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Úvodní slovo předsedy
dozorčí rady společnosti
Vážený akcionáři, obchodní partneři, přátelé,

s potěšení mohu konstatovat, že městská společnost Ostravské komunikace, 
a.s. docílila v roce 2011 při započítání úspory pro statutární město Ostrava 
v hodnotě 10 miliónu Kč   nejlepších hospodářských výsledků v dosavadní 
činnosti a historii společnosti. Plně se vyrovnala se základním úkolem, který 
vyplývá z hlavního předmětu činnosti, jako je správa a údržba komunikací, 
veřejného osvětlení, údržbě mostů a lávek, dopravního značení, kolektorů 
a světelné signalizace, jakož i s dalšími úkoly, stanovenými jediným 
akcionářem-statutárním městem Ostrava-prostřednictvím Podnikatelského 
plánu společnosti na uplynulý rok 2011. Nezanedbatelné úkoly plnila 
společnost pro další partnery napojené na veřejné rozpočty a to pro stát 
a Moravskoslezský kraj prostřednictvím zakázek vyplývajících ze smluvních 
vztahů s Ředitelstvím silnic a dálnic a Správou silnic Moravskoslezského kraje.
Potěšitelný je i rozvoj výkonů do ostatního sektoru zákazníků, zejména 
ze soukromé sféry.

Předložená výroční zpráva jakož i úvodní slovo předse-
dy představenstva Ostravské komunikace, a.s. plasticky 
ukazují dosažené hospodářské výsledky v uplynulém 
roce, jak v celkovém objemu, tak jeho členění. Dosažený 
hospodářský výsledek, téměř 43 miliónů před zdaněním, 
umožňuje společnosti nejen vyplatit přiměřenou divi-
dendu akcionáři, ale zajistit v nemalé míře své investiční 
záměry, které posílí společnost v oblasti materiálně tech-
nickém vybavení.

Dozorčí rada společnosti pravidelně na svých jedná-
ních přezkoumávala a dohlížela na výkon působnosti 
představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti 
společnosti, projednávala pravidelně zprávy o hospo-
daření za jednotlivá účetní období roku 2011. Součástí 
jednání dozorčí rady společnosti bylo pravidelné hodno-
cení aktuálního finančního stavu společnosti, projednání 
zprávy auditora o ověření řádné účetní závěrky společ-

nosti Ostravské komunikace, a.s., za účetní rok 2011. 
Rovněž byl projednán a doporučen návrh představenstva 
na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 
2011 a projednána zpráva o vztazích mezi propojenými 
osobami dle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku 
a návrh plánovaných investic společnosti, které zejména 
směřovaly k zajištění materiálně technické podpory jed-
notlivých výrobních středisek.

Jsem rovněž rád, že mohu konstatovat, úspěšnou spolupráci 
s představenstvem společnosti, které dozorčí radě předkládalo 
požadované materiály a doklady řádně, včas a s příslušnou 
kvalitou. Spolupráce představenstva a dozorčí rady byla v sou-
ladu s právními předpisy a stanovami společnosti. V rámci 
vlastní kontrolní činnosti se členové dozorčí rady účastnili 
výběrových řízení organizovaných vedením společnosti, což 
přispělo k větší transparentnosti výběrových řízení a účasti 
zástupců akcionáře na jejich vlastním průběhu a vyhodnocení. 
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Na základě písemných podkladů i vlastní kontrolní 
činnosti mohu jménem dozorčí rady společnosti konsta-
tovat, že je podnikatelská činnost společnosti i činnost 
dozorčí rady uskutečňována v souladu s právními předpi-
sy, stanovami a rozhodnutími jediného akcionáře-statu-
tárního města Ostravy. 

Dozorčí rada rovněž oceňuje působnost představenstva 
společnosti v oblasti vytváření podmínek pro rozvoj 
vědomostí a odbornosti zaměstnanců a zároveň korektní 
vztahy se zástupci odborů, jako předpokladu vytváření 
dobrých pracovních a sociálních podmínek nezbytných 
k zajištění plnění úkolů společnosti. 

V závěru mi dovolte jménem dozorčí rady společnosti 
Ostravské komunikace, a.s. poděkovat představenstvu 
společnosti za účinnou a prospěšnou spolupráci, jedi-
nému akcionáři společnosti-statutárnímu městu Ostrava 

– za vstřícnost při svých rozhodnutích, které směřovaly 
ke zkvalitnění péče o svůj majetek v oblasti silnic, mos-
tů, zimní i letní údržby, veřejného osvětlení i světelné 
signalizace. Poděkování zaslouží celý pracovní kolektiv 
zaměstnanců společnosti Ostravské komunikace, a.s. 
za dosažené výsledky v roce 2011, jakož i obchodní part-
neři za projevenou důvěru při zadávání svých objednávek 
a požadavků. Osobní poděkování vyslovuji též všem 
členům dozorčí rady za aktivní práci a součinnost.

Dozorčí rada společnosti projednala veškeré materiály 
pro jednání Rady města Ostravy v působnosti jediného 
akcionáře, vyslovila s předloženými návrhy svůj souhlas 
a doporučila jedinému akcionáři předložené materiály 
schválit.

JUDr. Josef Babka
předseda dozorčí rady společnosti
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Úvodní slovo předsedy
představenstva a ředitele 
společnosti
Vážený akcionáři, dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vás seznámil s výsledky naší práce v roce 2011. Těší mě, 
že jsme úspěšně naplnili své poslání při správě a údržbě dopraví infrastruktury 
na území města a dosáhli jsme významného navýšení výkonů v rámci realizace 
dopravních staveb pro další zákazníky.

Celkový objem výkonů pro odběratele společnosti v uply-
nulém roce činil 490 mil. Kč včetně DPH. Stejně jako 
v minulých letech našimi nejvýznamnějšími zákazníky byli 
statutární město Ostrava (324,5 mil. Kč), Ředitelství silnic 
a dálnic České republiky (52,2 mil. Kč) a Správa silnic 
Moravskoslezského kraje (44 mil. Kč). Stále významnější 
jsou také výkony, které byly provedeny pro další zákazníky 
v celkové výši 69,1 mil. Kč, čehož si obzvlášť cením, neboť 
jsme v této oblasti dosáhli meziroční nárůst 39%.

Důležitou činností v portfoliu služeb poskytovaných 
Ostravskými komunikacemi, a.s. je zimní údržba komuni-
kací, kde sumární hodnota prací provedených pracovníky 
společnosti na 375,4 km městských, krajských a státních 
komunikací dosáhla 39,5 mil. Kč. Kromě těchto výkonů 
jsme také prováděli zimní údržbu ve městě Studénka.

Při běžné údržbě komunikací jsme zcela vlastními kapaci-
tami provedli opravu dvou autobusových zastávek a jednu 
kompletní rekonstrukci autobusové zastávky s vybudová-
ním nového zastávkového zálivu v hodnotě 1,5 mil. Kč. 

V rámci účelově financovaných souvislých oprav místních 
komunikací technicko-správní útvar společnosti, jako 
investor v zastoupení statutárního města Ostravy, zajistil 
provedení oprav deseti místních komunikací v celkové 
hodnotě 66,8 mil. Kč. Dále pak ze zůstatku financí běžné 
údržby došlo k provedení dalších dvou souvislých oprav 
komunikací. Opravy místních komunikací na ul. U Ce-

mentárny, Rampa F, Podzámčí, U Stadionu a Lihovarská 
jsme realizovali vlastními kapacitami. U ostatních akcí 
naše společnost realizovala frézování, provizorní i trvalé 
dopravní značení a zabezpečovala investorsko-inženýr-
skou činnost.   

V rámci účelově financovaných oprav mostů a lávek zajis-
til technicko-správní útvar společnosti, opět jako investor 
v zastoupení statutárního města Ostravy, provedení opra-
vy jednoho mostu a demolici jednoho mostu v celkové 
hodnotě 6,2 mil. Kč. V obou případech, jak mostu na ul. 
Pod Janíčkem, tak demolice mostu na ul. Ráčkova, byla 
realizace provedena vlastními kapacitami. V této oblasti 
byla také zabezpečena inženýrsko-investorská činnost 
související s přípravou a realizací jednotlivých staveb.

V tomto roce jsme také realizovali na základě smluv se 
statutárním městem Ostrava rekonstrukci světelně signali-
začního zařízení (dále jen SSZ) na křižovatce ulic Marián-
skohorská x Nádražní a Hlučínská x Slovenská v celkové 
hodnotě 14,2 mil. Kč. V obou případech byla ze strany 
našeho technicko – správního úseku zajištěna inženýr-
sko – investorská činnost. Dále pak v oblasti SSZ došlo 
k realizaci úpravy nastavení křižovatky Mariánskohorská 
x Plzeňská x 28. října na režim tzv. celočervené v době 
nočního provozu.

V minulém roce byla prováděna běžná údržba kolektorů 
Frýdlantské mosty, Českobratrská, Poděbradova, Nová Ves 
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- Svinov, Hrušov a Centrum včetně provádění oprav poruch 
elektrozařízení, čerpacích stanic, monitorovacího systému 
a pravidelné revize. Dále byly uskutečněny tlakové injektá-
že havarijních průsaků spodní vody do kolektorů. V rámci 
účelových oprav byla realizována oprava podlahy a dilatací 
v kolektoru Poděbradova proti průsakům vody v celkové 
hodnotě 6,1 mil. Kč.

