torax, dostavba kolem Skeletu  
a Krajského úřadu atd. Byly provedeny pravidelně se opakují-
cí úkoly, které poskytují odborné i laické veřejnosti informace 
o vývoji dopravní situace na území Ostravy. V roce 2021 byly 

Úvodní slovo předsedy představenstva 
a ředitele Ostravských komunikací, a.s.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

tyto informace uvedeny nejen ve Sborníku o dopravě, jenž 
každoročně vydáváme, ale i v Ročence dopravy velkých měst, 
na jejímž zpracování jsme se opět po 5 letech podíleli. V rámci 
BESIP proběhly pravidelně se opakující akce, týkající se všech 
účastníků silničního provozu. Dle požadavků SMO, městských 
obvodů, organizací a dalších zákazníků byly zpracovány různé 
návrhy změny organizace dopravy, jak dočasné, tak i trvalé,  
a to v rámci Ostravy, ale i v lokalitách mimo město. 

Rovněž vlastními kapacitami jsme prováděli správu a údržbu 
veřejného osvětlení (dále jen VO) na území celého statutárního 
města Ostrava v celkové hodnotě 43,5 mil. Kč s DPH. Revizní 
činnost byla z větší části zajištěna externím zhotovitelem (v ob-
jemu zakázky 0,7 mil. Kč s DPH). V rámci preventivní údržby 
byly uskutečněny prohlídky 2011 ks stožárů nejen po době ži-
votnosti 30 let, ale i u stožárů 20 a více let starých, které již 
vykazovaly silnou korozi. Cílem bylo prověřit jejich technický 
stav. Zhoršený technický stav je podnět k požadavku na zpraco-
vání projektové dokumentace celkové rekonstrukce VO v rámci 
investiční výstavby. 

Dále byl rozšířen počet rozvaděčů VO, které jsou vybaveny ko-
munikační jednotkou pro řízení sepnutí a vypnutí VO na základě 
vyhodnocení intenzity osvětlení ve vazbě na aktuální klimatické 
podmínky. V Ostravě je již takto spínáno 50 % řídících rozvadě-
čů VO. V rámci realizace postupné výměny výbojkových svítidel 
za moderní LED byly v oblasti kruhového objezdu na ulici Horní 
provedeny výměny 50 ks svítidel na nová LED s regulací, kdy 
pro zvýšení bezpečnosti byla použita svítidla s vyšším světelným 
tokem. Rovněž byly provedeny výměny původních svítidel za 
LED na ulici Přemyslovců v počtu (29 ks) a v parku Petra Bezruče 
(15 ks), kde tyto úpravy navazovaly na stavby realizované měst-
skými obvody v rámci estetizace a regenerace ploch. Výměny 
svítidel sjednotily jednotný vzhled VO v navazujícím prostoru 
parků. Koncem roku 2021 byla zahájena na základě smluvního 
vztahu činnost správy a údržby VO v průmyslové zóně Mošnov. 
Jedná se o oblast s rozsahem 239 ks světelných míst. Jednání  
o převzetí VO probíhala již od začátku roku 2021. V druhé po-
lovině roku 2021, na základě objednávky, zajišťovala správa  
VO pro vlastníka koordinaci probíhajících i připravovaných sta-
veb, které vyvolaly úpravy VO. Společně s provozem VO byla 
v celé oblasti provedena el. revize VO a zmapován technický 
stav předávaného zařízení VO.

Provoz veřejného osvětlení, mimo údržbu veřejného osvětlení 
realizoval v roce 2021 v rámci in-house režimu rekonstrukce 
VO Zábřeh Družstvo, Michálkovice 375, Bartovice Pod Bažant-
nicí, Hrabová Ščučí, DK Poklad, náměstí Republiky – osvětlení 
střech nástupišť a Libros motoplocha. Pro cizí objednatele akce 
VO Park Petra Bezruče, Polanka Na Lukách, Polanka zpevněné 
plochy, parkoviště u hřbitova Polanka, park Kepkova, Krásné 
Pole zastávka Pohoří, přechod Krmelínská, přechod Koněvo-
va, parkoviště Fr. Lyska, sanace mostu Na Náspu, Regenerace 
sídliště Kamenec, Přeložka Budečská, PENNY Lihovarská, pro 
SMO opravu a revizi VO v Mošnově. Dále vysoutěžené akce re-
konstrukce VO Jaromíra Matuška a VO Ostrava Liščí. Pro firmu 
OVANET jsme dělali výměny 12 ks sloupů VO pro kamerový sys-
tém. Stejně jako v předchozím roce instaloval vánoční výzdobu 
pro Moravskou Ostravu a Přívoz, Ostravu-Jih a Petrovice u Kar-
viné a také běžnou údržbu v Petrovicích u Karviné v celkovém 
objemu 12,78 mil. Kč.

Na základě nájemních smluv jsme pokračovali v provozu par-
kovišť na Seidlerově nábřeží, ulici Janáčkova a náměstí Msgre. 
Šrámka. V režimu nájmu jsme taktéž dále provozovali parko-
vací garáže na ulici Horní v Ostravě-Dubině. V měsíci září jsme 
pak byli nuceni, z důvodu započetí stavby parkovacího domu, 
ukončit provoz parkoviště na ulici Nemocniční, které jsme měli 
pronajato od městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Dle příkazní smlouvy, uzavřené se statutárním městem Ostra-
va, jsme zajišťovali provoz parkovišť na ulicích Poděbradova, 
Wattova, na Smetanově náměstí a nově také na ulici Hlučínská
-parkoviště v režimu P+R. Předpokládáme, že náš význam v ob-
lasti parkování i nadále poroste s výstavbou nových parkovacích 
objektů statutárním městem Ostrava, kde budeme zajišťovat 
jejich provoz a také s postupným přebíráním role organizátora 
statické dopravy na území města.

V rámci ostatních činností byla prováděna údržba a zajišťování 
provozu parkovacích automatů, prohlídky a dozorování prací 
na silnicích a jejich příslušenstvích. Taktéž pokračovalo vkládání 
dat do všech pasportů v geografickém informačním systému, 
byly prováděny odborné průzkumy a měření. 

V oblasti reklamní činnosti na sloupech veřejného osvětlení 
jsme v souladu s pachtovní smlouvou uzavřenou se statutárním 
městem Ostrava definitivně přešli, již od počátku roku 2021,  
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Ostravské komunikace, a.s.

na jednotný unifikovaný formát navigačních tabulí, které lze 
umístit v daných lokalitách na sloupy veřejného osvětlení, ja-
kožto jediné možné medium komerčního charakteru. 

Ve věci regulace reklamního smogu na území města jsme nadá-
le prováděli činnosti v souladu s platnou příkazní smlouvou uza-
vřenou se statutárním městem Ostrava, kdy jsme kladli důraz  
a věnovali se především dodržováním zákazu šíření reklamy dle 
Nařízení města č. 2/2020. Za zásadní považujeme skutečnost, 
že se do případů, kde na základě námi zaslaných výzev nebyla 
sjednána náprava, zapojil také Krajský živnostenský úřad, který 
ze své pozice dokázal do důsledku tyto podněty vyřešit.

Na základě příkazní smlouvy o zajištění správy a výkonu dalších 
povinností se staráme o přestupní uzel Svinovské mosty (dále 
jen PUSM) již od roku 2018. Od té doby PUSM postupně mo-
dernizujeme. Vybudovali jsme tam dohledové pracoviště pro 
obsluhu, kde je možné sledovat provoz a být v přímém spojení 
s městskou policií, což pomáhá nejen zvýšit bezpečnost v takto 
významné přestupní oblasti, ale také lépe chránit objekt proti 
vandalismu.

V roce 2021 jsme zde prováděli dohled a údržbu, taktéž probí-
haly jak běžné, plánované, tak i mimořádné opravy eskalátorů 
a výtahů. Dále pak proběhly výměny skleněných ploch po do-
pravní nehodě a po rozbití neznámým pachatelem, které se 
řešily ve spolupráci s PČR a pojišťovnou. Z kraje roku byla do-
končena instalace monitorovacích modulů s automatikou pro 
provoz eskalátorů podle zatížení a probíhala průběžná výměna 
osvětlení na chodbách PUSM za úspornější led svítidla. Stávající 
4 výtahy jsme osadili chladicími ventilátory pro zvýšený komfort 
uživatelů.

První větší investiční akcí bylo zasíťování jižní a severní výtahové 
věže PUSM a následné zasíťování kompletního prostoru pod 
mostem. Toto proběhlo ve spolupráci se Správou silnic Morav-
skoslezského kraje a Dopravním podnikem Ostrava, kteří mají 
mosty ve své správě. Zasíťováním došlo jak k ochraně konstruk-
ce mostů, tak i k ochraně elektroniky eskalátorů a výtahů. 

Druhou investiční akcí, kterou jsme zrealizovali v roce 2021, 
bylo vybudování záložního zdroje formou dieselagregátu, který 
chrání a pomáhá cestujícím v případě poruch nebo výpadku 
elektrického proudu. Záložní zdroj nahradí klasické dodávky 

elektřiny a udrží v chodu jak eskalátory, tak výtahy. Každý vý-
padek pohyblivých zařízení v tomto objektu pro nás a potažmo  
i uživatele totiž znamenal komplikace v podobě namáhavého  
a nebezpečného nosení kočárků po schodech a složitou ná-
hradní přepravu imobilních občanů. 

