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Profil společnosti 

Základní údaje společnosti

Obchodní jméno:  Ostravské vodárny a kanalizace a. s. 
 (dále jen OVAK a.s.)

Sídlo společnosti: Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava – Moravská Ostrava

Právní forma:  akciová společnost

Datum vzniku společnosti: 1. května 1992

Den zápisu do obch. rejstříku:  30. dubna 1992

Rejstříkový soud:  Krajský soud Ostrava

Číslo společnosti

v obchodním rejstříku:  oddíl B, vložka 348

Způsob založení:  akciová společnost byla založena podle § 172 zák. č. 513/91 Sb.  
 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem  
 je Fond národního majetku České republiky  
 se sídlem v Praze, Gorkého náměstí 32.

IČ:  45193673

DIČ:  CZ45193673

Právní řád a právní předpis, kterému je společnost podřízena

Společnost vznikla privatizací státního podniku Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, z kterého 
vznikly akciové společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. a Ostravské vodárny 
a kanalizace a. s.

Právní řád: České republiky

Právní předpis: zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích)

Založen na dobu neurčitou.

složení akcionářů s podílem na hlasovacích právech vyšším než 5 % dle výpisu z Centrálního depozitáře 
cenných papírů k 31. 12. 2021

specifikace osoby IČ, RČ Podíl na hlasovacích právech

Zahraničí
SUEZ Groupe, zjednodušená  410118608  50,13 %
akciová společnost (dříve SUEZ Environnement)   
16, PLACE DE Ĺ IRIS,TOUR
920 40 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Česká republika
Statutární město Ostrava 0000845451 40,60 %
Prokešovo nám 8, 729 30 Ostrava
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Informace o předmětu podnikání
• Projektová činnost ve výstavbě.
• Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
• Výroba elektřiny.

• 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.

• Výkon zeměměřičských činností.
• Vodoinstalatérství, topenářství.
• Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení.
• Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.
• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
• Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace – bez použití toxických nebo vysoce toxických 

chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace 
v potravinářských a zemědělských provozech.

• Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.

Společnost vlastní ochranné známky na logo společnosti, logo společnosti včetně obchodní firmy, zkratku 
„OVAK“ a webové stránky „www.ovak.cz“. Jedná se o zápis číslo 176725 s datem zápisu 23. 5. 1994, zápis číslo 
352271 s datem zápisu 6. 4. 2016, zápis číslo 352272 s datem zápisu 6. 4. 2016, zápis číslo 352273 s datem 
zápisu 6. 4. 2016, zápis číslo 352274 s datem zápisu 6. 4. 2016 a zápis číslo 352275 s datem zápisu 6. 4. 2016, 
vše vedené u Úřadu průmyslového vlastnictví.

Ostravské vodárny a kanalizace a. s. jsou společností provozní. Majitelem vodovodní a kanalizační sítě je statutární 
město Ostrava. Tuto síť mají Ostravské vodárny a kanalizace a. s. v pronájmu na základě „Smlouvy o nájmu 
vodohospodářského majetku a o provozování vodárenských a kanalizačních služeb“ ze dne 9. listopadu 1994. 
Tato smlouva byla 22. 12. 2000 nahrazena „Koncesní smlouvou“, platnou do 31. prosince 2024.

Vydané cenné papíry
Emitent: Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Druh cenného papíru: akcie
Forma: na majitele
Celkový objem: 131 904 000 Kč
Počet kusů: 131 904 ks
Jmenovitá hodnota: 1 000 Kč
Podoba: zaknihovaná
ISIN: CZ 0008435401

Akcie byly splaceny.
Akcie této emise nemají omezenou převoditelnost a nevztahuje se na ně předkupní právo.

Názvy veřejných trhů, na kterých byla emise cenných papírů přijata k obchodování
Rozhodnutím RM-SYSTÉMU, a. s., ze dne 12. května 2003 jako organizátora veřejného trhu s cennými papíry 
byly cenné papíry společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s. vyloučeny z obchodování na veřejném trhu 
organizovaném společností RM-SYSTÉM, a. s.

Společnost v roce 2021 nenabyla vlastní akcie či podíly, nemá organizační složku v zahraničí a neuskutečnila 
žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.
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Představení hlavních akcionářů společnosti

skupina sUEZ v České republice

V České republice působí skupina SUEZ v oblasti vodárenství ve 4 vodárenských společnostech, které zásobují 
pitnou vodou a odvádí a čistí odpadní vody pro více než 1 milion obyvatel České republiky. Celkem tyto 
společnosti zaměstnávají 1680 pracovníků. SUEZ byla vůbec první zahraniční vodárenskou společností, která 
začala investovat a působit v oblasti vodárenství v tehdejší ČSFR. 

SUEZ dlouhodobě podporuje ve velkých i malých českých městech ekologická a digitální řešení. Příkladem 
jsou technologie Smart Metering, inteligentní odečty a sledování odběru vody, které se v mnoha městech 
ukázaly jako řešení přínosné pro všechny strany a které se osvědčily v době koronavirové krize.

Již od 19. století SUEZ pomáhal díky svým odborným znalostem zlepšovat kvalitu života, chránit zdraví 
a podporovat hospodářský růst. V roce 2021 skupina SUEZ působila na pěti kontinentech a jejich 90 000 
zaměstnanců usilovalo o ochranu přírodních zdrojů, především vody, půdy a ovzduší. 

