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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, VÁŽENÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI, DÁMY A PÁNOVÉ, 

Do vašich rukou se právě dostává výroční zpráva SMO, městské akciové společnosti Orlová za rok 2021. 

Účelem tohoto dokumentu  je seznámit Vás s hospodářskými výsledky uplynulého roku. Dříve než přikročíte 

k podrobnějšímu studiu zprávy, dovolete mi pár slov ke zhodnocení uplynulého roku. 

Rok 2021 byl již dvacátým sedmým rokem existence této společnosti. Společnost byla založena Městem 

Orlová jako jediným akcionářem dne 20.3.1995. V současnosti je společnost jednou z největších firem 

působících na území města Orlová. Je tedy i jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů ve městě. 

S ohledem na charakter činností, které byly akcionářem naší městské společnosti svěřeny, je společnost 

zaměřena především na služby a dodávky ve prospěch občanů města.  

Úsilí vedení společnosti i všech zaměstnanců společnosti bylo v roce 2021 stejně jako v minulosti nadále 

zaměřeno na poskytování komunálních služeb, činností v oblasti centrálního zásobování teplem, správy a 

provozování sportovních zařízení, Relax centra, útulku pro psy, služeb v oblasti nákladní dopravy, pronájmů 

nebytových prostor, čištění a údržby komunikací, svozu a likvidace odpadu. Jde tedy z převážné části o 

činnosti ve veřejném zájmu a ve prospěch jak města Orlové a jeho občanů, tak i ostatních podnikatelských 

či nepodnikatelských subjektů působících na území města. 

Ohlédneme-li se za rokem 2021, můžeme konstatovat, že byl pro společnost rokem náročným, ale přesto 

mimořádně úspěšným, o čemž svědčí také dosažený výsledek hospodaření, a to přesto, že na chod 

společnosti i v roce 2021 měly dopad výpadky tržeb z důvodů nuceného uzavření sportovišť a Relax centra 

souvisejících s vládními nařízeními díky pandemické situaci Covid-19.  

 

Jsme přesvědčeni, že svojí činností a svými aktivitami SMO, městská akciová společnost Orlová přispívá 

ke zlepšování životního prostředí a kvality bydlení ve městě Orlová. V této činnosti chceme nadále 

pokračovat i v dalších letech. Chceme být ekonomicky stabilní, profesionální společností a seriózním 

obchodním partnerem. 

 

Dovolte mi, abych při této příležitosti poděkoval všem našim zákazníkům za přízeň a obchodním partnerům 

za úspěšnou spolupráci, dále rovněž zaměstnancům akciové společnosti, akcionáři, představenstvu a 

dozorčí radě společnosti, kteří se na chodu společnosti v uplynulém roce nemalou měrou podíleli. 

 

 

          Karel Volf 

          předseda představenstva  

 

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 

Obchodní jméno:   SMO, městská akciová společnost Orlová 

Právní forma:    akciová společnost 

Sídlo:     ul. Okružní čp.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 

ORGÁNY SPOLEČNOSTI KE DNI ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 31.12.2021 

Valnou hromadu společnosti tvoří Rada města Orlová 

Představenstvo společnosti: 

Karel Volf    předseda představenstva 

Ing. Martin Klosko  člen představenstva 

Dozorčí rada společnosti: 

Ing. Miroslava Šromková předsedkyně dozorčí rady 

Ing. Aleš Makúch  člen dozorčí rady 

Petr Koláček   člen dozorčí rady 

Ing. Radomír Podjukl  člen dozorčí rady 

Vladimír Elíz   člen dozorčí rady 

Ing. Martin Janota   člen dozorčí rady 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 
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SMO, městská akciová společnost Orlová 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 strojní, elektro, stavební, 

• správa městských sportovišť (sportovní areály) a krytého bazénu 

• nákladní autodoprava a mechanizace, 

• nakládání s odpady, údržba a čištění místních komunikací, 

• provoz psího útulku 

 

 

V uplynulém roce 2021 společnost plnila veškeré povinnosti vyplývající z předmětu podnikání. 

Stěžejní činností SMO je kvalitní zajištění dodávek tepla pro město Orlová. V roce 2021 bylo odběratelům 

dodáno (bez ztrát v SRT) 242.244 GJ, což je zejména díky chladnému počasí v prvních měsících roku o 

15.645 GJ více než v roce 2020. Téměř veškeré dodávky tepla jsou realizovány ze soustavy centrálního 

zásobování. Středisko tepelných zařízení SMO, městské akciové společnosti Orlová 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. Primární voda vyrobená na Elektrárně Dětmarovice a distribuovaná 

prostřednictvím ČEZ Teplárenské a.s. je dodávaná do hlavních nebo horkovodních předávacích stanic 

systému SMO a odsud prostřednictvím domovních předávacích stanic již k uživatelům. Soustava 

provozovaných potrubních rozvodů SMO má délku téměř 11 km, komunikace jednotlivých stanic 

s dispečinkem je prostřednictvím řídícího a monitorovacího systému s centrálním dispečinkem SMO je 

zajišťována s využitím rozsáhlé optické sítě. Středisko tepelných zařízení v rámci zlepšování kvality a 

spolehlivosti dodávky tepelné energie a snížení ztrát na rozvodném zařízení zařadilo do užívání v roce 2021 

investiční akce v celkovém objemu 7.200 tis. Kč. V trendu modernizací a rekonstrukcí centrální soustavy 

bude dále pokračováno i v dalším roce.  

Hlavním posláním společnosti je rovněž nakládání s odpady a zajištění oprav, údržby a čištění místních 

komunikací a provozování autodopravy. 

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI 

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI 
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Provoz dopravy disponuje různorodými mechanizačními a dopravními prostředky. Do vozového parku 

společnosti náleží vozidla nákladní, 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 zajišťována letní i zimní údržba pozemních komunikací a chodníků.  

V rámci poskytovaných služeb autodopravy SMO disponuje i vozidlem určeným k mytí popelnic a 

odpadových nádob. Provoz autodopravy zahrnuje rovněž autodílnu, která primárně slouží k zajištění běžné 

údržby vozidel a také k provádění drobných oprav dopravních prostředků a drobné mechanizační techniky. 

V roce 2021 bylo pořízeno nové svozové vozidlo na odpady jako náhrada za opotřebené vozidlo.  

Nejvýznamnějším obchodním partnerem v oblasti odpadového hospodářství je město Orlová, pro které 

společnost obstarává komplexní služby spojené s komunálními odpady včetně provozu sběrných dvorů. 

K dalším obchodním partnerům patří subjekty či fyzické osoby podnikající jak na území města Orlové, tak 

z blízkého okolí. Jedním z cílů je zvýšit množství separovaných složek odpadů, tedy odpadů, které jsou dále 

využívány a vedou ke snižování množství směsných odpadů, které jsou v současné době ukládány na 

skládku bez dalšího využití. 

V červenci 2019 vstoupila společnost do Spolku pro nakládání s komunálním odpadem, jehož činnost je 

zaměřena na efektivní nakládání s odpady za použití technologicky vyspělých zařízení na třídění a využití 

komunálních odpadů s cílem omezit ukládání směsného komunálního odpadu na skládkách a členství 

v tomto spolku trvalo i v roce 2021. 

Společnost rovněž provozuje psí útulek v Orlové, jenž 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 orgánu činných v trestním řízení nebo 

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

Orlová.   

 

Další z činností SMO, městské akciové společnosti v Orlové je také správa a údržba nemovitostí, které jsou 

v majetku společnosti, včetně pronájmu nebytových prostor.  Volné nebytové prostory jsou nabízeny k 

dlouhodobému nebo krátkodobému pronájmu ve snaze co nejefektivněji tyto prostory využívat.  

Tradiční činností společnosti je provozování sportovního areálu a Krytého bazénu. 

Krytý bazén Orlová zajišťoval i v roce 2021 aktivity jako denní plavání Plaveckého oddílu, denní dopolední 

plavání orlovských základních a mateřských škol a v odpoledních hodinách a o víkendech byl k dispozici 

široké veřejnosti z Orlové, ale i okolních měst a obcí. Koncem května 2019 bylo otevřeno Relax centrum 

Orlová zaměřené na poskytování služeb občanům v oblasti volnočasových aktivit a relaxace.  Vedle 

původního krytého bazénu s tobogánem či brouzdalištěm a klasické finské sauny lze v nově vybudované 

wellness části Relax centra nalézt whirpooly, finskou, bio a parní saunu, ochlazovací bazének, Kneippovu 

lázeň, ledovnu a samozřejmě krásnou relaxační místnost. Součástí nové části je i solná jeskyně. Nárůst 

zájemců o relaxační služby a rostoucí počty návštěvníků Relax centra svědčily o zkvalitnění zázemí zejména 

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI 
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pro občany Orlové a o zavedení služby, která na území města chyběla. Bohužel v průběhu roku 2021 stejně 

jako v roce předchozím došlo k nucenému uzavření Relax centra v souvislosti s vládními nařízeními 

v souvislosti s pandemickou situací Covid-19.  

 

V rámci provozování sportovního areálu SMO každoročně zajišťuje provoz ledové plochy. Ledovou plochu 

na zimním stadionu využívají především sportovní kluby Městský sportovní klub, HC Orlová, o.s. a 

Krasobruslařský klub Orlová. Mimo tyto kluby je ledová plocha pronajímána kolektivům pro sportovní vyžití. 