V rámci zvyšování bezpečnosti chodců na vybraných pře-
chodech pro chodce byl v hodnotě 6,8 mil. Kč aplikován 
na vozovku před přechodem barevný adhezní povrch zvyšující 
brzdný účinek vozidel. 

Oddělení dopravního inženýrství provedlo na základě konkrét-
ních objednávek statutárního města Ostravy výkony v objemu 
5,4 mil. Kč v oblasti zpracovávání dopravně-inženýrských 
informací, bezpečnosti dopravy organizace dopravy, řízení 
dopravy, investiční přípravy a plánování dopravy. Dále se toto 
oddělení podílelo na zpracování zadávacích podmínek pro 
výběrové řízení na realizaci II.etapy inteligentního dopravního 
systému v oblasti SSZ, dopravně informačního a řídícího centra 
a sběru a poskytování dat. Významnou zakázkou bylo zpraco-
vání pasportu dopravního značení na komunikacích v majetku 
městského obvodu Ostrava - Jih v objemu cca 0,9 mil Kč 
a zpracování dokumentací, řešících SSZ na území města.

Rovněž vlastními kapacitami jsme prováděli správu a údržbu 
veřejného osvětlení (dále jen VO) na území celého statutární-
ho města Ostravy v celkové hodnotě 42 mil. Kč. Dále zadalo 
oddělení správy VO zpracování metodiky pro jednotný postup 
nasvětlování přechodů a aktualizaci souboru předpisů pro 
oblast VO z roku 2001 v objemu 0,9 mil. Kč. V rámci účelově 
financovaných preventivních oprav veřejného osvětlení zajistil 
technicko-správní útvar společnosti, jako investor v zastoupe-
ní statutárního města Ostravy, provedení preventivních oprav 
veřejného osvětlení ve čtyřech lokalitách v celkové hodnotě 7 
mil. Kč, z toho vlastními kapacitami jsme realizovali preventiv-
ní opravu veřejného osvětlení oblast Horova, Martinská kolo-
nie a estakáda Rudná v hodnotě 4,6 mil. Kč.  Provoz údržby 
VO realizoval vlastními kapacitami další akce mimo základní 
údržbu VO ve výši 7,0 mil. Kč.  

V rámci ostatních činností byla prováděna údržba a zajišťo-
vání 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, měření a re-
klamní činnost na sloupech veřejného osvětlení a na mostech.

V roce 2011 se společnosti podařilo obhájit certifikát dle nor-
my ČSN EN ISO 14001 : 2005    (systém environmentálního 
managementu) a pokračovala aktualizace interních dokumen-
tů v integrovaném systému IMS. 

V areálu naší společnosti jsme zrealizovali tyto investiční stav-
by: prodloužení skladu soli, zřízení přístřešku pro zaparkova-
ná nákladní vozidla, vybudování skladu dopravního značení 
a zateplení správní budovy.

Dosažený hospodářský výsledek 34,431 mil. Kč po zdanění 
již tradičně vytváří příznivé podmínky jak pro zabezpečení 
investiční politiky, tak pro zajištění optimálních pracovních 
a sociálních podmínek zaměstnanců společnosti. Výši zisku 
s ohledem na proběhlou optimalizaci „městské“ zakázky 
lze označit za nejvyšší v dlouholeté historii společnosti. Také 
vývoj ostatních ekonomických ukazatelů dokazuje efektivní 
fungování společnosti.   

V závěru mi dovolte jménem celého představenstva poděko-
vat všem obchodním partnerům za spolupráci, zaměstnancům 
společnosti, za splnění všech rozhodujících úkolů a za dosa-
žení adekvátního výsledku hospodaření. Mé poděkování patří 
také akcionáři a členům dozorčí rady za pozornost a podpo-
ru, kterou společnosti věnují.

Ing. Daniel Lyčka
předseda představenstva a ředitel společnosti
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Organizační struktura
společnosti

VaLná hromaDa
akciové společnosti

přeDstaVenstVo
akciové společnosti

řeDIteL
Ing. Daniel Lyčka

Dozorčí raDa
akciové společnosti

oddělení interního auditu
a kontroly

Vlastimil Bulawa

ekonomický náměstek
Ing. Jan Zvolánek

obchodní oddělení
Markéta Bartošová

oddělení finanční účtárny
Pavla Kortová

oddělení controllingu
Ing. Antonín Šťáva

oddělení personální
a mzdové

Helena Kotišová

oddělení zásobování
a skladového hospodářství

David Říman

oddělení informatiky
Ing. Olga Nováková

oddělení právní
Silvie Kořístková

technicko-správní náměstek
Ing. Miloš Novák

Výrobní náměstek
Antonín Bína

oddělení správy majetku
Marie Fojtíková

provoz údržby 
dopravního značení

Ing. Pavel Švec

oddělení dopravního inže-
nýrství

Ing. Margita Navrátilová

oddělení správy veřejného 
osvětlení

Petra Zatloukalová

provoz údržby 
ssz a kolektorů

Jiří Ponča

provoz údržby
veřejného osvětlení

Milan Lánský

oddělení reklamy,
parkovacích automatů a garáží

Ing. Michal Hrubý

provoz dopravy
a mechanizace

Pavel Król

provoz dílen 
hynek hurník

provoz údržby mostů
Jaroslav Prokop

provoz údržby silnic
Martin Twardzik
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Struktura hlavních odběratelů dle fakturovaných výkonů

Odběratelé 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Statutární město Ostrava
- údržba komunikací, včet. příslušenství 227 149 210 301 235 230 230 026 269 770 325 630
Statutární město Ostrava
- údržba a provoz veřejného osvětlení 97 343 94 228 93 403 107 500 111 646 94 796
ŘSaD - údržba státní silniční sítě 52 180 54 272 54 605 56 216 48 409 46 478
SSMSK - údržba krajské silniční sítě 43 916 50 424 45 062 48 507 39 152 46 694
Ostatní odběratelé, včetně prodeje 69 081 49 730 35 276 35 805 31 132 30 092
Celkem 489 669 458 955 463 576 478 054 500 109 543 690

(uvedené částky jsou v tis. Kč včetně DPH)

V roce 2011 vstoupila společnost Ostravské komunikace, a.s. do třináctého 
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 mostů na území města 
Ostravy, svěřených Ostravským komunikacím, a.s. do správy statutárním 
městem Ostrava, 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 silniční sítě

Pro statutární město Ostravu Ostravské komunikace, a.s. 
dále provádí:
• 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 průzku-

my 
• provoz a údržbu parkovacích automatů
• provozování patrových garáží v Ostravě – Dubině 

za účelem provozování garážových stání, služeb sou-
visejících s mytím a čištěním vozidel a pronajímáním 
části objektu za účelem umístění reklamy

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

účely 
• práce stavebními mechanismy
• opravy a údržbu vozidel

Podnikatelská činnost pro další odběratele: 

V rámci těchto činností Ostravské komunikace, a.s. pro-
vádí zejména tyto práce a služby: 
• stavební práce 
• instalace dopravního značení a prodej dopravních 

značek
• instalace veřejného osvětlení 
• reklamy na sloupech veřejného osvětlení 
• výkony nákladní dopravy a stavebních mechanismů 
• prodej materiálu a zboží
• prodej železného šrotu a technologického odpadu
• ostatní výkony
• projekční práce, dopravní průzkumy

Podnikatelská činnost 
Ostravských komunikací, a.s. 
v roce 2011
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Informace o aktivitách v oblasti 
ochrany životního prostředí 
a pracovněprávních vztazích

V rámci tohoto integrovaného systému (IMS) bude 
společnost uplatňovat i nadále environmentální strategii, 
která se bude zaměřovat zejména na následující principy 
a zásady:
• trvalé plnění všech příslušných požadavků legislativy 

vztahujících se k ochraně životního prostředí,
• udržování a neustálé zlepšování systému environmen-

tálního managementu dle požadavků normy ČSN EN 
ISO 14001:2005,

• minimalizaci negativních dopadů našich činností, pro-
duktů a služeb na životní prostředí, zdraví zaměstnan-
ců a obyvatel okolí areálu společnosti i všech lokalit, 
kde provádíme svou činnost,

• hodnocení dopadů na životní prostředí ve všech oblas-
tech našeho působení, 

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

• stanovování aktuálních reálných cílů v oblasti zlepšová-
ní ochrany životního prostředí,

• zapojení všech zaměstnanců do environmentálního 
programu a zajištění jejich vyškolení nutného k převzetí 
odpovědnosti na svém pracovišti,

• podporu programu zaměřeného na neustálé zlepšování 
v oblasti životního prostředí, včetně vhodných pro-
středků pro sledování stavu/monitoring,

• najímání způsobilých subdodavatelů zajišťujících ochra-
nu životního prostředí při své práci. 

• Uvědomujeme si současné i potenciální vlivy své 
činnosti na společnost a jejich negativní působení 
na životní prostředí a chceme je snižovat.

