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ÚVODNÍ  SLOVO  PŘEDSEDY  PŘEDSTAVENSTVA  
 

Vážený akcionáři, vážení obchodní partneři, 
 

do  vašich rukou se právě dostává výroční zpráva SMO, městské akciové společnosti Orlová  
za rok 2016. Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás s hospodářskými výsledky uplynulého 
roku.  

Dříve než přikročíte k podrobnějšímu studiu tohoto dokumentu, dovolte mi pár úvodních slov  
ke zhodnocení uplynulého roku.  

Společnost byla založena městem Orlová v roce 1995 a  uplynulým rokem tak vstoupila  
do třetího desetiletí své existence. Rok 2016 byl pro naši společnost rokem mnoha významných 
akcí a změn. Jednou z časově nejnáročnějších byla implementace nového informačního systému 
Helios Orange, jejímž prioritním cílem bylo zejména zefektivnění a zrychlení podnikových 
procesů, automatizace rutinních administrativních operací, jenž má vést do budoucna 
k zefektivnění provozu firmy a k snížení firemních nákladů.  

Úsilí všech zaměstnanců bylo i nadále zaměřeno na zkvalitňování a rozšiřování služeb  
pro širokou veřejnost. Našim prvořadým úkolem bylo zajištění služeb ve stěžejních oblastech 
činnosti naší společnosti. Úsilí zaměstnanců a vedení společnosti bylo zaměřeno především  
na plynulé a kvalitní poskytování služeb občanům města i podnikatelským subjektům, zejména 
v oblastech činností souvisejících se zajištěním dodávek tepla a teplé užitkové vody, poskytování 
komunálních služeb, nákladní dopravy a vytváření kvalitního sportovního zázemí pro občany 
města Orlové. V oblasti komunálních služeb se podařilo rozšíření aktivit i mimo hranice města 
Orlová, a to u činností zimní údržby komunikací a údržby zeleně. V průběhu roku byla vedena 
složitá jednání s dodavatelem primární tepelné energie za účelem stabilizace a snížení cen,  
která vyústila k uzavření nového smluvního vztahu, umožňujícího nasazení výhodnějších cen 
pro koncového odběratele v následujících letech.  

Ohlédneme-li se za rokem 2016, můžeme konstatovat, že byl pro společnost rokem náročným, 
ale přesto mimořádně úspěšným, o čemž svědčí také dosažený výsledek hospodaření. 

Dovolte mi tedy, abych při této příležitosti poděkoval všem našim zákazníkům za přízeň  
a obchodním partnerům za úspěšnou spolupráci. V neposlední řadě děkuji také všem 
zaměstnancům akciové společnosti, představenstvu a dozorčí radě za jejich obětavou práci  
v uplynulém roce. 

 

 Těším se na další spolupráci s Vámi i v dalším roce 2017. 

                   

Bc. Martin Klčo, MBA 
     předseda představenstva  
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ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  SPOLEČNOSTI  

 

 

Obchodní jméno:   SMO, městská akciová společnost Orlová 

Právní forma:   Akciová společnost 

Sídlo:     Okružní 988, 735 14 Orlová-Lutyně 

IČ:     607 93 163 

DIČ:     CZ60793163 

Základní kapitál:   229.312.000,- Kč 

 

 

Forma a druh akcií:   10 ks kmenové akcie na jméno 

Ve jmenovité hodnotě:  22.931.200,- Kč / ks 

Struktura akcionářů:  Jediný akcionář – město Orlová 
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ORGÁNY SPOLEČNOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Martin Klčo, MBA Ing. Miroslava Šromková 
Předseda představenstva Předsedkyně dozorčí rady  

 
 

  Ing. Michal Kratochvíl Mgr. Vladislav Szkandera 
Místopředseda představenstva Místopředseda dozorčí rady 

  
  Ing. Jaroslav Vaněk Petr Koláček 

Člen představenstva Člen dozorčí rady 
  
 Ing. Radomír Podjukl 
 Člen dozorčí rady 
  

 
Bc. Šárka Grycmanová  

 
Člen dozorčí rady  

  

 
Ing. Aleš Makúch 

 
Člen dozorčí rady  

   

  

 

VALNÁ HROMADA AKCIONÁŘŮ 

 

      DOZORČÍ RADA 
 

      PŘEDSTAVENSTVO 
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ZPRÁVA  PŘEDSTAVENSTVA  SPOLEČNOSTI  

SMO, městská akciová společnost Orlová (dále jen „SMO“) je zaměřena na poskytování širokého 
spektra služeb občanům města Orlová. Část prováděných činností je primárně určena k podpoře 
ostatních hlavních činností v rámci vnitropodnikových služeb (údržba, autodoprava). 

Provozované činnosti: 

 rozvod, distribuce a prodej tepla, 
 údržba a čištění místních komunikací, 
 provoz psího útulku, 
 nákladní autodoprava a mechanizace, 
 nakládání s odpady, 
 údržba veřejných ploch a zeleně, 
 správa městských sportovišť (sportovní areály), 
 údržba strojní, elektro, stavební, 
 správa budov a pronájmy. 

V rámci této zprávy bychom Vám rádi zmínili zejména nejvýznamnější akce a informace  
o činnostech společnosti v průběhu uplynulého roku 2016. 

Rozvod, distribuce a prodej tepla   

Středisko tepelných zařízení SMO zajišťuje dodávku tepelné energie pro vytápění (ÚT) a ohřev 
teplé vody (TV) pro obytné domy a nebytové objekty v Orlové – Lutyni a v Orlové – Porubě.  

Společnost provozuje 73 hlavních horkovodních předávacích stanic, 183 domovních předávacích 
stanic, 6 malých kogeneračních jednotek na výrobu elektrické a tepelné energie a přes 10,7 km 
venkovních tepelných sítí. 

Středisko tepelných zařízení v rámci zlepšování kvality dodávky tepelné energie a snížení ztrát 
na rozvodném zařízení provedlo v roce 2016 následující modernizace a rekonstrukce: 

Rekonstrukce automatické regulace DPS  
Investiční akce spočívala ve výměně stávající zastaralé regulace (nedostupné náhradní díly) 
v domovních předávacích stanicích pod HPS 2 (v ZŠ Mládí) a v PS 10, 27 a 40. V PS 27 se kromě 
výměny regulátoru vyměňoval i celý elektrický rozvaděč s novými komponenty regulace.  
V ZŠ Mládí čp. 726 byla provedena výměna 7 ks regulátorů, které umožňují rychlejší a kvalitnější 
komunikaci s dispečinkem společnosti SMO, s větším množstvím nastavovaných parametrů  
a rychlejším odhalením poruchových stavů. Montážní práce prováděli pracovníci střediska 
údržby SMO. 

Malé kogenerační jednotky na výrobu elektrické a tepelné energie 
Na konci roku 2015 byly zprovozněny 2 malé kogenerační jednotky (MKJ) v HPS 2 a HPS 4  
a v roce 2016 jsme provedli montáž dalších 2 ks malých kogeneračních jednotek na výrobu 
tepelné a elektrické energie, a to v HPS 8 a 14. Vyrobenou elektrickou energii dodává 
kogenerační jednotka přes kabel NN v majetku SMO do domovních stanic napojených na HPS 8  
a 14 pro vlastní spotřebu. Vyrobenou tepelnou energii využívá kogenerační jednotka na ohřev 
otopné vody pro DPS.  

Rekonstrukce měření vytápění na DPS v okruhu HPS 2 
Na konci roku 2016 proběhla v domovních předávacích stanicích (DPS) v okruhu HPS 2 změna 
měření vytápění. Stávající systém měření byl zrušen a nahrazen samostatným měřením ÚT a TV. 
Samostatnou montáž nových měřidel prováděli pracovníci střediska údržby SMO.  
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Údržba a čištění místních komunikací 

SMO celoročně zajišťuje údržbu místních komunikací a chodníků, které jsou v majetku města 
Orlová.  

Údržba je zaměřena na zimní údržbu pozemních komunikací a chodníků, dále se jedná o úklid  
po zimě, tedy strojový a ruční úklid, a v neposlední řadě se jedná o odstraňování odpadků 
z veřejných ploch.    

Nosným programem střediska je v zimním období zajištění zimní údržby, která je prováděna  
na pozemních komunikacích, chodnících, schodištích a zastávkách veřejných dopravních 
prostředků na území města Orlová. Řídí se Operačním plánem zimní údržby, který každoročně 
schvaluje Rada města Orlová. Zimní údržba komunikací byla v roce 2016 prováděna rovněž  
pro další subjekty, mj. pro obec Doubrava. Společnost disponuje dostatečným počtem 
mechanizačních prostředků a vozidel – nosiče výměnných nástaveb typu Multicar, MAN, 
Mercedes-Benz UNIMOG, traktory Zetor, kolový nakladač JCB.   

V letním období je činnost střediska zaměřena zejména na opravy výtluků, čištění kanálových 
vpustí, instalaci vodorovného a svislého dopravního značení. Středisko disponuje technikou, 
která je nutná k zajištění výkonu takto různorodých prací. Jedná se mj. o řezačky spár, centrálu 
se sbíjecím kladivem, vibrační válec či stroj na zalévání spár. 

Útulek pro psy 

Společnost provozuje útulek pro psy, jehož areál umístěný v katastrálním území Orlová–Lazy je 
v majetku města Orlová. 

Útulek je členěn na část provozní, část karanténní a hospodářskou budovu. Psí útulek slouží  
pro dočasné umístění zvířat, které jsou nalezené tj. zaběhnuté či opuštěné, jejichž majitel není 
znám. V útulku jsou také umístění psi, kteří jsou dočasně nebo trvale odebráni majitelům  
na základě rozhodnutí správních orgánů.  

Pracovníci útulku mimo běžné činnosti zajišťují i odchytovou službu na území města Orlová.   

Preventivní a veterinární péči psů smluvně zajišťuje veterinář. Odborný dohled nad provozem 
útulku provádí Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj, inspektorát Karviná  
a město Orlová. SMO zajišťuje kvalitu provozu v souladu s platnou legislativou. 
Počet umístěných psů v útulku je v posledních letech průměrný. Porovnáním roku 2015 a 2016 
došlo k nárůstu počtu toulavých psů, kteří museli být umístění v útulku. Zároveň došlo k poklesu 
dnů ustájení psů, což je výsledek velmi aktivního přístupu ošetřovatelů, kteří se snaží v co 
nekratším čase předat zvířata majitelům, popřípadě do pěstounské péče k adopci. Útulek pro psy 
provozuje své vlastní webové stránky a psi jsou zde nabízeni k adopci. Pozitivním faktorem, 
který ovlivňuje zkrácení pobytu psů v útulku, je umožnění zájemcům o tzv. adopci na zkoušku, 
což znamená zapůjčení psa na krátké období, ve kterém si zájemce u psa ověří, zda mu toto zvíře 
vyhovuje. Ošetřovatelé pro psy zajišťují venčení a také se účastní různých výstav.  
 

Provozování nákladní autodopravy 

Provoz dopravy disponuje různorodými mechanizačními a dopravními prostředky. Do vozového 
parku společností náleží nejen vozidla nákladní, ale také dodávková a vozidla osobní.  

Mezi nákladními vozidly jsou zastoupena speciální vozidla pro svoz komunálního odpadu, dále 
vozidla pro svoz separovaných složek komunálního odpadu a vozidla univerzální, která jsou 
vybavena systémem rychlé výměny nástaveb a mají tedy větší škálu využití. S pomocí těchto 
vozidel je možné zajistit letní i zimní údržbu pozemních komunikací a chodníků. Provoz 
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autodopravy zahrnuje také autodílnu, která primárně slouží k zajištění běžné údržby vozidel  
a také k provádění drobných oprav dopravních prostředků a drobné mechanizační techniky.  

V rámci poskytovaných služeb autodopravy byla v roce 2016 rozšířena nabídka činností  
o odtahy vozidel. K odtahům je používáno vozidlo MAN, TGM 18.240, které je vybaveno 
hydraulickým jeřábem a sadou pro odtahy vozidel. Tato sada je složena z kříže a čtyř botiček. 
Tato služba je provozována ve spolupráci s Městskou policií Orlová.  

V roce 2016 bylo v rámci modernizace vozového parku zakoupeno vozidlo FIAT Dobló 
s alternativním pohonem CNG. Toto vozidlo slouží k zajištění potřeb údržby tepelných zařízení. 

Nakládání s odpady 

SMO zajišťuje komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství města. Nejvýznamnějším 
obchodním partnerem je město Orlová, pro které společnost obstarává jak služby spojené  
se svozem a likvidací  komunálních odpadů, tak provoz sběrných dvorů. K dalším obchodním 
partnerům patří subjekty či fyzické osoby podnikající jak na území města Orlové, tak i z blízkého 
okolí.  

Cílem v oblasti nakládání s odpady je neustálé zlepšování a zkvalitňování poskytovaných služeb. 
Tento trend lze sledovat již od samotné volby sběrových prostředků s důrazem na kvalitu  
a funkčnost, přes stále se rozšiřující služby a hledání nových možností k rozvoji služeb. 
Výsledkem těchto kroků je zvyšující se množství separovaných složek odpadů, tedy odpadů, 
které jsou dále využívány a tím dochází ke snižování množství směsných odpadů, které jsou 
ukládány na skládku bez dalšího využití.  