SMO taky organizuje na zimním stadionu bruslení pro širokou veřejnost. Všechny tyto aktivity se řídí 

programem ledové plochy. V době provozu zimního stadionu bez ledové plochy je instalována IN –LINE 

plocha pro letní využití ZS. In-line plochu lze využít pro sporty jako badminton, in-line hokej, hokejbal, a jiné. 

Dále je provozován areál fotbalového stadionu, fotbalové hřiště s umělým povrchem, areál tenisových 

kurtů, volejbalový areál, budova Slávie a ostatní plochy v areálu SA. SMO provozuje taktéž travnaté 

fotbalové hřiště v Orlové-Porubě a provádí dohled a nejnutnější záchovnou údržbu areálu zrušeného 

letního koupaliště v Orlové-Lutyni. Bohužel i zde v průběhu roku 2021 docházelo k opakovanému 

nucenému uzavření sportovišť ve sportovním areálu v souvislosti s vládními nařízeními v důsledku 

pandemické situaci Covid-19.  

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI 
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve společnosti v roce 2021 - lze konstatovat, že řízení BOZP ve 

společnosti SMO, městské akciové společnosti Orlová (dále jen „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 45001. 

 

Rozbor pracovní úrazovosti – v roce 2021 došlo k jednomu registrovanému pracovnímu úrazu s 

nemocností nad 3 dny. Ze strany SMO nebylo zjištěno porušení předpisů k zajištění 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 roku 2021 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. 

 

Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů – společnost SMO aplikuje 

certifikovaný systém managementu kvality podle normy ISO 9001 a environmentálního systému podle ISO 

14 001.  

 

Ochrana životního prostředí – společnost při své činnosti dbá na zásady ochrany životního prostředí. V roce 

2021 nedošlo při podnikatelské činnosti k ohrožení životního prostředí. Při zabezpečení ochrany životního 

prostředí se společnost řídí platnými právními předpisy.  

 

Pracovně právní vztahy – společnost SMO v roce 2021 zaměstnávala celkem 132 zaměstnanců. 

Pracovněprávní vztahy SMO se řídí zákoníkem práce, vnitřními předpisy společnosti a Kolektivní smlouvou 

v platném znění. 

 

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje – vlastní vědeckou nebo výzkumnou činnost v uplynulém období 

společnost neprováděla. 

 

Organizační složky společnosti v zahraničí – společnost nemá v zahraničí žádné organizační složky. 

 

Lze konstatovat, že veškeré úkoly vyplývající z hlavního předmětu podnikání SMO, městské akciové 

společnosti Orlová, spočívající zejména ve výrobě a rozvodu tepla, nakládání s odpady, údržbě komunikací 

a provozování sportovního areálu a krytého bazénu byly v průběhu hodnoceného období splněny v plném 

rozsahu. Společnost dostála všem závazkům z uzavřených smluvních vztahů a rovněž veškerým závazkům 

vůči zaměstnancům sjednaným v kolektivní smlouvě. 

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI 



 

 
SMO, městská akciová společnost Orlová – Výroční zpráva 2021 9 

HLAVNÍ VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ 

 

Skladba tržeb a výnosů  (v tis. Kč) 

     

          

Ukazatel 2018 2019 2020 2021 

Tržby za prodej zboží 349  381  285  267  

Tržby za  prodej vlastních výrobků a služeb 176 055  175 405  181 851  200497  

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 876  608  704  2 632  

Ostatní provozní výnosy 35 101  33 937  32 796  33 573  

Výnosové úroky 266  838  573  241  

          

     

     

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v letech 2018 -2021 (v tis.Kč) 
 

      

     

     

     

     

     

     

     

 2018 2019 2020 2021 

Tržby za  prodej vlastních výrobků a služeb 

    176 

055     

    175 

405     

    181 

851     

    199 

791     

Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby     
Aktivace     
Tržby z prodeje investičního majetku     
Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů     
Zúčtování opravných položek do provozních  výnosů     
Ostatní provozní výnosy     
Výnosové úroky     
Mimořádné výnosy     

     

     

     

     

     

     

     

     

 160 000

 170 000

 180 000

 190 000

 200 000

2018 2019 2020 2021

176 055    
175 405    

181 851    

200497

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI 



 

 
SMO, městská akciová společnost Orlová – Výroční zpráva 2021 10 

 

Skladba nákladů a výdajů (v tis. Kč) 

          

Ukazatel 2018 2019 2020 2021 

Náklady celkem 208 565 212 057 216 420 231 235 

   z toho:         

provozní náklady    208 456 211 941 216 315 230 986 

spotřeba materiálu 5 237 6 949 5 533 7 828 

spotřeba energie 85 650 84 882 88 403 94 300 

opravy a udržování 2 791 3 774 4 641 3 003 

ostatní služby 17 545 17 160 16 766 18 666 

mzdové náklady a odměny členům  orgánů společnosti 47 930 52 463 53 675 52 978 

zákonné pojištění a sociální náklady 18 082 19 339 19 696 19 539 

daně a poplatky 312 342 544 461 

jiné provozní náklady 5 314 3 499 1 907 1 974 

odpisy dlouhodobého majetku 22 758 23 618 24 134 24 321 

ostatní náklady 1 936 148 1 071 6 638 

daň z příjmů právnických osob (splatná i odložená) 901 -232 -55 1 413 

finanční náklady 109 116 105 115 

          

 

Skladba tržeb a výnosů  z hlavních činností  v tis. Kč 

(bez mimořádných výnosů) 

          

Činnost 2018 2019 2020 2021 

Tržby a výnosy celkem: 212 647 211 169 216 210 237 218 

       z toho:         

poskytování technických služeb 15 037 13 711 12 945 19 374 

silniční motorová doprava 570 525 823 1 285 

nakládání s odpady a podnikání v oblasti nakládání s 

nebezpečnými odpady 
34 543 36 298 37 561 41 847 

pronájem nemovitostí, zprostředkování služeb, ostatní 

výnosy  
4 724 4 777 4 261 4 295 

výroba a rozvod tepla 118 428 115 849 123 888 133 218 

provozování tělovýchovných a sportovních zařízení 33 866 36 364 35 074 36 447 

údržba zeleně 4 023 2 194 496 0 

ostatní služby  a činnosti 1 456 1 450 1 162 752 
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Přehled finanční situace společnosti 

      

Položka 
měrná 

jednotka 
2018 2019 2020 2021 

      

Finanční majetek celkem tis. Kč 78 933 59 498 68 322 97 364 

z toho:      

Peníze v pokladně tis. Kč 296 508 423 437 

Ceniny tis. Kč 117 90 6 12 

Bankovní účet tis. Kč 78 520 58 900 67 893 96 915 

Krátkodobý finanční majetek tis. Kč 0 0 0 0 

      

Přírůstky dlouhodobého majetku (dokončené investice) v tis.Kč 

      

Položka 2018 2019 2020 2021 

Přírůstky dlouhodobého majetku celkem: 17 247 36 845 12 931 17 672 

z toho:      

Dlouhodobý nehmotný majetek 309 0 237 0 

Dlouhodobý hmotný  majetek 16 938 36 845 12 694 17 672 

v tom:      

Budovy a stavby 1 104 21 711 546 2 058 

Energetické hnací stroje 600 0 0 0 

Pracovní stroje a zařízení 66 349 0 0 

Přístroje a zvláštní technická zařízení 1 016 10 442 2 038 6 216 

Dopravní prostředky 13 996 4 343 10 110 8 604 

Inventář 156 0 0 794 

Jiný dlouhodobý hmotný  majetek 0 0 0 0 

      

Mzdy a zaměstnanci 

          

Ukazatel Skutečnost  

 2018 2019 2020 2021 

Přepočtený počet zaměstnanců 157,2    151,5    137,9    131,8    

Mzdové náklady vč. OON celkem v tis. Kč 47 220  51 680  52 992  51 697  

Průměrná měsíční mzda v Kč 24 355  27 659  30 716  31 831  

 

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI 



 

 
SMO, městská akciová společnost Orlová – Výroční zpráva 2021 12 

PŘEDPOKLÁDANÝ BUDOUCÍ VÝVOJ SPOLEČNOSTI 

 

 

 

SMO, městská akciová společnost Orlová předpokládá i v roce 2022 zachování stávajícího stavu 

uspořádání společnosti, jenž je kombinací ziskových a neziskových činností, s vnitřní organizační 

strukturou samostatně sledovaných hospodářských středisek.  

Jedním z prioritních cílů společnosti pro rok 2022 je i nadále stejně jako v předchozích letech optimalizace 

současných podnikatelských aktivit a zajištění kvality veškerých služeb pro občany i podnikatelské subjekty.  

Prioritou zůstává bezproblémové zajištění dodávky tepla a teplé užitkové vody všem našim odběratelům a 

kvalitní poskytování služeb pro město Orlová.Za účelem kvalitního zajištění dodávek tepla a teplé užitkové 

vody všem našim uživatelům bude i v roce 2022 pokračováno v rekonstrukcích a modernizacích majetku 

sloužícího k zajištění dodávek tepla.  