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

Jsme si vědomi, že zákazníci, zaměstnanci a všechny 
zainteresované strany se stále více zajímají o životní 
prostředí. 

Rozhodujícím úkolem je skloubit nároky na ochranu ži-
votního prostředí a plnění všech podnikatelských záměrů 
firmy.

V roce 2011 se společnosti podařilo obhájit certifikát  
dle normy ČSN EN ISO 14001 : 2005  (systému environmentálního  
managementu) a pokračovala aktualizace interních dokumentů v IMS. 

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

ČSN EN ISO 14001 : 2005
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Informace o aktivitách v oblasti 
pracovně právních vztahů

V lednu 2011 bylo podpisem Kolektivní smlouvy na rok 
2012 úspěšně ukončeno kolektivní vyjednávání vedení 
společnosti s odborovým svazem. Předmětem kolektivní 
smlouvy je stanovení a upřesnění podmínek týkajících se 
pracovněprávních vztahů, mzdových, sociálních a dalších 
nároků zaměstnanců, včetně bezpečnosti a ochrany zdra-
ví při práci. Kolektivní smlouva dále upravuje postup pro 
spravedlivé řešení sporů zaměstnanců a nároků vyplýva-
jících z Kolektivní smlouvy tak, aby byly trvale vytvářeny 
a udržovány vzájemně uspokojivé vztahy mezi oběma 
stranami. 

V oblasti mezilidských vztahů:
• respektujeme jednoznačně vyspecifikované odpo-

vědnosti (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 kvalifikova-

ných zaměstnanců dosahujících uspokojení z vlastní 
práce je nezbytnou podmínkou kvality

• uznáváme zásadu, že nespokojený zaměstnanec ne-
může být přínosem pro kvalitu

• podporujeme neustále vzdělávání a zvyšování kvalifika-
ce zaměstnanců

• zdůrazňujeme význam kvality práce a správné motiva-
ce zaměstnanců

• podporujeme pocit hrdosti být součástí společnosti

Ve vztahu na pracovní prostředí:
• dle daných možností usilujeme o udržování a zlepšová-

ní pracovního prostředí
• zakoupili jsme modernější a ekologičtější stroje a zaří-

zení 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 
stravování, rekreace, dovolené a podobně

Organizační složka v zahraničí

Účetní jednotka nemá organizační složku podniku v za-
hraničí.

K 31. 12. 2011 bylo 93 zaměstnanců organizováno v odborovém svazu, což 
představuje 36,18 % ze všech 257 zaměstnanců společnosti. 

K 31. 12. 2011 bylo 93 zaměstnanců 
organizováno v odborovém svazu

93
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Předpokládaný vývoj činnosti 
Ostravských komunikací, a.s. 
v roce 2012 a následujících letech

V ObLaSTI ZIMNí ÚDRžby KOMUNIKaCí (ZÚK)

Maximální organizační a technickou přípravu, optimální 
předzásobení posypovou solí a inertními materiály, zvýše-
ní kontroly činnosti mechanismů při využití systému GPS.  
Zdokonalovaní řidičských dovedností osádek vozidel 
zimní údržby. Zkvalitňování rozhodovacího procesu dispe-
čerů zimní údržby především lepším využíváním informací 
o stavu a předpovědi počasí a informací z kamerového 
systému na území města. Zlepšením rozhodovací činnosti 
dispečerů dosáhnout úspory posypového materiálu. Zkva-
litňování poskytovaných informací do JSDI (jednotného 
systému dopravních informací) o sjízdnosti komunikací 
ve správě společnosti. Prohloubení součinnosti a spolu-
práce při řešení úkolů zimní údržby komunikací s těmito 
subjekty: DPO, a.s., PČR-DI, MP, IbC MSK a HZS. 

Od zimní údržby 2008/09 je zaveden nový systém zimní 
údržby na základě požadavku SSMSK a ŘSD. Systém spo-
čívá v tom, že jsou vyčleněna vozidla, která provádí zimní 
údržbu výhradně na komunikacích jednoho z těchto 
odběratelů, v rámci ZÚK MK III. třídy zavedeme zvláštní 
program jednoho sypače.

V ObLaSTI LETNí ÚDRžby KOMUNIKaCí 

Udržení současného stavebního stavu komunikací a mos-
tů, včetně vodorovného a svislého dopravního značení 
a veškerého dalšího příslušenství. Postupná výměna 
litinových mříží uličních vpustí za výrobky z plastu. V naší 
pozornosti bude i nadále čistota komunikací, a to nejen 
těch, které jsou v majetku města, ale i ostatních námi 
správcovaných úseků. 

budeme dále usilovat o čištění MK III. třídy. Veškeré činnosti 
v rámci čištění komunikací realizují Ostravské komunika-
ce, a.s. vlastními samosběry a kropicími vozy. Pro zlepšení 
kvality čištění komunikací a tedy i ovzduší byl Ostravskými 
komunikacemi, a.s. v roce 2009 zakoupen jednoúčelový 
zametací vůz.  Tento jednoúčelový zametací vůz, nízkoemis-
ní samosběr Mercedes-benz actros EURO 5 s nástavbou 
zametacího stroje Faun Viajet 7 RH, je vybaven zvětšeným 
zásobníkem na vodu (3400 l), zadním sáním s vysokotlakou 
vodní clonou a speciálními polymerovými filtry na zachyco-
vání jemného polétavého prachu PM 10. Tento nízkoemisní 
samosběr je v současné době nejmodernějším řešením 
v oblasti technologií pohlcování jemného polétavého 

Společnost se zaměří na tyto základní oblasti: 



11

1.
 Ú

vo
dn

í s
lo

vo
 a

 o
be

cn
é 

úd
aj

e 
sp

ol
eč

no
st

i

prachu PM 10. Ve větší míře budeme 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 činností. Zamě-
říme se na minimalizaci zásahů do provozu na pozemních 
komunikacích zejména tam, kde je vyhodnocena vysoká 
hustota dopravy. budeme využívat sobot a v těchto dnech 
opravovat zejména v dopravně náročných úsecích silnic. bu-
deme spolupracovat na tvorbě geografického informačního 
systému ve formě sběru a průběžné aktualizace dat. 

V ObLaSTI DOPRaVNíHO INžENýRSTVí 

Pokračovat v zpracování pasportů dopravního značení 
na území dalších městských obvodů. Dosáhnout tak sjed-
nocení dat, formu prezentace a využití údajů o dopravní 
značení na celém území města.

Prioritou zůstává zpracování modelu dopravy na komu-
nikační sítí města Ostravy, ke kterému je nutné zakoupit 
softwarové vybavení. Modelování bylo nyní zahrnuto 
do II. etapy IDS, do které se chceme aktivně zapojit.

V rámci bESIPu je záměrem pokračovat v preventivně-
-bezpečnostních akcích pro děti a mládež. Navíc se 
zaměříme na akce pro starší spoluobčany, kteří jsou další 
velmi zranitelnou skupinou v silničním provozu. Prvním 
krokem bude propagace správného chování na přecho-
dech pro chodce přes tramvajovou trať formou propa-
gačních letáků. 

V ObLaSTI DIGITaLIZaCE PaSPORTů

GIS u společnosti je provozován od roku 2004 v několika 
softwarových aplikacích v souladu s rozvojem GIS města 
Ostravy.

V roce 2008 byl postupně dokončován přechod balíč-
ku aplikací GIS z mapového jádra Mapa1900 na jádro 
Mapa2000. Zároveň byla zavedena nová aplikace Zeleň – 
jádro Mapa 2000, pro evidenci údržby silniční zeleně. 

V roce 2011 se společnost soustředila na aktualizaci dat 
v pasportech, rozvoj spolupráce s provozem při sběru 
a aktualizaci dat, protože jedině úplná a průběžně ak-
tualizovaná pasportizace je také nezbytnou podmínkou 
údržby a trvalé ekonomické modernizace svěřeného ma-

jetku. V tomto roce byl také ukončen přechod na nové 
jádro GIS 2010, které umožňuje práci s WMS službami. 
Také byla zakoupena GPS pro pro sběr dat v terénu 
s přesností do 30 cm. Tato GPS byla využita i při sběru 
dat do pasportu obvodu Ostrava-Jih, pro který naše spo-
lečnost sbírala data o dopravním značení. Posbíraná data 
je možno prohlížet i na internetu na webu GIS, kam mají 
naši partneři včetně odboru dopravy přístup.

Po významném rozšíření možnosti internetové aplikace 
v GIS iCityInfo v roce 2010, ke které je možno se připojit 
prostřednictvím internetu. Poskytuje společnost informa-
ce nejen o pasportu dopravního značení, ale i informace 
o pasportu komunikací, světelné signalizace, veřejného 
osvětlení a kanalizačních vpusti na silnicích. Uživatelé dat 
na webu GIS mají možnost využívat aplikace referenčních 
souborů, které umožňují připojit k datům pasportů i data 
jiných aplikací, jako např. ameba nebo vybraná data 
Silniční databanky aj. Tato aplikace je ve velké míře využí-
vána odborem dopravy a také Správou silnic Moravsko-
slezského kraje.