SUEZ poskytuje inovativní a udržitelná řešení ve vodním hospodářství, využití odpadů, sanaci lokalit zatížených 
průmyslovou činností, chytrá řešení pro nakládání se zdroji v obcích a městech a zvyšování environmentální 
výkonnosti v průmyslových odvětvích. V roce 2021 skupina poskytovala služby spočívající ve svozu 
a odstraňování odpadů a odvádění a čištění odpadních vod pro 64 milionů lidí. Produkovala 7,1 mld. m³ pitné 
vody. SUEZ přímo či nepřímo vytváří více než 200 000 pracovních míst ročně a přináší nové zdroje v podobě 
4,2 milionů tun druhotných surovin. Skupina SUEZ dosáhla v roce 2021 obratu 17,564 miliardy EUR. 

statutární město Ostrava

Ostrava je třetím největším městem České republiky a coby krajské administrativní centrum bývá označována 
jako moravskoslezská metropole. Podle údajů z roku 2021 v ní žije zhruba 285 tisíc obyvatel. Díky blízkosti 
hranic s Polskem a Slovenskem má velký potenciál stát se jednou ze středoevropských křižovatek. Kromě 
zajištění průmyslových a infrastrukturních investic spatřuje vedení města priority ve zlepšování stavu životního 
prostředí a celkové transformace Ostravy do „města pro nové začátky“. Tímto pojmenováním je myšleno 
celkové zvyšování kvality života, spojené s růstem volnočasových, kulturních a relaxačních aktivit, rozvojem 
vzdělávání a realizací projektů s trvalou přidanou hodnotou, například architektonického rázu. Na tomto 
směřování se ve spolupráci se statutárním městem Ostrava výrazně podílejí také jednotlivé městské obvody. 

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

V roce 2021 se sešlo představenstvo na svých jednáních celkem sedmkrát. Na program jednání byly zařazovány 
zejména průběžné informace o hospodaření společnosti, o schvalování rozpočtu a jeho aktualizacích 
a schvalování dodatků ke Koncesní smlouvě. Dále byly řešeny strategické oblasti, jako např. provozní zajištění 
technologie Ice Pigging, veřejné zakázky na nákup elektřiny a dodavatele koagulantu pro ÚČOV, problematika 
kybernetické bezpečnosti a nová cenová regulace pro oblast vodárenství od roku 2022. 

Akciová společnost Ostravské vodárny a kanalizace dosáhla za rok 2021 celkový hospodářský výsledek po 
zdanění ve výši 95 544 tis. Kč. V hospodářském výsledku po zdanění je zohledněn odložený daňový závazek ve 
výši 1 224 tis. Kč a splatná daň z příjmů ve výši 22 735 tis. Kč.

Investice společnosti představovaly za rok 2021 hodnotu 39,8 mil. Kč. Mezi finančně nejvýznamnější investice 
roku 2021 patří obnova kombinovaného tlakosacího kanalizačního vozu za 11 913 tis. Kč a pořízení dálkových 
odečtů vodoměrů Smart Metering za 6 808 tis. Kč. Na provoze Ústřední čistírny odpadních vod byl obnoven 
nakladač pro nakládku kalu za 2 156 tis. Kč. Byla vybudována základová deska Ice Pigging včetně příslušenství 
pro čištění vodovodního potrubí za 2 034 tis. Kč. Na provoze stavebních zakázek došlo k obnově dvou nákladních 
vozidel za 3 354 tis. Kč. Byla obnovena tři montážní vozidla za 2 332 tis. Kč. Investice do obnovy zařízení 
pro laboratoř dosáhly výše 1 566 tis. Kč. V rámci informačních technologií bylo do kybernetické bezpečnosti 
investováno 947 tis. Kč.
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Společnost průběžně sleduje platební kázeň odběratelů. Vymáhání pohledávek probíhá jak mimosoudní 
cestou v režimu od odeslání upomínky odběrateli až po přerušení dodávky vody, tak soudní cestou pomocí 
soudního, exekučního či insolvenčního řízení. Poměr pohledávek po splatnosti k realizovaným tržbám se díky 
důslednému využívání těchto nástrojů pohybuje dlouhodobě do 1 %. Společnost zároveň plní své závazky včas 
v souladu s uzavřenými smluvními podmínkami.

Cena pro vodné a cena pro stočné s DPH v roce 2021 ve srovnání s rokem 2020 vzrostla o 4,95 % z 80,67 Kč/m³  
na 84,66 Kč/m³. Ceny umožnily pokrýt potřebné náklady spojené s provozem a údržbou pronajaté 
vodohospodářské infrastruktury včetně plateb nájemného majetku SMO. Cenová strategie je dlouhodobě 
zaměřena na udržení cen v pásmu sociální únosnosti při současné tvorbě přiměřeného zisku. 

Podíl vlastní výroby vody na celkovém objemu vody vyrobené a nakoupené za rok 2021 činil téměř 42 %, 
kvalita vyrobené pitné vody na všech provozovaných vodních zdrojích splňovala požadavky platné legislativy. 
Dodávka pitné vody odběratelům probíhala bez významných omezení či přerušení dostupnosti poskytovaných 
služeb. Ztráty vody v roce 2021 dosáhly historického minima 1 246 tis. m³ (7,40 % z vody realizované). 

Opravy OVAK a.s. v rámci obnovy vodohospodářského majetku za rok 2021 dosáhly výše 129,7 mil. Kč, čímž 
došlo ke splnění dané položky v rámci Plánu financování a obnovy vodovodů a kanalizací statutárního města 
Ostravy.

V oblasti inovací je k 31. 12. 2021 osazeno téměř 20 tisíc odběrných míst dálkovými odečty vodoměrů 
Smart Metering a aktivováno dalších 13 bilančních zón na vodovodní síti. V areálu ÚČOV Ostrava -Přívoz 
byla vybudována základová deska vč. příslušenství k instalaci technologie Ice Pigging pro neinvazivní čištění 
zejména vodovodního potrubí. Dále byly realizovány studie na modernizaci dispečinku a posouzení ekologizace 
autoparku směřované k e-mobilitě. 