Kromě zajištění dodávek tepla je jednou z našich stěžejních povinností také provádění kvalitní údržby 

místních komunikací a svozu a likvidace odpadu. Abychom mohli tento úkol plnit v potřebném rozsahu, je 

nutná obnova mechanizace. Proto podstatné investice budou rovněž směrovány na obnovu vozového 

parku a pořízení komunální techniky. Pozornost bude rovněž směrována na zajištění efektivního a 

ekonomického odvozu komunálního odpadu. 

Hlavní prioritou společnosti jsou dobré vztahy se stávajícími i potenciálními zákazníky a naplnění jejich 

požadavků při současném dodržení zákonných norem a zabezpečení prosperity společnosti. Pevně věříme, 

že plánované změny, investiční akce a projekty povedou ke zlepšení fungování společnosti, zvýšení úrovně 

poskytovaných služeb Městu Orlová a všem našim ostatním odběratelům potažmo i všem občanům města 

Orlová.  

Na konci roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19. Představenstvo společnosti 

soustavně pečlivě monitoruje situaci a hledá způsoby, jak minimalizovat dopad této pandemie na činnost 

Společnosti. Od prvopočátku pandemie byly opakovaně zakázány mimo jiné sportovní a jim podobné akce, 

byla opakovaně zakázána rovněž přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb – 

v posilovnách, na koupalištích, v soláriích, saunách a dalších wellness službách, bazénech. Zakázána byla 

opakovaně rovněž přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní 

sportoviště. 

I v roce 2022 bude situace záležet na epidemiologické situaci v České republice. Společnost plní veškerá 

platná nařízení vlády. Tato skutečnost má negativní dopad na výnosy společnosti zejména v oblasti 

provozování sportovišť a Relax centra.  

 

Současně konec roku 2021 a počátek roku 2022 je silně ovlivněn energetickou krizí ve společnosti, 

nekontrolovatelným růstem cen energií v Evropě, kde nejvýraznější dopad na Společnost budou mít 

nárusty cen elektrické energie, plynu a pohonných hmot. Z tohoto důvodu bude nezbytné v roce 2022 
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přistoupit k úpravě a změně smluvních vztahů s Městem Orlová u činností, které jsou touto krizí nejvíce 

ovlivněny. 

 

 

Vedení Společnosti zvážilo potenciální dopady COVID-19 i i energetické krize v Evropě na své aktivity a 

podnikání a dospělo i přes tyto skutečnosti k závěru, že události nemají významný vliv na předpoklad 

neomezené doby trvání podniku. 
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Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou zpracovaná podle § 82 zákona č. 

90/2012 Sb. v platném znění 

 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 2021 uzavřena mezi ovládající a ovládanou osobou ovládací 

smlouva, předkládá představenstvo ovládané osoby zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.  

 

Rozhodné období:  1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 

 

Ovládající osoba:  Město Orlová 

jednající: Mgr. Miroslav Chlubna, starosta města Orlová 

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně 

IČ: 00297577 

 

Ovládána osoba:  SMO, městská akciová společnost Orlová 

jednající: Karel Volf, předseda představenstva 

                  Ing. Martin Klosko, člen 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 
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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 

• Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace, IČ: 72076674 

• Mateřská škola Orlová-Lutyně Na Vyhlídce 1143 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 66182531 

• Mateřská škola Orlová-Lutyně Ke Studánce 1033 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 

06390757 

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

75026694 

• Městský sportovní klub Orlová, příspěvková organizace, IČ: 05547431 

 

 

 

Způsob ovládání: 

 

Ovládající osoba je zřizovatelem příspěvkových organizací. 

Mezi ovládající a dalšími ovládanými osobami nebyly uzavřeny ovládací smlouvy. 
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Do konce roku 2020 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 zřízení věcného břemene č. 76/2007 

10) Smlouva o zřízení věcného břemene č. 78/2006 

11) Smlouva č. 78/2008 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

12) Smlouva o poskytnutí služeb č. 86/97/Dl 

13) Smlouva o poskytnutí služeb č. 87/97/Dl 

14) Smlouva o poskytnutí služeb č. 90/97/Dl 

15) Smlouva o zřízení věcného břemene č. 91/2012 

16) Smlouva o poskytnutí služeb č. 93/97/Dl 

17) Smlouva o poskytnutí služeb č. 94/97/Dl 

18) Smlouva o poskytnutí služeb č. 96/97/Dl 

19) Smlouva o poskytnutí služeb č. 98/97/Dl 

20) Smlouva o zřízení věcného břemene č. 104/2012 

21) Mandátní smlouva č. 105/2010 

22) Smlouva o refakturaci nákladů za poskytnuté služby č. 112/2005 

23) Smlouva o refakturaci nákladů za poskytnuté služby č. 113/2005 

24) Smlouva č. 118/2011 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

25) Smlouva o nájmu č. 128/98/DL 

26) Smlouva o zřízení věcného břemene č. 138/2008 

27) Smlouva o zajištění přeložky teplovodu vyvolané investiční výstavbou č. 141/2011 

28) Smlouva o zřízení věcného břemene č. 152/2011 

29) Smlouva o zřízení věcného břemene č. 155/2011 

30) Smlouva o zřízení věcného břemene č. 160/2011 

31) Smlouva o nájmu č. 164/2007 

32) Smlouva o poskytnutí služby č. 185/2007 

33) Smlouva č. 140/2005 o dodávce a odběru tepelné energie 

34) Smlouva č. 3/2003 o dodávce a odběru tepelné energie 

35) Smlouva č. 32/2002 o dodávce a odběru tepelné energie 

36) Smlouva č. 33/2002 o dodávce a odběru tepelné energie 

37) Smlouva č. 36/2002 o dodávce a odběru tepelné energie 

38) Smlouva č. 54/2002 o dodávce a odběru tepelné energie 

39) Smlouva č. 57/2002 o dodávce a odběru tepelné energie 

40) Smlouva č. 6/2002 o dodávce a odběru tepelné energie 

41) Smlouva č. 9/2002 o dodávce a odběru tepelné energie 

42) Smlouva č. 53/2012 o dodávce a odběru tepelné energie 

43) Smlouva č. 23/2014 o zřízení věcného břemene umístění – služebnosti inženýrské sítě pro zřízení a 

provozování horkovodní přípojky 

44) Smlouva č. 69/2014 o zřízení služebnosti 

45) Nájemní smlouva č. 72/2014 

46) Smlouva č. 144/2014 o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pro zřízení a 

provozován í teplovodní přípojky 

47) Smlouva č. 148/2014 o zřízení služebnosti 

48) Smlouva o výpůjčce č. 15/2015 
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49) Smlouva č. 6/2015 o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pro umístění a 

provozování plynovodních přípojek 

50) Smlouva č. 81/2015 o dodávce a odběru tepelné energie 

51) Smlouva č. 130/2015 o zřízení služebnosti 

52) Smlouva o nájmu rozvodného tepelného zařízení domovní předávací stanice č. 158/2015  

53) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí provozní dotace na provozování krytého bazénu pro rok 2016 až 

2020 č. 16/2015  

54) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace a o provozování sportovních zařízení pro rok 

2016 až 2020 č. 17/2015  

55) Smlouva č. 170/2015 o zřízení služebnosti 

56) Smlouva č. 171/2015 o zřízení služebnosti 

57) Smlouva č. 137/2015 o dodávce a odběru tepelné energie 

58) Smlouva o nájmu č. 109/2016 

59) Dohoda č. 107/2016 ke smlouvám o dodávce a odběru tepelné energie č. 54/02 

60) Smlouva č. 991/PDO/2016 o odvozu odpadu 

61) Smlouva č. 59/2017 o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pro zřízení a provozování 

teplovodní přípojky 

62) Smlouva č. 34/2018 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti  

63) Smlouva č. 5/2019 o výpůjčce nádob na bioodpad 

64) Smlouva o pronájmu č. 61/2019 

65) Smlouva č. 131/2019 o poskytování služeb 

66) Smlouva č. 9/2020 o výpůjčce nádob na sklo 

67) Smlouva č. 15/2020 na čištění komunikací na území města Orlová 

68) Smlouva č. 16/2020 na svoz včetně likvidace odpadu v rámci úklidů realizovaných pracovníky VPP a 

VS 

69) Smlouva č. 24/2020 o dílo 

70) Smlouva č. 77/2020 o poskytování služeb na zajištění zimní údržby na území města Orlová 

71) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace a o způsobu provozování Relax centra v Orlové 

pro rok 2021 č. 93/2020  

72) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace a o provozování sportovních zařízení pro rok 

2021 až 2025 č. 95/2020  

73) Smlouva č. 125/2020 o poskytování služeb 

74) Smlouva č. 111/2020 o pronájmu 

75) Smlouva č. 132/2020 na zajištění komunálních služeb v rámci odpadového hospodářství na území 

města Orlová 

 

 

 

V uplynulém účetním období bylo mezi ovládající a ovládanou osobou uzavřeno 8 nových smluv a 

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

 

1) Dodatek č. 22 ke smlouvě č. 33/2002 o dodávce a odběru tepelné energie 

2) Smlouva č. 131/2020 o refakturaci nákladů za poskytnuté služby 

3) Smlouva č. 9/2021 na svoz včetně likvidace odpadu v rámci úklidu realizovaných pracovníky veřejně 

prospěšných prací a veřejné služby 

4) Smlouva č. 10/2021 o poskytování služeb na provádění výtluků na komunikacích na území města 