Co se týče oprav a investičních staveb na majetku naší společ-
nosti, tak jsme v areálu společnosti provedli opravu skladu soli 
a vestavbu kanceláře do objektu skladu. 

Jsme držiteli certifikátů ČSN EN ISO 9001, 14001 a 45001, 
které jsou integrovány v systému managementu, díky čemuž 
máme procesy standardizované a zákazník se může na naše 
služby vždy spolehnout. Jednotlivé činnosti poskytujeme v do-
hodnuté kvalitě, množství a termínech, při zachování šetrného 
přístupu k životnímu prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. V roce 2021 jsme opět získali certifikát k normě ČSN 
EN ISO 9001:2016 a k Systému jakosti v oboru pozemních ko-
munikací, řešící oblast kvality a příslušné procesy.

Na závěr bych rád poděkoval za podporu a spolupráci zástup-
cům statutárního města Ostravy, dozorčí radě společnosti, zá-
stupcům městských obvodů a dalším obchodním partnerům.

V neposlední řadě mé poděkování patří také všem zaměst-
nancům společnosti za práci, kterou pro společnost odvádějí  
a zároveň vám přeji dostatek pracovních sil a motivaci k dalším 
výzvám i práci samotné.

Ing. Daniel Lyčka
Předseda představenstva společnosti
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

Organizační schéma společnosti  
k 31. 12. 2021

VALNÁ HROMADA 
akciové společnosti

PŘEDSTAVENSTVO 
akciové společnosti

DOZORČÍ RADA 
akciové společnosti

Předseda představenstva  
a ředitel 

Ing. Daniel Lyčka

Oddělení interního auditu  
a kontroly 

Vlastimil Bulawa

Oddělení právní 
Silvie Kořistková

Místopředseda představenstva 
a technicko-správní náměstek 

Ing. Miloš Novák

Oddělení správy majetku 
Marie Fojtíková

Provoz údržby silnic 
Tomáš Svoboda

Obchodní oddělení 
Bc. Markéta Bartošová

Provoz údržby veřejného 
osvětlení 

Stanislav Szpandrzyk

Oddělení informatiky 
Ing. Olga Nováková

Oddělení dopravního  
inženýrství 

Ing. Margita Navrátilová

Provoz údržby mostů 
Ing. Pavel Švec

Oddělení finanční účtárny 
Ing. Dana Malíková

Provoz dopravy  
a mechanizace 

Pavel Król

Oddělení správy  
veřejného osvětlení 

Bc. Petra Zatloukalová

Provoz údržby  
dopravního značení 

Ing. Pavel Švec

Oddělení personální  
a mzdové 

Helena Kotišová

Správa budov 
Hynek Hurník

Oddělení reklam, garáží  
a parkovišť 

Ing. Michal Hrubý

Provoz údržby SSZ,  
kolektorů a elektroúdržby 

Jiří Ponča

Oddělení zásobování  
a skladového hospodářství 

David Říman

Výrobní náměstek 
Petr Uhlíř

Člen představenstva 
a ekonomický náměstek 

Ing. Jan Zvolánek
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Ostravské komunikace, a.s.

Podnikatelská činnost Ostravských  
komunikací, a.s. v roce 2021

Jedná se především o tyto činnosti:
· letní údržba komunikací, včetně příslušenství 
· zimní údržba komunikací podle schváleného plánu ZÚK RMO
· údržba a opravy mostů a lávek
· údržba dopravního značení 
· údržba silniční zeleně
· správa místních komunikací

Pro statutární město Ostravu Ostravské komunikace, a.s. 
dále prováděla:
·  údržbu sítě kolektorů; poskytování podkladů pro jejich proná-

jem ze strany příkazce
·  správu, údržbu a provozování sítě veškerého veřejného osvět-

lení statutárního města Ostravy
·  údržbu a provoz veškerého světelného signalizačního zařízení 

na křižovatkách a přechodech pro chodce
· projekční práce, inženýrskou činnost, dopravní průzkum 
· provoz a údržbu parkovacích automatů
·  organizaci a zajištění provozu parkovišť na ulici Poděbradova, 

Smetanovo náměstí a P+R Hlučínská
· správu a údržbu Přestupního uzlu Svinovské mosty

· správu a údržbu ukazatelů tzv. inteligentních zastávek
· správu a údržbu cyklosčítačů, instalovaných na území města
·  obstarání kontroly dodržování zákazu šíření reklamy dle NM č. 

2/2020, dodržování dalších právních předpisů na úseku umís-
tění reklamy v rozsahu uzavřené příkazní smlouvy a zabez-
pečení činností, souvisejících s odstraněním závadného stavu 

· správu a údržbu v lokalitě Mošnova (OPA a SPZ)  

Kromě těchto hlavních činností akciová společnost rea-
lizovala:
·  pronájem sloupů veřejného osvětlení za účelem umístění na-

vigačních panelů
·  provozování patrových garáží v Ostravě – Dubině za účelem 

poskytování garážových stání, služeb souvisejících s mytím  
a čištěním vozidel

·  provozování povrchových parkovišť na ulicích a v lokalitách 
Seidlerovo nábřeží, Janáčkova a Msgre Šrámka

· práce stavebními mechanismy
· opravy a údržbu vozidel
· rekonstrukce a výstavba zařízení veřejného osvětlení

Struktura hlavních odběratelů dle fakturovaných výkonů

(uvedené částky jsou v tis. Kč, bez DPH)

V roce 2021 vstoupila společnost Ostravské komunikace, a.s. do dvacátého třetího roku svého působení jako akciová společnost. 
Hlavními činnostmi v souladu se statutem společnosti jsou ty činnosti, které jsou nutné pro správu a celoroční údržbu komunikací, 
jejich příslušenství a mostních objektů na území města Ostravy, svěřených Ostravským komunikacím, a.s. do správy statutárním 
městem Ostravou.

Odběratelé 2021 2020 2019 2018 2017

Statutární město Ostrava
- údržba komunikací, včet. příslušenství

191 375 179 132 160 990 174 970 174 527

Statutární město Ostrava
- údržba a provoz veřejného osvětlení

77 515 79 569 78 328 70 147 67 923

ŘSD - údržba státní silniční sítě 0 0 0 0 26 764

SSMSK - údržba krajské silniční sítě 34 922 41 099 37 972 37 178 38 344

Ostatní tržby, včetně prodeje 194 388 157 099 140 065 117 995 69 541

Celkem 498 200 417 355 400 290 377 099 399 673
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

Informace o aktivitách v oblasti  
ochrany životního prostředí

Společnost Ostravské komunikace, a.s. pracuje již mnoho let 
v Integrovaném systému managementu. Jsme držiteli certifi-
kátů ISO 9001, 14001 a 45001, díky čemuž máme procesy 
standardizované a zákazník se může na naše služby vždy spo-
lehnout.

Zákazníkům poskytujeme služby v dohodnuté kvalitě, množství 
a termínech, při zachování šetrného přístupu k životnímu pro-
středí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Péči o zákazní-
ky považujeme za základ naší prosperity. Pro statutární město 
Ostrava a jeho městské obvody nabízíme služby s maximální 
úsporou časů realizace oprav v rámci systému in-house. 

Integrovaný systém managementu, ve kterém Ostravské 
komunikace, a.s. pracují, bude i nadále směřovat k po-
ctivé ochraně životního prostředí a uplatňování envi-
ronmentální strategie při plnění úkolů společnosti:
·  zajištění plného souladu s legislativou ČR a EU zejména pak 

v oblasti kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci,

·  aktualizování interní dokumentace navazující na legislativu  
a respektující podmínky činnosti jednotlivých provozů a oddě-
lení společnosti,

·  pravidelné přezkoumávání rizik a realizace efektivních opatře-
ní k odstranění nebo zmírnění těchto rizik,

·  uplatňování preventivního přístupu, pro předcházení znečiš-
ťování životního prostředí, havarijním stavům a jiným nežá-
doucím událostem, 

·  minimalizaci negativních dopadů našich činností, produktů 
a služeb na životní prostředí, zdraví zaměstnanců a obyvatel 
okolí areálu společnosti i všech lokalit, kde provádíme svou 
činnost,

·  hodnocení dopadů na životní prostředí ve všech oblastech 
našeho působení, 

·  snižování dopadů na životní prostředí a předcházení znečišťo-
vání 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 ob-
lasti životního prostředí, včetně vhodných prostředků pro sle-
dování stavu/monitoring,

·  najímání způsobilých subdodavatelů zajišťujících ochranu ži-
votního prostředí při své práci. 

Ostravské komunikace, a.s. jsou připraveny a schopny 
vykonávat širokou paletu své každodenní činnosti kva-
litně, bezpečně a v souladu s environmentálními poža-
davky.
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Ostravské komunikace, a.s.

Informace o aktivitách v oblasti  
pracovně právních vztahů

K 31. 12. 2021 bylo 58 zaměstnanců organizováno v odboro-
vém svazu, což představuje 25,21 % ze všech 230 zaměstnan-
ců společnosti. Pro rok 2021 platila v oblasti pracovně právních 
vztahů ustanovení Kolektivní smlouvy, která byla uzavřena mezi 
Ostravskými komunikacemi, a.s. a odborovým svazem v listo-
padu 2020. Předmětem této kolektivní smlouvy je stanovení 
a upřesnění podmínek týkajících se pracovně právních 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 obě-
ma stranami. Tato kolektivní smlouva byla uzavřena na roky 
2021 až 2023. 