Veškeré nákupy jsou realizovány v souladu se zákonem o veřejných zakázkách nebo interními směrnicemi 
společnosti a jsou předmětem pravidelných vnitřních kontrol. V roce 2021 bylo realizováno celkem 57 
výběrových řízení, z toho 74 % elektronicky. 

Společnost OVAK a.s. pokračovala v rozvíjení a zkvalitňování poskytovaných služeb za účelem zvyšování 
zákaznické spokojenosti. Nově mají zákazníci k dispozici modernější verzi Zákaznického účtu. K vylepšení 
přívětivosti a dostupnosti této webové aplikace přispěl kompletně nový vzhled a responzivita, tj. zobrazení 
i z mobilu a tabletu. Běžně mohou zákazníci využívat již dříve zavedené moderní, pohodlné a bezpečné formy 
elektronické komunikace, které šetří čas, peníze i přírodu. Možnost řešit požadovanou agendu z oblasti vodního 
hospodářství bez nutnosti osobní přítomnosti a v čase podle svých potřeb využívá stále širší okruh zákazníků, 
a to především v době omezeného osobního kontaktu z důvodu pandemie COVID-19. Změna zákaznického 
chování a rostoucí trend interaktivní komunikace byl pro OVAK impulsem k zahájení využívání sociálních sítí. 

Marketingové a PR aktivity byly zaměřené na posílení dobrého jména a pozitivního obrazu společnosti zejména 
v oblasti společenské odpovědnosti a ochrany životního prostředí či zlepšení povědomí o nabízených službách. 
Propagovány byly využívané moderní technologie a nástroje elektronické komunikace. Finanční podporou 
kulturních, sociálních a vzdělávacích aktivit vyjádřila společnost OVAK a.s. svou solidaritu s městem Ostrava. 

Laboratoře pitných a odpadních vod v loňském roce průběžně splnily všechny legislativní a interní požadavky. 
V rámci programu mezilaboratorních porovnávacích zkoušek SUEZ dosáhla laboratoř mimořádného výsledku 
vyjádřeného v míře shody s referenčními analýzami vzorků vody – 100 %.

Ve společnosti je od všech zaměstnanců důsledně vyžadováno dodržování morálních a etických standardů 
v souladu s Etickou chartou SUEZ a Etickou chartou OVAK a.s. Dobrá komunikace a korektní spolupráce 
s odborovou organizací vyústila k uzavření roční kolektivní smlouvy. Sociální zaměstnanecký program 
a všechny závazky plynoucí z této smlouvy byly oboustranně plněny bez výhrad.

Společnost reagovala na vzniklou epidemiologickou situaci. Veškerá zavedená opatření směřovala k zabezpečení 
hlavních činností společnosti. Situace byla se zaměstnanci průběžně komunikována. Zaměstnanci obdrželi 
v průběhu roku dva vitamínové balíčky, byli vybavováni ochrannými pracovními a dezinfekčními prostředky 
a operativně byli zařazováni do upravených pracovních režimů včetně režimu práce home office tak, aby byly 
minimalizovány kontakty mezi nimi. 

Společnost má zaveden integrovaný systém managementu, který je udržován a zlepšován ve čtyřech 
systémech, a to Systém managementu jakosti (kvality), Systém environmentálního managementu, Systém 
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managementu hospodaření s energií a Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V listopadu 
2021 byl proveden dozorový audit integrovaného systému managementu v oblastech managementu kvality, 
enviromentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Certifikační orgán 
Best Quality potvrdil dodržování nastavených postupů. 

Závěrem je možno konstatovat, že i přes pokračující pandemii COVID-19 byly hospodářskými výsledky roku 
2021 vytvořeny dobré podmínky pro dosažení pozitivních ekonomických výsledků i v příštích letech. 

Údaje o činnosti akciové společnosti

Výrobní ukazatele

v tis. m³ 2019 2020 2021

Voda realizovaná 17 385 16 686 16 838
Voda nakoupená 10 895 9 461 9 842
Voda vyrobená z vlastních zdrojů 6 625 7 345 7 104
Voda předaná pitná 135 120 108
Voda pitná dodaná celkem 15 402 14 942 15 384
Z toho: obyvatelstvo 10 496 10 397 10 883
  ostatní 4 906 4 545 4 501
Voda odkanalizovaná celkem 14 558 13 969 14 297
Z toho: obyvatelstvo 9 583 9 495 9 937
  ostatní 4 975 4 474 4 360
Voda nefakturovaná 1 983 1 744 1 454
Voda převzatá k čištění 1 002 1 026 1 085
Voda čištěná na ČOV 26 634 30 376 29 666
    
 2019 2020 2021

Spotřeba vody na osobu (litr/den) 96,66 96,13 101,88
Cena vody u obyvatelstva v Kč/m³ bez DPH 34,18 35,72 37,35
    
Voda odkanalizovaná na osobu (litr/den) 88,25 87,79 93,02
Cena vody odkanal. u obyvatel v Kč/m³ bez DPH 36,00 37,62 39,61
    
 2019 2020 2021

% nefakturované vody 11,41 10,45 8,64
    
Pozn.: objem ztrát (součást NF vody): 2019 2020 2021

tis. m³ 1 771 1 546 1 246
% ztrát z vody realizované 10,19 9,27 7,40
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Základní údaje o vodovodech a úpravnách vody

Ukazatel MJ  2019 2020 2021

Počet napojených obyvatel počet 297 492 296 317 292 673
Délka vodovodní sítě (bez přípojek) km 1 066,1 1 066,7 1 067,1
Z toho je řadů náležících zdrojům vody km 20,67 20,71 20,35
Počet vodovodních přípojek ks 32 605 32 828 33 174
Počet vodoměrů osazených v síti ks 32 991 33 323 33 638
Počet vyměněných vodoměrů/rok ks 5 349 5 724 5 534
Počet automatických tlakových stanic ks 47 47 47
Počet redukčních stanic ks 73 72 73
Počet vodojemů OVAK a.s. ks 14 14 14
Objem vodojemů m³ 40 180 40 180 37 180
Počet úpraven vody ks  7  7  7
Kapacita úpraven vody l/s 310 310 310
Kapacita úpraven vody m³/den 26 784 26 784 26 784

