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Základní údaje o společnosti

IDENTIFIKACE ÚČETNÍ JEDNOTKY

Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 25/1266
709 00 Ostrava − Mariánské Hory
IČ: 25396544
DIČ: CZ25396544

Společnost byla zapsána u Krajského soudu v Ostravě,
obchodní rejstřík−oddíl B, vložka 1886 dne 22. 4. 1998.

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 vyhrazených
elektrických zařízení
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií,
kabelů a vodičů
zámečnictví
opravy silničních vozidel

pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb
provoz parkovacích automatů
inženýrská, technická, plánovací a poradenská 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.455/91Sb.
technická činnost v dopravě
reklamní činnost a marketing

SLOŽENÍ STATUTÁRNÍCH A JINÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

Představenstvo:

předseda

místopředseda

člen

Ing. Jindřich Mihal

Ing. Daniel Lyčka

Ing. Miloš Novák

ředitel společnosti

ekonomický náměstek ředitele společnosti

technický náměstek ředitele společnosti

Dozorčí rada k 31. 12. 2006:

předseda

místopředseda

člen

JUDr. Josef Babka

Antonín Bína

Ing. Ivan Knižátko

člen Ing. Vladimír Stuchlý

člen Vojtěch Mynář

člen Hynek Hurník

Dozorčí rada k 22. 3. 2007:

předseda

místopředseda

člen

Josef Šrámek

Antonín Bína

JUDr. Josef Babka

člen Ing. Radomír Michniak

člen Karel Sibinský

den vzniku členství 13. 2. 2007
den vzniku funkce 22. 3. 2007

den vzniku členství 22. 1. 1999

den vzniku členství 13. 2. 2007

den vzniku členství 13. 2. 2007

den vzniku členství 13. 2. 2007

člen Václav Štolba

člen Ing. Radmila Vernerová

člen Pavel Dostál

den vzniku členství 13. 2. 2007

den vzniku členství 13. 2. 2007

den vzniku členství 6. 3. 2007

člen Hynek Hurník
den vzniku členství 22. 1. 1999
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Organizační schéma akciové společnosti
ke dni 31. 12. 2006

Obchodní oddělení
Jan Zvolánek, Dipl. ek.

Technický náměstek
Ing. Miloš Novák

Výrobní náměstek
Antonín Bína

Ekonomický náměstek
Ing. Daniel Lyčka

Oddělení  přípravy
Miroslav Krejčiřík

Oddělení silnic a mostů
Petr Proske

Oddělení dopravního
inženýrství

Ing. Margita Navrátilová

Oddělení správy
veřejného osvětlení
Petra Zatloukalová

Oddělení právní
Eva Strýčková

Oddělení finanční účtárny
Pavla Kortová

Oddělení controllingu
Ing. Antonín Šťáva

Oddělení personální
a mzdové

Blahoslava Frýdlová

Oddělení zásobování
a skladového hospodářství

David Říman

Úsek vedoucího výroby
Vítězslav Žurovec

Provoz údržby silnic
Martin Twardzik

Provoz údržby mostů
Jaroslav Prokop

Provoz údržby
dopravního značení

Ing. Pavel Švec

Provoz údržby
SSZ a kolektorů

Jiří Ponča

Provoz dopravy
a mechanizace

Pavel Švec

Provoz dílen
Hynek Hurník

Oddělení informatiky
Ing. Olga Nováková

Bezpečnostní
 a požární technik

Ing. Jonila Koubová

Provoz údržby
veřejného osvětlení

Milan Lánský

Oddělení investiční
Marie Fojtíková

Interní auditor
Vlastimil Bulawa

VALNÁ HROMADA
akciové společnosti

PŘEDSTAVENSTVO
akciové společnosti

DOZORČÍ RADA
akciové společnosti

ŘEDITEL
Ing. Jindřich Mihal
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Oddělení reklamy,
parkovacích automatů a garáží

Ing. Karel Urbanec



Úvodní slovo předsedy představenstva
a ředitele společnosti

Vážený akcionáři,

      předkládám Vám výroční zprávu Ostravských komunikací, a.s. za rok 2006.
V uplynulém roce vstoupila naše společnost do devátého roku svého působení
jako akciová společnost.
      Celkový objem výkonů pro odběratele společnosti v uplynulém roce činil
543,7 mil. Kč včetně DPH, což je nejvyšší hodnota za celou dobu existence
akciové společnosti. Již tradičně našimi nejvýznamnějšími zákazníky byli
statutární město Ostrava (415,4 mil. Kč), Ředitelství silnic a dálnic České
republiky (46,5 mil. Kč) a Správa silnic Moravskoslezského kraje (46,7 mil. Kč).
Stále významnější jsou také výkony, které byly provedeny pro další zákazníky
v celkové výši 35,1 mil. Kč.
    Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám panujícím především
zpočátku uplynulého roku jsme museli v rámci zimní údržby komunikací pro−