V roce 2015 došlo k úspěšnému rozšíření sběru odpadů o nápojové kartony a rostlinné oleje  
a tuky. Sběr a svoz opotřebovaných rostlinných olejů a tuků zajišťuje společnost SMO  
ve spolupráci se společností EKO-PF s.r.o. v rámci projektu pro města a obce. Výsledkem je 0,92 t 
vytříděných kompozitních obalů (nápojové kartony) a celkem 0,355 t jedlých olejů a tuků.  

Nově od roku 2016 probíhá změna také v systému sběru plastového odpadu od rodinných domů 
ve městě Orlová. Stávající pytlový sběr je postupně nahrazován za sběr nádobový, pomocí 240 l 
barevně odlišených a označených nádob. Ukončení projektu je plánováno s koncem roku 2017. 
S novým systémem jsou spojeny změny v četnosti vývozů, aby byl zajištěn dostatečný komfort 
pro občany a také zlepšena ekonomika provozu. 

V roce 2016 byl zahájen sběr biologicky rozložitelných odpadů z rodinné zástavby v Orlové 
pomocí speciálních sběrných nádob, které společnost nakoupila v rámci dotace z OPŽP. Součástí 
dotace bylo také pořízení svozového vozidla. Po roce fungování tohoto systému, který nahradil 
dosavadní sběr pytlový, lze konstatovat jednoznačné navýšení tun bioodpadu a tedy významný 
přínos tohoto projektu na životní prostředí. Celkové množství biologicky rozložitelného odpadu 
vyprodukovaného městem Orlová tak meziročně vzrostl o bezmála 840 t. 

Pro občany města Orlová byl nově zaveden dispečinkový svoz objemného odpadu. Občané si tak 
v případě potřeby likvidace menšího množství objemného odpadu z domácnosti mohou  
za stanovenou taxu objednat odvoz i s nakládkou. Služba vznikla jako alternativa k objednávce 
velkoobjemového kontejneru, ale ocení ji také starší občané se sníženou pohyblivostí či lidé  
bez možnosti vlastní dopravy. 

I v oblasti provozování sběrných dvorů došlo za rok 2016 ke změnám, a to v navázání nové 
spolupráce s dalším kolektivním systémem zajišťujícím odběr baterií. K dosavadním 
kolektivním systémům, zajišťujících zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů a světelných 
zařízení (Asekol, Elektrowin, Ekolamp) tak přibyla společnost ECOBAT.  
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Od zavedení zabezpečovacího systému na sběrném dvoře v Orlové, Porubě na ul. Nádražní, který 
byl do té doby častým cílem krádeží zejména uskladněných elektrických a elektronických 
zařízení, není evidován žádný pokus o vniknutí nepovolanou osobou. Systém byl 
spolufinancován formou grantu z „Fondu ASEKOL“. 

Údržba veřejných ploch a zeleně 

SMO provádí údržbu veřejné zeleně formou subdodávky pro společnost Talpa zahradnické 
služby, s r.o., a to v lokalitách III. a V. etapy o rozsahu cca 218 275 m2. V tomto rozsahu středisko 
Zeleně provádí kromě péče o travnaté plochy také údržbu záhonů, keřů a dřevin. 

Hlavní činnosti střediska jsou: 

 kácení stromů, zmlazování keřů, odstranění dřevin, tvarování keřů,  
 pletí keřových skupin, mulčování travního porostu, sečení travního porostu, 
 sečení travního porostu včetně sběru, sečení ruderálního porostu, 
 jarní vyhrabávání trávníků, podzimní vyhrabávání trávníků, podzimní hrabání listí, 
 chemická likvidace porostů. 

Intenzivní sečení travnatých ploch ve městě se člení na I. – III. třídu, od tohoto členění se odvíjí 
počet sečí, který je v průměru okolo osmi a více pokosů za vegetační období. Na základě 
ekonomického a ekologického hlediska se provádí z větší části sečení formou mulčování,  
což znamená, že pokosenou organickou hmotu neodvážíme, ale naopak ji přirozenou cestou  
bez dalších nákladů do prostředí vracíme zpět a tím nedochází k degradaci porostu a živin. 
V systému údržby zeleně jsou používány profesionální stroje a technická zařízení, která jsou 
velmi důležitým faktorem pro zajištění kvalitní údržby zeleně.  

Sportovní areály 

Areál zimního stadionu 

Ledovou plochu na zimním stadionu využívají především sportovní kluby HC Orlová, o.s.  
a Krasobruslařský klub Orlová. Mimo tyto kluby se ledová plocha pronajímá dalším kolektivům 
pro sportovní vyžití. SMO rovněž organizuje bruslení pro širokou veřejnost. Všechny tyto 
aktivity se řídí programem ledové plochy. 

Zaměstnanci městské akciové společnosti provádí opravy, revize, udržovací práce takového 
charakteru, aby nedošlo ke znehodnocení majetku. V roce 2016 byla provedena výměna 
nevyhovujících oken na mezischodištích zimního stadionu.  
Dále byla provedena výměna dveří vstupu do strojovny a na jižní tribuně. V roce 2016 byla 
zprovozněna půjčovny bruslí a přileb. Byla provedena oprava podlahové krytiny v šatně č. 1. 
Dále byla provedena oprava nevyhovující dožité betonové plochy u mobilní garáže. Z důvodu 
přetrvávající nespolehlivosti hodin s časomírou byla provedena jejich výměna. Dožitá vrata 
vjezdu na zimní stadion a do rolbovny byla vyměněna za nová rolovací. Byla provedena oprava 
sociálního zařízení na šatně č. 10 a oprava sociálního zařízení pro ženy u vrátnice na ZS.  
Na severní tribuně zimního stadionu byla realizována oprava okapů v celé délce 150 m. 

Jako každoročně byly provedeny údržbářské práce – nátěry zábradlí, nátěry ústředního topení, 
opravy plexiskel a mantinelů, výměna poškozených okopových lišt, opravy zdí a maleb 
v prostorách ZS. 

Jsou prováděny údržbářské práce na technologií chlazení zimního stadionu a na rolbách  
pro úpravu ledové plochy.  
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Z důvodu záměru nákupu nové elektrické rolby v roce 2017 byla v roce 2015 zahájena realizace 
akce s názvem „ mobilní garáž pro elektrickou rolbu“ která byla ukončena začátkem roku 2016. 

V době, kdy je zimní stadion provozován bez ledové plochy, je na jeho ploše nainstalována  
IN –LINE plocha pro jeho letní využití. IN-LINE plochu lze využít pro sporty jako badminton,  
in-line hokej, hokejbal, a jiné. Tímto způsobem je ze strany SMO zajištěno celoroční využití 
stadionu. 

Travnaté fotbalové hřiště 

Naší pracovníci provádějí běžnou údržbu travnatého fotbalového hřiště, především pravidelné 
sečení, hnojení hřiště a zavlažování, dále pak sečení ostatních ploch v celém sportovním areálu, 
areálu letního koupaliště a hřiště v Orlové-Porubě. Zabezpečují také pravidelný servis sekací 
techniky a jiné údržbářské práce. 

Fotbalové hřiště s umělým povrchem 

V případě nevhodných klimatických podmínek a v době regenerace travnatého hřiště  
se sportovní aktivity přesouvají na hřiště s umělým povrchem. Toto hřiště je využíváno 
celoročně jednotlivými sportovními kluby, především však FK Slávia. Také na tomto hřišti 
provádějí zaměstnanci SMO pravidelnou údržbu, především pravidelné kartáčovaní, 
podlepování uvolněných spojů, opravy střídaček, oplocení, osvětlení a v zimním období 
odklízení sněhu. V roce 2016 byla provedena oprava opěrné zídky a zhotoven ochranný nátěr. 

Areál tenisových kurtů 

V období měsíce dubna provádíme přípravu osmi tenisových kurtů. Zajišťujeme nákup antuky  
a úpravu kurtů po zimním období. Areál je plně využíván veřejností,  
ale hlavně oddílem tenisového klubu. V zimním období od října do dubna jsou k dispozici  
dvě přetlakové tenisové haly. V letních měsících byla provedena montáž sklopných sedadel  
na tribunách tenisových kurtů a byla provedena oprava a nátěr opěrných zídek. Z důvodu úspor 
vody pro letní údržbu tenisových kurtů byla realizována stavba studny v tenisovém areálu. 
V roce 2016 proběhla rovněž výměna části dožitého oplocení v tenisovém areálu v délce  
cca 250 m. 

Volejbalový areál 

Tento areál je využíván volejbalovými oddíly působícími na území města. V tomto areálu byly 
v roce 2016 instalovány na tribunách sklopné sedačky. 

Budova Slávie  

Budova Slávie je využívána sportovními kluby FK Slávie Orlová (fotbal), SK Slávie Orlová  
(šachy, kulturistika), Krasobruslařským klubem Orlová, CK Orlík a Grácie Orlová (cyklistika). 

V prostorách budovy jsou prováděny našimi zaměstnanci údržbářské práce na opravách maleb 
schodišť a chodeb společných prostor využívaných kluby. Na rozích chodeb byly instalovány 
plechové ochranné lišty proti poškození omítek. Dle potřeby se provádí elektroúdržba a drobné 
instalatérské práce. 

V roce 2016 byla provedena výměna podlahové krytiny v místnostech, které využívá šachový 
oddíl o rozloze cca 95 m2.  

Ostatní plochy v areálu SA 

V roce 2016 byla provedena revitalizace všech venkovních laviček kolem účelové komunikace  
ve sportovním areálu. 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 
 

 

10 
 

  Krytý bazén 

Krytý bazén Orlová byl po své rekonstrukci v provozu již 9 rokem. V roce 2016 byly zajišťovány 
zejména tyto aktivity: 

 denní plavání plaveckého oddílu, 
 denní dopolední plavání orlovských základních a mateřských škol, 
 v odpoledních hodinách a o víkendech byl k dispozici široké veřejnosti z Orlové,  

ale i okolních měst a obcí, 
 celodenně byly k dispozici v provozu sauny. 

Za rok 2016 navštívilo krytý bazén v Orlové 68 322 návštěvníků, a to zejména z řad rodin 
s dětmi, či dětí. Nejvyšší návštěvnost jsme zaznamenali v měsíci lednu 2016, naopak nejnižší pak 
v září 2016, kdy byl ovšem bazén z důvodu letní údržby 10 dní uzavřen.   
 
Co se provozu týče, nenastala v roce 2016 žádná vážná havarijní situace, nedošlo k žádnému 
vážnému zranění, výsledky všech hygienických kontrol byly v naprostém pořádku,  
což považujeme za velký úspěch, neboť o zdraví návštěvníků a čisté prostředí bazénu nám jde 
především.  
Rovněž proběhly plánované akce jako „Plavecká soutěž měst“, letní akční prodloužení doby 
pobytu za nezměněné vstupné, letní provozní odstávka a údržba apod. 

Správa budov 

Mezi základní činnosti SMO patří také správa a údržba nemovitostí, které jsou v majetku 
společnosti, včetně poskytování pronájmu nebytových prostor.   

Volné nebytové prostory nabízíme k dlouhodobému nebo krátkodobému pronájmu s cílem 
efektivně využívat všechny prostory, které má společnost k dispozici. Nebytové prostory 
k pronájmu jsou nabízeny formou propagace na firemních webových stránkách, inzercí 
v místním tisku apod.   

V roce 2016 došlo k dokončení stavebních úprav ve výměníku č. 14, který se nadále pronajímá 
spolu s dalšími předávacími stanicemi. Také proběhla výmalba uvolněných kanceláří, u kterých 
došlo k ukončení nájemní smlouvy. 

V první polovině roku 2016 bylo pronajato celkem 3 043m² nebytových prostor (10 kanceláří  
a 5 garáží v areálu společnosti, volné prostory v 6-ti předávacích stanicích, 1 kancelář a část 
volných prostorů KB a ZS). V druhé polovině roku došlo k ukončení několika nájemních smluv  
na kanceláře v budově společnosti a zůstalo pronajato celkem 2 966 m² nebytových prostor. 
Z celkové kapacity nebytových prostor k pronajmutí k 31.12.2016 zůstalo 421 m² volných 
prostor. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve společnosti v roce 2016 
 

Lze konstatovat, že řízení BOZP ve společnosti SMO je na vysoké úrovni. SMO plní nejen 
legislativní požadavky, ale i požadavky nad rámec obecně platných právních předpisů dané 
zavedeným systémem řízení BOZP ISO OHSAS 18001. 

Rozbor pracovní úrazovosti 

V roce 2016 došlo ke dvěma registrovaným pracovním úrazům s nemocností nad 3 dny. Příčinou 
pracovních úrazů byla v jednom případě neopatrnost postiženého a v druhém případě pak 
nepoužití ochranných brýlí. Ze strany SMO, nebylo zjištěno porušení předpisů k zajištění 
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bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Evidované pracovní úrazy s nemocností nižší  
než 3 kalendářní dny nepodléhají dle obecně platných právních předpisů ohlašovacím 
povinnostem a statistickému vykazování. 