Základní technické údaje o kanalizacích a ČOV

Ukazatel MJ 2019 2020 2021

Počet čistíren odpadních vod počet 5 7 7
Kapacita čistíren odpadních vod m³.d -1 186 536 186 620 186 620
Délka kanalizační sítě km 908 918 925
Počet kanalizačních přípojek ks 23 529 23 768 24 111
Množství odp. vod vypouštěných 
do kanalizace pro veřejnou potřebu 
(bez srážkových)

tis. m³ 15 560 14 995 15 382

Z toho čištěných tis. m³ 26 624 30 371 29 666
Množství čištěných odp. vod 
(vč. srážkových) tis. m³ 26 982 31 445 30 018

Kaly produkované z ČOV t sušiny.r -1 9 955 10 517 10 857

Řízení lidských zdrojů

Personální management uplatňovaný ve společnosti je v celém spektru činností plně integrován a konzistentní 
se strategií, kulturou a cíli společnosti.

Řízení lidských zdrojů je součástí strategických programů a cílů společnosti. Maximální pozornost je věnována 
vytvoření takových pracovních podmínek, které umožní dosažení těchto cílů.

V návaznosti na epidemiologickou situaci byla zaváděna mimořádná opatření, která směřovala k zabezpečení 
hlavních činností společnosti. Zaměstnanci obdrželi v průběhu roku dva vitamínové balíčky, byli vybavováni 
ochrannými pracovními a dezinfekčními prostředky a operativně byli zařazováni do upravených pracovních 
režimů včetně režimu práce home office. Situace byla se zaměstnanci průběžně komunikována. 

Ve společnosti je od všech zaměstnanců důsledně vyžadováno dodržování morálních a etických standardů 
v souladu s Etickou chartou SUEZ a Etickou chartou OVAK a.s.



VÝROČNÍ ZPRÁVA | 2021

9

Ve společnosti je veden otevřený sociální dialog a komunikace se zástupci odborové organizace. Vyústěním 
vzájemné spolupráce byl podpis kolektivní smlouvy.

V oblasti pracovněprávních vztahů bylo postupováno v souladu s právními předpisy a platnou kolektivní 
smlouvou.

Z hlediska zajištění počtu zaměstnanců činil v roce 2021 průměrný přepočtený stav 385 zaměstnanců v souladu 
s plánem. 

Vývoj kategorií zaměstnanců v přepočtených stavech v letech 2019–2021
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Zvyšování požadavků na kvalifikaci zaměstnanců je předpokládaným důsledkem technologického 
a technického rozvoje firmy v souladu s její strategií. Dlouhodobě je kladen důraz na vzdělávání, rozvoj 
a motivaci zaměstnanců. 

Společnost má zaveden integrovaný systém managementu v těchto oblastech:

• Systém managementu kvality,

• Systém environmentálního managementu,

• Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

• Systém managementu hospodaření s energií.

V listopadu 2021 byl proveden dozorový audit integrovaného systému managementu v oblastech managementu 
kvality, enviromentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Certifikační 
orgán Best Quality potvrdil dodržování nastavených postupů.

bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Společnost se důsledně věnuje oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Bezpečnost 
práce je jednou ze základních priorit společnosti. 

V roce 2021 byl vydán akční plán, který představuje základní soubor jednotlivých činností společnosti, jejichž 
prostřednictvím je sledováno zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany 
a hygieny práce. Pro rok 2021 byla pozornost zaměřena na práci ve výškách a nad volnou hloubkou, ergonomii 
v administrativních profesích, tradiční setkání při manažerských bezpečnostních návštěvách a zařazení 
inovativní metody školení virtuální reality (3D brýle). Za účasti vedení společnosti a středního managementu 
byly prováděny manažerské bezpečnostní návštěvy.
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V roce 2021 byly ve společnosti registrovány tři pracovní úrazy. Ve všech případech se jednalo o pracovní 
úrazy méně závažného charakteru. Příčinou uvedených úrazů nebylo v žádném případě porušení předpisů 
vztahujících se k práci nebo pokynů zaměstnavatele, ale selhání lidského činitele. Přes veškerou snahu 
v zajišťování BOZP ve společnosti nebylo možné ze strany zaměstnavatele těmto úrazům zabránit. Ovlivnit 
lidský faktor nebylo v uvedených případech možné. 

V souvislosti s pandemií COVID-19 společnost přijala řadu opatření. Veškerá opatření zavedená od počátku 
pandemie jsou popsána v interní směrnici. Klíčovým prvkem v OVAK a.s. je trasování významných kontaktů dle 
interního dokumentu, který je zároveň metodikou pro řešení situací souvisejících s pandemií COVID-19. V roce 
2021 byly tyto postupy aktualizovány o matice nastavení cílených opatření na provozech v závislosti na počtu 
pozitivních případů COVID-19.

Dodržování bezpečných pracovních postupů je vyžadováno nejen od vlastních zaměstnanců, ale také 
dodavatelů. Kontrolní činnost byla mimo jiné zaměřena na zajištění zaměstnanců při výkopových pracích 
a na kontroly externích firem provádějících práce pro OVAK a.s. U předávaných prací externích dodavatelů 
probíhalo přezkoumání jejich souladu s požadavky BOZP. 

Vztah k životnímu prostředí

Strategickým záměrem OVAK a.s. je systémovým přístupem dosáhnout vysoké jakosti a spolehlivosti 
poskytovaných služeb při minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí, zlepšování energetické 
hospodárnosti a zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Společnost OVAK a.s. stanovila environmentální politiku, která je nedílnou součástí politiky integrovaného 
systému managementu pro oblast jakosti, ochrany životního prostředí, hospodaření s energií a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. 