vádět také odvoz sněhu z centra města na místo k tomu účelu určené. Celková hodnota prací provedených pracovníky
společnosti při zimní údržbě komunikací na 361,5 km městských, krajských a státních komunikací dosáhla 52,9 mil. Kč.
      Při běžné údržbě komunikací jsme také zcela vlastními kapacitami provedli opravu 10−ti autobusových zastávek.
V rámci účelově financovaných souvislých oprav místních komunikací technicko−správní útvar společnosti, jako inve−
stor v zastoupení statutárního města Ostravy, zajistil provedení oprav 12−ti místních komunikací v celkové hodnotě
132,7 mil. Kč. Při těchto akcích naše společnost realizovala frézování, trvalé dopravní značení a zabezpečovala
investorsko−inženýrskou činnost.
      V rámci účelově financovaných oprav mostů a lávek zajistil technicko−správní útvar společnosti, opět jako investor
v zastoupení statutárního města Ostravy, provedení oprav 6−ti mostů a lávek v celkové hodnotě 55,1 mil. Kč. Opravu
mostu na ul. Malostranské jsme realizovali vlastními kapacitami. V této oblasti byla také zabezpečena inženýrsko−
investorská činnost související s přípravou a realizací jmenovitých staveb.
      V minulém roce byla prováděna běžná údržba kolektorů Frýdlantské mosty, Českobratrská, Poděbradova,
Nová Ves − Svinov, Hrušov a Centrum. V rámci účelových oprav byly vyměněny konzoly a kabelové lávky v kolektorech
Svinov a Nová Ves. Opraven byl rovněž kolektor Českobratrská, kde byly vyměněny poklopy a žebříky. V kolektorech
Svinov, Nová Ves a Českobratrská byly provedeny opravy tělesa kolektoru proti průsakům vody.
      Dopravně−inženýrská kancelář provedla na základě konkrétních objednávek výkony v objemu 3,8 mil. Kč v rámci
zpracovávání dopravně−inženýrských informací, bezpečnosti dopravy, organizace dopravy, řízení dopravy, investiční
přípravy a plánování dopravy.
      Novinkou bylo, že po celý uplynulý rok jsme prováděli běžnou údržbu veřejného osvětlení na území celého města
Ostravy pouze vlastními kapacitami. Tato změna se osvědčila s tím výsledkem, že dosažená úspora z rozsahu nám
umožnila pro rok 2007 udělat taková opatření, která budou městu Ostrava jako vlastníkovi veřejného osvětlení na
území města šetřit 3 mil. Kč za rok.
      V rámci ostatních činností byla dále prováděna údržba a zajišťování provozu parkovacích automatů, prohlídky
a dozorování prací na silnicích a mostech, vedení pasportů a registrů silnic a mostů, pokračoval převod všech pasportů
do prostředí GIS, byly prováděny odborné průzkumy, měření a reklamní činnost na sloupech veřejného osvětlení
a mostech.
      Dosažený hospodářský výsledek 22,71 mil. Kč po zdanění je výsledkem nejen kvalitativního, ale také rentabilního
zvládnutí našich zakázek při systematickém zvyšování produktivity práce v rámci jejich realizace. Jeho výše nám pak
vytváří příznivé podmínky pro zabezpečení investiční politiky společnosti a dobrých pracovních a sociálních podmínek
zaměstnanců společnosti.
      Dosažené výsledky byly docíleny vynaložením úsilí všech pracovníků společnosti, dobrou přípravou na plnění
úkolů, kvalitně připravenou technikou a celým zázemím, které je pro takový objem výkonů nutné mít k dispozici.
      Na závěr jménem představenstva děkuji orgánům statutárního města Ostravy za dobrou spolupráci, dozorčí radě
za kvalifikovaný přístup k problematice společnosti a všem našim zaměstnancům za odpovědný přístup k práci.

Ing. Jindřich Mihal
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Úvodní slovo předsedy dozorčí rady

Vážený akcionáři,

      předložená výroční zpráva věrně zobrazuje ekonomické výsledky
společnosti v uplynulém roce. Z dosažených výsledků je patrné,
že Ostravské komunikace, a.s. jsou prosperující firmou s rostoucími tržbami,
ziskem, ale také přidanou hodnotou, produktivitou práce a rostoucí průměrnou
mzdou. V současnosti je již také zřejmé, že společnost generuje dostatečné
finanční zdroje pro zabezpečení své obnovy a investiční politiky.
      V roce 2006 Ostravské komunikace, a.s. navázala dosaženými hospodář−
skými výsledky na předchozí období a potvrdila svoji dlouhodobou prosperitu,
stejně jako pozici úspěšně se rozvíjející městské společnosti na úseku údržby
a oprav komunikací a mostů, správy veřejného osvětlení, dopravního značení,
kolektorů, světelné signalizace a dalších odvětví, která jsou jejím hlavním
předmětem podnikání.
      Dosažený hospodářský výsledek umožňuje zabezpečit doplnění všech fondů společnosti, včetně fondu sociálního
a investičního, které jsou nezbytné pro její další rozvoj a uspokojování lidských zdrojů. Poskytuje však také finanční
prostor pro zabezpečení materiálně technické základny společnosti, což je neméně důležité.
      Dozorčí rada v souladu se stanovami společnosti na svém zasedání přezkoumala řádnou účetní závěrku za rok
2006, včetně zprávy auditora. Dále projednala, "Zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok
2006" a "Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a propojenými osobami" tak, jak ji upravuje § 66 a)
obchodního zákoníku. V neposlední řadě se také zabývala návrhem představenstva společnosti na rozdělení hospo−
dařského výsledku za rok 2006 a předloženou výroční zprávou. Dozorčí rada přijala k uvedeným bodům usnesení
a doporučení pro jediného akcionáře.
      Pozitivní hospodářské výsledky, kterých Ostravské komunikace, a.s. dosáhla v roce 2006 a v předchozích letech,
souvisí s aktivní činností jediného akcionáře, jeho zástupců v dozorčí radě společnosti a důslednou a otevřenou ko−
munikací s představenstvem, potažmo celým vedením firmy. Klíčový podíl na trvalém růstu výkonnosti firmy mají
zaměstnanci společnosti, kterým patří naše uznání a poděkování. Rovněž děkuji našim zadavatelům prací  a výkonů,
respektive obchodním partnerům.
      V pořadí významnosti druhou a třetí největší zakázku realizují Ostravské komunikace, a.s. pro  ČR a Moravsko−
slezský kraj při údržbě, opravách a správě komunikací a mostů, jichž jsou tito vlastníci. Tyto zakázky byly v minulosti
získány na základě úspěšných výsledků ve výběrových řízeních. Tady vidím určité riziko do budoucnosti, neboť je
zřejmé, že pokud realizované služby nebude společnost schopna i nadále poskytovat za konkurenční ceny, tak z dlou−
hodobého hlediska tyto kontrakty ztratí. Pro získání těchto zakázek na další období není prioritní spokojenost odběra−
telů s jejich stávajícím plněním, či znalost dané problematiky a vlastnění dlouhodobých zkušeností, zkrátka "know
how", ale rozhoduje výše nabídnuté ceny za realizované výkony. Proto je nutné dále pracovat na zvyšování pro−
duktivity práce a výkonnosti společnosti.
      I z tohoto důvodu je jasným cílem do budoucna fungování na tržních principech, to znamená, že společnost musí
obstát v čistě tržním prostředí, bez jakýchkoliv subvencí a podpor. Musí se umět vyrovnat s konkurenčním prostředím,
aktivně se podílet na zvyšování zaměstnanosti ve městě, či regionu a v neposlední řadě musí přinášet akcionáři přida−
nou hodnotu. Společně s těmito cíli musí zabezpečit plnění všech povinností vyplývajících z uzavřených smluv
s odběrateli.
      V závěru chci poděkovat všem zaměstnancům za aktivní přistup při plnění úkolů společnosti, představenstvu
a členům dozorčí rady jak minulým, tak stávajícím, jakož i Radě města za spolupráci a  dobrou vzájemnou komuni−
kaci při výkonu práv jediného akcionáře.
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Podnikatelská činnost společnosti v roce 2006

    V roce 2006 vstoupila společnost Ostravské komunikace, a.s. do devátého roku svého působení jako akciová
společnost. Hlavními činnostmi v souladu se statutem společnosti jsou ty činnosti, které jsou nutné pro správu a celo−
roční údržbu komunikací, jejich příslušenství a mostů na území města Ostravy, svěřených Ostravským komunikacím, a.s.
do správy statutárním městem Ostravou, Moravskoslezským krajem a ČR.