Orlová 
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5) Smlouva o vypořádání závazků ke smlouvě č. 54/02 

6) Smlouva č. 8/2021 o dílo 

7) Smlouva č. 23/2021 o nájmu 

8) Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace a o způsobu provozování Relax 

centra v Orlové pro rok 2021 č. 93/2020  

9) Smlouva č. 48/2021 o vzájemné spolupráci 

10) Smlouva č. 106/2021 o centralizovaném zadávání veřejné zakázky 

11) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 131/2020 o refakturaci nákladů za poskytnuté služby 

12) Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 991/PDO/2016 o odvozu odpadu 

13) Dodatek č. 11 ke smlouvě č. 53/2012 o dodávce a odběru tepelné energie 

14) Dodatek č. 17 ke smlouvě č. 140/2005 o dodávce a odběru tepelné energie 

15) Dodatek č. 22 ke smlouvě č. 3/2003 o dodávce a odběru tepelné energie 

16) Dodatek č. 8 ke smlouvě č. 81/2015 o dodávce a odběru tepelné energie 

17) Dodatek č. 24 ke smlouvě č. 57/2002 o dodávce a odběru tepelné energie 

18) Dodatek č. 24 ke smlouvě č. 54/2002 o dodávce a odběru tepelné energie 

19) Dodatek č. 6 ke smlouvě č. 137/2015 o dodávce a odběru tepelné energie 

20) Dodatek č. 28 ke smlouvě č. 9/2002 o dodávce a odběru tepelné energie 

21) Dodatek č. 24 ke smlouvě č. 6/2002 o dodávce a odběru tepelné energie 

22) Dodatek č. 23 ke smlouvě č. 36/2002 o dodávce a odběru tepelné energie 

23) Dodatek č. 25 ke smlouvě č. 32/2002 o dodávce a odběru tepelné energie 

24) Dodatek č. 23 ke smlouvě č. 33/2002 o dodávce a odběru tepelné energie 

25) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 15/2020 na čištění komunikací na území města Orlová 

 

 

 

 

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 2020 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 

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ 

A OVLÁDANOU OSOBOU 
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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) Dům dětí a mládeže, Orlová, příspěvková organizace, IČ: 75122073, Smlouva č. 180/2015 o užívání 

části zimního stadionu 

20) Domov Vesna, příspěvková organizace, IČ: 75154391 Smlouva č. 14/2009 o dodávce a odběru 

tepelné energie 

21) Domov Vesna, příspěvková organizace, IČ: 75154391, Smlouva č. 794/PDO/2009 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. 849/PDO/2010 o 

odvozu odpadu 

27) Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace, IČ: 72076674, Dohoda č. 107/2016 ke 

smlouvám o dodávce a odběru tepelné energie č. 54/02 

28) Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace, IČ: 72076674, Smlouva č. 990/PDO/2016 o 

odvozu odpadu 

29) Mateřská škola Orlová-Lutyně Na Vyhlídce 1143 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 66182531, 

Smlouva č. 788/PDO/2009 o odvozu odpadu 

30) Mateřská škola Orlová-Lutyně Na Vyhlídce 1143 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 66182531, 

Smlouva č. 70/2016 o dodávce a odběru tepelné energie 

31) Základní škola a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Orlová, příspěvková organizace, IČ: 

75026694, Smlouva č. 574/PDO/2002 o odvozu odpadu 

32) Mateřská škola Orlová-Lutyně Ke Studánce 1033 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 

06390757, Smlouva o dodávce a odběru tepelné energie č. 105/2017 

33) Mateřská škola Orlová-Lutyně Ke Studánce 1033 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ 

A OVLÁDANOU OSOBOU 
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06390757, Smlouva o odvozu odpadu č. 1017/PDO/2017 

34) Městský sportovní klub Orlová, příspěvková organizace, IČ: 05547431, Smlouva o nájmu č. 36/2018 

35) Městský sportovní klub Orlová, příspěvková organizace, IČ: 05547431, Smlouva o užívání části zimního 

stadionu č. 95/2018 

36) Městský sportovní klub Orlová, příspěvková organizace, IČ: 05547431, Smlouva o užívání sportovního 

areálu č. 46/2019 

37) Městský sportovní klub Orlová, příspěvková organizace, IČ: 05547431, Smlouva o poskytování služeb 

č. 47/2019 

38) Městský sportovní klub Orlová, příspěvková organizace, IČ: 05547431, Smlouva o poskytování služeb 

č. 45/2019 

39) Dům dětí a mládeže, Orlová, příspěvková organizace, IČ: 75122073, Smlouva č. 48/2019 o 

poskytování služeb 

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

Smlouva č. 64/2020 o užívání krytého bazénu 

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

Smlouva č. 104/2020 o užívání krytého bazénu 

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

Smlouva č. 60/2020 o užívání krytého bazénu 

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

Smlouva č. 97/2020 o užívání krytého bazénu 

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

Smlouva č. 59/2020 o užívání krytého bazénu 

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

Smlouva č. 99/2020 o užívání krytého bazénu 

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

Smlouva č. 62/2020 o užívání krytého bazénu 

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

Smlouva č. 102/2020 o užívání krytého bazénu 

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

Smlouva č. 30/2020 o užívání krytého bazénu 

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

Smlouva č. 106/2020 o užívání krytého bazénu 

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

Smlouva č. 61/2020 o užívání krytého bazénu 

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

Smlouva č. 101/2020 o užívání krytého bazénu 

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

Smlouva č. 56/2020 o užívání krytého bazénu 

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

Smlouva č. 96/2020 o užívání krytého bazénu 

54) Domov Vesna, příspěvková organizace, IČ: 75154391, Smlouva č. 108/2020 o provedení zimní údržby 

místních komunikací v zimním období 2020–2021 

55) Dům kultury města Orlové, příspěvková organizace, IČ: 65890825, Smlouva č. 1082/PDO/2020 o 

odvozu odpadu 

56) Mateřská škola Orlová-Lutyně Na Vyhlídce 1143 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 66182531, 

Smlouva č. 65/2020 o užívání krytého bazénu 

57) Mateřská škola Orlová-Lutyně Ke Studánce 1033 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 

06390757, Smlouva č. 58/2020 o užívání krytého bazénu 

58) Základní škola a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Orlová, příspěvková organizace, IČ: 

75026694, Smlouva č. 63/2020 o užívání krytého bazénu 

59) Základní škola a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Orlová, příspěvková organizace, IČ: 

75026694, Smlouva č. 103/2020 o užívání krytého bazénu 

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ 

A OVLÁDANOU OSOBOU 
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V uplynulém účetním období bylo mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými 

ovládající osobou uzavřeno 13 nových smluv a 46 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. 24 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. 23 ke smlouvě č. 29/02 o dodávce a odběru tepelné energie 

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

Dodatek č. 24 ke smlouvě č. 29/02 o dodávce a odběru tepelné energie 

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

Dodatek č. 12 ke smlouvě č. 22/2009 o dodávce a odběru tepelné energie 

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

Dodatek č. 14 ke smlouvě č. 21/2009 o dodávce a odběru tepelné energie 

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

Dodatek č. 23 ke smlouvě č. 48/02 o dodávce a odběru tepelné energie 

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

Dodatek č. 22 ke smlouvě č. 42/02 o dodávce a odběru tepelné energie 

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

Dodatek č. 23 ke smlouvě č. 49/02 o dodávce a odběru tepelné energie 

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

Dodatek č. 12 ke smlouvě č. 48/2010 o dodávce a odběru tepelné energie 

10) Dům dětí a mládeže, Orlová, příspěvková organizace, IČ: 75122073, Dodatek č. 14 ke smlouvě č. 

209/2007 o dodávce a odběru tepelné energie 

11) Domov Vesna, příspěvková organizace, IČ: 75154391, Dodatek č. 12 ke smlouvě č. 14/2009 o 

dodávce a odběru tepelné energie 

12) Dům kultury města Orlové, příspěvková organizace, IČ: 65890825, Dodatek č. 22 ke smlouvě č. 34/02 

o dodávce a odběru tepelné energie 

13) Městská knihovna Orlová, příspěvková organizace, IČ: 72050098, Dodatek č. 12 ke smlouvě č. 

1/2010 o dodávce a odběru tepelné energie 

14) Mateřská škola Orlová-Lutyně Na Vyhlídce 1143 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 66182531, 

Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 70/2016 o dodávce a odběru tepelné energie 

15) Mateřská škola Orlová-Lutyně Ke Studánce 1033 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 

06390757, Dodatek č. 4 ke smlouvě o dodávce a odběru tepelné energie č. 105/2017 

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

Dodatek č. 6 ke smlouvě č. 242/PDO/1998 o odvozu odpadu 

17) Dům dětí a mládeže, Orlová, příspěvková organizace, IČ: 75122073, Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 

729/PDO/2007 o odvozu odpadu 

18) Dům dětí a mládeže, Orlová, příspěvková organizace, IČ: 75122073, Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 

729/PDO/2007 o odvozu odpadu 

19) Městská knihovna Orlová, příspěvková organizace, IČ: 72050098, Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 

824/PDO/2009 o odvozu odpadu 

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

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 104/2020 o užívání krytého bazénu 

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

Smlouva č. 100/2020 o užívání krytého bazénu 

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ 
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22) Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 48806188, 

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 100/2020 o užívání krytého bazénu 

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

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 97/2020 o užívání krytého bazénu 

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

Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 237/PDO/1998 o odvozu odpadu 

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

Dodatek č. 6 ke smlouvě č. 285/PDO/1998 o odvozu odpadu 

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

Dodatek č. 7 ke smlouvě č. 285/PDO/1998 o odvozu odpadu 

27) Dům kultury města Orlové, příspěvková organizace, IČ: 65890825, Dodatek č. 8 ke smlouvě č. 