    V průběhu roku 2012 připravujeme další využití služeb 
WMS i pro GPS, což je sdílení GIS dat v prostředí interne-
tu a možnost využití mapových podkladů, které byly pro 
nás doposud těžko dostupné. Z GPS bude možno pře-
klopit posbíraná data i do databáze v GIS přes k tomuto 
účelu určený software. 

pro následující období roku 2012 předpokládáme 
jako stěžejní činnost v oblasti GIs:
• pokračovat v zavádění a aktualizaci dat u všech zpro-

vozněných aplikací GIS, např. VEOSKOL, SSZ, ELSCHE-
Ma, LINSTS,

• prioritou je zadávání a sběr dat do aplikací DOPRaVa 
KaNaLIZ a ZELEŇ,

• posílit využívání dat a možností GIS pro vlastní činnost 
společnosti a další vzájemnou integraci jednotlivých 
aplikací GIS,

• propracovat sledování vlastníků pozemků, na kterých 
je umístěn spravovaný majetek

• další využití GPS při sběru dat v terénu vč. sběru svislé-
ho a vodorovného DZ, stožárů VO, silničních vpustí aj.

• aktualizace videopasportu pro nové stavby a rekon-
strukce silniční sítě na území města 

V rámci bESIPu je záměrem pokračovat v preventivně-bezpečnostních

akcích pro děti a mládež
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– v oblasti údržby pozemních komunikací a oprav mostů 

Zajistit inženýrsko – investorskou činnost v přípravě 
a realizaci oprav místních komunikací v objemu 69 mil. 
Kč a oprav mostů a lávek na místních komunikacích 
v objemu 1,5 mil. Kč. 

V ObLaSTI PROVOZU VEŘEJNéHO OSVěTLENí 

budou pokračovat kontroly technického stavu stožárů 
veřejného osvětlení a plošná preventivní údržba zařízení 
veřejného osvětlení (VO) v souladu s Generelem veřejné-
ho osvětlení města Ostravy. 

Ve spolupráci s odbory dopravy a investičním MMO je 
naplánována realizace stavby rekonstrukce VO v části 
Slezská Ostrava oblast Podzámčí-Hradní, Hladnovská 
a v části Ostrava-Jih stavby místní nasvětlení přechodů 
pro chodce na ulici Čujkovova a Výškovická. 

Na vybraných úsecích, kde jsou svítidla již za hranicí 
životnosti, bude provedena jejich výměna za moderní 
LED diodové, která přinesou úsporu až 60% nákladů 
za el. energii, a to v rozsahu 300ks. Jedná se o části ulic 
Nádražní, Sokolská, Hlučínská, Výstavní, náměstí SNP, 
Vodárenská a U Koupaliště. Maximální pozornost bude 
i nadále věnována zařízení VO za dobou životnosti, 
zejména prohlídkám stavu stožárů, jako prevence vzniku 
škod na majetku a zdraví v důsledku možnosti jejich 
samovolného pádu. bude probíhat i příprava projektů 
k realizaci dalších úsporných opatření jednak formou 
výměny svítidel již nevyhovujících za moderní Led diodo-
vá, jednak formou regulace snížením napájecího napětí 
v době sníženého provozu na komunikacích. 

V ObLaSTI OCHRaNy žIVOTNíHO PROSTŘEDí 

Neustále zlepšovat systém environmentu v rámci inte-
grovaného systému managementu. V roce 2012 budeme 
realizovat výstavbu tzv. „smetkového hospodářství “. 
Stavba bude sloužit k odvodnění smetků a kalů, vzniklých 
při čištění komunikací, před jejich odvozem na řízenou 
skládku.

V ObLaSTI ZaJIšTěNí ZaKáZKy

Úspěšně realizovat zakázky od statutárního města Ostra-
vy, Moravskoslezského kraje a ČR, a tím si zajistit výchozí 
pozici pro udržení těchto zakázek i v budoucnosti. Dále 
pak zvýšit procento zakázek pro tzv. další zákazníky 
(mimo 3 již jmenované).)

Na vybraných úsecích, kde jsou svítidla již za hra-
nicí životnosti, bude provedena jejich výměna 

za moderní LED diodové, která přinesou  

úsporu 
až  60%
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V ObLaSTI STRaTEGIE FIRMy

Pokračování ve fungování na tržních principech, to zna-
mená, že společnost musí obstát v čistě tržním prostředí, 
bez subvencí a podpor. Musí se umět srovnat s konkurencí, 
aktivně se podílet na zvyšování zaměstnanosti ve městě, či 
regionu a v neposlední řadě musí přinášet akcionáři přidanou 
hodnotu. Společně s těmito cíli musí zabezpečit plnění všech 
povinností vyplývající z uzavřených smluv s odběrateli. 

Chceme působit na své zákazníky jako progresivní společnost, 
která svou existenci buduje na osobní odpovědnosti svých 
zaměstnanců a to v celém portfoliu svých činností.

strategii společnosti zaměřujeme zejména:
• na trvalou orientaci k zákazníkovi
• na prohlubování technické zdatnosti a profesionality našich 

zaměstnanců
• na kvalitu poskytovaných služeb

Nejdůležitějším cílem společnosti je spokojený zákazník a ne-
ustálé zvyšování kvalifikace a profesní zdatnosti zaměstnanců 
především vzhledem k rostoucím nárokům na kvalitu poskyto-
vaných služeb. Prioritou je tedy maximální a trvalé uspokojo-
vání potřeb našich zákazníků.

Nejdůležitějším cílem společnosti je

spokojený
zákazník
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Rozvaha – aktiva
V plném rozsahu ke dni 31.12.2011 (v celých tisících Kč)

Označení AKTIVA Číslo 
řádku

Skutečnost v účetním období Minulé úč. 
období

a b c Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4
aKTIVa CELKEM (a. + b. + C. + D.I.) 1 546 581 183 108 363 473 323 122

a. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0
b. Dlouhodobý majetek (b.I. + b.II. + b.III.) 3 367 217 181 749 185 468 150 562
b.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (součet b.I.1. 

až b.I.8.)
4 7 236 6 865 371 465

b.I.1. Zřizovací údaje 5 169 169 0 0
      2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 0 0 0 0
      3. Software 7 6 958 6 587 371 465
      4. Ocenitelná práva 8 0 0 0 0
      5. Goodwill 9 0 0 0 0
      6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10 109 109 0 0
      7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11 0 0 0 0
      8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 

majetek
12 0 0 0 0

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

13 359 981 174 884 185 097 150 097

b.II.1. Pozemky 14 70 830 0 70 830 70 830
        2. Stavby 15 93 770 48 640 45 130 42 020
        3. Samostatně movité věci a soubory movitých věcí 16 208 811 143 715 65 096 44 615
        4. Pěstitelské celky trvalých porostů 17 0 0 0 0
        5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 18 0 0 0 0
        6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 4 0 4 4
        7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 17 487 0 17 487 7 908
        8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek
21 27 0 27 0

        9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22 -30 948 -17 471 -13 477 -15 280
b.III. Dlouhodobý finanční majetek (součet b.III.1. 

až b.III.7.)
23 0 0 0 0

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

vlivem
25 0 0 0 0

         3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26 0 0 0 0
         4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstat-

ný vliv
27 0 0 0 0

         5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 28 0 0 0 0
         6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29 0 0 0 0
         7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 

majetek
30 0 0 0 0

C. Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.) 31 176 932 1 359 175 573 171 908
C.I. Zásoby (součet C.I.1. až C.I.6.) 32 22 212 764 21 448 15 731
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Označení AKTIVA Číslo 
řádku

Skutečnost v účetním období Minulé úč. 
období

a b c Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4
aKTIVa CELKEM (a. + b. + C. + D.I.) 1 546 581 183 108 363 473 323 122

a. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0
b. Dlouhodobý majetek (b.I. + b.II. + b.III.) 3 367 217 181 749 185 468 150 562
b.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (součet b.I.1. 

až b.I.8.)
4 7 236 6 865 371 465

b.I.1. Zřizovací údaje 5 169 169 0 0
      2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 0 0 0 0
      3. Software 7 6 958 6 587 371 465
      4. Ocenitelná práva 8 0 0 0 0
      5. Goodwill 9 0 0 0 0
      6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10 109 109 0 0
      7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11 0 0 0 0
      8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 

majetek
12 0 0 0 0

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

13 359 981 174 884 185 097 150 097

b.II.1. Pozemky 14 70 830 0 70 830 70 830
        2. Stavby 15 93 770 48 640 45 130 42 020
        3. Samostatně movité věci a soubory movitých věcí 16 208 811 143 715 65 096 44 615
        4. Pěstitelské celky trvalých porostů 17 0 0 0 0
        5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 18 0 0 0 0
        6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 4 0 4 4
        7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 17 487 0 17 487 7 908
        8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek
21 27 0 27 0

        9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22 -30 948 -17 471 -13 477 -15 280
b.III. Dlouhodobý finanční majetek (součet b.III.1. 