Prověrky BOZP na pracovištích 

V průběhu posledního čtvrtletí roku 2016 proběhly prověrky BOZP na všech pracovištích SMO. 
Závady zjištěné při prověrkách byly písemně nařízeny k odstranění se stanovenými termíny  
a odpovědnými osobami. Po uplynutí termínů jsou prováděny kontroly odstranění závad. 
Zjištěné závady nebyly závažného charakteru. Vedle pravidelných kontrol BOZP jsou  
na jednotlivých pracovištích pravidelně prováděny předepsané revize a kontroly strojů  
a zařízení revizními techniky. Odstraňování závad zjištěných při revizi jsou také předmětem 
kontrol BOZP. Zjištěné závady nebyly závažného charakteru a bylo konstatováno, že zařízení 
jsou bezpečná, provozuschopná a obsluhy mají způsobilost k obsluze. Termíny provádění revizí 
a kontrol a následné odstraňování nedostatků prioritně sledují osoby pověřené SMO – interní 
zaměstnanci. 

Kontroly státních orgánů 

V roce 2016 proběhly na pracovištích SMO kontroly Oblastním inspektorátem práce, Krajskou 
hygienickou stanicí MSK, Úřadem práce ČR a Státní veterinární správou. Ve všech těchto 
případech se jednalo o kontroly bez závažného nálezu. 

Riziková pracoviště 

SMO v roce 2016 zahájila aktualizaci kategorizace prací, kdy byly na Krajskou hygienu nahlášeny 
rizikové práce, které vznikají při činnostech stavební údržby komunikací a při sekání trávy. 
Rizikové faktory vyplývají z používání strojů a zařízení, která již od výrobce mají zvýšené limity 
těchto faktorů a také z měření provedených v roce 2013. Vzhledem ke specifičnosti zařízení 
nelze ze strany SMO provést kolektivní technická opatření ke snížení limitních hodnot. V roce 
2017 je však v plánu periodické přeměření rizikových faktorů. Zaměstnanci jsou vybaveni 
osobními ochrannými pracovními pomůckami, dále pak jsou prováděny pravidelné speciální 
lékařské prohlídky a zaměstnancům jsou poskytovány bezpečnostní přestávky, také je 
povinností vedoucích pracovníků vést řádnou evidenci o rizikových pracích. Kontrolu 
dodržování stanovených podmínek provádí pravidelně vedoucí pracovníci a bezpečnostní 
technik. V SMO nebyla hlášena žádná nemoc z povolání. 

Právní a ostatní předpisy 

V roce 2016 proběhla revize interních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  
při práci. Řada interních předpisů byla zrušena a nahrazena novými s účinností od roku 2016,  
a to z důvodu nových legislativních požadavků a závazných právních předpisů. 

Odborná a zdravotní způsobilost 

V prosinci roku 2016 bylo provedeno periodické školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP. 
Na základě interní směrnice ke školení zaměstnanců je vypracován plán opakovaných  
a speciálních odborných školení. Tato školení provádí buď vedoucí zaměstnanci, nebo odborně 
způsobilé osoby. Plnění plánu je pravidelně kontrolováno. U speciálních profesí nebo činností, 
kde je zaměstnavatelem nařízena práce v noci, jsou zaměstnanci vysíláni na pravidelné lékařské 
prohlídky. Ostatní profese, které podléhají podmínce lékařských prohlídek, se řídí platnou 
interní směrnicí. Evidenci a kontrolu plnění vede personální oddělení. 
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Integrovaný systém řízení 

SMO má v současné době po splnění všech podmínek vydány platné certifikáty integrovaného 
systému řízení kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce. Platnost stávajících certifikátů je 
do března roku 2017, kdy proběhne realizace dalšího certifikačního auditu. Pravidelně jedenkrát 
ročně, vyjma v roce, kdy probíhá audit certifikační, probíhá tzv. dozorový audit smluvní 
společností. Dozorový audit za rok 2016 byl realizován bez závažného nálezu.   

Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních 
vztahů 

SMO aplikuje certifikovaný systém managementu jakosti podle normy ISO 9001  
a environmentálního systému podle normy ISO 14001. V oblasti ochrany životního prostředí 
SMO při své činnosti dbá na zásady ochrany životního prostředí a řídí se platnými právními 
předpisy. V roce 2016 nedošlo při podnikatelské činnosti k ohrožení životního prostředí. 
Pracovněprávní vztahy v SMO se řídíly zákoníkem práce, vnitřními předpisy společnosti  
a Kolektivní smlouvou pro rok 2016. 

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 

Společnost v průběhu roku spolupracovala na vývoji systému vážení naplněných odpadních 
nádob na svozových vozidlech. Vlastní vědeckou nebo výzkumnou činnost v uplynulém období 
společnost neprováděla. 
 

Organizační složky společnosti v zahraničí 
 

Společnost nemá v zahraničí žádné organizační složky. 
  



                                            VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 
 

 

                                                13 
 

HLAVNÍ VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ 

Skladba tržeb a výnosů (v tis. Kč) 
 
          

Ukazatel 2013 2014 2015 2016 

Tržby za prodej zboží 2 530  1 137  711  201  

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 199 887  177 571  182 744  185 867  

Aktivace * 2 033  3 474  3 279  0  

Tržby z prodeje dlouhodob. majetku a materiálu 708  902  1 719  1 123  

Ostatní provozní výnosy 35 637  22 774  31 641  35 178  

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0  0  0  0  

Výnosové úroky 81  76  53  54  

Mimořádné výnosy 0  0  0  0  
            

*   v roce 2016 došlo ke změně účtové osnovy a aktivace se účtuje do nákladů  

 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v letech 2013 -2016 (v tis. Kč) 
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Skladba tržeb a výnosů z hlavních činností (v tis. Kč) 
 (bez mimořádných výnosů) 
 
          

Činnost 2013 2014 2015 2016 

Tržby a výnosy celkem: 240 857 205 935 220 147 222 423 
       z toho: 

   
  

poskytování technických služeb 16 521 13 388 13 929 14 625 

silniční motorová doprava * 4 206 3 576 3 518 938 
nakládání s odpady a podnikání v oblasti 
nakládání s nebezpečnými odpady 29 940 30 438 32 296 32 552 

pronájem nemovitostí, zprostředkování služeb, 
ostatní výnosy  3 213 3 440 3 353 4 338 

výroba a rozvod tepla 149 986 116 731 127 961 136 065 
provozování tělovýchovných a sportovních 
zažízení 28 618 29 570 30 721 28 157 

hostinská činnost 5 361 3 661 3 659 0 

údržba zeleně 1 863 2 878 2 469 2 810 
ostatní služby a činnosti (vč. finančních 
činností) 1 149 2 254 2 241 2 938 
          

*   v roce 2016 došlo u dané činnosti ke změně účtování výnosů velkoobjemových kontejnerů  

 

Grafické znázornění skladby tržeb a výnosů z hlavních činností za rok 2016 
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Skladba nákladů a výdajů (v tis. Kč) 

               

Ukazatel 2013 2014 2015 2016 

Náklady celkem 234 318 202 880 217 008 214 657 

 z toho:         

provozní náklady     233 131 202 043 216 528 214 478 

v tom:     

spotřeba materiálu 7 165 7 664 9 938 6 554 

spotřeba energie 108 198 97 277 98 500 101 659 

opravy a udržování 2 160 2 251 2 952 2 615 

ostatní služby 18 317 16 291 16 546 16 202 

mzdové náklady a odměny členům orgánů 
společnosti 

38 350 40 218 41 427 40 077 

zákonné pojištění a sociální náklady 14 145 15 074 15 418 15 083 

daně a poplatky 332 594 502 595 

ostatní provozní náklady 1 866 1 627 2 966 3 751 

odpisy dlouhodobého majetku 28 068 24 446 24 132 24 631 

ostatní náklady 12 855 -4 125 3 159 1 853 

daň z příjmů právnických osob (splatná i 
odložená) 

1 675 727 988 1 458 

finanční náklady 1 187 837 480 179 

mimořádné náklady 0 0 0 0 
          

     Vývoj provozních nákladů v letech 2013 – 2016 (v tis. Kč) 
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Přehled finanční situace společnosti  

                  

Položka 
měrná 

2013 2014 2015 2016 
jednotka 

Finanční majetek celkem tis. Kč 27 603 35 930 47 676 59 979 

z toho: 
    

  

Peníze v pokladně tis. Kč 443 471 346 153 

Ceniny tis. Kč 90 98 2 73 

Bankovní účet tis. Kč 27 070 35 361 47 328 59 753 

Krátkodobý finanční majetek tis. Kč 0 0 0 0 
            

      Přírůstky dlouhodobého majetku - dokončené investice (v tis. Kč) 

                  

Položka 2013 2014 2015 2016 

Přírůstky dlouhodobého majetku celkem: 9 433 6 367 14 723 9 131 

z toho: 
    

  

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 273 2 744 

Dlouhodobý hmotný majetek 9 433 6 367 14 449 6 387 

v tom: 
    

  

Budovy a stavby 3 275 1 225 779 107 

Energetické hnací stroje 75 1 366 4 686 0 

Pracovní stroje a zařízení 901 547 337 63 

Přístroje a zvláštní technická zařízení 887 1 317 5 539 1 159 

Dopravní prostředky 4 234 1 093 3 053 4 612 

Inventář 62 818 55 446 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 
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Mzdy a zaměstnanci 

               

Ukazatel 
  

Skutečnost  

2013 2014 2015 2016 

Přepočtený počet zaměstnanců 153,50    163,00    157,80    152,24    

Mzdové náklady vč. OON celkem v tis. Kč 37 090  39 815  41 014  39 500  

Průměrná měsíční mzda v Kč 19 330  19 843  21 039  21 237  
          

               

Ukazatel 
  

Skutečnost  

2013 2014 2015 2016 

základní mzda 9 855 11 259 11 947 12 154 

příplatky 1 431 1 155 1 112 1 266 

výkonnostní odměna 4 891 3 777 4 430 4 253 

roční odměny 797 823 701 709 

mimořádné odměny 412 726 591 591 

další mzda 0 0 0 0 

náhrady 1 944 2 103 2 258 2 264 

celkem 19 330 19 843 21 039 21 237 
          

     Skladba průměrné měsíční mzdy za rok 2016 
 

 
 

    

     základní mzda          12 154     
   příplatky            1 266     
   výkonnostní  odměna            4 253     
   roční odměny               709     
   mimořádné odměny               591     
   náhrady            2 264     
   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
      

 

 

     

základní mzda 
51% 

příplatky 
8% 

výkonnostní  odměna 
25% 

roční odměny 
4% mimořádné odměny 

2% 

náhrady 
10% 
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A 
OVLÁDANOU OSOBOU  

 SMO, městská akciová společnost Orlová (dále jen „ovládaná osoba“) je akciovou 
společností založenou městem Orlová (dále jen „ovládající osoba“), které je jediným akcionářem 
této společnosti. 

 Jelikož nebyla v uplynulém roce 2016 uzavřena mezi ovládající a ovládanou osobou 
ovládací smlouva, předkládá představenstvo ovládané osoby zprávu o vztazích mezi ovládající  
a ovládanou osobou.  

Rozhodné období:  1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 

Ovládající osoba:  Město Orlová 

jednající: Ing. Tomáš Kuča, starosta města Orlová 

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně 

IČ: 00297577 

Ovládaná osoba:  SMO, městská akciová společnost Orlová 

jednající: Bc. Martin Klčo, MBA, předseda představenstva 

                  Ing. Michal Kratochvíl, místopředseda představenstva 

se sídlem: Orlová – Lutyně, ul. Okružní čp. 988, PSČ 735 14 

registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 1017.  

IČ: 607 93 163 

Způsob ovládání: 

Ovládající osoba vlastní 100% obchodní podíl (akcie) v ovládané osobě. 

Mezi ovládající a ovládanou osobou nebyla uzavřena ovládací smlouva 

Ostatní osoby ovládané ovládající osobou: 

 Mateřská škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČ: 48806196 

 Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČ: 48806188 

 Základní škola Orlová-Lutyně Mládí 726 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČ: 75026643 

 Základní škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČ: 75026635 

 Základní škola Orlová-Lutyně Ke Studánce 1050 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČ: 48004219 

 Základní škola Orlová-Lutyně Školní 862 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČ: 48004201 

 Základní škola Orlová-Lutyně U Kapličky 959 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČ: 62331426 

 Základní škola Orlová-Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČ: 75026678 

 Dům dětí a mládeže, Orlová, příspěvková organizace, IČ: 75122073 
 Domov Vesna, příspěvková organizace, IČ: 75154391 
 Dům kultury města Orlové, příspěvková organizace, IČ: 65890825 
 Městská knihovna Orlová, příspěvková organizace, IČ: 72050098 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 
 

 

20 
 

 Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace, IČ: 72076674 
 Mateřská škola Orlová-Lutyně Na Vyhlídce 1143 okres Karviná, příspěvková organizace,  

IČ: 66182531 
 Základní škola a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Orlová, příspěvková 

organizace, IČ: 75026694 

Způsob ovládání: 

Ovládající osoba je zřizovatelem příspěvkových organizací. 