Zásadní změna KS na roky 2021–2023 oproti KS uzavřené na 
roky 2019–2020 se týkala závazku zaměstnavatele k navýšení 
měsíční mzdy (pevné části mzdy) a pohyblivé části mzdy (mě-
síční odměny) každého zaměstnance o 3 % a to vždy k 1. 1. 
2021, 2022 a 2023. Poprvé bylo toto navýšení k 1. 1. 2021.
Na základě předchozí uzavřené KS na roky 2019–2020 došlo 
k závaznému navýšení pevné části mzdy o 3 000 Kč u každého 
zaměstnance s platností od 1. 1. 2019 a 1. 1. 2020.

S ohledem na poptávku určitých profesí jsme v roce 2021 zvý-
šili Náborový příspěvek pro nově příchozí zaměstnance až do 
výše 45 000 Kč a dále Motivační příspěvek za úspěšné doporu-
čení vhodného uchazeče ve výši 20 000 Kč v rámci programu 
– Interní doporučení.
 
V oblasti mezilidských vztahů:
·  respektujeme jednoznačně vyspecifikované odpovědnosti 

(pravomoci a povinnosti) jednotlivých úseků řízení a pracov-
níků

·  vzájemnou komunikaci v rámci společnosti definujeme zcela 
srozumitelně a jasně 

· ctíme disciplínu, morálku a kulturu jednání

Ve vztahu na zaměstnance:
·  uznáváme zásadu, že stabilní stav vysoce kvalifikovaných za-

městnanců dosahujících uspokojení z vlastní práce je nezbyt-
nou podmínkou kvality

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

·  podporujeme neustále vzdělávání a zvyšování kvalifikace za-
městnanců

·  zdůrazňujeme význam kvality práce a správné motivace za-
městnanců

· podporujeme pocit hrdosti být součástí společnosti

Ve vztahu na pracovní prostředí:
·  dle daných možností usilujeme o udržování a zlepšování pra-

covního 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 zaměstnanců společnosti
·  společnost vynaložila nemalé prostředky na péči o zaměst-

nance v dalších oblastech sociální sféry jako je stravování, re-
kreace, dovolené a podobně
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Organizační složka v zahraničí

Účetní jednotka nemá organizační složku  
podniku v zahraničí.
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Ostravské komunikace, a.s.

Předpokládaný vývoj činnosti  
Ostravských komunikací, a.s.  
v roce 2022 a následujících letech

Společnost se zaměří na tyto základní oblasti:

- v oblasti zimní údržby komunikací (ZÚK)
Kvalitní organizační a technickou přípravu, využití nejnovější 
techniky v roce 2022 bude pořízen další nový posypový vůz, 
optimální předzásobení posypovou solí a inertními materiály, 
využití systému GPS při provádění kontrolní činnosti. Zkvalitňo-
vání rozhodovacího procesu dispečerů zimní údržby především 
lepším využíváním informací o stavu a předpovědi počasí a in-
formací z kamerového systému na území města. K tomuto jistě 
přispělo i zrekonstruované dispečerské pracoviště včetně nové 
audiovizuální techniky. Zkvalitňování poskytovaných informací 
do JSDI (jednotného systému dopravních informací) o sjízdnosti 
komunikací ve správě společnosti. Při řešení úkolů zimní údržby 
komunikací spolupracujeme s dispečinkem DPO, a.s., PČR-DI, 
MP, IBC MSK a HZS a městskými obvody. Pravidelně aktuali-
zovat trasy sypačů ZÚK, dle aktuální dopravní situace. Podle 
potřeby, pak případně stanovit zavedení další trasy sypačů.

- v oblasti letní údržby komunikací
V souvislosti s přidělenými finančními prostředky na údržbu ko-
munikací a mostů, budeme udržovat jejich současný stavební 
stav, včetně vodorovného a svislého dopravního značení a veš-
kerého dalšího příslušenství. 
Budeme usilovat o udržení rozsahu a frekvence čištění komu-
nikací v naší správě i ve správě městských obvodů. Veškeré 
činnosti v rámci čištění komunikací realizují Ostravské komu-
nikace, a.s. vlastními samosběry a kropicími vozy. Pro zlepšení 
kvality čištění komunikací, a tedy i ovzduší budou v následují-
cích letech Ostravskými komunikacemi, a.s. zakoupena další 
vozidla pro čištění komunikací. Vysokotlaké čističe kanalizace  
a uličních vpustí, významně doplňují systém čištění komunikací. 
Budeme nadále uplatňovat moderní a časově méně náročné 
opravy s cílem zkrácení lhůt pro uzavírky opravovaných úseků 
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. Opravu v dopravně náročných úsecích 
silnic, se pak budeme snažit realizovat mimo pracovní dny, pří-
padně do doby mimo dopravní špičku a za podpory a asisten-
ce městské policie. V následujících obdobích budeme i nadále 
pracovat na tvorbě geografického informačního systému ve 
formě sběru a průběžné aktualizace dat.

- v oblasti dopravního inženýrství
Pro zpřesnění dopravních modelů bude i letos provedena ak-
tualizace základního modelu IAD dle aktuálních dat ze sčítání 
intenzit dopravy. Budeme pokračovat v jeho využití pro posou-
zení různých dopravních situací na komunikační síti v Ostravě, 
jenž vzniknou vlivem stavební činnosti nebo připravovanou vý-
stavbou. Budou probíhat pravidelné schůzky s DPO za účelem 
zlepšení provozu SSZ na trasách MHD. V návrhu preference vo-
zidel IZS se bude pokračovat na dalších trasách. V rámci BESIP 
proběhnou pravidelně se opakující akce týkající se všech účast-
níků silničního provozu. Poprvé se budeme podílet na organi-
zaci krajského kola soutěže mladých cyklistů ve Frenštátě pod 
Radhoštěm. V cyklistické dopravě bude pokračovat zpracování 
dalších etap vedení cyklistů po ul. 28. října a ul. Opavské. Zajis-
tíme pravidelné objednávky, týkající se sčítání intenzit dopravy, 
vyhodnocování nehodovosti, činnosti aktivu BESIP a PS OŘD  
a budeme provádět návrhy změn organizace dopravy dle poža-
davků města, městských obvodů a městských organizací.

- v oblasti statické dopravy
Pokračovali jsme ve spolupráci se SMO v oblasti přípravy no-
vých projektů na výstavbu parkovišť a parkovacích domů. Jsme 
připraveni na zajištění provozu dalších nově vzniklých, či pře-
vzatých parkovišť v souladu s požadavky SMO. V oblasti static-
ké dopravy budeme i nadále součinní se SMO ve smyslu plnění 
nově vzniklých úkolů na toto téma.

- v oblasti komerční činnosti na VO
V souladu s pachtovní smlouvou uzavřenou se SMO jsme po-
kračovali ve využití veřejného osvětlení k umístění navigačních 
tabulí vyrobených a instalovaných v jednotném stylu.

- v oblasti regulace reklamního smogu
V této oblasti byla nadále prováděna činnost v souladu s pří-
kazní smlouvou uzavřenou se SMO, kdy jsme kladli důraz  
a zabývali se především dodržováním zákazu šíření reklamy dle 
NM č. 2/2020. 
Za zásadní považujeme fakt, že se do případů, kde na zákla-
dě námi zaslaných výzev nebyla sjednána náprava, zapojil také 
Krajský živnostenský úřad, který ze své pozice dokáže do dů-
sledku řešit takovéto podněty k porušování příslušeného NM 
č. 2/2020. 
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- v oblasti digitalizace pasportů
V pasportech GIS probíhá a bude i nadále probíhat pravidelná 
aktualizace mapových podkladů – technická, katastrální mapa 
a mapy inženýrských sítí vybraných správců. 
Správci pasportů budou pokračovat s pravidelnou aktualizací 
stávajících pasportních dat na základě oprav, rekonstrukcí růz-
ných staveb a nových staveb, případně u předávaných objektů 
do správy naší společnosti. Systém GIS byl rozšířen v posled-
ních letech o nové pasporty pro monitoring reklam „Reklamy“  
a mobilní aplikaci pro sledování reklam v terénu, kterou využí-
vají zaměstnanci pro svou práci v terénu a také o vedení paspor-
tu pro zastávky osazené elektronickými tabulemi ve městě.
Stále evidujeme narůstající zájem externích projekčních firem  
o data z pasportů GIS v digitální podobě, která jsou ve vlastnic-
tví města Ostravy a ve správě OK, a.s. 
Pro veřejné osvětlení nadále počítáme s využíváním tabletů pro 
aktualizaci dat. Tyto tablety jsou využívány všemi techniky sprá-
vy VO, kterým usnadňují operativní řešení problémů v terénu, 
zrychlují sběr dat a jsou využívány i na jednáních mimo sídlo 
společnosti. Pro zaměřování dat v terénu s přesností do 10 cm. 
byla zakoupena nová GPS Trimble s dálkoměrem, aby technici 
mohli zaměřovat i objekty, které stojí na ohrazeném pozemku  
a nemají k nim přístup. To přispěje ke zkvalitnění práce v te-
rénu. Byla zahájena příprava mapových podkladů pro vede-
ní pasportů pro město i v rámci obchodní a průmyslové zóny 
Mošnov. Pro tuto oblast také zakoupena ortofotomapa, která 
bude pro pasportizaci této oblasti v budoucnu využívána.