206/PDO/1997 o odvozu odpadu 

28) Dům kultury města Orlové, příspěvková organizace, IČ: 65890825, Dodatek č. 7 ke smlouvě č. 

206/PDO/1997 o odvozu odpadu 

29) Dům kultury města Orlové, příspěvková organizace, IČ: 65890825, Dodatek č. 6 ke smlouvě č. 

206/PDO/1997 o odvozu odpadu 

30) Dům kultury města Orlové, příspěvková organizace, IČ: 65890825, Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 

206/PDO/1997 o odvozu odpadu 

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

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 99/2020 o užívání krytého bazénu 

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

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 102/2020 o užívání krytého bazénu 

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

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 106/2020 o užívání krytého bazénu 

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

Dodatek č. 8 ke smlouvě č. 238/PDO/1998 o odvozu odpadu 

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

Dodatek č. 9 ke smlouvě č. 238/PDO/1998 o odvozu odpadu 

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

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 784/PDO/2009 o odvozu odpadu 

37) Domov Vesna, příspěvková organizace, IČ: 75154391, Dodatek č. 7 ke smlouvě č. 794/PDO/2009 o 

odvozu odpadu 

38) Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace, IČ: 72076674, Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 

990/PDO/2016 o odvozu odpadu 

39) Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace, IČ: 72076674, Smlouva č. 1103/PDOS/2021 

o odvozu odpadu 

40) Mateřská škola Orlová-Lutyně Ke Studánce 1033 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 

06390757, Dodatek č. 1 ke smlouvě o odvozu odpadu č. 1017/PDO/2017 

41) Základní škola a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Orlová, příspěvková organizace, IČ: 

75026694, Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 574/PDO/2002 o odvozu odpadu 

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

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 101/2020 o užívání krytého bazénu 

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

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 96/2020 o užívání krytého bazénu 

44) Domov Vesna, příspěvková organizace, IČ: 75154391, Smlouva č. 110/2021 o provedení zimní údržby 

místních komunikací v zimním období 2021–2022 

45) Dům kultury města Orlové, příspěvková organizace, IČ: 65890825, Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 

1082/PDO/2020 o odvozu odpadu 

46) Základní škola a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Orlová, příspěvková organizace, IČ: 

75026694, Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 103/2020 o užívání krytého bazénu 

47) Dům dětí a mládeže, Orlová, příspěvková organizace, IČ: 75122073, Smlouva č. 113/2020 o užívání 

části zimního stadionu 
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48) Dům dětí a mládeže, Orlová, příspěvková organizace, IČ: 75122073, Smlouva č. 112/2020 o 

poskytování služeb 

49) Mateřská škola Orlová-Lutyně Ke Studánce 1033 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 

06390757, Smlouva č. 98/2020 o užívání krytého bazénu 

50) Městský sportovní klub Orlová, příspěvková organizace, IČ: 05547431, Smlouva o refakturaci nákladů 

za poskytnuté služby č. 12/2020 

51) Městský sportovní klub Orlová, příspěvková organizace, IČ: 05547431, Dodatek č. 1 ke smlouvě o 

refakturaci nákladů za poskytnuté služby č. 12/2020 

52) Městský sportovní klub Orlová, příspěvková organizace, IČ: 05547431, Smlouva o užívání sportovního 

areálu č. 129/2020 

53) Městský sportovní klub Orlová, příspěvková organizace, IČ: 05547431, Smlouva o poskytování služeb 

č. 130/2020 

54) Městský sportovní klub Orlová, příspěvková organizace, IČ: 05547431, Smlouva o užívání části zimního 

stadionu č. 127/2020 

55) Městský sportovní klub Orlová, příspěvková organizace, IČ: 05547431, Dodatek č. 1 ke smlouvě o 

užívání sportovního areálu č. 46/2019 

56) Městský sportovní klub Orlová, příspěvková organizace, IČ: 05547431, Dodatek č. 1 ke smlouvě o 

poskytování služeb č. 45/2019 

57) Městský sportovní klub Orlová, příspěvková organizace, IČ: 05547431, Smlouva o poskytování služeb 

č. 128/2020 

58) Městský sportovní klub Orlová, příspěvková organizace, IČ: 05547431, Smlouva o užívání 

volejbalového areálu č. 119/2020 

59) Městský sportovní klub Orlová, příspěvková organizace, IČ: 05547431, Smlouva o poskytování služeb 

č. 118/2020 
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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 29. 3. 2022 
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Tato účetní závěrka je sestavena podle zákona č.563/1991 Sb. a vyhlášky č. 500/2002 Sb.  a jeho 

pozdějších zněních. 

I. OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 

1. Popis účetní jednotky  

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 zařízení sloužících regeneraci 

a rekondici 

Poskytování technických služeb 

Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné 

mechaniky, optických přístrojů a měřidel 

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 

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  

Výroba elektřiny 

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. Rozvahový den:     31. 12. 2021 

 

2.1. Měna, ve které je účetní závěrka sestavena:  v  Kč   

 

2.2. Výše hospodářského výsledku (po zdanění):          5 983 403,51 Kč 

 

3. Okamžik sestavení účetní závěrky:   29. 03. 2022 

 

4. Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20 % 

 

Osoba (fyzická, 

právnická) 
Bydliště, sídlo 

Běžné účetní 

Období 
Minulé účetní období 

Podíl v tis. Kč tj. % Podíl v tis. Kč tj. % 

Město Orlová  

IČ: 00297577 
Osvobození 796, Orlová – Lutyně 229 312 100 229 312 100 

 

5. Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku  

V účetním období roku 2021 došlo ke změnám v obchodním rejstříku, především spočívajících v personálních 

změnách orgánů společnosti.  

5.1 Změny členů dozorčích orgánů a představenstva: 

Představenstvo: 

 

Dnem 1.12.2021 došlo k zániku členství místopředsedy představenstva Ing. Jana Muroně. 

 

Dozorčí rada: 

Na základě usnesení Rady města Orlová č. SMO/54/39/2021 byl pan Petr Koláček opětovně zvolen do funkce člena 

dozorčí rady dle stanov společnosti s účinností od 25.8.2021.Tato skutečnost pak byla zapsána do obchodního 

rejstříku dne 24.9.2021. 

 

5.2 Změny v předmětu podnikání 

 

V roce 2021 nedošlo v předmětu podnikání k žádným změnám. 

 

6. Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období 

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 předseda představenstva a 

místopředseda představenstva společně a v době nepřítomnosti jednoho z nich pak za představenstvo jednají 

navenek přítomný předseda nebo místopředseda představenstva spolu s dalším členem představenstva. 

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. 

 

V roce 2021 platila do 30.9.2021 organizační struktura společnosti schválená představenstvem společnosti účinná 

ode dne 1.12.2019.Od 1.10.2021 začala platit nová organizační struktura.  
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7. Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni 31. 12. 2021 

 

 Funkce  Příjmení  Jméno 

Představenstvo:   

Předseda  Volf Karel 

Místopředseda - - 

Člen Ing. Klosko Martin 

Dozorčí rada:   

Předseda Ing. Šromková Miroslava 

Člen Ing. Makúch Aleš 

Člen Koláček Petr 

Člen Ing. Podjukl Radomír 

Člen Ing. Janota Martin 

Člen Elíz Vladimír 

 

Místo místopředsedy představenstva bylo ode dne 1.12.2021 k rozvahovému dni neobsazeno. 

 

 

8. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech vyšší než 20 %  

Společnost nemá žádnou majetkovou spoluúčast v jiných účetních jednotkách.  

 

 

II. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování    
 

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. 

 

1. Způsob ocenění majetku  

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je ve společnosti pořizován především dodavatelsky a oceňuje se 

v pořizovacích cenách ve smyslu §25 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a dále je pořizován i vlastní činností, 

zejména pak při realizaci investičních akcí – technického zhodnocení zařízení pro rozvod tepla. 

1.1 Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností  

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností je oceňován vlastními náklady.  

1.2 Ocenění a způsob účtování zásob 

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. 

1.3 Ocenění cenných papírů a majetkových podílů 

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

Společnost SMO je jedním ze zakládajících členů spolku pro nakládání s komunálním odpadem. 
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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 80 000 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 rozmezí od 1 000 Kč do 80 000 

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

návaznosti na směrnici SM-08-2021. 