Mezi ovládající a dalšími ovládanými osobami nebyly uzavřeny ovládací smlouvy. 

Do konce roku 2015 byly platné tyto smlouvy: 

1) Smlouva o zřízení věcného břemene č. 3/2005 
2) Smlouva o zřízení věcného břemene č. 9/2012 
3) Smlouva o poskytnutí služeb č. 14/2000 
4) Smlouva o zajištění výkonu obecně prospěšných prací č. 14/2004 
5) Smlouva o zřízení věcného břemene č. 21/2008 
6) Smlouva o odvozu odpadu č. 21/VK/2007 
7) Smlouva o zřízení věcného břemene č. 26/2011 
8) Smlouva o zřízení věcného břemene č. 61/2009 
9) Smlouva o poskytování služeb č. 64/96/Dl 
10) Smlouva o zřízení věcného břemene č. 76/2007 
11) Smlouva o zřízení věcného břemene č. 78/2006 
12) Smlouva č. 78/2008 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  
13) Smlouva o poskytnutí služeb č. 86/97/Dl 
14) Smlouva o poskytnutí služeb č. 87/97/Dl 
15) Smlouva o poskytnutí služeb č. 90/97/Dl 
16) Smlouva o zřízení věcného břemene č. 91/2012 
17) Smlouva o poskytnutí služeb č. 91/97/Dl 
18) Smlouva o poskytnutí služeb č. 93/97/Dl 
19) Smlouva o poskytnutí služeb č. 94/97/Dl 
20) Smlouva o poskytnutí služeb č. 95/97/Dl 
21) Smlouva o poskytnutí služeb č. 96/97/Dl 
22) Smlouva o poskytnutí služeb č. 97/97/Dl 
23) Smlouva o poskytnutí služeb č. 98/97/Dl 
24) Smlouva o zřízení věcného břemene č. 104/2012 
25) Mandátní smlouva č. 105/2010 
26) Smlouva o refakturaci nákladů za poskytnuté služby č. 112/2005 
27) Smlouva o refakturaci nákladů za poskytnuté služby č. 113/2005 
28) Smlouva č. 118/2011 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  
29) Smlouva o nájmu č. 128/98/DL 
30) Smlouva o poskytnutí služeb č. 129/98/Dl 
31) Smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 135/2005 
32) Smlouva o zřízení věcného břemene č. 138/2008 
33) Smlouva o zajištění přeložky teplovodu vyvolané investiční výstavbou č. 141/2011 
34) Smlouva o zřízení věcného břemene č. 152/2011 
35) Smlouva o zřízení věcného břemene č. 155/2011 
36) Smlouva o zřízení věcného břemene č. 160/2011 
37) Smlouva o nájmu 2 vláken optického kabelu č. 162/2006 
38) Smlouva o nájmu č. 164/2007 
39) Smlouva o poskytnutí služby č. 185/2007 
40) Smlouva o vývozu a likvidaci separovaného odpadu č. 272/2002 
41) Smlouva o odvozu odpadu č. 305/PDO/1998 
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42) Smlouva o odvozu odpadu č. 424/PDO/2000 
43) Smlouva č. 140/2005 o dodávce a odběru tepelné energie 
44) Smlouva č. 3/2003 o dodávce a odběru tepelné energie 
45) Smlouva č. 32/2002 o dodávce a odběru tepelné energie 
46) Smlouva č. 33/2002 o dodávce a odběru tepelné energie 
47) Smlouva č. 36/2002 o dodávce a odběru tepelné energie 
48) Smlouva č. 54/2002 o dodávce a odběru tepelné energie 
49) Smlouva č. 57/2002 o dodávce a odběru tepelné energie 
50) Smlouva č. 6/2002 o dodávce a odběru tepelné energie 
51) Smlouva č. 9/2002 o dodávce a odběru tepelné energie 
52) Smlouva č. 53/2012 o dodávce a odběru tepelné energie 
53) Smlouva o poskytnutí dotace a o způsobu provozování sportovních zařízení pro rok 2011  

až 2015 č. 4/2011  
54) Smlouva o pronájmu nemovitostí pro sportovní areály Orlová – Lutyně a Orlová – Poruba  

č. 156/2005 
55) Smlouva č. 23/2014 o zřízení věcného břemene umístění – služebnosti inženýrské sítě  

pro zřízení a provozování horkovodní přípojky 
56) Smlouva č. 69/2014 o zřízení služebnosti 
57) Nájemní smlouva č. 72/2014 
58) Smlouva č. 144/2014 o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pro zřízení  

a provozování teplovodní přípojky 
59) Smlouva č. 148/2014 o zřízení služebnosti 
60) Smlouva o výpůjčce č. 15/2015 
61) Smlouva č. 6/2015 o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pro umístění  

a provozování plynovodních přípojek 
62) Smlouva č. 81/2015 o dodávce a odběru tepelné energie 
63) Smlouva č. 130/2015 o zřízení služebnosti 
64) Smlouva o nájmu rozvodného tepelného zařízení domovní předávací stanice č. 158/2015  
65) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí provozní dotace na provozování krytého bazénu  

pro rok 2016 až 2020 č. 16/2015  
66) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace a o provozování sportovních 

zařízení pro rok 2016 až 2020 č. 17/2015  
67) Smlouva č. 170/2015 o zřízení služebnosti 
68) Smlouva č. 171/2015 o zřízení služebnosti 

V uplynulém účetním období bylo mezi ovládající a ovládanou osobou uzavřeno 7 nových 

smluv a 17 dodatků ke smlouvám uzavřeným v předchozích letech. Sjednány byly: 

1) Dodatek č. 11 ke smlouvě č. 140/2005 o dodávce a odběru tepelné energie 
2) Dodatek č. 16 ke smlouvě č. 3/2003 o dodávce a odběru tepelné energie 
3) Dodatek č. 19 ke smlouvě č. 32/2002 o dodávce a odběru tepelné energie 
4) Dodatek č. 17 ke smlouvě č. 33/2002 o dodávce a odběru tepelné energie 
5) Dodatek č. 17 ke smlouvě č. 36/2002 o dodávce a odběru tepelné energie 
6) Dodatek č. 18 ke smlouvě č. 54/2002 o dodávce a odběru tepelné energie 
7) Dodatek č. 18 ke smlouvě č. 57/2002 o dodávce a odběru tepelné energie 
8) Dodatek č. 17 ke smlouvě č. 6/2002 o dodávce a odběru tepelné energie 
9) Dodatek č. 22 ke smlouvě č. 9/2002 o dodávce a odběru tepelné energie 
10) Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 53/2012 o dodávce a odběru tepelné energie 
11) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 81/2015 o dodávce a odběru tepelné energie 
12) Smlouva č. 137/2015 o dodávce a odběru tepelné energie 
13) Smlouva č. 44/2015 o poskytnutí služeb 
14) Dodatek č. 8 ke smlouvě o odvozu odpadu č. 424/PDO/2000 
15) Dodatek č. 8 ke smlouvě o odvozu odpadu č. 305/PDO/1998 
16) Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí služeb č. 98/97/Dl 
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17) Dodatek č. 3 ke smlouvě o vývozu a likvidaci separovaného odpadu č. 272/2002 
18) Smlouva č. 73/2016 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské 

sítě 
19) Smlouva o nájmu č. 109/2016 
20) Kupní smlouva č. 90/2016 
21) Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 15/2015 
22) Dohoda č. 107/2016 ke smlouvám o dodávce a odběru tepelné energie č. 54/02 a 53/2012 
23) Smlouva č. 991/PDO/2016 o odvozu odpadu 
24) Dodatek č. 12 ke smlouvě o poskytnutí služeb č. 14/2000 

Dále byly ovládající osobě poskytovány služby na základě objednávek. Veškeré smluvní 
vztahy byly uzavírány za podmínek a za cen obvyklých v obchodním styku s ostatními partnery 
(nepropojenými osobami).  

Do konce roku 2015 byly platné tyto smlouvy uzavřené mezi ovládanou osobou  

a ostatními osobami ovládanými ovládající osobou: 

1) Mateřská škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČ: 48806196, Smlouva č. 50/02 o dodávce a odběru tepelné energie 

2) Mateřská škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČ: 48806196, Smlouva č. 244/PDO/1998 o odvozu odpadu 

3) Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČ: 48806188, Smlouva č. 29/02 o dodávce a odběru tepelné energie 

4) Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČ: 48806188, Smlouva č. 242/PDO/1998 o odvozu odpadu 

5) Základní škola Orlová-Lutyně Mládí 726 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČ: 75026643, Smlouva č. 22/2009 o dodávce a odběru tepelné energie 

6) Základní škola Orlová-Lutyně Mládí 726 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČ: 75026643, Smlouva č. 237/PDO/1998 o odvozu odpadu 

7) Základní škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČ: 75026635, Smlouva č. 21/2009 o dodávce a odběru tepelné energie 

8) Základní škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČ: 75026635, Smlouva č. 285/PDO/1998 o odvozu odpadu 

9) Základní škola Orlová-Lutyně Ke Studánce 1050 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČ: 48004219, Smlouva č. 48/02 o dodávce a odběru tepelné energie 

10) Základní škola Orlová-Lutyně Ke Studánce 1050 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČ: 48004219, Smlouva č. č. 234/PDO/1998 o odvozu odpadu 

11) Základní škola Orlová-Lutyně Školní 862 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČ: 48004201, Smlouva č. 42/02 o dodávce a odběru tepelné energie 

12) Základní škola Orlová-Lutyně Školní 862 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČ: 48004201, Smlouva č. 238/PDO/1998 o odvozu odpadu 

13) Základní škola Orlová-Lutyně U Kapličky 959 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČ: 62331426, Smlouva č. 49/02 o dodávce a odběru tepelné energie 

14) Základní škola Orlová-Lutyně U Kapličky 959 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČ: 62331426, Smlouva č. 784/PDO/2009 o odvozu odpadu 

15) Základní škola Orlová-Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČ: 75026678 Smlouva č. 48/2010 o dodávce a odběru tepelné energie 

16) Základní škola Orlová-Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČ: 75026678 Smlouva č. 787/PDO/2009 o odvozu odpadu 

17) Dům dětí a mládeže, Orlová, příspěvková organizace, IČ: 75122073, Smlouva č. 209/2007  
o dodávce a odběru tepelné energie 

18) Dům dětí a mládeže, Orlová, příspěvková organizace, IČ: 75122073, Smlouva  
č. 729/PDO/2007 o odvozu odpadu 

19) Domov Vesna, příspěvková organizace, IČ: 75154391 Smlouva č. 14/2009 o dodávce  
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a odběru tepelné energie 
20) Domov Vesna, příspěvková organizace, IČ: 75154391, Smlouva č. 794/PDO/2009 o odvozu 

odpadu 
21) Domov Vesna, příspěvková organizace, IČ: 75154391, Smlouva č. 755/PDO/2008 o odvozu 

odpadu 
22) Dům kultury města Orlové, příspěvková organizace, IČ: 65890825, Smlouva č. 34/02  

o dodávce a odběru tepelné energie 
23) Dům kultury města Orlové, příspěvková organizace, IČ: 65890825, Smlouva  

č. 206/PDO/1997 o odvozu odpadu 
24) Městská knihovna Orlová, příspěvková organizace, IČ: 72050098, Smlouva č. 1/2010  

o dodávce a odběru tepelné energie 
25) Městská knihovna Orlová, příspěvková organizace, IČ: 72050098, Smlouva č. 824/PDO/2009 

o odvozu odpadu 
26) Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace, IČ: 72076674, Smlouva č. 101/2010  

o poskytování služeb 
27) Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace, IČ: 72076674, Smlouva  

č. 849/PDO/2010 o odvozu odpadu 
28) Mateřská škola Orlová-Lutyně Na Vyhlídce 1143 okres Karviná, příspěvková organizace,  

IČ: 66182531, Smlouva č. 788/PDO/2009 o odvozu odpadu 
29) Základní škola a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Orlová, příspěvková 

organizace, IČ: 75026694, Smlouva č. 574/PDO/2002 o odvozu odpadu 
30) Domov Vesna, příspěvková organizace, IČ: 75154391, Smlouva č. 5/2016 o provedení zimní 

údržby místních komunikací v zimním období 2015 – 2016 
31) Dům dětí a mládeže, Orlová, příspěvková organizace, IČ: 75122073, Smlouva č. 180/2015  

o užívání části zimního stadionu 

V uplynulém účetním období bylo mezi ovládanou osobou a ostatními osobami 

ovládanými ovládající osobou uzavřeno 8 nových smluv a 15 dodatků ke smlouvám uzavřeným 

v předchozích letech. Sjednány byly: 

1) Mateřská škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČ: 48806196, Dodatek č. 19 ke smlouvě č. 50/02 o dodávce a odběru tepelné energie 

2) Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČ: 48806188, Dodatek č. 18 ke smlouvě č. 29/02 o dodávce a odběru tepelné energie 

3) Základní škola Orlová-Lutyně Mládí 726 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČ: 75026643, Dodatek č. 7 ke smlouvě č. 22/2009 o dodávce a odběru tepelné energie 

4) Základní škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČ: 75026635, Dodatek č. 9 ke smlouvě č. 21/2009 o dodávce a odběru tepelné energie 

5) Základní škola Orlová-Lutyně Ke Studánce 1050 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČ: 48004219, Dodatek č. 18 ke smlouvě č. 48/02 o dodávce a odběru tepelné energie 

6) Základní škola Orlová-Lutyně Školní 862 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČ: 48004201, Dodatek č. 17 ke smlouvě č. 42/02 o dodávce a odběru tepelné energie 

7) Základní škola Orlová-Lutyně U Kapličky 959 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČ: 62331426, Dodatek č. 18 ke smlouvě č. 49/02 o dodávce a odběru tepelné energie 

8) Základní škola Orlová-Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČ: 75026678, Dodatek č. 7 ke smlouvě č. 48/2010 o dodávce a odběru tepelné energie 

9) Dům dětí a mládeže, Orlová, příspěvková organizace, IČ: 75122073, Dodatek č. 9 ke smlouvě 
č. 209/2007 o dodávce a odběru tepelné energie 

10) Domov Vesna, příspěvková organizace, IČ: 75154391, Dodatek č. 7 ke smlouvě č. 14/2009  
o dodávce a odběru tepelné energie 

11) Domov Vesna, příspěvková organizace, IČ: 75154391, Smlouva č. 106/2016 o provedení 
zimní údržby místních komunikací v zimním období 2016 – 2017 

12) Dům kultury města Orlové, příspěvková organizace, IČ: 65890825, Dodatek č. 17 ke smlouvě 
č. 34/02 o dodávce a odběru tepelné energie 
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13) Městská knihovna Orlová, příspěvková organizace, IČ: 72050098, Dodatek č. 6 ke smlouvě  
č. 1/2010 o dodávce a odběru tepelné energie 

14) Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČ: 48806188, Sponzorská smlouva č. 20/2016 

15) Základní škola Orlová-Lutyně Mládí 726 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČ: 75026643, Sponzorská smlouva č. 25/2016 

16) Základní škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČ: 75026635, Sponzorská smlouva č. 16/2016 

17) Základní škola Orlová-Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČ: 75026678, Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 787/PDO/2009 o odvozu odpadu 

18) Mateřská škola Orlová-Lutyně Na Vyhlídce 1143 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČ: 66182531, Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 788/PDO/2009 o odvozu odpadu 

19) Mateřská škola Orlová-Lutyně Na Vyhlídce 1143 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČ: 66182531, Smlouva č. 70/2016 o dodávce a odběru tepelné energie 

20) Domov Vesna, příspěvková organizace, IČ: 75154391, Sponzorská smlouva č. 27/2016 
21) Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace, IČ: 72076674, Dodatek č. 2  

ke smlouvě č. 849/PDO/2010 o odvozu odpadu 
22) Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace, IČ: 72076674, Dohoda č. 107/2016  

ke smlouvám o dodávce a odběru tepelné energie č. 54/02 a 53/2012 
23) Domov Vesna, příspěvková organizace, IČ: 75154391, Smlouva č. 990/PDO/2016 o odvozu 

odpadu 
 

Závěr 

Další právní kroky ani opatření v zájmu nebo na popud propojených osob nebyly 

podniknuty. Společnost neučinila jiné právní úkony, popř. jiná opatření jménem propojených 

osob. Společnost neposkytla, ani jí nebyly poskytnuty žádné výhody v rámci skupiny 

propojených osob. Za poskytnutá plnění byla vždy v plném rozsahu poskytnuta protiplnění.  

Vedení společnosti se domnívá, že všechny uzavřené a výše uvedené smlouvy byly 

uzavřeny na základě běžných obchodních podmínek a ovládané osobě nevznikla žádná újma. 

 

V Orlové dne 18. 3. 2017 

                                                                                                                                     

                                                                                   
Bc. Martin Klčo, MBA 

předseda představenstva 
 
 

Ing. Michal Kratochvíl 
místopředseda představenstva 
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PŘEDPOKLÁDANÝ  BUDOUCÍ  VÝVOJ  SPOLEČNOSTI  

Společnost očekává zachování stávajícího stavu uspořádání společnosti, jenž je kombinací 
ziskových a neziskových činností, s vnitřní organizační strukturou samostatně sledovaných 
hospodářských středisek, s důrazem na rozšíření činností o další rozvojové programy  
a projekty. Současná dlouhodobá stabilita společnosti svědčí jak o správnosti této koncepce,  
tak i o dostatečném potenciálu budoucího rozvoje. 

V roce 2017 bude SMO, městská akciová společnost Orlová nadále pokračovat v rekonstrukcích  
a modernizaci zařízení tepelného hospodářství. Pro zvýšení efektivity provozu plánujeme 
instalaci nové kogenerační jednotky v HPS 6 jako náhrady za dožitou kogenerační jednotku. 
Postupná náhrada zastaralého zařízení MaR stanic s výměnou regulátorů a s rekonstrukcí 
napojení na dispečink je cílem připravovaných akcí „Rekonstrukce automatické regulace  
ve stanicích PS 37, PS 49 a PS 50“ a „Rekonstrukce automatické regulace v okruhu  
HPS 4 (19 DPS)“. Předpokládá se rovněž dokončení části optické sítě k propojení stanic 
s dispečinkem náhradou za stávající radiové spojení s názvem „Dokončení komunikační sítě - 
propojení PS s dispečinkem“.  
Výměna zastaralého poruchového tepelného zařízení z roku 2000 proběhne v rámci plánované 
investiční akce „Rekonstrukce stávajících modulů TV v okruhu HPS 4“. Rovněž je plánována 
náhrada zastaralého zařízení MaR stanic s výměnou regulátorů a s rekonstrukcí napojení  
na dispečink v okruhu HPS 2.  

S ohledem na výrazné globální změny v palivoenergetické oblasti a s tím související přetrvávající 
nejistotu dlouhodobé existence Elektrárny Dětmarovice jako zdroje primární tepelné energie, 
vyráběné spalováním černého uhlí, řeší společnost SMO možnosti budoucího zásobování 
systému CZT pro Orlovou. Proto se společnost bude nadále zabývat problematikou 
alternativních zdrojů tepla na rozvodném tepelném zařízení SMO s cílem zajištění snížení 
nákladovosti a cen tepelné energie pro koncové odběratele. Bude zpracována příslušná 
projektová dokumentace na základě již dříve zpracované studie, která by měla buď potvrdit, 
nebo vyvrátit reálnost tohoto záměru. Časový odstup mezi vznikem studie a dokončením 
projekční přípravy současně umožní průběžně sledovat cenový vývoj na trzích s energetickými 
komoditami, což bude hlavním faktorem pro správné strategické rozhodnutí.    

Provoz dopravy i v  roce 2017 plánuje obnovu a rozšíření vozového parku, zejména pořízením 
víceúčelového vozidla jako náhrady za stávající Multicar M26, jenž je již na pokraji své 
životnosti, a dále pořízením vozidla s ekologickým alternativním pohonem z důvodu 
nedostatečné kapacity služebních osobních vozidel. Dále pak bude dokoupen mulčovač  
za traktor nezbytný k zajištění nově získaných zakázek.  

V oblasti odpadového hospodářství bude v roce 2017 řešena zejména problematika sběrných 
dvorů v Orlové. Plánuje se zajištění pasportizace odpadových nádob v Orlové, což umožní 
efektivnější plánování svozových tras a obnovy nádob. 

 Pro potřeby sportovních areálů bude v průběhu roku 2017 pořízena elektrická rolba na úpravu 
ledové plochy zimního stadionu jako náhrada za již dosluhující dieslovou rolbu, na jejíž opravy  
a údržbu už nejsou k dispozici náhradní díly. Rovněž bude realizován nákup plechové mobilní 
garáže sloužící na uskladnění sekací techniky u travnatého hřiště.  

V roce 2017 má společnost rovněž v záměru zabývat se snižováním energetické náročnosti 
budov, zejména v plastovně (objekt určený k třídění plastů), ale rovněž i jiných budov v majetku 
SMO.  Z tohoto důvodu se uvažuje o projektu zateplení budov v areálu společnosti a posouzením 
možných energetických úspor. 
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V rámci snahy o zlepšení sportovního a relaxačního zázemí určeného pro obyvatele města 
Orlová započne v roce 2017 SMO s realizací investiční akce řešení prostor pod krytým bazénem, 
která zajistí revitalizaci těchto dlouhodobě nevyužívaných prostor na relaxační wellness-
centrum. 

Pevně věříme, že chystané rozvojové programy, projekty a plánované investiční akce povedou  
k dalšímu zlepšení fungování SMO jako stabilní společnosti, ke zvýšení úrovně poskytovaných 
služeb městu Orlová, všem ostatním odběratelům a potažmo i všem občanům města Orlová. 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

                                                                                   
Bc. Martin Klčo, MBA 

předseda představenstva 
 
 

Ing. Michal Kratochvíl 
místopředseda představenstva 
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA JEDINÉMU AKCIONÁŘI 
SPOLEČNOSTI 

SMO, městská akciová společnost Orlová 

Výrok auditora 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti SMO, městská akciová společnost 
Orlová („Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy 
k 31.12.2016, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu  
o peněžních tocích za rok končící 31.12.2016, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis 
použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou 
uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti  
k 31.12.2016 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 
31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy. 

Základ pro výrok 

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České 
republiky (KA ČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně 
doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito 
předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky.  
V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České 
republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající  
z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují 
dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. 

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě 

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené  
ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá 
představenstvo Společnosti. 

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich 
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi  
a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném nesouladu s účetní závěrkou  
či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se 
jinak tyto informace nejeví jako významně nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace 
byly ve všech významných ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. 
Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů  
na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti,  
tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný  
na základě ostatních informací. 

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že 

• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní 
závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou a 

• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy. 
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Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli 
při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné věcné nesprávnosti. V rámci 
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné věcné 
nesprávnosti nezjistili. 

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku 

Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý 
obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který 
považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné 
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je 
Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky 
záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při 
sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti 
nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit. 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou 
nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. 
Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu 
s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující 
významnou nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb  
a považují se za významné, pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu 
mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou. 

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během 
celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností: 

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

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit  
v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem  
na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního 
kontrolního systému. 

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních 
odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze 
účetní závěrky. 

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

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

Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu  

a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně 

zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 

 
 
 
V Ostravě dne 10. dubna 2017 
 
 
 
 
 
 
 
WARIDO audit s.r.o.       

Poděbradova 2738/16, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava       
Číslo auditorského oprávnění auditorské společnosti 449     

 
 
 
 

                                           
 
prof. Ing. Renáta Hótová, Dr. 
Číslo auditorského oprávnění auditora 1372 

 
 
 
 
 

 
 
 
                
 
 
 

         
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 
2016 

 

 

  

l
e
t
 
s
p
o
l
e
č
n
o
s
t
i
            
      
1
9
9
5
-
2
0
1
5 

2
0
                
 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 
 

 

32 
 

 

 



                                            VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 
 

 

                                                33 
 

 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 
 

 

34 
 

 

 



                                            VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 
 

 

                                                35 
 

 

 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 
 

 

36 
 

 

 



                                            VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 
 

 

                                                37 
 

 

 

 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 
 

 

38 
 

 

 



                                            VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 
 

 

                                                39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 
 

 

40 
 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 

SESTAVENÁ V PLNÉM ROZSAHU 

K 31.12.2016 
  

l
e
t
 
s
p
o
l
e
č
n
o
s
t
i
            
      
1
9
9
5
-
2
0
1
5 

2
0
                
 



                                            VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 
 

 

                                                41 
 

Tato účetní závěrka je sestavena podle zákona č.563/1991 Sb. a vyhlášky č. 500/2002 Sb.   