- v oblasti údržby pozemních komunikací a oprav mostů
Zajistit inženýrsko – investorskou činnost v přípravě a realizaci 
účelových oprav místních komunikací, mostů a lávek v objemu 
44,8 mil. Kč s DPH. 

- v oblasti provozu veřejného osvětlení 
Tak jako v předchozích letech budou i v roce 2022 pokračo-
vat kontroly technického stavu stožárů veřejného osvětlení  
a plošná preventivní údržba zařízení veřejného osvětlení (po-
kračování oblast Hrabůvky, Slezská Ostrava, Poruba, Moravská 
Ostrava - centrum) v souladu s Generelem veřejného osvětlení 
města Ostravy. Stejně jako v minulém období se opakuje velmi 
nízký finanční objem v oblasti rekonstrukcí VO, proto musí být 
i nadále věnována zvýšená pozornost zařízení VO za dobou ži-
votnosti. V oblastech, kde jsou stožáry nadměrně znečišťovány 
polepy a plakáty, budou pokračovat antikorozní nátěry v prove-
dení antiplakát, které se za poslední roky velmi osvědčily. 
V rámci kabelizace sítě NN (stávající podpěry ČEZ Distribuce 
a.s. s nadzemními rozvody VO a svítidly jsou demontovány) za 
podpory vlastníka VO jsou koordinovány a společně se zhoto-
vitelem pro ČEZ Distribuci a.s. realizovány obě stavby NN + VO. 
V roce 2022 bude pokračovat rozšíření sítě rozvaděčů VO,  
řízených podle intenzity světla ve vazbě na aktuální meterolo-
gickou situaci. V oblasti GIS jsou stále zpřesňovány databáze 
svítidel a používaných komponentů VO. V roce 2022 bude pře-
devším v oblasti správy VO v průmyslové zóně Mošnov zpra-
cován pasport VO, v oblasti údržby pak realizovány porevizní 
opravy zařízení VO.

- v oblasti ochrany životního prostředí 
Neustále zlepšovat systém environmentu v rámci integrova-
ného systému managementu. V roce 2012 byla zrealizována 
výstavba tzv. „smetkového hospodářství“. Stavba slouží k od-
vodnění smetků a kalů, vzniklých při čištění komunikací, před 
jejich odvozem na řízenou skládku. Získané poznatky během 
provozování tohoto zařízení jsou velmi pozitivní. Z tohoto dů-
vodu se bude naše společnost snažit nabídnout toto ekologic-
ké vysušování smetků a kalů i dalším společnostem, které se 
zabývají čištěním komunikací v Ostravě a nejbližším okolí.

- v oblasti zajištění zakázky
Úspěšně realizovat zakázky od statutárního města Ostravy  
a Moravskoslezského kraje, a tím si zajistit výchozí pozici pro 
udržení těchto zakázek i v budoucnosti. Společnost si klade 
za cíl zejména rozšířit portfolio poskytovaných služeb v rámci 
zakázky pro statutární město Ostrava. V rámci tohoto cíle je 
prioritou rozšířit objem všech výkonů ve prospěch statutární 
města Ostrava, městských obvodů, obchodních korporací ve 
vlastnictví SMO a příspěvkových organizací SMO na více než 80 
% celkových výkonů.  

- v oblasti strategie firmy
Pokračování ve fungování na tržních principech, to znamená, 
že společnost musí obstát v čistě tržním prostředí, bez sub-
vencí a podpor, byť je jejím záměrem realizace více než 80 % 
celkových výkonů ve prospěch statutárního města Ostrava, 
městských obvodů, obchodních korporací ve vlastnictví SMO 
a příspěvkových organizací SMO. I tak se musí umět srovnat 
s konkurencí, aktivně se podílet na zvyšování zaměstnanosti ve 
městě, či regionu a v neposlední řadě musí přinášet akcionáři 
přidanou hodnotu. Společně s těmito cíli musí zabezpečit plně-
ní všech povinností vyplývající z uzavřených smluv s odběrateli. 
Chceme působit na své zákazníky jako progresivní společnost, 
která svou existenci buduje na osobní odpovědnosti svých za-
městnanců, 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 ne-
ustálé zvyšování kvalifikace a profesní zdatnosti zaměstnanců 
především vzhledem k rostoucím nárokům na kvalitu poskyto-
vaných služeb. Prioritou je tedy maximální a trvalé uspokojová-
ní potřeb našich zákazníků.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

ROZVAHA  
v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2021

Označ. 
A

AKTIVA 
B

Číslo 
řádku 

C

Běžné úč. období Minulé úč. 
období

Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4

AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 01 849 853 326 099 523 754 480 804

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 02 0 0 0 0

B. Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.) 03 560 074 325 710 234 364 245 376

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek  
(součet B.I.1. až B.I.5.2.)

04 13 687 11 281 2 406 590

1. Nehmotné výsledky vývoje 05 0 0 0 0

2. Ocenitelná práva 06 13 578 11 172 2 406 590

2.1. Software 07 13 409 11 003 2 406 590

2.2. Ostatní ocenitelná práva 08 169 169 0 0

3. Goodwill 09 0 0 0 0

4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 10 109 109 0 0

5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 

11 0 0 0 0

5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek

12 0 0 0 0

5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 13 0 0 0 0

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek  
(součet B.II.1. až B.II.5.2.)

14 546 387 314 429 231 958 244 786

1. Pozemky a stavby 15 255 030 97 144 157 886 162 834

1.1. Pozemky 16 70 318 0 70 318 70 318

1.2. Stavby 17 184 712 97 144 87 568 92 516

2. Hmotné movité věci a jejich soubory 18 290 878 217 285 73 593 81 418

3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 19 0 0 0 0

4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 20 4 0 4 4

4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 21 0 0 0 0

4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 22 0 0 0 0

4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 23 4 0 4 4

5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek a nedokončený
dlouhodobý hmotný majetek

24 475 0 475 530

5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek

25 0 0 0 0

5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 26 475 0 475 530
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Označ. 
A

AKTIVA 
B

Číslo 
řádku 

C

Běžné úč. období Minulé úč. 
období

Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4

B.III.
Dlouhodobý finanční majetek  
(součet B.III.1. až B.III.7.2.) 

27 0 0 0 0

1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 28 0 0 0 0

2. Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající 
osoba

29 0 0 0 0

3. Podíly – podstatný vliv 30 0 0 0 0

4. Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv 31 0 0 0 0

5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 32 0 0 0 0

6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 33 0 0 0 0

7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 34 0 0 0 0

7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 35 0 0 0 0

7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 
majetek

36 0 0 0 0

C. Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.) 37 288 398 389 288 009 232 936

C.I. Zásoby (součet C.I.1. až C.I.5.) 38 23 634 75 23 559 21 292

1. Materiál 39 23 634 75 23 559 21 292

2. Nedokončená výroba a polotovary 40 0 0 0 0

3. Výrobky a zboží 41 0 0 0 0

3.1. Výrobky 42 0 0 0 0

3.2. Zboží 43 0 0 0 0

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 44 0 0 0 0

5. Poskytnuté zálohy na zásoby 45 0 0 0 0

C.II. Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3) 46 47 986 314 47 672 42 229

1. Dlouhodobé pohledávky 47 0 0 0 0

1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 48 0 0 0 0

1.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 49 0 0 0 0

1.3. Pohledávky – podstatný vliv 50 0 0 0 0

1.4. Odložená daňová pohledávka 51 0 0 0 0

1.5. Pohledávky - ostatní 52 0 0 0 0

   5.1. Pohledávky za společníky 53 0 0 0 0

   5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 54 0 0 0 0

   5.3. Dohadné účty aktivní 55 0 0 0 0

   5.4. Jiné pohledávky 56 0 0 0 0
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Označ. 
A

AKTIVA 
B

Číslo 
řádku 

C

Běžné úč. období Minulé úč. 
období

Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4

2. Krátkodobé pohledávky 57 47 986 314 47 672 42 229

2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 58 45 613 314 45 299 39 102

2.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 59 0 0 0 0

2.3. Pohledávky – podstatný vliv 60 0 0 0 0

2.4. Pohledávky - ostatní 61 2 373 0 2 373 3 127

   4.1. Pohledávky za společníky 62 0 0 0 0

   4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 63 0 0 0 0

   4.3. Stát - daňové pohledávky 64 163 0 163 198

   4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 65 39 0 39 8

   4.5. Dohadné účty aktivní 66 1 695 0 1 695 2 472

   4.6. Jiné pohledávky 67 476 0 476 449

3. Časové rozlišení aktiv 68 0 0 0 0

3.1. Náklady příštích období 69 0 0 0 0

3.2. Komplexní náklady příštích období 70 0 0 0 0

3.3. Příjmy příštích období 71 0 0 0 0

C.III. Krátkodobý finanční majetek  
(C.III.1. + C.III.2.)