Jedná se především o tyto:

letní údržba komunikací, včetně příslušenství
zajišťování sjízdnosti v zimním období
údržba a opravy mostů a lávek
údržba dopravního značení
údržba silniční zeleně
správa místních komunikací a silnični sítě

Pro statutární město Ostravu Ostravské komunikace, a.s. dále prováděla:

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 průzkum
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 realizovala:

pronájem sloupů veřejného osvětlení pro reklamní účely
práce stavebními mechanismy
opravy a údržbu vozidel

Podnikatelská činnost pro další odběratele:

stavební práce
instalaci dopravního značení a prodej dopravních značek
instalaci 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

V rámci těchto činností Ostravské komunikace, a.s. prováděla zejména tyto práce a služby:
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Struktura hlavních odběratelů dle fakturovaných výkonů

Odběratelé

Statutární město Ostrava
− údržba komunikací, včetně příslušenství
Statutární město Ostrava
− údržba a provoz veřejného osvětlení
Údržba státní silniční sítě
Údržba krajské silniční sítě
Ostatní odběratelé, včetně prodeje
CELKEM
(uvedené částky jsou v tis. Kč, včetně DPH)

rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006

197 063

91 223
40 622
42 570
19 088

390 566

207 511

90 295
32 478
31 079
22 360

383 723

236 024

79 197
37 391
46 295
20 874

419 781

315 632

94 742
44 539
41 031
19 199

515 143

322 060

93 336
46 478
46 694
35 122

543 690
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Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí

       Dne 19. 4. 2006 provedla firma QUALIFORM, a.s. Brno periodický audit podmínek udělení certifikátu již podle
nové normy ČSN EN ISO 14001:2005, audit neshledal žádné závažné nedostatky. Společnosti byl dne 27.4. 2006
vydán certifikát podle této nové normy s platností do 30. 4. 2008.

Environmentální strategii společnosti zaměřujeme zejména na:

udržování a neustálé zlepšování systému environmentálního managementu dle požadavků normy ČSN EN ISO
14001:2005
minimalizaci negativních vlivů svých činností, produktů a služeb na životní prostředí, zdraví zaměstnanců
a obyvatel okolí areálu společnosti i všech lokalit, kde provádíme svou činnost
trvalé plnění všech příslušných zákonů vztahujících se k životnímu prostředí
hodnocení vlivu na životní prostředí ve všech oblastech, usilování o snížení celkového dopadu na životní pro−
středí a předcházení znečišťování všemi možnými způsoby
stanovování aktuálních cílů v oblasti životního prostředí
zapojení všech zaměstnanců do environmentálního programu a zajištění jejich vyškolení, které jim umožní
převzetí potřebné odpovědnosti
podporu programu zaměřeného na neustálé zlepšování v oblasti životního prostředí, včetně vhodných prostřed−
ků pro monitoring

       Pro realizaci environmentální strategie společnosti budeme uplatňovat zásady řízení dle požadavků mezinárodní
normy ČSN EN ISO 14001:2005. Předpokladem je fungující systém environmentálního managementu, který musí být
založen zejména na naplnění těchto zásad ve vztahu ke společnosti a životnímu prostředí:

Uvědomujeme si současné i potencionální vlivy své činnosti na společnost a jejich negativní působení 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 životní prostředí.
Rozhodujícím úkolem je chápat nároky na životní prostředí a následnými změnami zkvalitnit činnost společnosti v ob−
lasti životního prostředí tak, aby současně bylo dosahováno všech podnikatelských záměrů firmy.
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Informace o pracovně právních vztazích

       K 31. 12. 2006 bylo 119 zaměstnanců organizováno v odborovém svazu, což představuje 41,7% všech zaměst−
nanců naší společnosti. V lednu 2007 bylo podpisem Kolektivní smlouvy na rok 2007 úspěšně ukončeno kolektivní
vyjednávání vedení společnosti s odborovým svazem. Předmětem Kolektivní smlouvy je stanovení a upřesnění pod−
mínek týkajících se pracovněprávních vztahů, mzdových, sociálních a dalších nároků zaměstnanců, včetně bezpeč−
nosti 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 na zaměstnance:

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 na pracovní 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 zaměstnanců
společnosti
společnost vynaložila nemalé prostředky na péči o zaměstnance v dalších oblastech sociální sféry jako je stra−
vování, rekreace, dovolené a podobně
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Předpokládaný vývoj činnosti společnosti v roce 2007
a následujících letech

Společnost se zaměří na tyto základní oblasti:

− v oblasti zimní údržby komunikací
Maximální organizační a technickou přípravu, optimální předzásobení posypovou solí a inertními materiály, zvyšení
kontroly činnosti mechanismů při využití systému GPS. Zdokonalování řidičských dovedností 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 informací) o sjízdnosti komunikací ve správě společnosti. Prohloubení sou−
činnosti a spolupráce při řešení úkolů zimní údržby komunikací s těmito subjekty: DPO, a.s., PČR−DI, MP, CTV a HZS.

− v oblasti letní údržby 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 po−
zornosti bude i nadále čistota komunikací, a to nejen těch, které jsou v majetku města, ale i ostatních. Ve větší míře
uplatňovat moderní a zejména časově méně náročné opravy s cílem zkrácení lhůt pro uzavírky opravovaných úseků
při výškové opravě uličních vpustí, revizních šachtic a dalších činnostech. Spolupracovat na tvorbě geografického
informačního systému ve formě sběru a průběžné aktualizace dat. V kolektorech přijímat opatření k řešení průsaků
vody do tělesa kolektorů. Čelit snahám o neopravněná vniknutí do kolektorů lepší součinností s městskou policií
a posílením bezpečnostních opatření.