I.  OBECNÉ  INFORMACE  O  ÚČETNÍ  JEDNOTCE 

1.  PO PI S ÚČ ETN Í J E DNO TKY   

Obchodní firma: SMO, městská akciová společnost Orlová 

Sídlo: ul. Okružní čp. 988, Orlová-Lutyně 

Právní forma: Akciová společnost 

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost 

Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) 

Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení 

Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody 

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 

Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti 

Zprostředkování obchodu a služeb 

Velkoobchod a maloobchod 

Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě 

Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 

Pronájem a půjčování věcí movitých 

Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 

Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti 

Poskytování technických služeb 

Zámečnictví, nástrojářství 

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami 

o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat 

nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší 

povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, 

- osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

Hostinská činnost 

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze 

zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW 

Vodoinstalatérství, topenářství 

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 

 
 

Datum vzniku: 30. 5. 1995 

IČ: 607 93 163 

DIČ: CZ60793163 

Předmět podnikání uveden v souladu s Výpisem z živnostenského rejstříku. 
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2.  ROZV AHOV Ý D EN :       31.  12.  2016 

2.1. MĚNA ,  V E K TER É J E  ÚČETN Í Z ÁV ĚR KA SE S T AV ENA :  V  KČ  

2.2.  VÝ Š E H O SPO DÁŘ SK ÉH O V Ý S LED KU (PO ZDA NĚN Í):  7.767.415,90  KČ  
 
3.  OKA MŽ IK S E STAV EN Í  ÚČETN Í ZÁV ĚR K Y :   18.  03.  2017 

4.  OSO BY POD ÍL EJ ÍCÍ  S E  N A ZÁ KL ADN ÍM KAP ITÁ LU  ÚČ ETN Í J ED NOT KY V Í CE  N E Ž 20  % 

Osoba (fyzická, 

právnická) 
Bydliště, sídlo 

Běžné účetní 

Období 

Minulé účetní 

období 

Podíl 

v tis. Kč 
tj. % 

Podíl 

v tis. Kč 
tj. % 

Město Orlová 
Osvobození 796, Orlová- 

Lutyně 
229 312 100 229 312 100 

5.  ZM ĚN Y A DO DATK Y P ROV E D EN É V  ÚČE TN ÍM OBDO B Í V  OB CH ODN ÍM REJ S TŘ Í KU  

V účetním období roku 2016 nedošlo k žádným změnám v obchodním rejstříku. 

5.1 Změny členů dozorčích orgánů a představenstva: 

Představenstvo: 

V průběhu roku 2016 nedošlo ke změnám ve složení představenstva společnosti. 

Dozorčí rada: 

V průběhu roku 2016 nedošlo ke změnám ve složení dozorčí rady představenstva společnosti. 

5.2 Změny v předmětu podnikání 

V roce 2016 nedošlo v předmětu podnikání k žádným změnám. 

6.  ORG ANI ZA ČN Í STRU KTURA  Ú ČE TNÍ  J ED NOT KY A J E J Í  ZÁ SA DNÍ  Z M ĚN Y V  U PL YNU L É M  

ÚČET NÍ M OB DOB Í  

Na základě drobných úprav v kompetencích vedoucích pracovníků střediska komunálních 

služeb začala dnem 1.7.2016 platit nová organizační struktura společnosti.  

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Statutárním orgánem společnosti je 

představenstvo. 

Nejvyšším kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada. Veškerá podnikatelská činnost 

společnosti vychází ze stanov společnosti, které schvaluje valná hromada. 

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek vždy samostatně 

předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Za společnost podepisuje vždy 

předseda představenstva a místopředseda představenstva společně, v případě nepřítomnosti 

jednoho z nich s dalším členem představenstva. 
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S platností od 8. 7. 2013 zřídila společnost funkci ředitele. Ředitel společnosti je jejím 
zaměstnancem. Konkrétní náplň činnosti ředitele společnosti je dána organizačním  
a pracovním řádem a je určena jedině představenstvem společnosti. 

7.  Č LE NOV É S TATUT ÁR NÍC H A DO Z ORČÍ CH O RG ÁNŮ K RO ZV A HOV ÉM U D NI 31.  12.  2016 

Funkce  Příjmení  Jméno 

Představenstvo:   

Předseda Bc. Klčo, MBA Martin 

Místopředseda Ing. Kratochvíl Michal 

Člen Ing. Vaněk Jaroslav 

Dozorčí rada:   

Předseda Ing. Šromková Miroslava 

Místopředseda Mgr. Szkandera Vladislav 

Člen Koláček Petr 

Člen Ing. Podjukl Radomír 

Člen Ing. Makúch Aleš 

Člen Bc. Grycmanová Šárka 

II.  MAJ ET KOV Á Č I  SM LU V NÍ S PO LUÚČ AS T ÚČ ETN Í J E DN OT KY V  J I NÝ CH SP OL EČN O ST ECH 

V YŠ Š Í  N EŽ 20  %   

Společnost nemá žádnou majetkovou spoluúčast v jiných účetních jednotkách.  

III .  OSOBN Í NÁ KL AD Y (V  TIS .  KČ)  

 

Položka 

Zaměstnanci celkem 

Běžné 

účetní období 

Minulé 

Účetní období 

 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 152,24 149,65 
 Mzdové náklady 39 500 41 014 

 Odměny členům statutárních orgánů 

společnosti 

338 180 

 Odměny členům dozorčích orgánů 

společnosti 

240 233 

 Sociální a zdravotní a ostatní pojištění 14 613 14 932 

 Sociální náklady 470 486 

 Osobní náklady celkem 55 160 56 845 

Z toho řídící zaměstnanci – ředitel společnosti, provozně-technický manažer, manažer 

komunálních služeb, ekonomicko-obchodní manažer. 

Položka Řídící zaměstnanci 

Běžné 

účetní období 
 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 4 
 Mzdové náklady  3 922 

 Sociální a zdravotní a ostatní pojištění 1 417 

 Osobní náklady celkem 5 339 
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K meziročnímu nárůstu průměrného přepočteného stavu zaměstnanců o 2,59 zaměstnance 

přispělo posílení stavu v  areálu sportovních zařízení o jednu osobu zabezpečující úklid, přijetím 

tří řidičů (zástup za dlouhodobou nemoc, ukončení PP) a posílení střediska údržby zeleně. 

IV.   PŮJ Č KY ,  ÚV ĚR Y A O STA TNÍ PL NĚ NÍ V ŮČ I PR ACOV N ÍKŮ M OR GÁ NŮ ÚČ ETN Í J ED NOT K Y   

Ve vykazovaném období neposkytovala účetní jednotka členům statutárních, dozorčích  
a řídících orgánů půjčky, důchodové připojištění, bezplatné užívání aut. Hrazeno bylo pojištění 
odpovědnosti managementu.  
Členové představenstva mají dále nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů – cestovních 
náhrad, v roce 2016 nebyly cestovní náhrady čerpány. Členům představenstva bylo v roce 2016 
zapůjčeno přenosné zařízení VT včetně provedení úhrady poplatků s tím spojených (internetové 
připojení). 

V.  POU ŽÍV AN É ÚČE TN Í ME TO D Y ,  OB ECN É ÚČ ET NÍ ZÁ SAD Y  A Z PŮ SOB Y O CEŇ OV ÁN Í    

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování v předkládané účetní 

závěrce jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb. 

a Českými účetními standardy pro podnikatele. 

Akciová společnost účtuje v soustavě podvojného účetnictví, pro zúčtování vnitropodnikových 
nákladů a výnosů jsou využívány účty skupin 59 a 69. Za akciovou společnost celkem se 
vnitropodnikové výnosy rovnají vnitropodnikovým nákladům. 
Po ukončení účetního roku 2016 bylo provedeno vyhodnocení vnitropodnikových cen podle 

skutečných nákladů jednotlivých provozů.  

1.  ZPŮ SOB OC EN ĚNÍ MA J ETK U   

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je ve společnosti pořizován především dodavatelsky  
a oceňuje se v pořizovacích cenách ve smyslu §25 zákona č. 563/1991Sb. o účetnictví a dále je 
pořizován v menším rozsahu rovněž vlastní činností. 

1.1  OC EN ĚN Í DL OUH OD OBÉ HO HM OTN É HO A N E HM OTN ÉH O MAJ E TKU V YTV OŘ EN ÉH O 

V LA STN Í ČI NNO S TÍ  

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností je oceňován vlastními 

náklady.  

1.2  OC EN ĚN Í A Z PŮ SOB ÚČTO V Á NÍ ZÁ SO B  

Ocenění a účtování nakupovaných zásob: účetní jednotka účtuje pořízení a úbytky zásob 

způsobem A. 

Zásoby stejného druhu jsou oceňovány pořizovacími cenami, ze skladu jsou vyvedeny v cenách 

přepočtených aritmetickým průměrem pořizovacích cen. 

Vedlejší náklady pořízení (doprava, clo atd.) jsou vedeny na samostatných účtech a měsíčně 

rozpouštěny  

do nákladů v případě již vydaného materiálu, nebo navýšení ceny materiálu na skladě. 
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1.3  OC EN ĚN Í CE NN ÝCH PAP ÍR Ů A M AJ ET KOV ÝC H POD Í LŮ  

Ve sledovaném období účetní jednotka nevlastnila finanční majetek v podobě cenných papírů či 

majetkových podílů.  

1.4 Ocenění nakoupeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší  

než jeden rok a jehož pořizovací cena je vyšší než 40.000,- Kč v jednotlivém případě. Drobným 

dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší  

než jeden rok a jehož pořizovací cena je v v rozmezí od 1.000,- Kč do 40.000,- Kč v jednotlivém 

případě. Drobný hmotný majetek je jednorázově v plné výši zahrnován přímo do nákladů. 

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší  

než jeden rok a jehož pořizovací cena je vyšší než 40.000,- Kč v jednotlivém případě. Drobným 

dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší  

než jeden rok a jehož pořizovací cena nepřesáhne 40.000,- Kč v jednotlivém případě. Drobný 

nehmotný majetek je jednorázově v plné výši zahrnován přímo do nákladů. 

1.5. Deriváty 

Ve sledovaném období účetní jednotka neměla v evidenci deriváty. 

2.  ZPŮ SOB STA NOV EN Í REPRO D UKČ NÍ POŘ IZ OV ACÍ C EN Y  
 

Druh majetku pořízený ve sledovaném účetním období 

oceněný reprodukční pořizovací cenou 

Způsob stanovení 

reprodukční pořizovací ceny 

Reprodukční pořizovací cena nebyla použita  

Znalecký posudek byl vyhotoven ke zjištění kupní ceny při odprodeji pozemků městem Orlová 

na LV 1001. Pozemky byly odprodány smlouvou č.:2016/OSMHS/S/0623 ze dne  22.12.2016, 

která je u společnosti SMO evidovaná pod číslem 90/2016. 

3.  ZM ĚN Y OC EŇ OV ÁN Í ,  ODP IS OV ÁN Í A P OS TUPŮ  ÚČTOV ÁN Í  

Ve sledovaném období nedošlo v účetní jednotce ke změnám oceňování, odpisování a postupů 

účtování. Účetní jednotka plně respektuje účetní metody a nedošlo k odchýlení od těchto metod 

ve smyslu § 7 odst. 5 zákona o účetnictví. 

4.  OPRAV N É PO LO Ž KY K  MAJ ETKU (V  TI S .  KČ) 

Opravné položky byly tvořeny k následujícímu majetku: 

Druh majetku 

Zůstatek k 1. 

dni účetního 

období 

Tvorba Zúčtování 

Zůstatek 

k poslednímu dni 

účetního období 

Opravné položky k: 
Běžné 

období 

Minulé 

období 

Běžné 

období 

Minulé 

období 

Běžné 

období 

Minulé 

období 

Běžné 

období 

Minulé 

období 

 Dlouhodobému majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Zásobám 150 412 113 150 150 412 113 150 
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Druh majetku 

Zůstatek k 1. 

dni účetního 

období 

Tvorba Zúčtování 

Zůstatek 

k poslednímu dni 

účetního období 

Opravné položky k: 
Běžné 

období 

Minulé 

období 

Běžné 

období 

Minulé 

období 

Běžné 

období 

Minulé 

období 

Běžné 

období 

Minulé 

období 

 Finančnímu majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Pohledávkám-zákonné 150 159 30 25 40 34 142 150 

 Pohledávkám-ostatní 279 252 0 39 237 12 40 279 

 

Druh opravné položky Způsob stanovení 

 Zákonné  Dle zákona 593/92 Sb. 

 Účetní   Dle vnitropodnikové směrnice, rozhodnutím představenstva 

společnosti 

5.  OD PI S OV ÁN Í   

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku sestavila 

účetní jednotka v interní směrnici v souladu s § 28 odst. 2 zákona o účetnictví. Dlouhodobý 

majetek je účetně odpisován rovnoměrně po celou dobu jeho ekonomické životnosti. Účetní 

odpisy se účtují měsíčně. Účetní odpisová sazba u jednotlivých položek dlouhodobého majetku 

se stanoví jako podíl vstupní ceny pro odpisování a předpokládané doby životnosti majetku. 

6.  PŘE POČ ET CI Z ÍCH M ĚN N A Č E SK OU  

Společnost v roce 2016 použila přepočet cizí měny na českou, a to v případě přijetí daru  

při předání psa do péče na psím útulku Orlová. Pro přepočet cizí měny na českou byl použit kurz 

ČNB.  

7.  OC EN ĚN Í MAJ E TKU R EÁ LN OU HOD NOT OU  

Reálnou hodnotou nebyl v roce 2016 oceněn žádný dlouhodobý hmotný majetek. 