až b.III.7.)
23 0 0 0 0

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

vlivem
25 0 0 0 0

         3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26 0 0 0 0
         4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstat-

ný vliv
27 0 0 0 0

         5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 28 0 0 0 0
         6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29 0 0 0 0
         7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 

majetek
30 0 0 0 0

C. Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.) 31 176 932 1 359 175 573 171 908
C.I. Zásoby (součet C.I.1. až C.I.6.) 32 22 212 764 21 448 15 731

Označení AKTIVA Číslo 
řádku

Skutečnost v účetním období Minulé úč. 
období

a b c Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4
C.I.1. Materiál 33 22 211 764 21 447 15 731
       2. Nedokončená výroba a polotovary 34 0 0 0 0
       3. Výrobky 35 0 0 0 0
       4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 36 0 0 0 0
       5. Zboží 37 0 0 0 0
       6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 1 0 1 0
C.II. Dlouhodobé pohledávky (součet C.II.1. až C.II.8.) 39 0 0 0 0
C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 40 0 0 0 0
        2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 41 0 0 0 0
        3. Pohledávky - podstatný vliv 42 0 0 0 0
        4. Pohledávky za společníky, členy družstva a účast-

níky sdružení
43 0 0 0 0

        5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 0 0 0 0
        6. Dohadné účty aktivní 45 0 0 0 0
        7. Jiné pohledávky 46 0 0 0 0
        8. Odložená daňová pohledávka 47 0 0 0 0
C.III. Krátkodobé pohledávky (součet C.III.1. až C.III.9.) 48 41 339 595 40 744 41 576
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 49 32 858 595 32 263 37 462
         2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 50 0 0 0 0
         3. Pohledávky - podstatný vliv 51 0 0 0 0
         4. Pohledávky za společníky, členy družstva a účast-

níky sdružení
52 0 0 0 0

         5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53 0 0 0 0
         6. Stát - daňové pohledávky 54 5 589 0 5 589 1 044
         7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 74 0 74 216
         8. Dohadné účty aktivní 56 2 136 0 2 136 2 198
         9. Jiné pohledávky 57 682 0 682 656
C.IV. Krátkodobý finanční majetek (součet C.IV.1. 

až C.IV.4.)
58 113 381 0 113 381 114 601

C.IV.1. Peníze 59 147 0 147 162
          
2.

Účty v bankách 60 113 234 0 113 234 114 439

          
3.

Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 0 0 0 0

          
4.

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 0 0 0 0

D.I. Časové rozlišení (D.I.1. + D.I.4.) 63 2 432 0 2 432 652
D.I.1. Náklady příštích období 64 2 227 0 2 227 636
       2. Komplexní náklady příštích období 65 0 0 0 0
       3. Příjmy příštích období 66 205 0 205 16
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Označení PASIVA Číslo 
řádku

Stav v běžném 
účet. období

Stav v mi-
nulém účet. 

období

a b c 5 6
PaSIVa CELKEM (a. + b. + C.I.) 67 363 473 323 122

a. Vlastní kapitál (a.I. + a.II. + a.III. + a.IV. + a.V.) 68 270 386 258 116
a.I. Základní kapitál 69 105 378 123 378
a.I.1. Základní kapitál 70 105 378 123 378
       2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 71 0 0
       3. Změny základního kapitálu 72 0 0
a.II. Kapitálové fondy (součet a.II.1. až a.II.d.) 73 45 008 45 008
a.II.1. Emisní ážio 74 0 0
        2. Ostatní kapitálové fondy 75 45 008 45 008
        3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76 0 0
        4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 77 0 0
        5. Rozdíly z přeměn společnosti 78 0 0
a.III. Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 79 85 568 51 890
a.III.1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 80 11 817 9 925
         2. Statutární a ostatní fondy 81 73 751 41 965
a.IV. Výsledek hospodaření minulých let (a.IV.1. + a.IV.2.) 82 0 0
a.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 83 0 0
          
2.

Neuhrazená ztráta minulých let 84 0 0

a.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+-/ 85 34 432 37 840
b. Cizí zdroje (b.I. + b.II. + b.III. + b.IV.) 86 81 490 62 798
b.I. Rezervy (součet b.I.1. až b.I.4.) 87 4 880 2 113
b.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 88 0 0
       2. Rezerva na důchody a podobné závazky 89 0 0
       3. Rezerva na daň z příjmů 90 0 0
       4. Ostatní rezervy 91 4 880 2 113
b.II. Dlouhodobé závazky (součet b.II.1. až b.II.10.) 92 3 395 2 801
b.II.1. Závazky z obchodních vztahů 93 0 0
        2. Závazky - ovládající a řídící osoba 94 0 0
        3. Závazky - podstatný vliv 95 0 0
        4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 96 0 0

Rozvaha – pasiva
V plném rozsahu ke dni 31.12.2011 (v celých tisících Kč)
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Označení PASIVA Číslo 
řádku

Stav v běžném 
účet. období

Stav v mi-
nulém účet. 

období

a b c 5 6
PaSIVa CELKEM (a. + b. + C.I.) 67 363 473 323 122

a. Vlastní kapitál (a.I. + a.II. + a.III. + a.IV. + a.V.) 68 270 386 258 116
a.I. Základní kapitál 69 105 378 123 378
a.I.1. Základní kapitál 70 105 378 123 378
       2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 71 0 0
       3. Změny základního kapitálu 72 0 0
a.II. Kapitálové fondy (součet a.II.1. až a.II.d.) 73 45 008 45 008
a.II.1. Emisní ážio 74 0 0
        2. Ostatní kapitálové fondy 75 45 008 45 008
        3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76 0 0
        4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 77 0 0
        5. Rozdíly z přeměn společnosti 78 0 0
a.III. Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 79 85 568 51 890
a.III.1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 80 11 817 9 925
         2. Statutární a ostatní fondy 81 73 751 41 965
a.IV. Výsledek hospodaření minulých let (a.IV.1. + a.IV.2.) 82 0 0
a.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 83 0 0
          
2.

Neuhrazená ztráta minulých let 84 0 0

a.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+-/ 85 34 432 37 840
b. Cizí zdroje (b.I. + b.II. + b.III. + b.IV.) 86 81 490 62 798
b.I. Rezervy (součet b.I.1. až b.I.4.) 87 4 880 2 113
b.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 88 0 0
       2. Rezerva na důchody a podobné závazky 89 0 0
       3. Rezerva na daň z příjmů 90 0 0
       4. Ostatní rezervy 91 4 880 2 113
b.II. Dlouhodobé závazky (součet b.II.1. až b.II.10.) 92 3 395 2 801
b.II.1. Závazky z obchodních vztahů 93 0 0
        2. Závazky - ovládající a řídící osoba 94 0 0
        3. Závazky - podstatný vliv 95 0 0
        4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 96 0 0

Označení PASIVA Číslo 
řádku

Stav v běžném 
účet. období

Stav v mi-
nulém účet. 

období

a b c 5 6
        5. Dlouhodobé přijaté zálohy 97 0 0
        6. Vydané dluhopisy 98 0 0
        7. Dlouhodobé směnky k úhradě 99 0 0
        8. Dohadné účty pasivní 100 0 0
        9. Jiné závazky 101 0 0
      10. Odložený daňový závazek 102 3 395 2 801
b.III. Krátkodobé závazky (součet b.III.1. až b.III.11.) 103 73 215 57 884
b.III.1. Závazky z obchodních vztahů 104 62 214 35 138
         2. Závazky - ovládající a řídící osoba 105 0 0
         3. Závazky - podstatný vliv 106 0 0
         4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 107 0 0
         5. Závazky k zaměstnancům 108 5 765 5 092
         6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 109 3 315 2 995
         7. Stát - daňové závazky a dotace 110 913 2 427
         8. Krátkodobé přijaté zálohy 111 6 5 805
         9. Vydané dluhopisy 112 0 0
       10. Dohadné účty pasivní 113 1 044 6 469
       11. Jiné závazky 114 -42 -42
b.IV. bankovní úvěry a výpomoci (součet b.IV.1. až b.IV.3.) 115 0 0
b.IV.1. bankovní úvěry dlouhodobé 116 0 0
2. Krátkodobé bankovní úvěry 117 0 0
3. Krátkodobé finanční výpomoci 118 0 0
C.I. Časové rozlišení 119 11 597 2 208
C.I.1. Výdaje příštích období 120 8 569 0
       2. Výnosy příštích období 121 3 028 2 208
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Výkaz zisku a ztráty,  
druhové členění
V plném rozsahu ke dni 31.12.2011 (v celých tisících Kč)
IČ: 25396544 