− v oblasti dopravního inženýrství
Zdokonalování činnosti při využívání nově pořízených programů, s důrazem zejména na vyhodnocení dopravní neho−
dovosti a sčítání intenzit dopravy.
Zajištění programového vybavení pro modelování dopravy na komunikační síti v Ostravě, včetně postupného napl−
nění databáze a přípravy pro jeho využití. Zdokonalování činnosti při využívání stávajícího programového vybavení.

− v oblasti digitalizace pasportů
Pokračování sběru dat pro software Kanaliz, aktualizace spojená s činností výrobních úseků a postupné doplňování
dalších údajů pasportu uličních vpustí, pokračování sběru dat o stavu, trasách a parametrech jejich přípojek, vč. za−
kreslení a naplňování databáze. Dále vkládání dat po sběru v terénu do programu VEOSKOL a aktualizace pasportu
veřejného osvětlení. U ostatních pasportů pokračovat v jejich naplňování daty včetně pravidelné aktualizace.

− v oblasti údržby pozemních komunikací a oprav mostů
Zajistit inženýrsko−investorskou činnost v přípravě a realizaci oprav místních komunikací v objemu 96 mil. Kč
a oprav mostů a lávek na místních komunikacích v objemu 57 mil. Kč.

− v oblasti provozu 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 realizace doplňkového nasvětlování přechodů pro chodce.

− v oblasti ochrany životního prostředí
Obhájit získaný certifikát EMS podle nové normy ČSN EN ISO 14001:2005.

− v oblasti zajištění zakázky
Úspěšně realizovat zakázky od statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a ČR, a tím si zajistit výchozí
pozici pro udržení těchto zakázek i v budoucnosti.
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− v oblasti strategie firmy
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 zdatnosti zamě−
stnanců především vzhledem k rostoucím nárokům na kvalitu poskytovaných služeb. Prioritou je tedy maximální
a trvalé uspokojování potřeb našich zákazníků.

Organizační složka v zahraničí
Účetní jednotka nemá organizační složku podniku v zahraničí.
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Rozvaha v plném rozsahu
ke dni 31. 12. 2006

Aktiva Min. uč. období
Netto

AKTIVA CELKEM
Pohledávky za upsaný základní kapitál
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek

Software
Ocenitelná práva
Goodwill
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Základní stádo a tažná zvířata
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Podíly v ovládaných a řízených osobách
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Půjčky a úvěry − ovládající a řídící osoba, podstatný vliv
Jiný dlouhodobý finanční majetek
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Výrobky
Zvířata
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky − ovládající a řídící osoba
Pohledávky − podstatný vliv

Běžné účetní období
NettoKorekceBrutto

415 157 − 113 115 282 042 266 659
0 0 0 0

272 469 − 131 411 141 058 140 813
6 169 − 3 655 2 514 3 283

Zřizovací výdaje
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

169
0

− 169
0

0
0

0
0

5 415
476

− 2 936
− 476

2 479
0

3 238
0

0
109

0
− 74

0
35

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

266 300
70 830

− 127 756
0

138 544
70 830

137 530
70 830

87 294
138 876

− 33 684
− 102 530

53 610
36 346

55 202
35 362

0
0

0
0

0
0

0
0

4
244

0
0

4
244

4
425

0 0 0 0
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Dlouhodobý finanční majetek

− 30 948
0

8 458
0

− 22 490
0

− 24 293
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

141 322
21 159
20 921

− 1 704
− 903
− 903

139 618
20 256
20 018

124 202
15 236
15 236

238
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

238
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Odložená daňová pohledávka

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky − ovládající a řídící osoba
Pohledávky − podstatný vliv

59 609
54 315

0
0

0
0

0
0

0
0

Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Stát − daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní

0
0

104
175

4 365

0
0
0
0
0

0
0

0
0

− 801
− 801

58 808
53 514

31 256
26 046

104
175

4 365

196
300

3 949
Jiné pohledávky 650 0
Krátkodobý finanční majetek
Peníze
Účty v bankách
Krátkodobé cenné papíry a podíly

60 554
154

60 400
0

0
0 0 0

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení
Náklady příštích období
Komplexní náklady příštích období
Příjmy příštích období

0
1 366
1 335

0
31

0
0
0
0
0

0 0

0
0

650
60 554

154

765
77 710

412
60 400 77 298

1 366
1 335

0
31

1 644
1 632

0
12

(uvedené částky jsou v tis. Kč)
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Rozvaha v plném rozsahu
ke dni 31. 12. 2006

Pasiva Stav v minulém
účetním období

PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Základní kapitál

Kapitálové fondy
Emisní ážio
Ostatní kapitálové fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
Statutární a ostatní fondy
Výsledek hospodaření minulých let
Nerozdělený zisk minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/−)
Cizí zdroje
Rezervy
Rezervy podle zvláštních právních předpisů

Ostatní rezervy
Dlouhodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Závazky − ovládající a řídící osoba
Závazky − podstatný vliv
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
Dlouhodobé přijaté zálohy
Vydané dluhopisy
Dlouhodobé směnky k úhradě
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky
Odložený daňový závazek
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Závazky − ovládající a řídící osoba
Závazky − podstatný vliv
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

266 659

123 378

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (−)
Změny základního kapitálu

0
0

0

0
0

27 312

Rezerva na důchody a podobné závazky
Rezerva na daň z příjmů

0
0
0
0
0

0

0
0
0

Stát − daňové závazky a dotace
Krátkodobé přijaté zálohy
Vydané dluhopisy
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky

0

Bankovní úvěry a výpomoci
Bankovní úvěry dlouhodobé
Krátkodobé bankovní úvěry
Krátkodobé finanční výpomoci

0
0

Časové rozlišení
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období

0
1 118

(uvedené částky jsou v tis. Kč)

Stav v běžném
účetním období

282 042
234 095 214 388
123 378
123 378 123 378

0
0

45 008 45 008
0

45 008 45 008
0
0

42 999 30 557
4 045 3 245

38 954
0
0
0

0
0
0

22 710
46 947
10 400

15 445
51 153

6 151
10 400

0
0
0

6 151
0
0
0

4 544 5 243

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0

4 544 5 243
32 003
10 893

39 759
27 171

0
0
0

5 407
3 131
8 015

67

5 279
2 931
1 285

30
0

4 497
− 7

4 497
105

0
0

0
0

0
0

1 000 1 118
0

1 000
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Výkaz zisku a ztráty
ke dni 31. 12. 2006