V roce 2021 v souladu s vyhlášenou politikou nad rámec legislativních požadavků se společnost zaměřila na 
systematické snižování spotřeby energií a pohonných hmot. Na Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě-

-Přívoze bylo spalováním kalového plynu na kogeneračních jednotkách vyrobeno a dodáno do sítě 5,01 GWh 
zelené energie. Malá vodní elektrárna na vodojemu v Muglinově vyrobila 44,9 MWh zelené energie.

Při provozování čistíren odpadních vod bylo v roce 2021 vyčištěno celkem 30 mil. m³ odpadních vod. Na Ústřední 
čistírně odpadních vod bylo navíc zpracováno 544 tis. m³ koncentrovaných odpadních vod z koksárenského 
a teplárenského průmyslu a 209,7 tis. m³ jiných koncentrovaných odpadních vod přivezených cisternami.

Společnost si je vědoma problematiky spojené s kvalitou ovzduší na Ostravsku. OVAK a.s. v roce 2021 proto 
provozovala 20 automobilů poháněných ekologicky šetrným palivem, jeden elektromobil a 1 plug-in hybrid. 

OVAK a.s. si plně uvědomuje problematiku klimatických změn a potřeby podpory biodiverzity, proto v roce 
2022 pokračuje v této oblasti pilotní záměr „Oživení areálu v lokalitě ÚČOV Ostrava -Přívoz a jeho okolí“.

Společnost se také dlouhodobě zaměřuje na testování a využívání moderních technologií. Společnost OVAK a.s. 
je otevřena novým věcem a neustále hledá nová řešení, která pomohou zlepšit nabízené služby a komfort 
zákazníků.

Informace o očekávané hospodářské a finanční situaci 

Hospodářská činnost bude především realizována v oblasti předmětu podnikání. I pro rok 2022 platí nadále 
věcně usměrňovaná cena vody pitné a odkanalizované, vody pitné předané a vody převzaté odkanalizované 
a očekávaný zisk společnosti se předpokládá ve výši 76 mil. Kč.

Společnost nemá úvěry ani jiné dluhy vůči bankám a ostatním obchodním partnerům. Všechny závazky jsou 
placeny do lhůty splatnosti. Platební neschopnost se nevyskytuje. Společnost se nachází ve standardním 
ekonomickém prostředí. Změny kurzů koruny nemají na společnost příliš velký vliv, neboť většina platebních 
operací je prováděna pouze v domácí měně.
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FINANČNÍ ČÁsT

ROZVAhA
    

  
běžné účetní období

 

Minulé 
úč. období 

2020

Minulé 
úč. období 

2019
 

 brutto Korekce Netto Netto Netto
          

    AKTIVA CELKEM 1 372 612 -490 511 882 101 803 321 795 733 
A.    POhLEDÁVKY ZA UPsANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL  
 
b.    sTÁLÁ AKTIVA 760 256 -486 295 273 961 264 406 280 012 
 
B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek 84 454 -75 284 9 170 9 116 8 136 
B. I. 1.  Nehmotné výsledky vývoje  
 2.  Ocenitelná práva 78 648 -75 284 3 364 4 663 3 147 
 1. Software 78 648 -75 284 3 364 4 663 3 147 
 2. Ostatní ocenitelná práva  
 3.  Goodwill  
 4.  Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
 5.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 

majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 5 806 0 5 806 4 453 4 989 

 1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek  

   2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 5 806 5 806 4 453 4 989 
 
B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek 675 802 -411 011 264 791 255 290 271 876 
B. II. 1.  Pozemky a stavby 257 230 -96 535 160 695 165 724 170 504 
 1. Pozemky 9 432 9 432 9 634 9 578 
 2. Stavby 247 798 -96 535 151 263 156 090 160 926 
 2.  Hmotné movité věci a jejich soubory 408 098 -314 476 93 622 85 793 95 556 
 3.  Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  
 4.  Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 128 0 128 128 128 
 1. Pěstitelské celky trvalých porostů  
 2. Dospělá zvířata a jejich skupiny  
 3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 128 128 128 128
 5.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 

a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 10 346 0 10 346 3 645 5 688 
 1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 1 463 1 463 1 020 1 020 
   2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 8 883 8 883 2 625 4 668
  
B. III.   Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
B. III. 1.  Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba
 2.  Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba
 3.  Podíly – podstatný vliv
 4.  Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv
 5.  Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
 6.  Zápůjčky a úvěry – ostatní
 7.  Ostatní dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0
 1. Jiný dlouhodobý finanční majetek
   2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
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běžné účetní období
 

Minulé 
úč. období 

2020

Minulé 
úč. období 

2019
 

 brutto Korekce Netto Netto Netto
          

C.    ObĚŽNÁ AKTIVA 611 251 -4 216 607 035 537 832 514 276 

C. I.   Zásoby 9 939 0 9 939 2 995 2 385 
C. I. 1.  Materiál 9 939 9 939 2 995 2 385 
 2.  Nedokončená výroba a polotovary  
 3.  Výrobky a zboží 0 0
 1. Výrobky  
 2. Zboží  
 4.  Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny  
  5.  Poskytnuté zálohy na zásoby  
 