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož 

pořizovací cena je vyšší než 80 000 Kč v jednotlivém případě. Drobným dlouhodobým nehmotným majetkem se 

rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož pořizovací cena nepřesáhne 80 000 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. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 
 

Druh majetku pořízený ve sledovaném účetním období oceněný 

reprodukční pořizovací cenou 

Způsob stanovení reprodukční 

pořizovací ceny 

Reprodukční pořizovací cena nebyla použita Znalecký posudek 

 

3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování  

 

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. Opravné položky k majetku (v tis. Kč) 

Opravné položky byly tvořeny k následujícímu majetku: 

- k  dlouhodobému majetku 

- k zásobám materiálu 

- k pohledávkám po lhůtě splatnosti 

 

Druh opravné položky Způsob stanovení 

zákonné Dle zákona 593/1992 Sb. 

účetní  Dle vnitropodnikové směrnice, rozhodnutím představenstva společnosti 

 

Detailní rozpis pohybů opravných položek (§ 39a odst. 1 písm. a) bod 2, případně § 39b odst. 6 písm. f) bod 2  

vyhlášky 

 

Opravné položky k: 

Minulé účetní období Běžné účetní období 

Zůstatek 

k 

prvnímu 

dni  

Tvorba Zúčtování 

Zůstatek 

k 

prvnímu 

dni  

Tvorba Zúčtování 

Zůstatek-  

rozvahový 

den 

- dlouhodobému majetku 0 0 0 0 550 0 550 

- zásobám 252 340 252 340 303 340 303 

- finančnímu majetku 0 0 0 0 0 0 0 

- pohledávkám – zákonné 170 202 170 202 197 202 197 

- pohledávkám – ostatní 44 40 44 40 3 40 3 

Celkem 466 582 466 582 1053 582 1053 
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5. Odpisování   

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. Přepočet cizích měn na českou  

Společnost v roce 2021 použila při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu aktuální kurz ČNB.   

 

7. Ocenění majetku reálnou hodnotou 

Reálnou hodnotou nebyl v roce 2021 oceněn žádný dlouhodobý hmotný majetek. 

 

III. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty  
 

1. Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku  

 

1.1 Detailní rozpis pohybů dlouhodobých aktiv (§ 39a odst. 1 písm. a) body 1 a 3, případně § 39b odst. 6 písm. f) 

bod 1 vyhlášky) – v tis. Kč 

Položky dlouhodobých aktiv brutto: 

Minulé účetní období Běžné účetní období 

Zůstatek 

k 

prvnímu 

dni  

Přírůstek Úbytek 

Zůstatek 

k 

prvnímu 

dni  

Přírůstek Úbytek 

Zůstatek-  

rozvahový 

den 

Nehmotné výsledky vývoje  0 0 0 0 0 0 0 

Ocenitelná práva 816 0 0 816 0 0 816 

Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 6087 237 0 6 324 0 0 6 324 

Poskytnuté zálohy na DNM a nedokončený 

dlouhodobý nehmotný majetek  
0 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 6 903 237 0 7 140 0 0 7 140 

Pozemky 4 947 0 0 4 947 0  4 947 

Stavby 

  
320 907 546 200 321 253   2 058 450 322 861 

Hmotné movité věci a jejich soubory 293 103 12 148 3 124 302 127 15 614 11 122 306 619 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 0 0 

Poskytnuté zálohy na DHM a nedokončený 

dlouhodobý hmotný majetek 
3 374 13 258 12 694 3 938 16 484 17 673 2 749 

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 622 331 25 952 16 018 632 265 34 156 29 245 637 176 

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 0 0 

Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající 

osoba 
0 0 0 0 0 0 0 

Podíly - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0 0 

Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 1 0 0 1 0 0 1 

Zápůjčky a úvěry - ostatní 0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý finanční majetek celkem 1 0 0 1 0 0 1 

Celkem 629 235 26 189 16 018 639 406 34 156 29 245 644 317 

z toho : výše úroků, které jsou součástí 

ocenění dlouhodobého majetku 
XXX 0 XXX XXX 0 XXX XXX 

Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého majetku patří zařazení do užívání nákladního automobilu MAN TGS 

v hodnotě 4 959 293,-Kč a komunálního vozidla AEBI MT v částce 3 210 962,-Kč na středisku Dopravy. 
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1.2 Detailní rozpis pohybů oprávek dlouhodobých aktiv (§ 39a odst. 1 písm. a) bod 2, případně § 39b odst. 6 

písm. f) bod 2  vyhlášky) – v tis. Kč 

Položky oprávek dlouhodobých aktiv: 

Minulé účetní období Běžné účetní období 

Zůstatek 

k prvnímu 

dni  

Přírůstek Úbytek 

Zůstatek 

k prvnímu 

dni  

Přírůstek Úbytek 

Zůstatek-  

rozvahový 

den 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  0 0 0 0 0 0 0 

Ocenitelná práva 806 7 0 813 3 0 816 

Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 4 224 442 0 4 666 429 0 5 095 

Poskytnuté zálohy na DNM a nedokončený 

dlouhodobý nehmotný majetek  
0 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 5 030 449 0 5 479 432 0 5 911 

Pozemky 0 0 0 0 0 0 0 

Stavby  138 059 8470 200 146 329  8 127 450 154 006  

Hmotné movité věci a jejich soubory 214 711 15 214 3 124 226 801 15 761 11 122 231 440 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 0 0 

Poskytnuté zálohy na DHM a nedokončený 

dlouhodobý hmotný majetek 
0 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 352 770 23 684 3 324 373 130 23 888 11 572 385 446 

Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 0 0 

Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo 

ovládající osoba 
0 0 0 0 0 0 0 

Podíly – podstatný vliv 0 0 0 0 0 0 0 

Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv 0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 0 0 

Zápůjčky a úvěry – ostatní 0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 357 800 24 133 3 324 378 609 24 320 11 572 391 357 

 

Mezi nejvýznamnější úbytky dlouhodobého hmotného majetku patří odprodej nákladního vozidla MAN TGS 

v pořizovací ceně 4 051 440,- Kč a Multicaru M 26 A v pořizovací ceně  3 231 900,- Kč. Zůstatková hodnota 

prodaného dlouhodobého majetku byla nulová. 

 

 

1.3 Opravné položky k dlouhodobému majetku 

 

V roce 2021 společnost zaúčtovala opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku v celkové 

výši 550 tis. Kč. Opravné položky se týkají projektu rozšíření a modernizace sběrného dvora na ul. Nádražní a 

projektové dokumentace na výstavbu alternativního zdroje tepla. Zůstatková hodnota nedokončeného dlouhodobého 

majetku tak činí 2 199 tis. Kč.   

 

2. Doměrky splatné daně ze zisku za minulá účetní období  

Společnost nemá žádné závazky z titulů doměřené daně z příjmů. Doměrky splatné daně se nevyskytly.  
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3. Bankovní úvěry 

Společnost ke dni 31. 12. 2021 neeviduje žádné nesplacené úvěry. 

 

3.1. Dlouhodobý úvěr na pokrytí investičních akcí společnosti  

Společnost ke dni 31. 12. 2021 neeviduje žádné nesplacené úvěry na pokrytí investičních akcí. 

3.2 Finanční pronájem s následnou koupí najaté věci 

Společnost ve sledovaném období neměla uzavřenou smlouvu na finanční pronájem s následnou koupí najaté věci.  

 

4. Rozpis odložené daně  

Odložený daňový závazek nebo pohledávka   - v celých Kč 

Odložená daň Pohledávka -/ Závazek + 

Titul Běžné období Minulé období 

1. Rozdíl účetních a daňových zůstatkových cen + 122 103 064 + 119 962 728 

2. Rezervy nad rámec zákona - 6 502 057 - 1 216 802 

3. Pohledávky z titulu smluvních sankcí + 312 951 + 477 059 

4. Nezaplacené sociální a zdravotní pojištění a penzijní pojištění  0  0 

5. Opravné položky k pohledávkám -3 166  -40 306  

6. Opravné položky k zásobám - 303 057 - 339 722 

7. Základ pro odloženou daň 115 607 735 118 842 957 

Odložená daň – závazek ( r. 2021 – 19%, r. 2022 - 19%) 21 965 469 22 580 161 

 

5. Rozpis rezerv (v tis. 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    0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní rezervy  1 800 1 199 1 782 1 217 6 485 1 200 6 502 

Celkem 1 800 1 199 1 782 1 217 6 485 1 200 6 502 

 

V průběhu roku 2021 došlo k čerpání ostatních rezerv ve výši 1 200 188,- Kč, a sice rušením rezervy na odměny za 

rok 2020 ve výši 390 654,- Kč, rušením rezervy ve výši 807 128,- Kč tvořené na náklady spojené s nevyčerpanou 

dovolenou roku 2020, a rušením účetní rezervy vytvořené z důvodů rizika na možné vystavení úroků z prodlení při 

úhradě dodavatelských faktur ve výši 2 406,- Kč. 

V roce 2021 pak společnost vytvořila účetní rezervu na náklady spojené s nevyčerpanou dovolenou ve výši 820 832,- 

Kč, rezervu na 2.část ročních odměn 1 289 372,- Kč, rezervu vytvořenou z důvodů rizika na možné vystavení úroků 

z prodlení při úhradě dodavatelských faktur v průběhu 2021 ve výši 2 583,- Kč . Nově byla vytvořena rezerva na rizika 

v souvislosti se soudními spory s Ing. Alfredem Roikem  ve výši 4 372 655,- Kč. 