Označení TexT Číslo 
řádku Skutečnost v účetním období

a b c běžném 1 minulém 2
I. Tržby za prodej zboží 1 1 804 2 799
a. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 1 372 1 273
    + Obchodní marže (I. - a.) 3 432 1 526
II. Výkony (II.1. až II.3.) 4 409 438 382 560
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 404 371 379 990
    2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 0 0
    3. aktivace 7 5 067 2 570
b. Výkonová spotřeba (b.1. + b.2.) 8 243 164 211 386
b.1. Spotřeba materiálu a energie 9 123 181 127 686
    2. Služby 10 119 983 83 700
    + Přidaná hodnota (I. - a. + II. -b.) 11 166 706 172 700
C. Osobní náklady (součet C.1. až C.4.) 12 107 039 114 264
C.1. Mzdové náklady 13 76 232 83 421
    2. Odměny členům orgánu společnosti a družstva 14 967 1 152
    3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 26 416 27 181
    4. Sociální náklady 16 3 424 2 510
D. Daně a poplatky 17 807 747
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 11 024 11 419
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálů (III.1. + III.2.) 19 1 882 534
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 418 155
     2. Tržby z prodeje materiálu 21 1 464 379
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu (F.1. + F.2.)    22 1 099 909
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku    23 0 0
    2. Prodaný materiál 24 1 099 909
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních 

nákladů příštích období
25 5 225 2 195

IV. Ostatní provozní výnosy 26 1 398 5 094
H. Ostatní provozní náklady 27 2 429 2 823
V. Převod provozních výnosů 28 0 0
I. Převod provozních nákladů 29 0 0
* Provozní výsledek hospodaření (zohlednění položek (+). až V.) 30 42 363 45 971
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0
J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (součet VII.1 až VII.3.) 33 0 0
VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách 

pod podstatným vlivem
34 0 0

       2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0
       3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0
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Označení TexT Číslo 
řádku Skutečnost v účetním období

a b c běžném 1 minulém 2
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0
K. Náklady z finančního majetku 38 0 0
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 0 0
X. Výnosové úroky 42 469 586
N. Nákladové úroky 43 0 0
XI. Ostatní finanční výnosy 44 0 0
O. Ostatní finanční náklady 45 121 129
XII. Převod finančních výnosů 46 0 0
P. Převod finančních nákladů 47 0 0
* Finanční výsledek hospodaření (zohlednění položek VI. až P.) 48 348 457
Q. Daň z příjmu za běžnou činnost (Q.1. + Q.2.) 49 8 279 8 588
Q.1. splatná 50 7 684 8 369
    2. odložená 51 595 219
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (provozní výsledek hospodaření + 

finanční výsledek hospodaření -Q.)
52 34 432 37 840

XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0
R. Mimořádné náklady 54 0 0
S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti (S.1. + S.2.) 55 0 0
S.1. splatná 56 0 0
    2. odložená 57 0 0
* Mimořádný výsledek hospodaření (XIII. - R. -S.) 58 0 0
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0
*** Výsledek hospodaření za účetní období(+/-) (výsledek hospodaření za běžnou 

činnost + mimořádný výsledek hospodaření - T)
60 34 432 37 840

**** Výsledek hospodaření před zdaněním (provozní výsledek hospodaření + 
finanční výsledek hospodaření + mimořádné výnosy - R.)

61 42 711 46 428
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Příloha k účetní závěrce 
sestavené k 31. 12. 2011

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, 
obchodní rejstřík odd. b, vložka 1886.
Jediným akcionářem společnosti je statutární město 
Ostrava.

předmět činnosti
• Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
• Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
• Silniční motorová doprava nákladní
• Silniční motorová doprava osobní
• Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektric-

kých zařízení
• Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů 

a vodičů
• Zámečnictví
• Opravy motorových vozidel
• Pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb
• Provoz parkovacích automatů
• Inženýrská, technická, plánovací a 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. 455/91 Sb.
• Technická činnost v dopravě 
• Reklamní činnost a marketing

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 od 20.1.2011      
Josef šRáMEK   místopředseda od 20.1.2011         
antonín bíNa  člen
Ing. Radomír MICHNIaK člen
Pavel DOSTáL  člen
Ing. Ladislav šíMa  člen 
bc. Tomáš SUCHaRDa člen      
bc. Robert TIMKO  člen      
Ing. Miroslav ROJíČEK člen

I. Základní údaje o společnosti 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2011  

 255,6
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II. Informace o účetních metodách a způsobech oceňovaní

3. PODíLy V JINýCH ÚČETNíCH JEDNOTKáCH

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

4. ÚDaJE O ZaMěSTNaNCíCH

   r. 2011  r. 2010
Průměrný počet zaměstnanců 255,60 261,26
z toho management 4 4 
mzdové náklady zaměstnanci (v tis. Kč)  76 232  83 421

V roce 2011 byly vyplaceny odměny představenstvu 
a dozorčí radě v celkové výši 966 930,- Kč.

Členům představenstva, výrobnímu náměstkovi, vedou-
cím provozů 210 (doprava), 220 (dílny), 230 (OZ a SH), 
interní auditor  (OS 311) 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 jím fakturována spotřeba pohon-
ných hmot dle normy spotřeby.

Na základě žádostí byly poskytnuty slevy zaměstnancům 
na dopravu ve výši 60 649,45Kč, v roce 2010 činily slevy 
47 623,29 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 pří-
jmu připočte cena pronájmu odpovídající odpisům za dny 
zapůjčení, podíl havarijního pojištění za každý den za-
půjčení a pohonné hmoty spočítané dle EHK. Tato cena 
se stanoví jako měsíční průměrná cena z firemní nádrže 
„bencalor“, případně dle ceny tankování přes CCS karty.

5. ZMěNy V ORGaNIZaČNí STRUKTUŘE  
    SPOLEČNOSTI

během uplynulého období nedošlo ke změnám v organi-
zační struktuře společnosti.

1. ÚČETNí METODy a ZáSaDy

Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví 
ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vy-
hlášky MF č. 500/2002 v platném znění. Tyto obecně 
závazné normy má společnost zapracované do směrnice 
ředitele č. CI 3 pod názvem Systém zpracování účetnic-
tví. Na tuto základní směrnici navazují dílčí směrnice, 
které již popisují konkrétní účetní oblasti.

2. ZPůSOby OCENěNí

a) zásob nakupovaných, popřípadě vytvořených  
ve vlastní režii

Nakupovaný materiál je evidovaný na skladě v pořizovací 
ceně – fakturační hodnota plus vedlejší náklady. akti-
vovaný materiál a investice ve vlastní režii jsou účtovány 
a vedeny dle skutečných nákladů. Ceny materiálů odpo-
vídají tržním cenám.
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b) dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
vytvořeného vlastní činností

V roce 2011 byl vytvořen dlouhodobý hmotný majetek 
vlastní činností – práce na zabudování  brány (zadní 
vjezd do OK, a.s.) ve výši 63 542,39 Kč, sklad soli ve výši 
1 573 869,- Kč, vzduchotechnika v dílnách ve výši 
321 499,78 a  kryté stání vč. skladu dopravního značení 
v areálu OK, a.s. ve výši 1 256 082,84 Kč.

Celkem aktivace dlouhodobého majetku vytvořeného 
vlastní činností činila 3 214 994,01 Kč.

c) cenných papírů a majetkové účasti

Účetní jednotka nevlastní majetkové cenné papíry a jiné 
majetkové účasti.

3. DRUHy VEDLEJšíCH POŘIZOVaCíCH NáKLa-
Dů ZaHRNOVaNýCH DO POŘIZOVaCíCH CEN 
NaKUPOVaNýCH ZáSOb

Vedlejší pořizovací náklady související se zásobami (pře-
pravné, clo, poštovné, obaly) jsou rozpuštěny do ceny 
zásob.

4. ZMěNy ZPůSObU OCEŇOVáNí, POSTUPU 
ODPISOVáNí a POSTUPU ÚČTOVáNí

V roce 2011 společnost Ostravské komunikace, a.s. ne-
změnila 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 2011 tyto zásady vytvá-
ření opravných položek k jednotlivým složkám majetku:

Společnost tvoří opravné položky k pohledávkám 
po splatnosti a k materiálovým zásobám dle těchto 
kriterií:

pohledávky
Daňové opravné položky
• nad 36 měsíců po splatnosti – opravná položka ve výši 

100%
• nad 24 měsíce po splatnosti – opravná položka ve výši 

66%
• nad 12 měsíců po splatnosti – opravná položka ve výši 

33% 
• v insolvenčním řízení – opravná položka ve výši 100%

Účetní opravné položky

U pohledávek, které jsou více, jak 12 měsíců po splat-
nosti 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 záko-
nem o daních z příjmu č.586/1992 Sb.

Odpisový plán je sestaven počítačovým programem 
mySaP dle odpisových skupin. Účetní jednotka stanovu-
je 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 spo-
lečnosti stanovena hranice 25 000,- Kč. Do této výše se 
o majetku účtuje jako o zásobách. Drobný hmotný maje-
tek se eviduje na podrozvahových účtech – účet 796, a to 
od hodnoty 500,- Kč. Výjimku tvoří hasicí přístroje, které 
se evidují i při hodnotě nižší.

V roce 2011 společnost Ostravské komunikace, a.s. nezměnila způsoby

oceňování, odpisování 
a účtování
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1. DLOUHODObý MaJETEK

Na základě  žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost schválené dne 
27.5.2009 rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Zmírnění dopadu 
ekonomické krize a osobnostní rozvoj zaměstnanců Ostravských komunikací prostřednictvím vzdělávacího procesu, 
reg. č. CZ. 1.04/1.1.02/35.00069.

První část dotace byla poskytnuta v listopadu 2009 ve výši 916 843,- Kč, další část dotace byla poskytnuta v úno-
ru 2010 ve stejné výši. V srpnu 2011 byla předána 4. Monitorovací zpráva na Ministerstvo práce a sociálních věcí 
ke schválení.