VI.  DOP LŇUJ ÍCÍ  Ú DAJ E K RO ZV A ZE A V Ý KA ZU ZI SKU A ZTR ÁT Y  

1.  PŘÍRŮ ST KY A ÚBY TK Y DL OUH OD OBÉ HO MAJ ETKU  

1.1  HLAV N Í S KUP IN Y D LOU HO D OB ÉH O H MOT N ÉH O MAJ E T KU (V  TI S .  K Č) 

Skupina majetku 

Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Přírůstky Úbytky 

Běžné 

období 

Minulé 

období 

Běžné 

období 

Minulé 

období 

Běžné 

období 

Minulé 

období 

Běžné 

období 

Běžné 

období 

 Pozemky 4 745 4 169 0 0 4 745 4 169 576 0 

 Stavby 296 073 295 966 114 292 106 537 181 781 189 429 107 0 

 Samostatné movité věci a 

soubory movitých věcí 
269 000 268 426 190 402 179 389 78 598 89 037 6280 5 706 

 Nedokončený DHM 1 981 4 260  0 0 1 981 4 260 4 684 6 963 

 Poskytnuté zálohy 0 92 0 0 0 92 0 92 

 Celkem 571 799 572 913 304 694 285 926 267 105 286 987 11 647 12 761 
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Středisko Místních komunikací zařadilo do užívání v roce 2016 zařízení pro přípravu solanky 

1200 l OXF – SA10 v pořizovací ceně 62 996,- Kč. Dále byla pořízena vibrační obousměrná deska 

NTC VDR 22 v pořizovací ceně 69 500,- Kč, sloužící pro zhutňování všech druhů zemin jako 

příkopů, ploch i asfaltových povrchů.  

Středisko Dopravy zařadilo do užívání nosič výměnných nástaveb MAN TGM s příslušenstvím 

v celkové pořizovací ceně 4 056 391,- Kč, dále kontejner ABROLL 15t v celkové pořizovací ceně 

84 160,- Kč a v prosinci roku 2016 byl zařazen do užívání automobil  Fiat DOBLO Panorama 1,4t 

– Jet v pořizovací ceně 406 291,- Kč. 

Středisko domovního odpadu (PDO)  zařadilo do užívání HW pro technologie čárových kódů  

pro sledování odpadových nádob  v pořizovací ceně 155 653,- Kč a SW pro technologie čárových 

kódů pro sledování odpadových  nádob v pořizovací ceně 75 397,- Kč. 

Na středisku Sportovních areálů došlo v roce 2016 k pořízení zateplené mobilní garáže pro rolbu 

na zimním stadionu v celkové pořizovací ceně 362 471,- Kč, kdy se jedná o samostatnou movitou 

věc. Dále byly pořízeny dvoje digitální hodiny vč. GPS přijímače v částce 43 120,- Kč za kus, které 

jsou určené umístěny na zimním stadionu. Technicky byl zhodnocen malotraktor pořízený 

v roce 2015 o prutové brány v pořizovací ceně 79 900,- Kč. 

Středisko Tepelných zařízení zařadilo do užívání regulátory DPS 726 – ZŠ na PS-02 v celkové 

pořizovací ceně 526 857,- Kč. Na základě kupní smlouvy 2016/OSMMS/S/0623 byly pořízeny 

pozemky příslušející k některým předávacím stanicím v celkové hodnotě 339 410,- Kč.  

Středisko Údržby pořídilo multifunkční revizní přístroj Eurotest 61557 EU s příslušenstvím 

v celkové pořizovací ceně 50 160,- Kč pro provádění revizí elektrických instalací.  

Na středisku Správy byly v roce 2016 zařazeny do užívání čtyři venkovní klimatizační jednotky 

ke kancelářím – Klimatizace Toshiba v pořizovací ceně 49 390,- Kč za kus a venkovní 

klimatizační jednotka Carrier  pro 4.NP administrativní budovy v částce 142 278,- Kč. V rámci 

montáže klimatizací bylo provedeno technické zhodnocení administrativní budovy v celkové 

částce 106 765,- Kč – rozvody klimatizace. Dále bylo provedeno technické zhodnocení drobného 

software RON – docházkový systém v částce 47 200,- Kč. Jelikož toto technické zhodnocení 

přesáhlo částku 40 tisíc Kč, bylo zařazeno jako ostatní dlouhodobý drobný majetek. V prosinci 

2016 byl zařazen do užívání nový informační systém SW Helios Orange v pořizovací ceně 

2 522 634,- Kč a technické zhodnocení SW GIST v částce 99 000,- Kč.  

Na základě kupní smlouvy 2016/OSMMS/S/0623 byly pořízeny u sídla společnosti pozemky 

v celkové hodnotě 236 920,- Kč.  

1.2  RO ZP I S DL OUH OD O BÉH O N EH MO TN ÉH O MA J ETKU (V  T IS .  KČ)  

Skupina majetku 

Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Přírůstky Úbytky 

Běžné 

období 

Minulé 

období 

Běžné 

období 

Minulé 

období 

Běžné 

období 

Minulé 

období 

Běžné 

období 

Běžné 

období 

 Software 5 671 3 114 2 748 2 758 2 923 356 2697 108 

 Ocenitelná práva 816 816 784 777 32 39 0 0 

 Nehmotné výsledky 

výzkumu a vývoje 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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Skupina majetku 

Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Přírůstky Úbytky 

Běžné 

období 

Minulé 

období 

Běžné 

období 

Minulé 

období 

Běžné 

období 

Minulé 

období 

Běžné 

období 

Běžné 

období 

 Ostatní DNM 47 0 20 0 27 0 47 0 

 Nedokončený DNM 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Celkem 6 534 3 930 3 552 3 535 2 982 395 2 744 108 

2.  DO M ĚRK Y SP LAT NÉ DANĚ Z E Z I SKU ZA MI NU LÁ Ú Č ETN Í OB DOB Í  

Společnost nemá žádné závazky z titulů doměřené daně z příjmů. Doměrky splatné daně se 

nevyskytly.  

3.  BA NK OV NÍ ÚV ĚRY  

Společnost ke dni 31. 12. 2016 neeviduje žádné nesplacené úvěry. 

3.1. Dlouhodobý úvěr na pokrytí investičních akcí společnosti  

Tento úvěr vykazuje ke dni 31. 12. 2016 zůstatek 0,- Kč. Poslední splátka tohoto úvěru proběhla 

dne 31. 12. 2016.  

3.2  F IN ANČ NÍ PR ONÁJ E M S  N ÁS L EDN OU KO UPÍ NAJ A T É V ĚC I  

Společnost ve sledovaném období neměla uzavřenou smlouvu na finanční pronájem s následnou 

koupí najaté věci. 

4.  ROZ PI S O DL O ŽE NÉ D ANĚ  

Odložený daňový závazek nebo pohledávka   - v celých Kč 

Odložená daň Pohledávka +/ Závazek - 

Titul Běžné období Minulé období 

 1. Rozdíl účetních a daňových zůstatkových cen + 120 452 527 + 120 222 324 

 2. Rezervy nad rámec zákona - 3 126 660 - 1 536 902 

 3. Pohledávky z titulu smluvních sankcí + 189 874 + 315 086 

 4. Nezaplacené sociální a zdravotní pojištění a penzijní 

pojištění 
- 0 - 0 

 5. Opravné položky k pohledávkám -40 266 -38 822 

 6. Opravné položky k zásobám - 112 502 - 150 161 

 7. Základ pro odloženou daň 117 362 973 118 811 525 

 Odložená daň – závazek ( r.2016 – 19%, r. 2017 - 19%) 22 298 964 22 574 189 
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5.  ROZ PI S R EZ ERV  (V  T IS .  KČ)  

Druh rezervy 

Minulé účetní období Běžné účetní období 

Zůstatek 

k 1.1. 
Tvorba Čerpání 

Zůstatek 

k 31.12. 

Tvorba Čerpání Zůstatek 

k 31.12. 

 Zákonné rezervy 400 400 0 800 0 800 0 

 Ostatní rezervy 1 582 1 219 1 264 1 537 3 123 1 533 3 127 

 Celkem 1 982 1 619 1 264 2 337 3 123 2 333 3 127 

V průběhu roku 2016 došlo k čerpání ostatních rezerv ve výši 1 533 245,16 Kč a to rušením 

rezervy na odměny za rok 2015 ve výši 420 338,- Kč, rušením rezervy ve výši 612 447,- Kč 

tvořené na náklady spojené s nevyčerpanou dovolenou roku 2015, rušením rezervy spojené  

se soudním sporem – Ing. Gavenda po ukončení soudní pře ve výši 315.000,- Kč, rušením rezervy 

ve výši 184.295,- Kč v souvislosti s vrácením dotace na VVP a rušením účetní rezervy vytvořené 

z důvodu rizika na možné vystavení úroků z prodlení při úhradě dodavatelských faktur ve výši 

1 165,16 Kč. V roce 2016 pak společnost tvořila účetní rezervu na náklady spojené  

s nevyčerpanou dovolenou ve výši 638 821,- Kč, rezervu na riziko soudního sporu se společnosti 

TECHNOCAR ve výši 1 202 567,- Kč, rezervu na odměny za ekonomický přínos za 4. Q 2016  

a mimořádné roční odměny ve výši 1 277 092,- Kč a rezervu vytvořenou z důvodů rizika  

na možné vystavení úroků z prodlení při úhradě dodavatelských faktur ve výši 4 522,06 Kč. 

Společnost dále rušila daňovou rezervu na opravu hmotného majetku dle zvláštních předpisů  

a to ve výši 375 000,- Kč na generální opravu sekačky JACOBSEN TK 1900 a ve výši 424 630,- Kč 

na generální opravu elektrické rolby WM Junior z důvodů provedení uvedených oprav. 
 

6.  ROZ PI S PŘ IJ AT ÝC H D OTA C Í NA INV E S TIČ NÍ A P ROV O ZN Í ÚČ EL Y (V  TI S .  KČ) 

 

Účel dotace Poskytovatel 

Částka 

Běžné 

období 

Minulé 

období 

 Na vytváření veřejně prospěšných pracovních 

míst 

Úřad práce v 

Karviné 
4 674 4 318 

 Na provozování sportovních zařízení (SA, KB) Město Orlová 25 720 27 117 

V roce 2016 byla na provoz krytého bazénu poskytnuta záloha dotace ve výši 8 820 000,- Kč  

a doplatek rozdílu zálohy dotace na krytí provozní ztráty za rok 2015 ve výši 702 121,79 Kč. 

Provozní dotace na ostatní sportovní areály za rok 2016 pak byla ve výši 16 900 000,- Kč.  

Před ukončením kontroly poskytnuté dotace činí celková vratka nedočerpané dotace  

za rok 2016 na provozování sportovních zařízení (SA, KB) částku ve výši 1 911 469,71 Kč. 

7.  NÁK LAD Y NA AUDI T A EK ONO M IC KÉ P ORAD E NSTV Í  V  R OC E 2016 

V roce 2016 byly vynaloženy náklady na audit a ekonomické poradenství v celkové  

výši 99 500,- Kč.  Z toho náklady na doplatek za audit roku 2015 ve výši 38 000,- Kč a část auditu 

za rok 2016 v částce 57 000,- Kč. Náklady na daňové poradenství činily v roce 2016 částku 

4 500,- Kč. 
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VII.  IN F ORM AC E K  PO L OŽ KÁ M M AJ E TKU A Z ÁV AZ KŮ  

1.  PO HL EDÁV KY A ZÁV A Z K Y Z  O BCH ODN Í Č INN OS T I  

1.1  POH L EDÁV K Y Z  OB CHOD NÍ Č IN NO ST I DL E S PLA TNO ST I (V  TI S .  KČ) 

Počet dnů po splatnosti Účetní období 

Běžné Minulé 

  do splatnosti 8 125 5 177 

  do 30 dní po splatnosti 204 228 

  31 – 90 dní po splatnosti 141  152  

  91-180 dní po splatnosti   25    56  

  181-360 dní po splatnosti  32   43  

  360 dní a více 231  485  

K největším dlužníkům po lhůtě splatnosti patří firmy: 

RESIDENT Group s.r.o.   158 154,- Kč  
ECOPACK spol s r.o                           65 538,- Kč 
 
K největším dlužníkům po lhůtě splatnosti delší než 5 let patří: 
 
New Order s.r.o.         28 006,- Kč 
Pavel Vavriniak     17 650,- Kč 
David Venzel          22 778,- Kč 
Markéta Pavlíková        15 433,- Kč 
Bříza Václav            9 893,- Kč 
Kežlínek Miroslav       10 712,- Kč 

1.2  ZÁV A Z KY Z  OBC HO DNÍ Č INN O STI   

Ke dni  31. 12. 2016 společnost evidovala závazky z obchodní činnosti ve výši 3 472 tis. Kč,  
z  čehož přeplatky odběratelských faktur vzniklé vyúčtováním uhrazených záloh činily  
974 tis. Kč. Závazky po lhůtě splatnosti byly evidovány ve výši 151 159,32 Kč. K datu sestavení 
účetní závěrky byly tyto uhrazeny v plné výši. Společnost ve výše uvedených závazcích eviduje  
i uhrazené kauce na nájemné ve výši 550 023,08 Kč. 

1.3 Pohledávky a závazky z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva nejsou 

žádné. 

1.4 Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze společnost eviduje 

v podrozvahové evidenci, a týkají se pouze věcných břemen, u nichž SMO vystupuje jako 

„povinný“.  