Text
Minulém

Skutečnost v účetním období
Běžném

TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže
VÝKONY

Aktivace
Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
TRŽBY Z PRODEJE DLOUHODOBÉHO MAJETKU A MATERIÁLU
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje materiálu

Prodaný materiál
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY
Ostatní provozní náklady
PŘEVOD PROVOZNÍCH VÝNOSŮ
PŘEVOD PROVOZNÍCH NÁKLADŮ
Provozní výsledek hospodaření
TRŽBY Z PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ A PODÍLŮ
Prodané cenné papíry a podíly
VÝNOSY Z DLOUHODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
VÝNOSY Z KRÁTKODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU
Náklady z finančního majetku
VÝNOSY Z PŘECENĚNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ A DERIVÁTŮ
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
VÝNOSOVÉ ÚROKY

918 691
908 689
10 2

Tržby za prodej vlastních výrobků
Změna stavu zásob vlastní činnosti

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

Nákladové úroky
OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY
Ostatní finanční náklady
PŘEVOD FINANČNÍCH VÝNOSŮ
Převod finančních nákladů
Finanční výsledek hospodaření
Daň z příjmu za běžnou činnost
Splatná
Odložená
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY
Mimořádné náklady
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
Splatná
Odložená
Mimořádný výsledek hospodaření
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/−)
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ (+/−)
Výsledek hospodaření před zdaněním

(uvedené částky jsou v tis. Kč)

455 188 439 806

2 068
308 390

452 882
238

4 075
311 425

435 731
0

102 727
205 663
146 808

96 791

108 053
203 372
128 383

94 183
68 977

966
24 651
2 197

67 020
966

24 125
2 072

568
13 985
3 083

653

535
14 375
4 167

588
2 430

1 514
5 327

1 514
0

3 579

2 440
176

2 466
26

781
2 709

0
0

29 778

1 137
2 495

0
0

19 457
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 152 707
0
0

247
0
0

0
0

365
0
0

905
7 973
8 672
− 699

22 710

342
4 354
3 711

643
15 445

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

22 710
30 683

15 445
19 799
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Příloha k účetní závěrce
sestavené ke dni 31. 12. 2006

IDENTIFIKACE ÚČETNÍ JEDNOTKY

Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 25/1266
709 00 Ostrava − Mariánské Hory
IČ: 25396544
DIČ: CZ25396544

Společnost byla zapsána u Krajského soudu v Ostravě,
obchodní rejstřík−oddíl B, vložka 1886 dne 22. 4. 1998.
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 vyhrazených
elektrických zařízení
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií,
kabelů a vodičů
zámečnictví
opravy silničních vozidel

pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb
provoz parkovacích automatů
inženýrská, technická, plánovací a poradenská 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.455/91Sb.
technická činnost v dopravě
reklamní činnost a marketing

SLOŽENÍ STATUTÁRNÍCH A JINÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2006

Představenstvo:

předseda

místopředseda

člen

Ing. Jindřich Mihal

Ing. Daniel Lyčka

Ing. Miloš Novák

ředitel společnosti

ekonomický náměstek ředitele společnosti

technický náměstek ředitele společnosti

Dozorčí rada:

předseda

místopředseda

člen

JUDr. Josef Babka

Antonín Bína

Ing. Ivan Knižátko

člen Ing. Vladimír Stuchlý

člen Vojtěch Mynář

člen Hynek Hurník

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

PODÍLY V JINÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTKÁCH

      Obchodní společnost Ostravské komunikace, a.s. nemá podíl na jiných obchodních společnostech.
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ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH

Průměrný počet zaměstnanců

rok 2005 rok 2006

295,8 294,7

      V roce 2006 byly vyplaceny odměny představenstvu a dozorčí radě v celkové výši 966 000,− Kč.

INFORMACE O ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ

z toho management

Mzdové náklady zaměstnanců

z toho mzdové náklady managementu

4

67 020 tis. Kč

3 153 tis. Kč

4

68 977 tis. Kč

3 364 tis. Kč

      Členům představenstva, výrobnímu náměstkovi, vedoucímu výroby, vedoucímu dopravy a vedoucímu provozu 220
(dílny), 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 spotřeba pohonných hmot dle normy spotřeby.

      Na základě žádosti byly v roce 2006 poskytnuty slevy zaměstnancům na dopravu ve výši 44 097,50 Kč. V roce
2005 činily tyto slevy 34 692,− 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 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 nádrží Bencalor, případně
dle ceny tankování přes CCS karty.

ZMĚNY V ORGANIZAČNÍ STRUKTUŘE SPOLEČNOSTI

      Během uplynulého období nedošlo ke změnám v organizační struktuře společnosti.

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.7/2005 pod názvem Systém zpracování účetnictví. Na tuto základní směrnici navazují dílčí směrnice, které již popi−
sují konkrétní účetní oblasti.

a) zásob nakupovaných, popřípadě vytvořených ve vlastní režii

ZPŮSOB OCENĚNÍ

Nakupovaný materiál je evidovaný na skladě v pořizovací ceně − fakturační hodnota plus vedlejší náklady. Aktivo−
vaný materiál a investice ve vlastní režii jsou účtovány a vedeny dle skutečně naběhlých nákladů. Ceny materiálů
odpovídají tržním cenám.

b) dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností
Vlastní činností byl v roce 2006 vytvořen dlouhodobý hmotný majetek ve formě postavení oploceného přístřešku
na kola a motorky ve finanční výši 345 838,− Kč.

c) cenných papírů a majetkové účasti
Účetní jednotka nevlastní majetkové cenné papíry a jiné majetkové účasti.
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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.

ZMĚNY ZPŮSOBU OCEŇOVÁNÍ, POSTUPU ODPISOVÁNÍ A POSTUPU ÚČTOVÁNÍ

      V roce 2006 společnost Ostravské komunikace, a.s. nezměnila způsoby oceňování, odpisování a účtování.

      Účetní jednotka zpracovává účetnictví a ekonomické evidence v informačním systému mySAP Business Suite
(dála jen mySAP), který byl ve společnosti implementován k 1. 1. 2004.