C. II.   Pohledávky 461 840 -4 216 457 624 417 873 406 293 
C. II. 1.  Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 
 1. Pohledávky z obchodních vztahů  
 2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba  
 3. Pohledávky – podstatný vliv  
 4. Odložená daňová pohledávka
 5. Pohledávky ostatní 0 0 0 0 0
 5.1. Pohledávky za společníky  
 5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy  
 5.3. Dohadné účty aktivní 
   5.4. Jiné pohledávky
C. II. 2.  Krátkodobé pohledávky 461 840 -4 216 457 624 417 873 406 293 
 1. Pohledávky z obchodních vztahů 36 378 -4 216 32 162 35 089 42 498 
 2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba  
 3. Pohledávky – podstatný vliv  
 4. Pohledávky – ostatní 425 462 0 425 462 382 784 363 795 
 4.1. Pohledávky za společníky  
 4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  
 4.3. Stát – daňové pohledávky 13 506 13 506 3 437  
 4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 88 88 105 697 
 4.5. Dohadné účty aktivní 411 764 411 764 379 123 362 860 
   4.6. Jiné pohledávky 104 104 119 238
C. III.   Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
 1.  Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba  
  2.  Ostatní krátkodobý finanční majetek  
C. IV.  Peněžní prostředky 139 472 0 139 472 116 964 105 598 
 1.  Peněžní prostředky v pokladně 84 84 52 188 
  2.  Peněžní prostředky na účtech 139 388 139 388 116 912 105 410 
 
D.    Časové rozlišení aktiv 1 105 0 1 105 1 083 1 445 
D. 1.  Náklady příštích období 1 105 1 105 1 083 1 445 
 2.  Komplexní náklady příštích období
  3.  Příjmy příštích období
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 stav v běžném
účetním období

 

stav v minulém
účetním období 

2020 

stav v minulém
účetním období 

2019 

    PAsIVA CELKEM 882 101 803 321 795 733 
A.    VLAsTNÍ KAPITÁL 345 922 334 327 336 961 
 
A. I.   Základní kapitál 131 904 131 904 131 904 
A. I. 1. Základní kapitál 131 904 131 904 131 904 
 2. Vlastní podíly (-)  
  3.  Změny základního kapitálu  
 
A. II.   Ážio a kapitálové fondy 52 628 52 628 52 628 
A. II. 1. Ážio  
 2. Kapitálové fondy 52 628 52 628 52 628 
 1. Ostatní kapitálové fondy 52 628 52 628 52 628 
 2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)  
 3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních 

korporací (+/-)  
 4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)
   5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)  
 
A. III.   Fondy ze zisku 34 561 33 285 32 098 
A. III. 1. Ostatní rezervní fondy 26 381 26 381 26 381 
  2.  Statutární a ostatní fondy 8 180 6 904 5 717 
  
A. IV.   Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 31 285 31 285 31 285 
 IV. 1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 31 285 31 285 31 285 
  2.  Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)  
 
A. V.   Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 95 544 85 225 89 046 
      
A. VI.   Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 0 0 0 
 
b. + C. CIZÍ ZDROJE 535 863 468 678 458 772
 
B.    Rezervy 19 277 9 526 7 109 
B. 1. Rezerva na důchody a podobné závazky
 2. Rezerva na daň z příjmů
 3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů
  4.  Ostatní rezervy 19 277 9 526 7 109 
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 stav v běžném
účetním období

 

stav v minulém
účetním období 

2020 

stav v minulém
účetním období 

2019 

C.    Závazky 516 586 459 152 451 663
C. I.  Dlouhodobé závazky 22 871 21 648 20 235
 1.  Vydané dluhopisy 0 0 0
 1. Vyměnitelné dluhopisy
 2. Ostatní dluhopisy
 2.  Závazky k úvěrovým institucím
 3.  Dlouhodobé přijaté zálohy
 4.  Závazky z obchodních vztahů
 5.  Dlouhodobé směnky k úhradě
 6.  Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba
 7.  Závazky – podstatný vliv
 8.  Odložený daňový závazek 22 871 21 648 20 235
 9.  Závazky – ostatní 0 0 0
 1. Závazky ke společníkům
 2. Dohadné účty pasivní
   3. Jiné závazky
 
C. II.   Krátkodobé závazky 493 715 437 504 431 428
 1. Vydané dluhopisy 0 0 0
 1. Vyměnitelné dluhopisy
 2. Ostatní dluhopisy
 2. Závazky k úvěrovým institucím
 3. Krátkodobé přijaté zálohy 377 585 366 259 325 624
 4. Závazky z obchodních vztahů 47 554 15 142 39 457
 5. Krátkodobé směnky k úhradě
 6. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba
 7.  Závazky – podstatný vliv
 8. Závazky – ostatní 68 576 56 103 66 347
 1. Závazky ke společníkům 6 398 5 966 5 569
 2. Krátkodobé finanční výpomoci
 3. Závazky k zaměstnancům 12 187 20 10 544
 4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 6 896 6 464
 5. Stát – daňové závazky a dotace 1 325 20 2 730
 6. Dohadné účty pasivní 41 230 50 039 39 323
   7. Jiné závazky 540 58 1 717
 
D.    Časové rozlišení pasiv 316 316 0
D. 1. Výdaje příštích období
  2.  Výnosy příštích období 316 316 0
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VÝKAZ ZIsKU A ZTRÁTY

 
stav v běžném

účetním období
 

stav v minulém
účetním období 

2020 

stav v minulém
účetním období 

2019 

I.  - Tržby z prodeje výrobků a služeb 1 241 424 1 155 292 1 147 582
 
II.  - Tržby za prodej zboží 2 208
 
A.   Výkonová spotřeba 809 512 741 707 743 574
 A.1.  Náklady vynaložené na prodané zboží 2 235
 A.2.  Spotřeba materiálu a energie 245 936 237 386 248 364
 A.3.  Služby 563 576 504 321 492 975
 
b.  - Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 0 0 0
 
C.  - Aktivace (-) -1 195 -1 112 -1 452
 
D.  Osobní náklady 261 581 253 606 244 668
 D.1. Mzdové náklady 189 778 184 261 175 462
 D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní 

náklady 71 803 69 345 69 206
 D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 66 392 64 125 64 378
 D.2.2. Ostatní náklady 5 411 5 220 4 828
 