72 0 0 0 0

1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 73 0 0 0 0

2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 74 0 0 0 0

C.IV. Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.) 75 216 778 0 216 778 169 415

1. Peněžní prostředky v pokladně 76 310 0 310 313

2. Peněžní prostředky na účtech 77 216 468 0 216 468 169 102

D. Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.) 78 1 381 0 1 381 2 492

1. Náklady příštích období 79 1 160 0 1 160 2 387

2. Komplexní náklady příštích období 80 0 0 0 0

3. Příjmy příštích období 81 221 0 221 105
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Označ. 
A

PASIVA 
B

Číslo 
řádku 

C

Běžné úč. období Minulé úč. období

5 6

PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 01 523 754 480 804

A. Vlastní kapitál  
(A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.) 

02 446 187 435 205

A.I. Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.) 03 105 378 105 378

1. Základní kapitál 04 105 378 105 378

2. Vlastní podíly (-) 05 0 0

3. Změny základního kapitálu 06 0 0

A.II. Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)  07 45 008 45 008

1. Ážio 08 0 0

2. Kapitálové fondy 09 45 008 45 008

2.1. Ostatní kapitálové fondy 10 45 008 45 008

2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 11 0 0

2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchod-
ních korporací (+/-) 

12 0 0

2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 13 0 0

2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních  
korporací (+/-)

14 0 0

A.III. Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.) 15 245 935 235 039

1. Ostatní rezervní fondy 16 21 660 21 660

2. Statutární a ostatní fondy 17 224 275 213 379

A.IV.  Výsledek hospodaření minulých let (+/-)  
(A.IV.1. + A.IV.2.)

18 0 0

1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých 
let (+/-) 

19 0 0

2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 20 0 0

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 21 49 866 49 780

A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 22 0 0

B. + C. Cizí zdroje (součet B. + C.) 23 72 276 43 053

B. Rezervy (součet B.1. až B.4.) 24 7 689 7 171

1. Rezerva na důchody a podobné závazky 25 0 0

2. Rezerva na daň z příjmů 26 0 0

3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 27 0 0

4. Ostatní rezervy 28 7 689 7 171

C. Závazky (součet C.I. + C.II. + C.III.) 29 64 587 35 882

C.I. Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.) 30 9 205 9 866

1. Vydané dluhopisy 31 0 0

1.1. Vyměnitelné dluhopisy 32 0 0

1.2. Ostatní dluhopisy 33 0 0
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Označ. 
A

PASIVA 
B

Číslo 
řádku 

C

Běžné úč. období Minulé úč. období

5 6

2. Závazky k úvěrovým institucím 34 0 0

3. Dlouhodobé přijaté zálohy 35 0 0

4. Závazky z obchodních vztahů 36 0 0

5. Dlouhodobé směnky k úhradě 37 0 0

6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 38 0 0

7. Závazky - podstatný vliv 39 0 0

8. Odložený daňový závazek 40 9 205 9 866

9. Závazky - ostatní 41 0 0

9.1. Závazky ke společníkům 42 0 0

9.2. Dohadné účty pasivní 43 0 0

9.3. Jiné závazky 44 0 0

C.II. Krátkodobé závazky (součet C.II.1. až C.II.8.) 45 55 382 26 016

1. Vydané dluhopisy 46 0 0

1.1. Vyměnitelné dluhopisy 47 0 0

1.2. Ostatní dluhopisy 48 0 0

2. Závazky k úvěrovým institucím 49 0 0

3. Krátkodobé přijaté zálohy 50 6 6

4. Závazky z obchodních vztahů 51 31 388 5 210

5. Krátkodobé směnky k úhradě 52 0 0

6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 53 0 0

7. Závazky - podstatný vliv 54 0 0

8. Závazky ostatní 55 23 988 20 800

8.1. Závazky ke společníkům 56 0 0

8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 57 0 0

8.3. Závazky k zaměstnancům 58 7 836 6 620

8.4. Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění 59 4 341 3 886

8.5. Stát – daňové závazky a dotace 60 9 825 6 542

8.6. Dohadné účty pasivní 61 1 986 3 660

8.7. Jiné závazky 62 0 92

C.III. Časové rozlišení pasiv (C.III.1. + C.III.2) 63 0 0

1. Výdaje příštích období 64 0 0

2. Výnosy příštích období 65 0 0

D. Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.) 66 5 291 2 546

1. Výdaje příštích období 67 2 100 1 942

2. Výnosy příštích období 68 3 191 604
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2021

Označ. 
A

TEXT 
B

Číslo 
řádku 

C

Skutečnost v účetním období

Běžném 1 Minulém 2

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 489 824 438 241

II. Tržby za prodej zboží 02 3 874 557

A. Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.) 03 268 210 220 460

A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 04 2 762 366

2. Spotřeba materiálu a energie 05 119 600 107 089

3. Služby 06 145 848 113 005

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 07 0 0

C. Aktivace (-) 08 -661 -901

D. Osobní náklady (součet D.1. až D.2.) 09 138 465 136 763

D.1. Mzdové náklady 10 99 144 98 416

2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a 
ostatní náklady

11 39 321 38 347

2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 33 777 33 647

2.2. Ostatní náklady 13 5 544 4 700

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.) 14 24 803 26 606

E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku

15 24 632 26 599

1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného  
majetku - trvalé 

16 24 632 26 599

1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného  
majetku - dočasné

17 0 0

2. Úpravy hodnot zásob 18 0 0

3. Úpravy hodnot pohledávek 19 171 7

III. Ostatní provozní výnosy (součet III.1. až III.3.) 20 7 091 19 335

1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 170 14 254

2. Tržby z prodaného materiálu 22 4 332 3 847

3. Jiné provozní výnosy 23 2 589 1 234

F. Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.) 24 8 800 14 165

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 0 5 502

2. Prodaný materiál 26 3 539 3 371

3. Daně a poplatky 27 915 1 091

4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 518 95

5. Jiné provozní náklady 29 3 828 4 106

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 30 61 172 61 040

24



Ostravské komunikace, a.s.

Označ. 
A

TEXT 
B

Číslo 
řádku 

C

Skutečnost v účetním období

Běžném 1 Minulém 2

IV.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly 
(součet IV.1. + IV.2.) 

31 0 0

1. Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba 32 0 0

2. Ostatní výnosy z podílů 33 0 0

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 34 0 0

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 
(souč. V.1. + V.2.)

35 0 0

1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku  
- ovládající nebo ovládaná osoba

36 0 0

2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 37 0 0

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním  
majetkem 

38 0 0

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI.1. + VI.2.) 39 589 545

1. Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající 
osoba

40 0 0

2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 589 545

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 0 0

J. Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1. + J.2.) 43 0 0

J.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající 
osoba

44 0 0

2. Ostatní nákladové úroky podobné náklady 45 0 0

VII. Ostatní finanční výnosy 46 1 0

K. Ostatní finanční náklady 47 125 121

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) 48 465 424

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49 61 637 61 464

L. Daň z příjmů (součet L.1. + L.2.) 50 11 771 11 684

L.1. Daň z příjmů splatná 51 12 433 12 076

2. Daň z příjmů odložená (+/-) 52 -662 -392

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 53 49 866 49 780

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 54 0 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 55 49 866 49 780

Čistý obrat za účetní období  
= I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.

56 501 379 458 678
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Příloha k účetní závěrce sestavené 
k 31. 12. 2021

I. Základní údaje o společnosti 

1. Identifikace účetní jednotky
Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 1266/25
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, obchod-
ní rejstřík odd. B, vložka 1886.
Jediným akcionářem společnosti je Statutární město Ostrava.
 
Předmět činnosti
· Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
· Projektová činnost ve výstavbě
·  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnos-

tenského zákona
· Opravy silničních vozidel
· Zámečnictví, nástrojářství
· Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
· Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
· Silniční motorová doprava 
  ·  nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami  

o největší        
  ·  povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 

k přepravě zvířat nebo věcí,
  ·  nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami  

o největší 
  ·  povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 

k přepravě zvířat a věcí,
  ·  osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 

9 osob včetně řidiče

2. Složení statutárních a jiných orgánů
Představenstvo společnosti:
Ing. Daniel Lyčka předseda   
Ing. Miloš Novák místopředseda
Ing. Jan Zvolánek člen 

Dozorčí rada společnosti:
JUDr. Josef Babka předseda
Ing. Miloslava Pošvářová, Ph.D. místopředseda 
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. člen
Josef Videcký člen 

Ing. Miroslav Paul člen
Ing. Petra Bernfeldová člen 
Ing. František Kolařík člen 
                                                                   

3. Podíly v jiných účetních jednotkách
Obchodní společnost Ostravské komunikace, a.s. nemá podíl 
na jiných obchodních společnostech.

4. Údaje o zaměstnancích

V roce 2021 byly vyplaceny odměny představenstvu a dozorčí 
radě v celkové výši 6 397 840 Kč.

Členům představenstva, výrobnímu náměstkovi, vedoucímu 
provozu a mistrům 110 (údržba silnic), vedoucím provozů 130 
(dopravní značení),140 (signalizace a kolektory),150 (veřejné 
osvětlení, 177 (reklamy), 210 (doprava), 230 (OZ a SH), 320 
(správa budov), interní auditor  (OS 311) bylo smluvně umož-
něno užívat služební osobní vozidla. Z pořizovací hodnoty těch-
to vozidel se jim zvyšuje o 1 % základ pro výpočet daně z pří-
jmu a měsíčně je jim fakturována spotřeba pohonných hmot 
dle normy spotřeby.

Na základě žádostí byly v roce 2021 poskytnuty slevy zaměst-
nancům na dopravu ve výši 83 326,76 Kč, v roce 2020 činily 
slevy 39 678,82.

Zaměstnancům, kteří mají řádně uzavřenou dohodu o řízení 
a hmotné zodpovědnosti a platné školení pro řidiče referent-
ských vozidel lze zapůjčit osobní motorová vozidla.      
Úhrada za zapůjčení – uživateli se k základu daně připočte 
cena pronájmu odpovídající odpisům 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 OMV karty.