ZPŮSOB STANOVENÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK K MAJETKU

Účetní jednotka stanovila pro rok 2006 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
nad 36 měsíců po splatnosti − opravná položka ve výši 100%
nad 24 měsíců po splatnosti − opravná položka ve výši 66%
nad 12 měsíců po splatnosti − opravná položka ve výši 33%

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%

ZPŮSOB SESTAVENÍ ODPISOVÝCH PLÁNŮ PRO DLOUHODOBÝ MAJETEK A POUŽITÉ ODPISOVÉ METODY
PŘI STANOVENÍ ÚČETNÍCH ODPISŮ

      Odpisy majetku jsou prováděny na počítači programem mySAP měsíčně rovnoměrnými odpisy v souladu se záko−
nem o daních z příjmu č.586/1992 Sb.

      Odpisový plán je sestaven počítačovým programem mySAP dle odpisových skupin. Účetní jednotka stanovuje
doby použitelnosti tohoto majetku. Daňové odpisy se řídí zákonem o daních z příjmu.

      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 hasící přístroje, které se evidují i při hodnotě nižší.
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

DLOUHODOBÝ MAJETEK

Zůstat. cena
k 31.12.2005

Přehled o dlouhodobém majetku za rok 2005 (v tis. Kč)

Oprávky k
31.12.2005

Pořiz. cena
31.12.2005Přírůstek

Počáteční
stav 2005Třída Úbytek

Nehmotný majetek

Budovy

Stavby

Energ. stroje a zařízení

Pracovní stroje a zařízení

Dopravní prostředky

Pozemky

Inventář

4 651 1 147 114 5 684 2 397 3 287

83 587

2 511

2 049

14 529

10 606

CELKEM

Přístroje a zařízení

91 582

66 922

3 248

279 685

1 873

339

0

670

1 104

3 402

3 908

417

12 860

0

166

0

0

467

98

0

307

1 152

85 460

2 684

2 049

15 199

11 243

94 886

70 830

3 358

291 393

30 779

2 163

1 605

8 934

7 614

70 737

0

2 481

126 710

54 681

521

444

6 265

3 629

24 149

70 830

877

164 683

Zůstat. cena
k 31.12.2006

Přehled o dlouhodobém majetku za rok 2006 (v tis. Kč)

Oprávky k
31.12.2006

Pořiz. cena
31.12.2006ÚbytekPřírůstek

Počáteční
stav 2006Třída

Nehmotný majetek

Budovy

Stavby

Energ. stroje a zařízení

Pracovní stroje a zařízení

Dopravní prostředky

Pozemky

Inventář

5 684 516 28 6 172 3 653 2 519

85 460

2 684

2 049

15 199

11 243

CELKEM

Přístroje a zařízení

94 886

70 830

3 358

291 393

1 488

346

107

5 206

1 364

7 818

275

17 120

0

2 684

0

1 111

0

0

222

5 341

86 948

346

2 156

19 109

11 496

102 704

70 830

3 411

303 172

33 684

0

1 689

11 061

8 876

78 349

0

2 555

139 867

53 264

346

467

8 048

2 620

24 355

70 830

856

163 305

0

1 296

      V roce 2006 byly provedeny převody z účtu 021200 (stavby) ve výši 2 683 509,− Kč ve prospěch účtu 021000
(budovy) ve výši 61 696,− Kč, dále ve prospěch účtu 021400 (pracovní stroje a zařízení) ve výši 2 055 199,− Kč a ve
prospěch účtu 021500 (přístroje a zařízení) ve výši 566 614,− Kč. V Přehledu o dlouhodobém majetku za rok 2006
se to projevilo ve sloupcích přírůstek a úbytek.

      Ostravským komunikacím, a.s. byly z rozpočtu statutárního města Ostravy poskytnuty tyto investiční dotace:

Značkovací stroj Hofman                                           3 000 000,− Kč
Nákladní automobil Mercedes−Benz Actros,
(nosič výměnných nástaveb)                                       7 000 000,− Kč

CELKEM                                                                    10 000 000,− Kč
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OBĚŽNÁ AKTIVA

Opravná položka k pohledávkám

Společnost tvořila tyto opravné položky:

Daňově uznatelná

2005

2006

328 tis. Kč

465 tis. Kč

449 tis. Kč

789 tis. Kč

Opravná položka k zásobám Daňově neuznatelná

Stav k 31. 12. 2005

Stav k 21. 12. 2006

166 tis. Kč

903 tis. Kč

2005

2006

VLASTNÍ KAPITÁL

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

ÚbytekPřírůstekPoložka Stav k 31. 12. 2006Stav k 1. 1. 2006

Vlastní kapitál

Základní kapitál

Ostatní kapitálové fondy

Rezervní fond

Investiční fond

Výplata tantiém

Hospodářský výsledek roku 2005

Hospodářský výsledek roku 2006

214 388

Sociální fond

4 045

38 570

384

0

0

38 155 18 448 234 095

123 378 0 0 123 378

45 00845 008 0 0

08003 245

011 29527 275

2 6533 00037

3503500

0 15 44515 445

22 710022 7100

      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

REZERVY

      V souladu se Zákonem o rezervách č.593/92 Sb. se účetní jednotka rozhodla vytvořit zákonnou rezervu na opravu
dlouhodobého majetku ve výši 10 400 000,− Kč s tím, že ve zdaňovacím období 2005 vytvořila část rezervy ve výši
5 200 000,− Kč a ve zdaňovacím období 2006 vytvořila druhou část rezervy ve výši 5 200 000,− Kč.

ZÁVAZKY SPOLEČNOSTI

      Účetní jednotka nemá závazky po lhůtě splatnosti, splatnost všech závazků je v roce 2007.