 

6. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely (v tis. Kč) 

 

Účel dotace Poskytovatel Částka 
Běžné období Minulé období 

Na vytváření veřejně prospěšných pracovních míst, 

Antivirus 
Úřad práce v Karviné 2 375 2 023 

Na provozování sportovních zařízení 

 (Sportovní areál, Krytý bazén) 
Město Orlová 30 462 29 892 

 

V roce 2021 společnost SMO, městská akciová společnost obdržela z úřadu práce dotaci na vytváření veřejně 
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prospěšných pracovních míst v částce 1 107 904,- Kč a dotaci z programu antivirus A,B ve výši 1 267 103 Kč . 

 

7. Náklady na audit a ekonomické poradenství v roce 2021 

V roce 2021 byly vynaloženy náklady na audit a ekonomické poradenství v celkové výši 125 912,40 Kč. Z toho 

náklady na doplatek za audit roku 2020 ve výši 47 600,- Kč a část auditu za rok 2021 v částce 71 400,- Kč.  

 

Výše odměny na: Běžné účetní období Minulé účetní období 

povinný audit účetní závěrky 119 000,00 116 400,00 

jiné ověřovací služby 0,00 0,00 

daňové poradenství 1 500,00 15 200,00 

jiné neauditorské služby 5 412,40 3 912,40 

Celková výše nákladů 135 512,40 135 512,40 

 

IV. Informace k položkám majetku a závazků  

1. Pohledávky a závazky z obchodní činnosti 

1.1 Pohledávky z obchodní činnosti dle splatnosti (v tis. Kč) 

 

Počet dnů po splatnosti Běžné účetní období Minulé účetní období 

do splatnosti 6 100 6 142 

do 30 dní po splatnosti 114 96 

31 – 90 dní po splatnosti 35  36  

91-180 dní po splatnosti   0   7 

181-546 dní po splatnosti  5  7 

547-1095 dní po splatnosti 0 81 

Nad 1095 dní po splatnosti 250 196 

Celkem brutto 6 504 6 565 

 

K pohledávkám po splatnosti společnost eviduje opravné položky v celkové výši 200 tis. Kč k 31.12.2021, resp. 

242 tis. Kč k 31.12.2020 (viz informace v kapitole II. bod 4.). 

 

K největším dlužníkům po lhůtě splatnosti patří firmy: 

 

ECOPACK spol. s r.o.  78 271,- Kč 

 

K největším dlužníkům po lhůtě splatnosti delší než 5 let patří: 

Sportovní klub sporting Orlová   39 366,- Kč 

Pavel Vavriniak       9 282,- Kč 

David Venzel       22 778,- Kč 

Bříza Václav          9 893,- Kč 

Kežlínek Miroslav     10 712,- Kč 

1.2 Závazky z obchodní činnosti   

Ke dni 31. 12. 2021 společnost evidovala závazky z obchodní činnosti ve výši 5 204 tis. Kč, z čehož přeplatky 

odběratelských faktur vzniklé vyúčtováním uhrazených záloh činily 404 tis. Kč. Společnost eviduje závazky po lhůtě 

splatnosti ve výši 645 tis. Kč, z nich ve výši 483 tis. Kč  vůči společnosti HYDROIZOLACE Raťky,s.r.o.  související s 

dokončením díla s vadami a 150 tis. Kč vůči Ing. Daliborovi Bednářovi, přičemž v tomto případě se jedná o 

pozastávku. Společnost ve výše uvedených závazcích eviduje i uhrazené kauce na nájemné ve výši 559 tis. Kč. 
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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 služebností, u nichž SMO, městská akciová společnost 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. 

 

Běžné období Minulé období 

Věřitel Splatnost Kč Věřitel Uhrazeno Kč 

OSSZ 20.1.2022 1 384 706 OSSZ 15.1.2021 1 459 842 

VZP 20.1.2022 115 901 VZP 15.1.2021 125 910 

RBP 20.1.2022 308 939 RBP 15.1.2021 330 222 

Vojenská ZP 20.1.2022  3 371 Vojenská ZP 15.1.2021  540 

MV ČR 20.1.2022 37 623 MV ČR 15.1.2021 37 630 

Oborová ZP 20.1.2022 19 487 Oborová ZP 15.1.2021 21 702 

Česká průmyslová 

pojišťovna 
20.1.2022 117 811 

Česká průmyslová 

pojišťovna 
15.1.2021 115 891 

 

Veškeré závazky z titulu sociálního a zdravotního pojištění společnost uhradila dne 14. 1. 2022. 

Splatné závazky z titulu daní vůči Finančnímu úřadu činí: 

 

Daň ze závislé činnosti      splatná  20.1.2022        296 898  Kč,  byla uhrazena dne  14.1.2022 

Srážková daň       splatná  31.1.2022                   1  534  Kč  byla uhrazena dne   14.1.2022   

DPH (daňová povinnost)  splatná  25.1.2022            1 450 255  Kč  byla uhrazena dne   24.1.2022 

 

Na dani z příjmů právnických osob za rok 2020 vznikl přeplatek na dani ve výši 481 160,- Kč, který byl připsán na 

účet společnosti dne 9.7.2021.Daňové nedoplatky u místně příslušného finančního úřadu společnost nemá.  
 

Doměrky splatné daně za minulá účetní období  

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

 

1.6. Dohadné účty aktivní  

Dohadné účty aktivní k 31.12.2021 zahrnují nevyfakturované dodávky služeb na základě smlouvy o zajištění 

komunálních služeb v rámci odpadového hospodářství na území města Orlová uzavřené v prosinci 2020 s městem 

Orlová ve výši 28 821 tis. Kč.   

 

Služby byly realizovány na základě pravidelných měsíčních záloh hrazených odběratelem, tyto zálohy k 31.12.2021 

činí 30 954 tis. Kč (viz Rozvaha - Pasiva C.II.3 – Krátkodobé přijaté zálohy). Uhrazené zálohy podléhají ročnímu 

zúčtování na základě skutečných nákladů snížených o tržby přijaté v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.  

Hodnota vykázaná v rámci dohadných účtů aktivních zohledňuje roční vyúčtování.  
 

1.7. Jiné pohledávky 

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

právního titulu bývalému místopředsedovi představenstva v letech 2009–2011. Z tohoto titulu je v účetnictví 

vykázána pohledávka vůči bývalému místopředsedovi představenstva Ing. A. Roikovi v celkové výši 4 111 898,- Kč . 

Společnost SMO podala v roce 2017 žalobu na společnost TECHNOCAR s.r.o. za pozdní dodání předmětu plnění 

(nákladní vozidlo MAN TGM 18.340 4x4 BB) dle uzavřené smlouvy. Na základě dohody o narovnání ze dne 6.9.2017 

došlo k ustanovení smluvní pokuty ve výši 1 000 000,-Kč se splatností ve čtvrtletních splátkách 40 000,- Kč, přičemž 

lze využít servisní služby ve výši 200 000,- Kč. Ke dni 31.12.2021 je zůstatek neuhrazené smluvní pokuty ve výši  

280 000,- Kč. 

2.  Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu   

Ve sledovaném období nebyl pořízen žádný majetek formou finančního leasingu. 

Operativní nájem za rok 2021 činí 754 501,81 Kč (z toho nájemné nemovitostí činí 645 tis. Kč a nájmy zařízení, 

plynů a ostatních tvoří částku 109 tis. Kč). 
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3.  Souhrnná výše majetku, pohledávek a závazků vedených v podrozvahové evidenci   

Název majetku Pořizovací cena v Kč 

Běžné účetní období Minulé účetní období 

Drobný hmotný majetek (do 40 000,-Kč) 22 341 401,59 22 093 816,89 

Z toho: přeřazeno z rozvahového účtu 2 647 165,43 3 178 864,10 

Věcné břemeno-SMO oprávněný 415 671,62 415 671,62 

Věcné břemeno-SMO povinný 1 158 371,67 1 154 741,67 

Majetek užívaný na základě smluv o výpůjčce 4 441 619,29 4 441 619,29 

Majetek pořízený z poskytnuté dotace 46 226 084,01 46 226 084,01 

Z toho: stavby 36 029 707,00 36 029 707,00 

Z toho: stroje a zařízení 10 196 377,01 10 196 377,01 

Odepsané pohledávky 1 024 074,81 945 611,45 

Z toho: Firmy vymazané z OR, zrušené organizace, úmrtí ) 262 871,27 0,00 

Drobný nehmotný majetek (do 60 tis. Kč) 819 407,78 811 597,21 

z toho: přeřazeno z rozvahového účtu 12 337,00 17 210,00 

Pohledávky z úroků z prodlení vyplývající ze soudních rozkazů 126 382,78 144 992,24 

Přijaté bankovní záruky 2 000 000,00 1 000 000,00 

Majetek ve výpůjčce pronajatý (někomu) 1 486 511,87 44 350,30 

Ostatní  11 416 10 416 

Celkem 80 050 941,42 77 288 900,68 

4. Rozpis hmotného majetku zatíženého služebnostmi   

4.1 . Služebnost 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. Na základě níže uvedených smluv o zřízení služebností, 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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4.3.  Služebnost ve prospěch společnosti METEOR CAR, s.r.o. spočívající v právu chůze a jízdy, parc.č. 1869/16 a 

1869/15 na základě smlouvy č. 086/2011. 