Celkem náklady na Projekt Zmírnění dopadu ekonomické krize a osobní rozvoj zaměstnanců činí z výkazu  monitorova-
cích zpráv vč. 18% nepřímích nákladů 3 884 928,- Kč.

2. OběžNá aKTIVa     

Společnost tvořila tyto opravné položky:

Opravná položka k pohledávkám  daňově uznatelná
2011 585 tis. Kč 528 tis. Kč 
2010 224 tis. Kč 220 tis. Kč 

III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Přehled o dlouhodobém majetku za rok 2011 (v tis. Kč)

Třída Počáteční stav 
2011 přírůstek Úbytek Pořiz. cena 

k 31.12.2011
Oprávky 

k 31.12.2011
Zůstat. cena 
k 31.12.2011

Nehmotný majetek 7 099 140 0         7 239 6 864 375
budovy 87 296 6 128 0 93 424 48 524 44  900
Stavby 346 0 0 346 115 231
Energ. stroje a zařízení 2 290 1 216 337 3 169   1 815 1 354
Pracovní stroje a zařízení 24 776 3 432 45 28 163 20 103 8 060
Přístroje a zařízení 11 655 996 1 403 11 248 9 704 1 544
Dopravní prostředky 143 425 24 384 4 048 163 761 109 889 53 872
Pozemky 70 830 0 0 70 830 0 70 830
Inventář 2 554 29 112  2  471 2 206 265
Celkem 350 271 36 325 5 945    380 651 199 220 181 431

Přehled o dlouhodobém majetku za rok 2010 (v tis. Kč)

Třída Počáteční stav 
2010 přírůstek úbytek Pořiz. cena 

k 31.12.2010
Oprávky 

k 31.12.2010
Zůstat. cena 
k 31.12.2010

Nehmotný majetek 6 934 165                      0              7 099 6 630 469
budovy 87 182 114 0 87  296          45 529                    41 767
Stavby 346 0 0 346 92 254
Energ. stroje a zařízení 2 290 0   0 2 290 1 952 338
Pracovní stroje a zařízení 24 174 755        153 24 776 18 578 6 198
Přístroje a zařízení 11 309 495 149 11 655 10 668                  987
Dopravní prostředky 134 921 8 704 200 143 425 106 650 36 775
Pozemky 70 830 0 0 70 830 0             70 830
Inventář 2 755 56 257 2 554 2 238 316
Celkem 340 741  10 289 759 350 271 192 337           157 934
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3. VLaSTNí KaPITáL

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

Položka Stav k 1. 1. 2011 přírůstek úbytek Stav k 31. 12. 2011

Vlastní kapitál 258 116 72 271 60 001 270 386
Základní kapitál 123 378 0 18 000 105 378
Ostatní kapitálové fondy 45 008 0 0 45 008
Rezervní fond 9 925 1 892 0 11 817
Investiční fond 41 750 31 234 72 984
Sociální fond 215 4  713 4 161 767
Výplata dividend 0 0 0 0
HV roku 2011 0 34 432 0 34 432
HV roku 2010 37 840 37 840 0

Na základě usnesení č. 0498/ZM1014/9 z 9. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 29.6.2011, zastupitelstvo  
města souhlasilo s návrhem na změnu majetkové účasti statutárního města Ostravy v Ostravských komunikací, a.s. 
formou snížení základního kapitálu o 18 000 000,- Kč.

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

4. REZERVy

Účetní jednotka v roce 2011 netvořila zákonnou rezervu na opravu dlouhodobého majetku.
byla vytvořena rezerva na odměny a odvod sociálního a zdravotního pojištění z těchto odměn.

5. ZáVaZKy SPOLEČNOSTI

Účetní jednotka nemá závazky po lhůtě splatnosti, splatnost všech závazků je v roce 2011.

Účetní jednotka účtuje o odložené dani na základě rozvahového přístupu založeného na závazkové metodě. Při aplikaci 
této metody vychází společnost z uplatnění zásady opatrnosti. 

Výpočet odložené daně 2011
zůstatková cena daňová 181 430 586,02 Kč 
zůstatková cena účetní 158 762 145,56 Kč
rozdíl zC  - 22 668 440,46 Kč  
 
rezerva na odvody z odměn 4 800 747,- Kč
základ odložené daně - 17 867 694,46 Kč 
sazba daně    19%
odložený daňový závazek  -  3 394 861,95 Kč
 
již účtováno - 2 800 505,98  Kč
zaúčtováno 2011, rozdíl        594 355,97 Kč 
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Do základu daně pro výpočet odložené daně byl zahrnut pouze přechodný rozdíl vyplývající z rozdílu zůstatkových cen 
dlouhodobého majetku. Jako odčitatelné rozdíly nebyly pro rok 2011 zahrnuty žádné opravné položky k pohledávkám 
a zásobám z důvodů nízké pravděpodobnosti jejich daňového uplatnění v dalších letech.

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

Do splatnosti eviduje společnost tyto závazky z titulu zdravotního a sociálního pojištění a daní:
• sociální pojištění    2 321 tis. Kč
• zdravotní pojištěn      994 tis. Kč
• daň z příjmu ze závislé činnosti     913 tis. Kč

Společnost dále eviduje pohledávku na dani silniční ve výši  213 500,- Kč a daně z přidané hodnoty za měsíc prosinec 
2011 ve výši 4 198 585,- Kč. 

6. VýKaZ ZISKU a ZTRáTy

V roce 2011 byly poskytnuty sponzorské dary ve výši 156 tis. Kč

Účetní jednotka nevynaložila v roce 2011 výdaje na výzkum a vývoj.

7. OSTaTNí INFORMaCE

Společnost poskytla v roce 2011 odměnu statutárnímu auditorovi za povinný audit účetní závěrky ve výši 40  tis. Kč.

 

V období mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastala událost, která by význam-
ným způsobem měnila pohled na finanční situaci účetní jednotky.

V Ostravě dne  15.5.2012

Ing. Daniel  LYčKa
předseda představenstva a ředitel společnosti

III. Události po rozvahovém dni

Základní kapitál Ostravských komunikací, a.s.

105 377 646,- Kč
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Vývoj vybraných ukazatelů

1,90
2,08

2,35
2,31

2,09
2,57

2,57
06
07
08
09
10
11

Zhodnocení společnosti 
(vlastní kapitál/základní kapitál)

409 438 tis. Kč 166 706 tis. Kč
06

07

08

09

10

11

výkony

455 188

420 096

400 339

388 528

382 560

409 438

přidaná hodnota

146 808

137 836

174 815

167 639

172 698

166 706

Meziroční vývoj výkonů a přidané hodnoty (tis. Kč)

168,18
105,14

117,63
174,92

140,57
177,76

167,18

Hospodářský výsledek vztažený 
na zaměstnance (tis. Kč)

06
07
08
09
10
11

Vývoj tohoto ukazatele je v posledních třech 
letech výrazně ovlivněn dividendovou politikou 
vlastníka a snížením základního kapitálu  
o 18mil. Kč v roce 2011.
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Zpráva o vztazích mezi 
ovládající a ovládanou osobou 
a propojenými osobami dle § 66 
a) obchodního zákoníku

ovládající osoba:   statutární město ostrava
  Prokešovo nám č. 8
  729 30 Ostrava 
  IČ: 0084541

Na základě usnesení č. 0498/ZM1014/9 z 9. zasedání zastupitelstva, konaného dne 29. 6. 2011, zastupitelstvo města 
souhlasilo s návrhem na změnu majetkové účasti statutárního města Ostravy v Ostravských komunikacích, a.s. formou 
snížení základního kapitálu o 18 000 000,- Kč. Rada města Ostravy na svém zasedání dne 26. 7. 2011 rozhodla v 
působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s., se sídlem 
Ostrava – Mariánské Hory, Novoveská 1266/25, IČ 25396544 následovně:

Původní výše základního kapitálu: 123 377 646,- Kč
Nová výše základního kapitálu: 105 377 646,- Kč

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. 2011 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      

sportovní a rekreační zařízení  Garáže ostrava, a.s.
města Ostravy, s.r.o. Výstaviště Černá louka 1167 
Generála Sochora 1378 Pavilon K    
708 00 Ostrava-Poruba 728 26 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČ: 25385691 IČ: 25360817

ozo ostrava s.r.o.  oVanet a.s.
Frýdecká 680 / 444 Hájkova 1100/13 
719 00 Ostrava 702 00 Ostrava-Přívoz
IČ: 62300920 IČ: 25857568

ostravské městské lesy, s.r.o.  Krematorium ostrava, a.s.
a. brože 2/3124 Těšínská 710
700 30 Ostrava-Zábřeh  710 07 Ostrava-Slezská Ostrava 
IČ: 25816977 IČ: 25393430
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Dům kultury města ostravy, a.s.  Dům kultury akord ostrava–zábřeh, s.r.o.
ul. 28. října 124/2556 Náměstí SNP 1 
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 704 00 Ostrava-Zábřeh
IČ: 47151595 IČ: 47973145

technické služby, a.s. slezská ostrava  ostravské výstavy, a.s.
Čs. armády 20 Výstaviště Černá louka
710 00 Ostrava-Slezská Ostrava 728 26 Ostrava
IČ: 47674725 IČ: 25399471