1.5. Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, výše splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a výše evidovaných 

daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů. 
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Běžné  období Minulé období 

Věřitel Splatnost Kč Věřitel Splatnost Kč 

 OSSZ 13. 1. 2017 1 123 082  OSSZ 14. 1. 2016 1 130 787 

 VZP 13. 1. 2017 146 829  VZP 14. 1. 2016 134 954 

 RBP 13. 1. 2017 248 864  RBP 14. 1. 2016 258 668 

 Vojenská ZP 13. 1. 2017 405  Vojenská ZP 14. 1. 2016 405 

 MV ČR 13. 1. 2017 15 620  MV ČR 14. 1. 2016 20 366 

 Oborová ZP 13. 1. 2017 26 310  Oborová ZP 14. 1. 2016 22 316 

 Česká průmyslová    

pojišťovna 
13. 1. 2017 56 577 

 Česká průmyslová    

pojišťovna 
14. 1. 2016 48 353 

Veškeré závazky z titulu sociálního a zdravotního pojištění společnost uhradila  

dne 13.1.2017. 

Splatné závazky z titulu daní vůči Finančnímu úřadu činí: 

Daň ze závislé činnosti splatná  20.1.2017 ve výši 332.629,- Kč,  byla uhrazena dne  13.1.2017. 

Srážková daň splatná  31.1.2017 ve výši 0 Kč,  DPH (daňová povinnost) splatná  25.1.2017  

ve výši 1.369.365,- Kč, byla uhrazena dne 23.1.2017 ve výši 806.568,- Kč a dne 27.1.2017 bylo 

uhrazeno 562.797,- Kč na základě dodatečného daňového přiznání k DPH. 

Na dani z příjmů právnických osob za rok 2016 vznikl nedoplatek na dani. 

Daň z příjmu právnických osob splatná 30.6.2017 je ve výši  1.181.220,-  Kč. 

Daňové nedoplatky u místně příslušného finančního úřadu společnost nemá. 

1.6. Jiné pohledávky 

Společnost podala žalobu na bezdůvodné obohacení, které se vztahuje k neoprávněně 

vypláceným odměnám bez právního titulu bývalému místopředsedovi představenstva v letech 

2008 - 2012. Z tohoto titulu je v účetnictví vykázána pohledávka vůči bývalému místopředsedovi 

představenstva v celkové výši 5 649 480,- Kč a dále pohledávky z nárokového vrácení zaplacené 

daně z příjmů fyzických osob ve výši 1 083 510,- Kč a z nárokovaného vrácení zaplaceného 

sociálního a zdravotního pojištění ve výši 849 257,- Kč, které bylo odvedeno plátcem 

z neoprávněných vyplacených odměn. 

Společnost SMO podala žalobu na společnost TECHNOCAR s.r.o. za pozdní dodání předmětu 

(nákladní vozidlo MAN TGM 18.340 4x4 BB) dle uzavřené smlouvy, kdy smluvní pokuta  

a náklady řízení činí 1.202.567,- Kč. 

Úhrada těchto pohledávek je závislá na budoucím výsledku soudního řízení a na tom, zdali soud 

rozhodne ve prospěch společnosti. 
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2.   DLOU HOD OB Ý H MOT NÝ MAJ E TE K POŘ Í ZE NÝ FOR MOU  F INAN ČN ÍHO P RONÁJ MU   

Ve sledovaném období nebyl pořízen žádný majetek formou finančního leasingu. 

Operativní nájem za rok 2016 činí 911 tis. Kč (z toho nájemné nemovitostí činí 810 tis. Kč  

a nájmy zařízení, plynů tvoří částku 101 tis. Kč). 

3.   SOUHR NNÁ V Ý Š E MA J ETKU ,  P OH LE DÁV E K A ZÁV A ZK Ů  V ED EN ÝC H V  PODRO ZV A HOV É 

EV ID EN CI   

Název majetku Pořizovací cena v Kč 

Běžné účetní 

období 

Minulé účetní 

období 

 Drobný hmotný majetek (do 40 000,-Kč) 20 426 862,72 16 071 602,92 

 z toho: přeřazeno z rozvahového účtu 3 532 070,79 0,00 
 Věcné břemeno-SMO oprávněný 402 219,62 402 219,62 

 Věcné břemeno-SMO povinný 1 188 041,67 1 188 041,67 
 Majetek užívaný na základě smluv o výpůjčce 4 336 579,29 4 336 579,29 

 Majetek pořízený z poskytnuté dotace 46 226 084,01 46 226 084,01 
 Odepsané pohledávky 792 214,29 622 285,05 

 Drobný nehmotný majetek (do 60 tis. Kč) 337 756,68 279 641,60 
 z toho:přeřazeno z rozvahového účtu 31 385,00 0,00 
 Pohledávky z úroků z prodlení vyplývající ze soudních 

rozkazů 
61 111,77 57 018,67 

 Přijaté bankovní záruky  716 045,00  1 019 520,96 
 Majetek ve výpůjčce pronajatý (někomu) 63 382,30 63 382,30 

 Ostatní  26 916 24 816 

 Celkem 74 577 213,35 70 291 192,09 

4.  ROZ PI S H M OTN ÉH O M AJ ET KU ZA TÍ Ž EN ÉH O V ĚC NÝ M I BŘ E ME NY   

4.1. Věcné břemeno ve prospěch SME na místnost trafostanice a příjezd k domu čp. 988 
v souvislosti s provozováním transformovny, tj. za účelem provádění oprav a údržby.  

4.2. Věcné břemeno ve prospěch města Orlová spočívající v právu užívání jediného 
přístupového schodiště z objektu čp. 1315. 

4.3. Na základě níže uvedených smluv o zřízení věcných břemen, u kterých oprávněný (ČEZ 
Distribuce, a.s.) má právo k umístění a provozování trafostanic.  

 

Oprávněný k provozu trafostanice Umístění trafostanice, vnitřní evidenční číslo 
smlouvy 

ČEZ Distribuce, a.s. čp. 832, smlouva 135/2007 
ČEZ Distribuce, a.s. čp. 971, smlouva 196/2007 
ČEZ Distribuce, a.s. Parc. č. 3937 - smlouva 195/2007 
ČEZ Distribuce, a.s. Parc. č. 4213/322,smlouva 205/2007 
ČEZ Distribuce, a.s. čp. 911 - smlouva 136/2007 

ČEZ Distribuce, a.s. čp. 1004 - smlouva 197/2007 

ČEZ Distribuce, a.s. čp. 1047 - smlouva 198/2007 
ČEZ Distribuce, a.s. čp. 1032 - smlouva 199/2007 
ČEZ Distribuce, a.s. Parc. č. 4213/166 - smlouva 200/2007 

ČEZ Distribuce, a.s. Parc. č. 4213/33 - smlouva 204/2007 

ČEZ Distribuce, a.s. Parc. č. 4213/409 - smlouva 206/2007 
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4.4.Věcné břemeno ve prospěch společnosti METEOR CAR, s.r.o. spočívající v právu chůze a jízdy, 

parc.č.     1869/16 a 1869/15. 

4.5.Věcné břemeno (služebnost) ve prospěch O2 Telefónica spočívající v právu zřízení, údržby  

a oprav  podzemního komunikačního vedení na základě smlouvy č. 118/2013. 

4.6.Věcné břemeno (služebnost) ve prospěch O2 Telefónica spočívající v právu zřízení, údržby  

a oprav podzemního komunikačního vedení na základě smlouvy č. 118/2013. 

 

 Společnost nevlastní k datu 31. 12. 2016 žádné majetkové podíly v jiných společnostech. 

5.  VÝ ZNA M NÉ UD ÁL OS TI P O DATU ÚČ ET NÍ ZÁV ĚRK Y  

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly tyto významné 

události mající vliv na sestavení roční účetní závěrky za rok 2016. 

VIII.  NÁV RH N A RO ZD Ě LE NÍ ZI S KU Z A ROK 2016   

 
Hodnoty  v Kč 

Běžné období Minulé období 

Hospodářský výsledek po zdanění 7 767 415,90 3 138 847,03 

Na úhradu daňových povinností 0,00 0,00 

Příděl do fondu na krytí ztát nebo budoucích ztrát 388 370,80 156 942,35 

Příděl do ostatních fondů 350 000,00 350 000,00 

K výplatě tantiém 834 000,00 469 000,00 

K výplatě dividend akcionáři 4 660 000,00 1 883 308,22 

Převod na nerozdělený zisk 1 535 045,10 279 596,46 

Představenstvo společnosti  SMO navrhlo výše uvedené rozdělení  hospodářského výsledku – 

zisku ve výši  7.767.415,90 Kč za účetní období 2016. Toto přerozdělení pak bude provedeno 

po schválení účetní závěrky valnou hromadou. 

XI.  INF ORM AC E O V L AS TNÍC H  ZDROJ ÍCH A J EJ I C H PO HY BU V  PRŮB Ě HU ÚČET NÍ HO O BD OB Í  

1.  AKC IE  

     hodnota v Kč 

Běžné účetní období 

Druh akcií Počet akcií 
Nominální 

hodnota 
Nesplacené akcie Lhůta splatnosti 

Kmenové akcie 10 22 931 200 0  

hodnota v Kč 

Minulé účetní období 

Druh akcií Počet akcií 
Nominální 

hodnota 
Nesplacené akcie Lhůta splatnosti 

Kmenové akcie 10 22 931 200 0  
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2.  VLA S TNÍ KAP ITÁ L  

2.1  ZV ÝŠ EN Í N EBO SN Í Ž ENÍ V LA ST NÍ HO K API TÁ LU (V  TI S .  KČ)  

 
Počáteční 

stav 
Přírůstky Úbytky 

Konečný 

stav 

A.  Vlastní kapitál 301 278 8 561 3 529 306 310 

A.I.1.  Základní kapitál 229 312 0 0 229 312 

A.I.2.  Vlastní podíly 0 0 0 0 

A.I.3.  Změny základního kapitálu 0 0 0 0 

A.I.  Základní kapitál (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) 229 312 0 0 229 312 

A.II.1.  Ážio 155 0 0 155 

A.II.2.  Kapitálové fondy 1 616 0 0 1 616 

A.II.2.2.  Rozdíly z přecenění majetku a závazků 0 0 0 0 

A.II.2.4.  Rozdíly z přeměn obchodních korporací 0 0 0 0 

A.III.1.  Ostatní rezervní fondy 0 0 0 0 

A.III.2.  Statutární a ostatní fondy 50 841 514 390 50 965 

A.IV.1.  Nerozdělený zisk minulých let 19 354 280 3 139 16 495 

A.IV.2.  Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 

A.V. Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 
 7 767 0 7 767 

Na základě rozhodnutí jediného akcionáře akciové společnosti SMO, městská akciová společnost 

Orlová byly ve sledovaném roce vyplaceny tantiémy členům představenstva a dozorčí rady  

ve výši 469 000,- Kč. Z této částky byla v souladu se zákonem č.586/1992 Sb. sražena  

a odvedena zálohová daň. Dále byly vyplaceny dividendy akcionáři - vlastníkovi městu Orlová  

ve výši 1.883.308,22,- Kč. Z této částky byla v souladu se zákonem č.586/1992 Sb. sražena  

a odvedena srážková daň. 

X.   TRŽB Y A V Ý NO S Y C E LK E M  –  POU Z E V  TU Z E M SKU (V  TI S .  KČ) 

Text 2016 2015 
IND EX 

2016/2015 

Poskytování technických služeb  14 625  13 929 1,049 

Silniční motorová doprava       938    3 518 0,266 

Nakládání s odpady (vč. nebezpečných)  32 552 32 296 1,007 

Provozování tělovýchovných a sportovních 

zařízení   28 157          30 721 0,916 

Výroba a rozvod tepla 136 065      127  961 1,063 

Ostatní služby     2 938   2  241 1,311 

Pronájem nemovitostí, ostatní výnosy    4 338    3 353 1,294 

Údržba zeleně    2 810 2 469 1,138 

Celkem       222 423 220 147 1,010 
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XI.  OSTA TNÍ PŘED EP SA NÉ ÚD AJ E  
 
1.  ROZ SA H ÚČ ETN Í ZÁV ĚRK Y  

 Rozvaha sestavovaná v plném rozsahu 
 Výkaz zisku a ztráty sestavovaný v plném rozsahu (druhové členění) 
 Přehled o peněžních tocích 
 Přehled o změnách vlastního kapitálu (Informace o změnách vlastního kapitálu jsou 

uvedeny v bodě VIII. /2) 
 příloha v účetní závěrce sestavované v plném rozsahu 
 

2.  ZM ĚN Y V  S E STAV OV Á NÍ V Ý KA ZŮ  

V roce 2016 byly výkazy sestaveny v souladu s novelou prováděcí vyhlášky k zákonu  

o účetnictví.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sestaveno dne: 

 

18.03.2017 

Podpisový záznam statutárního 

orgánu účetní jednotky: 

 

Bc. Martin Klčo, MBA 

 

Ing. Michal Kratochvíl 

Osoba odpovědná za 
sestavení účetní závěrky: 

 
 

 
 
 
 

Ing. Pavel Šteiniger 
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