4.4. Služebnost ve prospěch O2 Telefónica spočívající v právu zřízení, údržby a oprav podzemního komunikačního 

vedení na základě smlouvy č. 115/2011. 

4.5. Služebnost ve prospěch O2 Telefónica spočívající v právu zřízení, údržby a oprav podzemního komunikačního 

vedení na základě smlouvy č. 118/2013. 

 

 

V. Informace o vlastních zdrojích a jejich pohybu v průběhu účetního období  

1. Základní kapitál 

 

Stav k 31.12.2021 

                                                                                                                                     hodnota v Kč 

Běžné účetní období 

Druh akcií Počet akcií Nominální hodnota Nesplacené akcie Lhůta splatnosti 

Kmenové akcie 10 22 931 200 0  

 

Oproti stavu ke konci minulého účetního období nedošlo ke změně.  

 

   2. Vlastní kapitál 

 

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

sledovaném roce vyplaceny ani tantiémy členům představenstva a dozorčí rady ani dividendy akcionáři - vlastníkovi 

Městu Orlová .  

 

Informace o změnách vlastního kapitálu jsou uvedeny ve Výkaze změn vlastního kapitálu k 31.12.2021, který je 

součástí účetní závěrky.   

 

3. Návrh na rozdělení zisku za rok 2021 

 

 Minulé účetní období - 

skutečnost 

Běžné účetní období - 

návrh 

Dosažená výše hospodářského výsledky (+ zisk / - ztráta) - 210 293,48  5 983 403,51    

K výplatě tantiém 0,00 776 000,00 

K výplatě dividend akcionáři 0,00 3 000 000,00 

Převod zisku do fondu na krytí ztrát nebo budoucích ztrát 0,00 299 170,18 

Použití zisku na úhrady ztrát minulých účetních období 0,00 0,00 

Příděl do ostatních fondů 0,00 837 000,00 

Převod zisku na účet nerozdělených zisků minulých let 0,00 1 071 233,33 

Úhrada ztráty ze zisků minulých účetních období 210 293,48 0,00 

Úhrada ztráty z rezervního fondu 0,00 0,00 

Úhrada ztráty přímými platbami společníků 0,00 0,00 

Ostatní úhrady ztráty 0,00 0,00 

Převod ztráty na účet neuhrazených ztrát minulých let 0,00 0,00 

Příděl do ostatních fondů ze zisků minulých účetních 

období 
837 000,00 0,00 

 

 

Představenstvo společnosti navrhlo rozdělení hospodářského výsledku – zisku ve výši 5 983 403,51 Kč za účetní 

období 2021, a přídělu do sociálního fondu dle uzavřené kolektivní smlouvy pro rok 2021 ve výši 837 000,- Kč 

z nerozděleného zisku minulých let. 

Ke dni účetní závěrky nebyl představenstvem společnosti návrh na rozdělení zisku na výplatu dividend a tantiém  

projednán. 
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VI.  Tržby a výnosy celkem – pouze v tuzemsku (v tis. Kč)  

 

Text 2021 2020 Index 2021/2020 

Poskytování technických služeb 19 374 12 945 1,497 

Silniční motorová doprava    1 285      823 1,561 

Nakládání s odpady (vč. 

nebezpečných) 41 847 37 561 1,114 

Provozování tělovýchovných a 

sportovních zařízení   36 447   35 074 1,039 

Výroba a rozvod tepla 133 218 123 888 1,075 

Ostatní služby         752     1 162 0,648 

Pronájem nemovitostí, ostatní 

výnosy      4 295      4 261 1,008 

Údržba zeleně         0         496 0,000 

Celkem             237 218                  216 210 1,097 

 

VII.  Osobní náklady (v tis. Kč) 

 

 

Položka 

Zaměstnanci celkem 
Běžné 

účetní období 

Minulé 

Účetní období 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 131,78 137,86 

Mzdové náklady 52 232 52 922 

Odměny členům statutárních orgánů společnosti 434 444 

Odměny členům dozorčích orgánů společnosti 312 309 

 Sociální a zdravotní a ostatní pojištění 18 504 18 653 

Sociální náklady 1 035 1 043 

Osobní náklady celkem 72 517 73 371 

 

Z toho řídící zaměstnanci v návaznosti na organizační strukturu společnosti – ředitel společnosti, provozně-technický 

manažer, manažer komunálních služeb, vedoucí ekonomického oddělení a vedoucí personálního a mzdového 

oddělení.  

 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období v členění dle kategorií (§ 39b odst. 6 písm. 

c) vyhlášky) 

Kategorie zaměstnanců: \ Stav k: 

k 31.12. 

minulého 

účetního 

období 

k 31.3. 

běžného 

účetního 

období 

k 30.6. 

běžného 

účetního 

období 

k 30.9. 

běžného 

účetního 

období 

k 31.12. 

běžného 

účetního 

období 

 THP + DĚLNÍCI (průměrný přepočtený stav) 137,86 132,57 131,69 131,80 131,78 

            

 Fyzický stav: 136 131 132 134 132 

 DĚLNÍCI  108 103 105 106 105 

 THP 28 28 27 28 27  
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Odměny členům řídících, kontrolních a správních orgánů přiznané v účetním období (§ 39b odst. 6 písm. d) 

vyhlášky)  

Odměny členům řídících, kontrolních a správních 

orgánů 

Členové řídících 

orgánů 

Členové kontrolních 

orgánů 

Členové 

správních 

orgánů 

Mzdové náklady       5 291  312 434  

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 1 788 105 147  

Sociální náklady 32  0  0  

Osobní náklady celkem 7 111 417 581 

 

K meziročnímu poklesu průměrného přepočteného stavu zaměstnanců o 6,08 zaměstnance přispělo snížení přijatých 

pracovníků na veřejně prospěšné práce, zrušení pozice řidiče skupiny B. 

 

Půjčky, úvěry a ostatní plnění vůči pracovníkům orgánů účetní jednotky   

 

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. Členům 

představenstva bylo v roce 2021 poskytnuto přenosné zařízení výpočetní techniky včetně provedení úhrady poplatků 

s tím spojených. 

 

 

VIII. Ostatní předepsané údaje 

 

1. Rozsah účetní závěrky 

- Rozvaha v plném rozsahu 

- Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu (druhové členění) 

- Výkaz  peněžních toků 

- Výkaz změn  vlastního kapitálu 

- Příloha účetní závěrky sestavovaná v plném rozsahu 

 

2. Změny v sestavování výkazů 

V roce 2021 byly výkazy sestaveny v souladu se zákonem o účetnictví a nedošlo ke změnám v sestavování výkazů. 

 

3. Významné události po datu účetní závěrky 

 

Na základě ruské agrese na Ukrajinu, která začala dne 24.2.2022 došlo k masivním výběrům vkladů klientů z banky 

Sberbank CZ, u které má společnost SMO, městská akciová společnost vedený běžný účet a účet s termínovaným 

vkladem. Sberbank CZ je bankou, s níž ČNB vede od 28. 2. 2022 správní řízení o odnětí bankovní licence. Dne 

25.2.2022 se podařil převod finančních prostředků ve výši 60 580 000 Kč na účet vedený u Komerční banky, a .s., 

avšak splatnost termínovaného vkladu, na kterém společnost eviduje zůstatek účtu ve výši  15.641.034,25 Kč ( k 

okamžiku sestavení účetní uzávěrky )  je určena na 31.3.2022. 

Vklad je pojištěn do výše  100 000 EUR (což bylo v přepočtu k rozhodnému dni 28. února 2 499 500 Kč), tato částka 

bude společnosti vyplacena na základě žádosti. Jelikož se situace s výplatou vkladů klientů neustále vyvíjí, není v této 

chvíli zcela jasné, jakým způsobem bude naloženo se zbývající částí termínovaného vkladu. 
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Proces odebírání licence může trvat v řádu jednotek měsíců, blíže nelze jeho délku odhadnout, protože nezávisí pouze 

na ČNB, ale i na krocích Sberbank CZ. Bližší informace o probíhajícím správním řízení nelze získat kvůli povinnosti 

ČNB zachovávat mlčenlivost. Po případném odejmutí licence dá ČNB soudu návrh na jmenování likvidátora, který po 

svém jmenování posoudí solventnost Sberbank CZ. Následovat bude buď likvidace, nebo insolvenční řízení. V rámci 

likvidace jsou věřitelé uspokojování poměrně, v rámci insolvenčního řízení dle priority dané zákonem. Likvidátor začne 

zpeněžovat majetek Sberbank CZ a postupně uspokojovat věřitele. Sberbank CZ zatím disponuje platnou bankovní 

licencí, která jí dosud nebyla pravomocně odňata. Za fungování Sberbank CZ je stále odpovědné její vedení. 

 

Vedení Společnosti zvážilo potenciální dopady této situace na své aktivity a podnikání a dospělo i přes tyto 

skutečnosti k závěru, že události nemají významný vliv na předpoklad neomezené doby trvání podniku. 

Účetní závěrka k 31. 12. 2021 byla zpracována za předpokladu, že Společnost bude nadále schopna pokračovat ve 

své činnosti. 

 

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku. 
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO 

AUDITORA JEDINÉMU 
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
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