Vědecko-technologický park   společnost pro využití letiště 
ostrava, a.s. ostrava-mošnov, a.s.
Technologická 372 / 2 Obchodně podnikatelský areál, 
708 00 Ostrava - Pustkovec budova čp. 316/61
IČ: 25379631  742 51 Mošnov
  IČ: 60792914

černá louka 2015 s.r.o.  VítKoVICe arÉna, a.s. 
Ostrčilova 2691/4 Ruská 3077/135
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  700 30 Ostrava-Zábřeh
IČ: 28619820 IČ: 25911368

ostravský informační servis, s.r.o.  DK poklad, s.r.o. 
Jurečkova 1935/12 M. Kopeckého 675
702 00 Ostrava  708 00 Ostrava – Poruba
IČ: 26879280 IČ: 47670576

městská záchranná služba ostrava  zoologická zahrada ostrava
Varenská 3131/5 Michálkovická 197
701 80 Ostrava 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava  
IČ: 00635162 IČ: 00373249

Dům dětí a mládeže ostrava-poruba               Janáčkova filharmonie
M. Majerová 23/1722                                         28.října 127 
708 00 Ostrava-Poruba                                      702 00 Ostrava
IČ: 75080541                                                       IČ: 00373222

městská nemocnice ostrava   eKoVa eLeCtrIC a.s.
Nemocniční 898/20 Martinovská 3244/2
728 80 Ostrava 723 00 Ostrava-Martinov
IČ: 00635162 IČ: 28642457
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V průběhu roku byly Ostravským komunikacím, a.s. 
zadávány objednávky statutárním městem Ostravou 
na práce v souladu se zakladatelskou listinou společ-
nosti, Smlouvou o dílo a smlouvou mandátní arch. č. 
02418/1998/DOP v platném znění, na základě kterých 
byly provedeny práce v celkové hodnotě 324 492 tis. 
Kč včetně Dph, což představuje cca 66,26% celkových 
ročních výkonů společnosti. Ceny za práce, služby a ma-
teriál fakturované statutárnímu městu Ostravě na zákla-

dě 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 2011 uděleny další 
pokyny, na základě kterých by vznikl nebo v budoucnu měl 
vzniknout Ostravským komunikacím, a.s. neoprávněný zisk 
nebo újma. 

1. Dopravní podnik ostrava a.s.
Za práce a služby- údržba a opravy vozidel, prodej a ná-
kup materiálu, zimní údržba komunikací, čištění vozovky, 
pronájem sloupů pro reklamní účely, dopravně inženýr-
ské projektyOstravské komunikace, a.s.  
jako dodavatel   157 tis. Kč
jako odběratel   117 tis. Kč

2. technické služby, a.s. slezská ostrava
Za práce a služby- prohlídky motorových vozidel, oprava 
silniční sítě, nákup materiálu    
Ostravské komunikace, a.s.  
jako dodavatel      338 tis. Kč 
jako odběratel                      844 tis. Kč

3.  ozo ostrava s.r.o. 
Za práce a služby– čištění města Studénka
odvoz a likvidace komunálního odpadu, prohlídky
a opravy motorových vozidel, pronájem místa na slou-
pech VO
Ostravské komunikace, a.s. 
jako dodavatel   413 tis. Kč
jako odběratel             1 813 tis. Kč   

4. ostravské městské lesy, s.r.o.
Za práce a služby – zimní údržba komunikací, pronájem DZ,
elektromontážní práce, čištění – metení
Ostravské komunikace, a.s  
jako dodavatel         14 tis. Kč 
jako odběratel                82 tis. Kč  

5. sportovní a rekreační zařízení města ostravy, s.r.o.
Za práce a služby – podnájem místa na sloupech VO 
,odběr el. energie, reklamní tabule, instalace DZ
Ostravské komunikace, a.s.  
jako dodavatel             211 tis. Kč
jako odběratel               64 tis. Kč 

6. oVanet a.s.
Za práce a služby - telekomunikační služby, elektromon-
tážní práce, spojené s činností v kolektorech
Ostravské komunikace, a.s.  
jako dodavatel               60 tis. Kč
jako odběratel             179 tis. Kč 

7. Vědecko-technologický park ostrava, a.s.
Za práce a služby – pronájem míst na reklamy,
příprava pro přístupový systém parkovišť
Ostravské komunikace, a.s.  
jako dodavatel           2 529 tis. Kč   
jako odběratel    0 tis. Kč    

8. VítKoVICe arÉna, a.s.
Za práce a služby – pronájem dočasného dopravního 
značení, prodej materiálu, pokládka aC
Ostravské komunikace, a.s.  
jako dodavatel                   146 tis. Kč   
jako odběratel  29 tis. Kč

V průběhu roku 2011 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

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)
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9. ostravské výstavy, a.s. 
Za práce a služby – strojní čištění komunikací, oprava 
komunikací, prodej materiálu
Ostravské komunikace, a.s. 
jako dodavatel     33 tis. Kč 
jako odběratel                    0 tis. Kč

10. Krematorium ostrava, a.s.     
Za prodej materiálu
Ostravské komunikace, a.s. 
jako dodavatel        2 tis. Kč     
jako odběratel        0 tis. Kč  
         
11. zoologická zahrada ostrava 
Za  prodej materiálu
Ostravské komunikace, a.s.  
jako dodavatel      11 tis. Kč                   
jako odběratel                 0 tis. Kč

12. městská záchranná služba ostrava
Za služby a prodej materiálu – zimní údržba komunikací
Ostravské komunikace, a.s.      
jako dodavatel              6 tis. Kč    
jako odběratel           0 tis. Kč

13. Janáčkova filharmonie
Za prodej materiálu
Ostravské komunikace, a.s.    
jako dodavatel                      8 tis. Kč
jako odběratel                    0 tis. Kč   

14.  městská nemocnice ostrava
Za prodej materiálu 
Ostravské komunikace, a.s.     
jako dodavatel                  345 tis. Kč
jako odběratel                       0 tis. Kč

Veškeré obchodní vztahy byly uskutečněny za běžných 
podmínek a Ostravským komunikacím, a.s. tím nevznikl 
žádný neoprávněný zisk ani újma. 

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 
a propojenými osobami dle § 66 a) obchodního zákoníku 
byla ověřena auditorem. 

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 
a propojenými osobami dle § 66a) obchodního zákoníku 
bude projednána v představenstvu Ostravských komuni-
kací, a.s. a v dozorčí radě Ostravských komunikací, a.s. 
do 10. 6. 2012. 

V Ostravě dne 7. 6. 2012
Za Ostravské komunikace, a.s.

Ing. Daniel LYčKa    
předseda přeředstavenstva 
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H        audit, s. r. o.audit, s. r. o.audit, s. r. o.audit, s. r. o.    
Auditorská společnost – číslo oprávnění 227 

Sokolská třída 966/22, Moravská Ostrava
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 15.5.2012 vydali k účetní závěrce, která je součástí 
této výroční zprávy, zprávu následujícího znění: 

„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Ostravské komunikace, a.s.,  
Ostrava – Mariánské Hory, Novoveská 25/1266, IČ: 25396544, která se skládá z rozvahy 
k 31.12.2011, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2011 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. 

Statutární orgán společnosti je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává 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.  

Naší úlohou je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme 
provedli v souladu se zákonem 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 (materiální) nesprávnosti. 

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a 
údajích 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 vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní 
systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto 
posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního 
kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých 
účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové 
prezentace účetní závěrky. 

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný 
základ pro vyjádření našeho výroku. 
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H        audit, s. r. o.audit, s. r. o.audit, s. r. o.audit, s. r. o.    
Auditorská společnost - číslo oprávnění 227 

Sokolská třída 966/22, Moravská Ostrava
tel+fax.: 59 693 2085

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

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti 
Ostravské komunikace, a.s., Ostrava – Mariánské Hory, Novoveská 25/1266,  
IČ: 25396544 k 31. prosinci 2011 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 
končící 31.12.2011 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 31.12.2011. Za sestavení zprávy o vztazích 
je zodpovědný statutární orgán společnosti Ostravské komunikace, a.s. Naším 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 prověrku 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 neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. 

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 31.12.2011. 

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. Naším 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 
přesvědčení, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku. 
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H        audit, s. r. o.audit, s. r. o.audit, s. r. o.audit, s. r. o.    
Auditorská společnost - číslo oprávnění 227 

Sokolská třída 966/22, Moravská Ostrava
tel+fax.: 59 693 2085

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

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti Ostravské 
komunikace, a.s. k 31.12.2011 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou 
účetní závěrkou. 

V Ostravě 7.6.2012 

        H  audit, audit, audit, audit, s.r.o.s.r.o.s.r.o.s.r.o.                 
    Ing. Miroslav Horňák, Ph.D. 
         auditor, dekret č. 1603 

jednatel společnosti



 © Ostravské komunikace, a.s.
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