E.  Úpravy hodnot v provozní oblasti 28 564 33 743 30 810
 E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 29 360 31 445 33 610
 E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku – trvalé 29 360 31 445 33 610
 E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku – dočasné
 E.2. Úpravy hodnot zásob
 E.3. Úpravy hodnot pohledávek -796 2 298 -2 800
 
III.  Ostatní provozní výnosy 8 290 10 960 10 735
 III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 580 3 449 478
 III.2. Tržby z prodaného materiálu 3 360 2 734 2 849
 III.3. Jiné provozní výnosy 4 350 4 777 7 408
 
F.  Ostatní provozní náklady 31 790 31 428 33 286
 F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 259 174 67
 F.2. Prodaný materiál 3 049 2 574 2 720
 F.3. Daně a poplatky 917 881 1 029
 F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 9 751 2 417 3 642
 F.5. Jiné provozní náklady 17 814 25 382 25 828
 
*  - Provozní výsledek hospodaření (+/-) 119 462 106 880 109 639
 
IV.  Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly 0 0
 IV.1. Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba
 IV.2. Ostatní výnosy z podílů
 
G.  - Náklady vynaložené na prodané podíly 0 0 0
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stav v běžném

účetním období
 

stav v minulém
účetním období 

2020 

stav v minulém
účetním období 

2019 

V.  Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0 0
 V.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládaná 

nebo ovládající osoba
 V.2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
 
h.  

-
Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním 
majetkem 0 0 0

 
VI.  Výnosové úroky a podobné výnosy 486 427 1 279 
 VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající 

osoba 486 427 1 279 
 VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy
 
I.  - Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 0 0 0
 
J.  Nákladové úroky a podobné náklady 0 0 0
 J.1. Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající 

osoba
 J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady
 
VII.  - Ostatní finanční výnosy 125 503 7
 
K.  - Ostatní finanční náklady 570 1 241 499
 
*  - Finanční výsledek hospodaření (+/-) 41 -311 787
 
**  - Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 119 503 106 569 110 426
 
L.  Daň z příjmu 23 959 21 344 21 380
 L.1. Daň z příjmu splatná 22 735 19 931 21 117
 L.2. Daň z příjmu odložená (+/-) 1 224 1 413 263
 
**  - Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 95 544 85 225 89 046
 
M.  - Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0 0 0
 
***  - Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 95 544 85 225 89 046
 
*  - Čistý obrat za účetní období 1 250 325 1 167 182 1 161 811
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PŘEhLED O PENĚŽNÍCh TOCÍCh
 stav v běžném 

období
stav v minulém

období 2020 
stav v minulém

období 2019

   Peněžní toky z provozní činnosti    
   
Z.   Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+/-) 119 503 106 569 110 426 
  
A. 1.  Úpravy o nepeněžní operace 37 874 32 674 35 554 
A. 1. 1. Odpisy stálých aktiv a pohledávek 29 727 31 661 36 402 
A. 1. 2. Změna stavu opravných položek -797 2 298 -2 800 
A. 1. 3. Změna stavu rezerv 9 751 2 417 3 642 
A. 1. 4. Kurzové rozdíly  
A. 1. 5. (Zisk) / ztráta z prodeje stálých aktiv -321 -3 275 -411 
A. 1. 6. Úrokové náklady a výnosy -486 -427 -1 279 
A. 1. 7. Ostatní nepeněžní operace (např. přecenění na reálnou 

hodnotu do HV, přijaté dividendy)  
 
A *  Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, 

změnami pracovního kapitálu, placenými úroky 
a mimořádnými položkami 157 377 139 243 145 980 

 
A. 2.  Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 16 903 -7 195 21 963 
A. 2. 1. Změna stavu zásob -6 944 -610 -64 
A. 2. 2. Změna stavu obchodních pohledávek 3 357 4 895 -1 624 
A. 2. 3. Změna stavu ostatních pohledávek a přechodných účtů aktiv -35 289 -18 116 13 787 
A. 2. 4. Změna stavu obchodních závazků 32 412 -24 315 -8 658 
A. 2. 5. Změna stavu ostatních závazků a přechodných účtů pasiv 23 367 30 951 18 522 
 
A **  Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, 

placenými úroky a mimořádnými položkami 174 280 132 048 167 943 
   
A. 3. 1. Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění 

dlouhodobého majetku
A. 4. 1. Zaplacená daň z příjmů -30 146 -21 083 -20 081 
   
A ***  Čistý peněžní tok z provozní činnosti 144 134 110 965 147 862 
   
   Peněžní toky z investiční činnosti  
   
B. 1. 1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -39 174 -16 013 -38 535 
B. 2. 1. Příjmy z prodeje stálých aktiv 580 3 449 478 
B. 3. 1. Poskytnuté půjčky a úvěry  
B. 4. 1. Přijaté úroky 486 427 1 279 
B. 5. 1. Přijaté podíly na zisku  
  
b ***  Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -38 108 -12 137 -36 778 
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 stav v běžném 
období

stav v minulém
období 2020 

stav v minulém
období 2019

   Peněžní toky z finanční činnosti    
      
C. 1.  Změna stavu dlouhodobých závazků a dlouhodobých, příp. 

krátkodobých úvěrů 431 397 446 
 
C. 2. 1. Dopady změn základního kapitálu na peněžní prostředky  
C. 2. 2. Vyplacené podíly na zisku -79 736 -84 682 -93 784 
C. 2. 3. Dopad ostatních změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky -4 213 -3 177 -4 566 
 
C ***  Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -83 518 -87 462 -97 904 
   
F.   Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 22 508 11 366 13 180 
P.   stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku 

účetního období 116 964 105 598 92 418 
R.   stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci 

účetního období 139 472 116 964 105 598 
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 
k 31. prosinci 2021

1. POPIs sPOLEČNOsTI

Ostravské vodárny a kanalizace a. s. (dále jen „společnost”) je akciová společnost, která byla založena dne 
25. 4. 1992 a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku soudu v Ostravě dne 30. 4. 1992. Společnost sídlí 
v Ostravě – Moravské Ostravě, Nádražní 28/3114, Česká republika, identifikační číslo 45193673. Hlavním 
předmětem její činnosti je provozování vodovodů a kanalizací. 