2020 2021

Průměrný počet  
zaměstnanců 
z toho management

223,25 
 

1

225,15 
 

1

Mzdové náklady  
zaměstnanci 
statutární orgán

91 834 tis. Kč 
 

3

92 746 tis. Kč 
 

3
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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 účetnictví a vyhlášky MF č. 
500/2002 v platném znění. Tyto obecně závazné normy má 
společnost zapracované do směrnice ředitele č. CI 3 pod ná-
zvem Systém zpracování účetnictví. Na tuto základní směrnici 
navazují dílčí směrnice, které již popisují konkrétní účetní ob-
lasti.

2. Způsoby ocenění
a) zásob nakupovaných, popřípadě vytvořených ve vlast-
ní režii
Nakupovaný materiál je evidovaný na skladě v pořizovací ceně 
– fakturační hodnota plus vedlejší náklady. Aktivovaný materiál 
a investice ve vlastní režii jsou účtovány a vedeny dle skuteč-
ných nákladů. Ceny materiálů odpovídají tržním cenám.
b) dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vy-
tvořeného vlastní činností
V roce 2021 nebyl vytvořen dlouhodobý hmotný majetek vlast-
ní činností.
c) cenných papírů a majetkové účasti
Účetní jednotka nevlastní majetkové cenné papíry a jiné ma-
jetkové 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 2021 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 2021 tyto zásady vy-
tváření opravných položek k jednotlivým složkám majet-
ku:
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 50 %
· v insolvenčním řízení - opravná položka ve výši 100 %
Účetní opravné položky
U pohledávek, které jsou více jak 12 měsíců po splatnosti jsou 
dotvářeny opravné položky do 100 % hodnoty pohledávky.
Materiál
· bez pohybu - opravná položka ve výši 100 %

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 souladu 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 společ-
nosti stanovena hranice 40 000 Kč /dle zákona č.586/1992 
Sb./. 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.
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III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

1. Dlouhodobý majetek
Přehled o dlouhodobém majetku za rok 2021 (v tis. Kč)

Třída
Počáteční 
stav 2021

Přírůstek Úbytek
Pořiz. cena 

k 31. 12. 2021
Oprávky  

k 31. 12. 2021
Zůstat. cena 
k 31.12.2021

Nehmotný majetek a jiný majetek 11 286 2 405 0  13 690 11 280 2 410

Budovy 183 565 1 212 66 184 712 97 144 87 568

Stavby 0 0 0 0 0 0

Energ. stroje a zařízení 5 804 0 0 5 804  4 770 1 034

Pracovní stroje a zařízení 39 348 5 467 89 44 726 30 754 13 972

Přístroje a zařízení 21 479 534 2 307 19 706 14 452 5 254

Dopravní prostředky 215 592 4 058 1 625 218 025 165 069 52 956

Pozemky 70 319 0 0 70 319 0 70 318

Inventář 2 618 0 1 2 617 2 240 378

Celkem 550 011 13 676 4 088 559 599 325 709 233 890

Třída
Počáteční 
stav 2020

Přírůstek Úbytek
Pořiz. cena 

k 31. 12. 2020
Oprávky  

k 31. 12. 2020
Zůstat. cena 

k 31. 12. 2020

Nehmotný majetek a jiný majetek       10 886 419 0        11 286 10 691 594

Budovy 188 059 1 441 5 935 183 565 91 049 92 517

Stavby          0 0 0 0 0 0

Energ. stroje a zařízení   5 546          298 38 5 804 4 602 1 202

Pracovní stroje a zařízení      39 256 212 120 39 348 29 220 10 127

Přístroje a zařízení 21 413          446 379 21 479 14 443 7 036

Dopravní prostředky 216 090 3 751 4 249 215 592 153 013 62 579

Pozemky  73 829 0 3 510 70 319 0 70 319

Inventář   2 367 274         24            2 618 2 147 472

Celkem    557 426 6 841 14 225 550 011 305 165 244 846

Přehled o dlouhodobém majetku za rok 2020 (v tis. Kč)

2. Oběžná aktiva
Společnost tvořila tyto opravné položky:

Opravná položka k pohledávkám Daňově uznatelná Účetní

2021 314 tis. Kč 165 tis. Kč 149 tis. Kč

2020 143 tis. Kč 136 tis. Kč 7 tis. Kč
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Položka Stav k 1. 1. 2021 Přírůstek Úbytek Stav k 31. 12. 2021

Vlastní kapitál 435 204 99 646 88 664 446 187

Základní kapitál 105 378 0 0 105 378

Ostatní kapitálové fondy 45 008 0 0 45 008

Rezervní fond        21 660    0 0        21 660

Investiční fond 212 490 11 030 0 223 520

Sociální fond 888 3 750 3 884 754

Výplata dividend 0 35 000 35 000 0

HV roku 2020 49 780 0 49 780 0

HV roku 2021 0 49 866 49 866

3. Vlastní kapitál
Změny vlastního kapitálu v průběhu účetního období (v tis. Kč)

Základní kapitál Ostravských komunikací, a.s. ve výši 105 377 646 Kč tvoří:
· 310 akcií v nominální hodnotě 85 411 Kč 
· 1 akcie v nominální hodnotě    78 900 236 Kč

4. Rezervy
Účetní jednotka v roce 2021 netvořila zákonnou rezervu na 
opravu dlouhodobého majetku.
Byla vytvořena rezerva na odměny a odvod sociálního a zdra-
votního pojištění z těchto odměn.

5. Závazky společnosti
Účetní jednotka nemá závazky po lhůtě splatnosti, splatnost 
všech závazků je v roce 2021.
Účetní jednotka účtuje o odložené dani na základě rozvahové-
ho přístupu založeného na závazkové metodě. Při aplikaci této 
metody vychází společnost z uplatnění zásady opatrnosti.

Do základu daně pro výpočet odložené daně byl zahrnut pře-
chodný rozdíl vyplývající z rozdílu zůstatkových cen dlouhodobé-
ho majetku. Jako odčitatelné rozdíly byly pro rok 2021 zahrnuty 
opravné položky k materiálu, pohledávkám a rezerva na odmě-
ny. Společnost nemá závazky po splatnosti z titulu sociálního  
a zdravotního pojištění a daní.

Do splatnosti eviduje společnost tyto závazky z titulu zdravot-
ního a sociálního pojištění a daní:
· sociální pojištění                 3 001 tis. Kč
· zdravotní pojištění                1 340 tis. Kč 
· daň z příjmu ze závislé činnosti     867 tis. Kč 
· důchodové spoření zaměstnanců                         0       Kč 

Společnost dále eviduje pohledávku na dani silniční ve výši  
162 734 Kč a závazek daně z přidané hodnoty za měsíc prosi-
nec 2021 ve výši 7 134 305 Kč. 

6. Výkaz zisku a ztráty
V roce 2021 byly poskytnuty sponzorské dary ve výši 812 tis. Kč.
Účetní jednotka nevynaložila v roce 2021 výdaje na výzkum  
a vývoj.

7. Ostatní informace
Společnost poskytla v roce 2021 odměnu statutárnímu audito-
rovi za povinný audit účetní závěrky ve výši 45 tis. Kč bez DPH.
Společnosti nejsou známy žádné skutečnosti nastalé po rozva-
hovém dni do data této účetní závěrky, především pak vliv si-
tuace kolem epidemie onemocnění COVID-19, které by mohly 
mít významný vliv na účetní závěrku k 31. 12. 2021 a finanční 
situaci společnosti v dalším období. Společnost nezaznamenala 
žádné skutečnosti, které by mohly naznačovat, že by účetní 
jednotka nemohla dále pokračovat ve své činnosti v dohledné 
budoucnosti.

Výpočet odložené daně 2021

zůstatková cena účetní 233 890 007 Kč

zůstatková cena daňová 177 531 252 Kč

rozdíl ZC - 56 358 755 Kč

nedaňové opravné položky  
k materiálu                                                                                         

75 196 Kč

nedaňové rezervy                                                                                         7 689 004 Kč

nedaňové opravné položky  
k pohledávkám                                                                                         

0

základ odložené daně - 48 445 190 Kč

sazba daně       19 %

odložená daň - 9 204 586 Kč

účtováno 2020                                                  - 9 866 855 Kč

zaúčtováno 2021, rozdíl   - 662 269 Kč
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IV. Události po rozvahovém dni

V období mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sesta-
vení účetní závěrky nenastala událost, která by významným 
způsobem měnila pohled na finanční situaci účetní jednotky,  
a to především s ohledem na:
·  situaci kolem epidemie onemocnění COVID-19, když účetní 

jednotce nejsou známy skutečnosti, které by mohly mít vý-
znamný vliv na účetní závěrku k 31. 12. 2021 a finanční situ-
aci společnosti v dalším období. 

·  situaci kolem událostí nastalých po 24. 2. 2022 způsobených 
invazí ruských vojsk na ukrajinské území. Vzniklé nejistoty  
a hospodářské dopady nemají vliv na účetní závěrku k 31. 12. 
2021.  

Společnost nezaznamenala žádné skutečnosti, které by mohly 
naznačovat, že by účetní jednotka nemohla dále pokračovat ve 
své činnosti v dohledné budoucnosti.