      Účetní jednotka účtuje o odložené dani na základě rozvahového přístupu založeném na závazkové metodě. Při
aplikaci této metody vychází společnost z uplatnění zásady opatrnosti.
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UDÁLOSTI PO ROZVAHOVÉM DNI

Zůstatková cena daňová

Zůstatková cena účetní

Rozdíl ZC

Výpočet odložené daně 2006

Základ odložené daně

Odložený daňový závazek

Zůstatek k 31. 12. 2005

163 305 018,− Kč

Sazba daně v r. 2006

− 18 934 137,− Kč

− 18 934 137,− Kč

24%

− 4 544 192 ,88 Kč

− 5 243 038,35 Kč

      Do základu daně pro výpočet odložené daně byl zahrnut pouze přechodný rozdíl vyplývající z rozdílu zůstatko−
vých cen dlouhodobého majetku. Jako odčitatelné rozdíly nebyly pro rok 2006 zahrnuty žádné opravné položky k po−
hledávkám a zásobám z důvodů nízké pravděpodobnosti jejich daňového uplatnění v dalších letech.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

144 370 881,− Kč

Zůčtováno 2006, rozdíl 698 845,47 Kč

      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                                                            2 168 tis. Kč
zdravotní pojištění                                                             963 tis. Kč
daň z příjmu ze závislé činnosti                                         929 tis. Kč

      Společnost dále eviduje závazek za státním rozpočtem na dani z přidané hodnoty ve výši 1 467 839,− Kč a pohle−
dávku na dani silniční ve výši 94 847,− Kč.

V roce 2006 byly poskytnuty sponzorské dary ve výši 104 tis. Kč.

Účetní jednotka nevynaložila v roce 2006 výdaje na výzkum a vývoj.

      V období mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastala událost, která by
významným způsobem měnila pohled na finanční situaci účetní jednotky.
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Přehled o peněžních tocích
(cash flow)

Skutečnost v účetním období v tis. Kč
MinulémBěžném

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 77 710 55 005

Text

PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VYDĚLEČNÉ ČINNOSTI (provozní činnost)
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 30 683 19 799
Úprava o nepeněžní operace 17 667 11 579
Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny
a dále umořování opravné položky k majetku 13 985 14 375
Změna stavu opravných položek, rezerv 5 487 − 1 286
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů −, do nákladů + − 653 − 562
Výnosy z dividend a podílů na zisku (−) 0 0
Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitálových úroků a vyúčtované výnosové úroky (−) − 1 152 − 707
Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 0 − 241
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu 48 350 31 378
Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu − 41 631 6 039
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/−), aktivních účtů časového rozlišení − 27 952 − 6 516
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/−), pasivních účtů časového rozlišení − 7 756 11 904
Změna stavu zásob (+/−) − 5 923 651
Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů 0 0
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 6 719 37 417
Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (−) 0 0
Přijaté úroky (+) 1 152 707
Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně za minulé období (−) − 8 672 − 3 496
Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný
hospodářský výsledek, včetně uhrazené splatné daně z příjmu z mimořádné činnosti 0 0
Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) 0 0
Čistý peněžní tok z provozní činnosti − 801 34 628
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv − 14 230 − 9 306
Příjmy z prodeje stálých aktiv 653 588
Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti − 13 577 − 8 718
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTI
Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na peněžní prostředky a ekvivalenty 0 0
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty − 2 778 − 3 205
Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+) 0 0
Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům (−) 0 0
Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 0
Úhrada ztráty společníky (+) 0 0
Přímé platby na vrub fondů (−) − 2 778 − 3 205
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně (−) 0 0
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti − 2 778 − 3 205
Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků − 17 156 22 705
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 60 554 77 710
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Zpráva auditora

Auditorská společnost − licence č.227

Petroncova 648/4, Ostrava − Zábřeh
tel.+fax: 59 693 2085

mobil: 603413913, 603413914
e−mail: haudit@haudit.cz

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
akcionáři společnosti

Zpráva o účetní závěrce

Na základě provedeného auditu jsme dne 9. 3. 2007 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy,
zprávu následujícího znění:

"Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku k 31. 12. 2006 společnosti Ostravské komunikace, a.s., Ostrava − Mariánské Hory,
Novoveská 25/1266, IČ: 25396544, tj. rozvahu k 31. 12. 2006, výkaz zisku a ztráty za období od 1. 1. 2006 do
31. 12. 2006 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti
Ostravské komunikace, a.s. jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán
společnosti. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným
zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit
a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Naši úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zá−
konem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů
České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak,
abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech
uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní
závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor
přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení
vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též za−
hrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posou−
zení celkové prezentace účetní závěrky.
Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti
Ostravské komunikace, a.s., Ostrava − Mariánské Hory, Novoveská 25/1266, IČ: 25396544 k 31. prosinci 2006
a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2006 v souladu s českými účetními předpisy."

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti
Ostravské komunikace, a.s. k 31. 12. 2006. Za sestavení zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti
Ostravské komunikace, a.s. Našim úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích.

Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy vztahujícími se k prověrce a souvisejícími
aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli pro−
věrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena
především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření
věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme nepro−
váděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.
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Ing. Miroslav Horňák, Ph.D.
auditor, dekret č. 1603

jednatel společnosti

Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích
mezi propojenými osobami společnosti Ostravské komunikace, a.s. k 31. 12. 2006.

Zpráva o výroční zprávě

Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti Ostravské komunikace, a.s. s výše uvedenou účetní závěrkou.
Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti Ostravské komunikace, a.s. Našim úkolem je
vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami 
Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli ověření tak, abychom
získali přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem
zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme pře−
svědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho  názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti Ostravské komunikace, a.s. k 31. 12. 2006
ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

V Ostravě 20. 3. 2007
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Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a propojenými
osobami dle § 66 a) Obchodního zákoníku

310 akcií v nominální hodnotě                       100 000,− Kč
1 akcie v nominální hodnotě                     92 377 646,− Kč

Ovládající osoba:

Ovládající osoba vlastní všechny akcie Ostravských komunikací, a.s. v celkové výši 123 377 646,− Kč v tomto složení:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí č. 8
729 30 Ostrava
IČ: 0084541

Ovládající osoba má k 31. 12. 2006 majetkovou účast (alespoň 40% u a.s. a 1% u s.r.o.) u níže uvedených obchodních
společností − propojené osoby:

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
701 71 Ostrava−Moravská Ostrava
IČ: 61974757

Hotel ATOM Ostrava, spol. s r.o.
Zkrácená 2703
704 00 Ostrava−Zábřeh
IČ: 25386727

Sportovní a rekreační zařízení
města Ostravy, s.r.o.
Generála Sochora 1378
708 00 Ostrava−Poruba
IČ: 25385691

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

Ostravské městské lesy, s.r.o.
A. Brože 2/3124
700 30 Ostrava−Zábřeh
IČ: 25816977

Dům kultury města Ostravy, a.s.
ul. 28 října 124/2556
702 00 Ostrava−Moravská Ostrava
IČ: 47151595