V Ostravě dne 31. 3. 2022

Ing. Daniel  LYČKA
Předseda představenstva a ředitel společnosti
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Zhodnocení společnosti
Zhodnocení společnosti (vlastní kapitál / základní kapitál)

Údaje z výkazu zisku a ztráty vztažené na zaměstnance

Meziroční vývoj výkonů a přidané hodnoty

2017                  2018                  2019                  2020                  2021 Období

3,57 3,78 3,98 4,18 4,23
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,9
2,0
1,9
1,0
0,5
0,0

2017                  2018                  2019                  2020                  2021 Období

371 552 392 525 408 426
438 241

489 824

Tis. Kč 
600 000 

500 000 

400 000

300 000  

200 000

100 000 

2017                  2018                  2019                  2020                  2021 Období

521,7 551,3
609,1 612,6 615,0

817,3
888,6

950,7 978,0 1001,5

184,1 222,8 221,3
275,3 273,8

Tis. Kč 
1 100 
1 000

900
800
700
600
500
400
300
200
100

0

PH / zaměstnance 

            

Os. náklady / zaměstnance 

            

HV / zaměstnance

Výkony            

Přidaná hodnota

186 653 195 607 209 537 218 339 225 488
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Zpráva o vztazích mezi ovládající  
a ovládanou osobou dle § 82 zákona  
č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 
korporacích

Společnost Ostravské komunikace, a.s. se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 25 39 65 44 zapsa-
ná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. B, vložka 1886 ze dne 22. 4. 1998, je součástí celku, ve kterém 
existují či existovaly vztahy mezi ovládající osobou a ovládanými osobami.

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 105 377 646 Kč v tomto složení:
· 310 akcií v nominální hodnotě                  85 411 Kč 
· 1 akcie v nominální hodnotě      78 900 236 Kč

Ovládající osoba má k 31. 12. 2021 majetkovou účast (alespoň 40 %) u níže uvedených obchodních společností:
Právnické osoby ovládané Statutárním městem Ostrava a jsou v obchodním vztahu s firmou Ostravské komunikace, a.s. 
za rok 2021:

Akord&Poklad, s.r.o.
Akord&Poklad, s.r.o. 
700 30 Ostrava-Zábřeh
IČ: 47973145

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 61974757

Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o.
Novoveská 1266/25
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
IČ: 06094899

OVANET a.s.
Hájkova 1100/13
702 00 Ostrava-Přívoz
IČ: 25857568

Sportovní a rekreační zařízení Města Ostravy, s.r.o.
Čkalovova 6144/20 
708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 25385691

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Ruská 3077/135 
700 30 Ostrava-Zábřeh
IČ: 25911368

Koordinátor ODIS s.r.o. 
28.října 3388/111
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 64613895

Černá louka s.r.o.
Černá louka 3235
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 26879280 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 2556/124
709 24 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 47151595

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.
Antonína Brože 3124/2
700 30 Ostrava-Zábřeh
IČ: 25816977

OZO Ostrava s.r.o. 
Frýdecká 680/444
719 00 Ostrava-Kunčice 
IČ: 62300920

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 
Čs. Armády 877/20
710 00 Ostrava-Slezská Ostrava 
IČ: 47674725

Ostravské vodárny a kanalizace a. s. 
Nádražní 28/3114
729 71 Moravská Ostrava 
IČ: 45193673
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Ostravské komunikace, a.s.

A) Vztahy mezi statutárním městem Ostravou – ovládající osobou a Ostravskými komunikacemi, a.s. – ovládanou osobou
V průběhu roku 2021 byly Ostravským komunikacím, a.s. zadávány objednávky statutárním městem Ostravou na práce v souladu 
s Příkazní smlouvou a mandátní č. smlouvy u příkazce 2499/2018/OD a č. u příkazníka 235/18/Ř/J znění, na základě smlouvy byly 
provedeny práce v celkové hodnotě 268 895 tis. Kč bez DPH, což představuje cca 54 % celkových ročních výnosů 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 komunikacím, a.s. nevznikl z tohoto vztahu žádný neoprávněný 
zisk ani újma. 

Ovládající osobou nebyly v průběhu roku 2021 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 ovládanými osobami dle § 82 zákona o obchodních korporacích.
1. Černá louka, s.r.o. 
Za prodej pohonných hmot a prodej materiálu, strojní čištění, pronájem mechanizace; průvodcovské služby
 
Ostravské komunikace, a.s. 
jako dodavatel          37 tis.  Kč bez DPH
jako odběratel     0 tis. Kč bez DPH

objednávky

2. Dopravní podnik Ostrava, a.s.
Za práce a služby – prodej materiálu a zboží, strojní čištění, dodávka el. energie, zhotovení díla; pronájem, revize, vytýčení kabelů, 
oprava SSZ, přeprava osob

Ostravské komunikace, a.s. 
jako dodavatel          606 tis. Kč bez DPH
jako odběratel                  40 tis. Kč bez DPH

smlouvy: č. 147/18/VÚ-HE/J   dodávka el. energie Frýdlantské mosty
              č. 219/18/VÚ-HE/J          dodávka el. energie Svinovské mosty
              č. 163/21/TSÚ/J  pronájem pozemků
 č. 243/21/EÚ-MTZ/K prodej posypové soli

objednávky

Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava a jsou v obchodním styku s firmou Ostravské 
komunikace, a.s. za rok 2021:

V průběhu roku 2021 byly mezi Ostravskými komunikacemi, a.s. a uvedenými osobami navázány následující obchodní 
vztahy: 

Janáčkova filharmonie, příspěvková organizace
28.října 2556/124 
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00373222

Národní divadlo moravskoslezské,  
příspěvková organizace
Čs. Legií 148/14 
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00100528

Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace
Michálkovická 1137/197 
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
IČ: 00373249

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Nemocniční 898/20
728 80 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00635162

Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, 
příspěvková organizace 
Korunní 699/49
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
IČ: 75080508
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3. Dům kultury města Ostravy, a.s.
Za prodej materiálu – pohonné hmoty

Ostravské komunikace, a.s.                
jako dodavatel          237 tis. Kč bez DPH               
jako odběratel                         0 tis. Kč bez DPH

objednávky

4. Koordinátor ODIS s.r.o.
Za práce a služby – zajišťování a provoz inteligentních zastávek

Ostravské komunikace, a.s. 
jako dodavatel      0 tis. Kč bez DPH
jako odběratel          499 tis. Kč bez DPH

smlouvy  č. 038/19/TSÚ/O                 provozování a údržba inteligentních zastávek 
              č. 254/20/TSÚ/O                oprava a údržba inteligentních zastávek

5. Opravy a údržba komunikací Ostrava, a.s.
Za práce a služby – oprava komunikací, strojní čištění komunikací, pozemní práce, údržba mostů, rekonstrukce SSZ, pronájem neby-
tových prostor, služby IT, vedení účetnictví, provádění servisních činností

Ostravské komunikace, a.s.
jako dodavatel               36 699 tis. Kč bez DPH
jako odběratel                  3 039 tis. Kč bez DPH             

smlouvy č. 028/18/VÚ-P210/O  provádění servisních činností
        č. 070/18/Ř/J   poskytování služeb IT
 č. 071/18/Ř/J   poskytování služeb účetnictví
 č. 256/18/VÚ-P210/Z  pronájem automobilu
 č. 113/18/TSÚ-RVO/N pronájem stožárů
 č. 076/18/Ř/K  kupní smlouva
 č. 077/18/Ř/K  kupní smlouva 
 č. 084/19/VÚ-P150/Z  elektro práce  
 č. 006/21/VÚ-P210  strojní čištění
 č. 024/21/VÚ-P120/Z   stavby
        č. 048/21/VÚ-P120/Z  stavby
 č. 110/21/VÚ-P150/Z VO park P. Bezruče
 č. 175/21/VÚ-P110/Z strojní pokládka živice
 č. 211/21/VÚ-P110/Z strojní pokládka živice 
 č. 232/21/VÚ-P110/Z strojní pokládka živice

objednávky

6. Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.
Za práce a služby – zimní údržba komunikací, prodej pohonných hmot, prodej soli

Ostravské komunikace, a.s.           
jako dodavatel               500 tis. Kč bez DPH 
jako odběratel                    476 tis. Kč bez DPH
    
smlouvy: č. 217/20/EÚ-MTZ/K  prodej posypové soli
 č. 236/20/VÚ-P210/O  zimní údržba komunikací
 č. 205/21/EU-MTZ/K prodej posypové soli

objednávky
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Ostravské komunikace, a.s.

7. Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Za práce a služby – dodávka vody a stočné

Ostravské komunikace, a.s.           
jako dodavatel                33 tis. Kč bez DPH 
jako odběratel                 1 312 tis. Kč bez DPH
    
smlouvy: č. 050/13/Ř/O    dodávka a odvod vody 
 č. 051/13/Ř/O    dodávka a odvod vody 
 č. 052/13/Ř/O    dodávka a odvod vody 
 č. 053/13/Ř/O    dodávka a odvod vody 
 č. 054/13/Ř/O    dodávka a odvod vody 
 č. 055/13/Ř/O    dodávka a odvod vody 
 č. 056/13/Ř/O    dodávka a odvod vody 
 č. 057/13/Ř/O    dodávka a odvod vody  
 č. 058/13/Ř/O    dodávka a odvod vody
 č. 016/19/Ř/O    dodávka a odvod vody 
 č. 017/19/Ř/O    dodávka a odvod vody
 č. 031/21/TSÚ-RVO/N pronájem sloupů VO  
    
objednávky 

8. OVANET a.s.
Za práce a služby – telekomunikační služby (hovorné, internet), elektromontážní práce, opravy Svinovské mosty, výměna stožárů VO, 
projektová dokumentace
 
Ostravské komunikace, a.s.          
jako dodavatel                     292 tis. Kč bez DPH
jako odběratel               297 tis. Kč bez DPH

smlouvy: č. 171/06/EÚ_I/O   internet
              č. 172/06/EÚ-I/O    telefony 
 č. 142/18/TSÚ-RVO/J elektronické služby 
 č. 056/19/VÚ-P320/J poskytnutí služeb el. komunikací                 
 č. 373/19/EÚ-I/J  poskytování služeb el. komunikací
 č. 374/19/EÚ-I/J  poskytování služeb el. komunikací              
 č. 375/19/EÚ-I/J   licence SLA 

objednávky

9. OZO Ostrava s.r.o. 
Za práce a služby – čištění města Studénka, strojní čištění, zapůjčení mechanizace, zimní údržba, prodej materiálu a zboží, likvidace 
odpadu, podnájem míst na reklamy

Ostravské komunikace, a.s.            
jako dodavatel                    557 tis. Kč bez DPH
jako odběratel                    252 tis. Kč bez DPH

smlouvy: č. 152/18/Ř/O      odvoz odpadu
 č. 257/21/EÚ-MTZ/K dodávka posypové soli

objednávky
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10. Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Za práce a služby – odběr elektrické energie, pronájem míst na reklamy, prodej PHM

Ostravské komunikace, a.s.          
jako dodavatel                    143 tis. Kč bez DPH
jako odběratel                      50 tis. Kč bez DPH 

smlouvy: č. 270/21/Ř/O  dodávka elektrické energie        

objednávky
 
11. Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
Za práce a služby – pronájem mechanizace s obsluhou, prodej soli, prodej materiálu, oprava vedení VO; frézování vozovek

Ostravské komunikace, a.s.            
jako dodavatel                 2 140 tis. Kč bez DPH   
jako odběratel                 1 409 tis. Kč bez DPH 

smlouvy: č. 216/20/EÚ-MTZ/K   prodej posypové soli 2020/2021
 č. 156/21/VÚ-P130/Z opěrná zeď
 č. 204/21/EÚ-MTZ/K   dodávka posypové soli
          
objednávky

12. VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Za prodej materiálu – pohonné hmoty
              
Ostravské komunikace, a.s.  
jako dodavatel                 1 035 tis. Kč bez DPH
jako odběratel                        0 tis. Kč bez DPH   

objednávky      

13. Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o.
Za prodej materiálu – pohonné hmoty
                        
Ostravské komunikace, a.s.
jako dodavatel                        0 tis. Kč bez DPH
jako odběratel                        0 tis. Kč bez DPH 

objednávky

14. Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Za prodej materiálu – pohonné hmoty

Ostravské komunikace, a.s.                  
jako dodavatel                 1 447 tis. Kč bez DPH
jako odběratel                       0  tis. Kč bez DPH   

smlouvy: č. 275/20/EU-MTZ    odběr pohonných hmot

objednávky                                      
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15. Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace
Za prodej materiálu – pohonné hmoty
      
Ostravské komunikace, a.s.                      
jako dodavatel                      31 tis. Kč bez DPH
jako odběratel                       0  tis. Kč bez DPH  

objednávky

16. Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
Za prodej materiálu – pohonné hmoty

Ostravské komunikace, a.s.
jako dodavatel                      11 tis. Kč bez DPH
jako odběratel                       0 tis.  Kč bez DPH

objednávky
             
17. Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace
Prodej materiálu – posypová sůl, oprava komunikací

Ostravské komunikace, a.s. 
jako dodavatel                    262 tis. Kč bez DPH
jako odběratel                        0 tis. Kč bez DPH

objednávky 

Veškeré obchodní vztahy v rámci podnikatelské činnosti společnosti Ostravské komunikace, a.s. v roce 2021 byly uskutečněny za 
běžných a obvyklých podmínek.
Společnosti Ostravské komunikace, a.s. v roce 2021 nevznikl žádný neoprávněný zisk ani újma.
Společnost Ostravské komunikace, a.s. spatřuje výhody plynoucí ze vztahů mezi ovládající a osobou ovládanou v tom, že tyto osoby 
jsou znalé místních poměrů v pravidelné každoroční obchodní spolupráci.
Statutární orgán společnosti Ostravské komunikace, a.s. vypracoval v souladu s ustanovením § 82 zákona č. 90/2012 Sb., zákona 
o obchodních korporacích Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a propojenými osobami do 3 měsíců od skončení 
účetního období, tj. do 31. 3. 2022.

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a propojenými osobami bude projednána v představenstvu společnosti Ost-
ravské komunikace, a.s. a následně v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích 
v dozorčí radě společnosti Ostravské komunikace, a.s.

Zpráva o vztazích se připojí k výroční zprávě podle právních předpisů upravujících účetnictví.

V Ostravě dne 31. 3. 2022

Ing. Daniel  LYČKA
Předseda představenstva a ředitel společnosti
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Ostravské komunikace, a.s.

Zpráva o poskytování informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím za rok 2021

Společnost Ostravské komunikace, a.s. se sídlem No-
voveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 
25 39 65 44 zapsaná v obchodním rejstříku  u Krajského 
soudu v Ostravě, odd. B, vložka 1886 ze dne 22. 4. 1998,  
v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobod-
ném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen “zákon o informacích”) předkládá tuto výroční zprávu za 
rok 2021 o činnosti Ostravských komunikací a.s. (dále také 
jen „OK, a.s.“) v oblasti poskytování informací podle zákona  
o informacích.

1. počet podaných žádostí o informace a počet vydaných 
rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
a) počet podaných žádostí o informace: 2 
b)  počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1
    částečně byla odmítnuta 1 žádost

2. počet podaných odvolání proti rozhodnutím: 1

3. údaje o soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání:
a)  opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci 

přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti  
o poskytnutí informace: nebylo vedeno žádné soudní řízení

b)  přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti se 
soudními řízeními o právech a povinnostech dle zákona,  
a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na 
právní zastoupení: žádné výdaje nevznikly

4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvod-
nění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:
nebyly poskytnuty žádné výhradní licence

5. údaje o stížnostech podaných na postup při vyřizování 
žádostí o informace (dále jen „stížnost“):
a) počet podaných stížností: 0
b) důvody jejího podání a stručný popis způsobu jejího vyřízení: 

6. další informace vztahující se k vyřizování žádostí o po-
skytnutí informace:
nejsou

Zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2021 se 
připojí v souladu s § 18 odst. 2 zákona o informacích k výroční 
zprávě podle právních předpisů upravujících účetnictví.

V Ostravě dne 19. 3. 2022

Ing. Daniel  LYČKA
Předseda představenstva a ředitel společnosti
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H  audit, s. r. o. 
Auditorská společnost – licence č. 227 

 
 

28. října 1610/95,  
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

mobil: 603 413 913, 603 413 914 
                             e-mail: petr.haas@haudit.cz 

 
 
 

 1 
 

 

 
ZPRÁVA  NEZÁVISLÉHO  AUDITORA 

akcionáři společnosti  
 
Výrok auditora 
 
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky účetní jednotky Ostravské komunikace, a.s.,  
se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 25396544, která se skládá 
z rozvahy k 31. 12. 2021, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2021 a přílohy této účetní 
závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. 
Údaje o společnosti Ostravské komunikace, a.s. jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky. 
 
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky 
Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,  
IČ: 25396544 k 31. 12. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící  
31. 12. 2021 v souladu s českými účetními předpisy. 
 
Základ pro výrok 

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky 
pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené 
souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji 
popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a 
Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na společnosti nezávislí a splnili 
jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní 
informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. 
 
Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě 
 
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve 
výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá 
představenstvo společnosti. 
 
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich 
povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, 
zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi 
znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví 
jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech 
významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto 
posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální 
náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda 
případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě 
ostatních informací. 
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Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že 
¥ ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, 

jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a 
¥ ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy. 

 
Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o společnosti, k nimž jsme dospěli při 
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci 
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné 
nesprávnosti nezjistili. 
 
Odpovědnost představenstva za účetní závěrku 
 
Představenstvo odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu 
s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro 
sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené 
podvodem nebo chybou. 
 
Při sestavování účetní závěrky je představenstvo povinno posoudit, zda je společnost schopna 
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jeho 
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, 
s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení společnosti nebo ukončení jeho činnosti, resp. 
kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit. 
 
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve společnosti odpovídá dozorčí rada. 
 
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 
 
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou 
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš 
výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v 
souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující 
významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a 
považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu 
mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou. 
 
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého 
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností: 

¥ Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené 
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat 
dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, 
že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než 
riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí 
podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení 
nebo obcházení vnitřních kontrol. 

¥ Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom 
mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli 
vyjádřit názor na účinnost jeho vnitřního kontrolního systému. 
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¥ Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a 
informace, které v této souvislosti představenstvo uvedlo v příloze účetní závěrky. 

¥ Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky 
představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná 
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit 
schopnost účetní jednotky nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná 
(materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v 
této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit 
modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z 
důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo 
podmínky mohou vést k tomu, že společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat. 

¥ Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda 
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému 
zobrazení. 

 
Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a 
načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných 
významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 
 
V Ostravě, dne 25. dubna 2022                                                                                   
 
 
 

 
 H audit, s.r.o. 

Ing. Miroslav Horňák, Ph.D. 
    Auditor, dekret č. 1603 
   jednatel společnosti 
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