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
Čs. armády 20
710 00 Ostrava−Slezská Ostrava
IČ: 47674725

Vědecko−technologický park
Ostrava, a.s.
Technologická 372/2
708 00 Ostrava−Pustkovec
IČ: 25379631

KOORDINÁTOR ODIS s.r.o.
Na Hradbách 1440/16
702 00 Ostrava−Moravská Ostrava
IČ: 64613895

Garáže Ostrava, a.s.
Výstaviště Černá louka 1167
Pavilon K
728 26 Ostrava−Moravská Ostrava
IČ: 25360817

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

Krematorium Ostrava, a.s.
Těšínská 710
710 07 Ostrava−Slezská Ostrava
IČ: 25393430

Dům kultury Akord Ostrava−Zábřeh, s.r.o.
náměstí SNP 1
704 00 Ostrava−Zábřeh
IČ: 47973145

Ostravské výstavy, a.s.
Výstaviště Černá louka
728 26 Ostrava
IČ: 25399471

Společnost pro využití letiště
Ostrava−Mošnov, a.s.
Obchodně podnikatelský areál,
budova čp. 316/61
742 51 Mošnov
IČ: 60792914

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Ruská 3077/135
700 30 Ostrava−Zábřeh
IČ: 25911368
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V průběhu roku 2006 byly mezi Ostravskými komunikacemi, a.s. a uvedenými osobami navázány následující
obchodní vztahy:

A)       Vztahy mezi statutárním městem Ostravou − ovládající osobou a Ostravskými komunikacemi, a.s. − ovládanou
       osobou.

       V průběhu roku byly Ostravským komunikacím, a.s. zadávány objednávky statutárním městem Ostravou 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 415 396 tis. Kč včetně DPH, což před−
stavuje cca 76,4% 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 komunikacím, a.s. nevznikl z tohoto vztahu žádný neoprávněný zisk ani újma.

      Ostravské komunikace, a.s. uzavřela se statutárním městem Ostravou Smlouvu o poskytnutí účelové investiční
dotace evid. č. 1352/2005/OD ze dne 4. 7. 2005. Dne 12. 10. 2005 byl uzavřen dodatek č. 1 a dne 28. 12. 2005 
dodatek č. 2 k této smlouvě. Investiční dotace byly využity pro zhodnocení majetku ovládané osoby v roce 2006.

      Na základě rozhodnutí ovládající osoby, tj. statutárního města Ostravy, provozuje ovládaná osoba, tj. Ostravské
komunikace, a.s. od února 2003 patrové garáže v Ostravě − Dubině. Za rok 2006 vznikla Ostravským komunikacím, a.s.
z tohoto titulu ztráta ve výši 532 tis. Kč. Významnou měrou se na ztrátě projevil podíl střediska na správní režii celé
společnosti ve výši 732 tis. Kč. Bez tohoto podílu správní režie je hospodaření střediska ziskové. Ovládající osoba

2nahrazuje tuto ztrátu ovládané osobě symbolickou cenou nájemného za budovu garáží ve výši 1,− Kč za m /rok.
Představenstvo společnosti předpokládá, že v následujících obdobích bude hospodaření garáží natolik ziskové,
že pokryje i náklady na podíl na správní režii.

      Ovládající osobou nebyly v průběhu roku 2006 uděleny další pokyny, na základě kterých by vznikla nebo v bu−
doucnu vznikne Ostravským komunikacím, a.s. 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)

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Za práce − údržba a opravy vozidel, oprava kolejiště, prodej materiálu, zimní údržba komunikací.
Služby − pronájem sloupů pro reklamní účely, dopravní inženýrské změny na SSZ.
Ostravské komunikace, a.s.     jako dodavatel
                                               jako odběratel

883 tis. Kč
723 tis. Kč

1.

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
Za práce − zimní údržba, prohlídky vozidel, prodej materiálu.
Ostravské komunikace, a.s.     jako dodavatel
                                               jako odběratel

11 tis. Kč
  0 tis. Kč

2.

OZO Ostrava s.r.o.
Za služby − odvoz a likvidace komunálního odpadu, prohlídky motorových vozidel,
pronájem místa na stožárech veřejného osvětlení.
Ostravské komunikace, a.s.     jako dodavatel
                                               jako odběratel

  63 tis. Kč
205 tis. Kč

3.

4. Ostravské městské lesy, s.r.o.
Za práce a služby − zimní údržba komunikací, náhradní výsadba.
Ostravské komunikace, a.s.     jako dodavatel
                                               jako odběratel

    0 tis. Kč
293 tis. Kč

5. Krematorium Ostrava, a.s.
Za služby − prodej materiálu.
Ostravské komunikace, a.s.     jako dodavatel
                                               jako odběratel

    4 tis. Kč
    0 tis. Kč
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Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Za služby − pronájem reklamních ploch, prodej materiálu, výkony montážní plošiny a válce, pronájem
místa na stožárech veřejného osvětlení
Ostravské komunikace, a.s.     jako dodavatel
                                               jako odběratel

65 tis. Kč
25 tis. Kč

6.

Dům kultury města Ostravy, a.s.
Za služby − prodej materiálu.
Ostravské komunikace, a.s.     jako dodavatel
                                               jako odběratel

  2 tis. Kč
  0 tis. Kč

7.

OVANET a.s.
Za služby − telekomunikační služby.
Ostravské komunikace, a.s.     jako dodavatel
                                               jako odběratel

    0 tis. Kč
289 tis. Kč

8.

Vědecko−technologický park Ostrava, a.s.
Za služby − pronájem míst na reklamy.
Ostravské komunikace, a.s.     jako dodavatel
                                               jako odběratel

    1 tis. Kč
    0 tis. Kč

9.

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Za služby − čištění, pronájem reklamních ploch, prodej materiálu.
Ostravské komunikace, a.s.     jako dodavatel
                                               jako odběratel

45 tis. Kč
  0 tis. Kč

10.

      Veškeré obchodní vztahy byly uskutečněny za běžných podmínek a Ostravským komunikacím, a.s. tím nevznikl
žádný neopravněný 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 § 66 a) Obchodního zákoníku
bude projednána v představenstvu Ostravských komunikací, a.s. a v dozorčí radě Ostravských komunikací, a.s.
do 11. 5. 2007.

      V Ostravě dne 22. 3. 2007

Ing. Jindřich Mihal
předseda představenstva

společnosti Ostravské komunikace, a.s.
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