V roce 2021 byly provedeny následující změny do veřejného rejstříku:

Ing. Ivan Strachoň – člen dozorčí rady: den vzniku členství: 1. ledna 2021

Ing. Rostislav Řeha – člen dozorčí rady: den vzniku členství: 1. ledna 2021

Ing. Tomáš Hruška – člen dozorčí rady: den vzniku členství: 3. června 2021

Osoby podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu společnosti:

Suez Groupe s.a.s.     50,1281 %

Statutární město Ostrava    40,6038 %

Ostatní     9,2673 %

Suez Groupe je součástí konsolidačního celku společnosti SUEZ S.A. 

Řádná valná hromada společnosti se konala dne 3. 6. 2021. 

Členové statutárních orgánů k 31. prosinci 2021: Představenstvo 

Předseda: Ing. Tomáš Macura, MBA 
Místopředseda: Ing. Petr Konečný, MBA
Člen: Mgr. Kateřina Šebestová
Člen: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.
Člen: Ing. Antonín Láznička
Člen: Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D.
Člen: Emmanuel René Germaine Madelin (do 25. 12. 2021)

Dozorčí rada

Předseda: Mgr. Michal Mariánek
Místopředseda: PhDr. Pavel Kavka
Člen: Ing. Marcela Zachová
Člen: Ing. Ivan Strachoň
Člen: Mgr. Jiří Stoch
Člen: Ing. Rostislav Řeha
Člen: Ing. Tomáš Hruška
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2. ZÁKLADNÍ VÝChODIsKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu ve znění 
platném pro rok 2021, 2020 a 2019.

Účetní závěrka byla zpracována za předpokladu, že společnost bude nadále působit jako podnik s neomezenou 
dobou trvání.

3. ObECNé ÚČETNÍ ZÁsADY

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2021, 2020 a 2019 jsou 
následující:

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek nad 80 tis. Kč se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení 
a náklady s pořízením související.

Dlouhodobý nehmotný majetek je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti 
příslušného majetku. 

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, pokud převýšily u jednotlivého 
majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 80 tis. Kč, zvyšují jeho pořizovací cenu. 

Odpisování

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. 
Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Doba odpisování

Software 5
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 8

b) Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek nad 80 tis. Kč se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, 
náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve 
společnosti se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní 
náklady. Úroky a další finanční výdaje související s pořízením se zahrnují do jeho ocenění. 

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku 
v úhrnu za zdaňovací období částku 80 tis. Kč, zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují 
do nákladů.

Odpisování

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. 
Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Doba odpisování

Stavby 20–77
Stroje, přístroje a zařízení 3–17
Dopravní prostředky 4–15
Inventář 5–17
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c)  Peněžní prostředky

Peněžní prostředky tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech.

d) Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší 
pořizovací náklady, zahrnující zejména dopravné, skladovací poplatky, provize, pojistné a skonto. 
Z vnitropodnikových služeb souvisejících s pořizováním zásob, nákupem a se zpracováním zásob se do 
pořizovací ceny aktivuje přepravné a vlastní náklady na zpracování materiálu.

Výdeje zásob ze skladu jsou účtovány cenami zjištěnými váženým aritmetickým průměrem.

e) Pohledávky

Pohledávky se při vzniku oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných a nedobytných pohledávek se 
snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu. 

f) Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu. 

Zákon o obchodních korporacích zrušil povinnost obchodních společností tvořit rezervní fond. Tato legislativní 
změna byla reflektována v nových stanovách společnosti, které schválila valná hromada dne 29. května 2014. 
Částka vykazovaná jako rezervní fond byla vytvořena v minulých obdobích.

g) Cizí zdroje

Společnost vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztráty a rizika v případech, 
kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové 
souvislosti.

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. 

h) Devizové operace

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách pevným kurzem, který platí celé účetní 
období, v průběhu účetního období může účetní jednotka změnit pevný kurz svým rozhodnutím. K rozvahovému 
dni byly majetek a závazky pořízené v cizí měně oceněny kurzem platným k 31. prosinci vyhlášeným Českou 
národní bankou.

Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do finančních výnosů nebo finančních nákladů 
běžného roku.

i) Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na 
vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za 
sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných 
relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od 
těchto odhadů odlišovat.
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j) Účtování výnosů a nákladů 

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. Tržby za vodné 
a stočné jsou zaúčtovány v období dodávky. Celkové tržby za vodné a stočné jsou tvořeny fakturací a změnou 
stavu nevyfakturovaného vodného a stočného.

Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, 
které jsou ke dni sestavení účetní závěrky známy.

k) Daň z příjmů

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého 
o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních 
rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.). Dále se 
zohledňují položky snižující základ daně (dary), odčitatelné položky a slevy na dani z příjmů.

Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv 
a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmů s přihlédnutím k období realizace.

l) Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních 
výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly 
k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem 
zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze 
účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

4. DLOUhODObÝ MAJETEK

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA
Počáteční 
zůstatek Přírůstky  Vyřazení Převody Konečný 

zůstatek
Software 78 202 - -115 560 78 647
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 105 - -105 - -
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 4 453 1 914 - -560 5 807
Celkem 2021 82 760 1 914 -220 - 84 454
Celkem 2020 80 301 2 459 - - 82 760
Celkem 2019 76 949 3 352 - - 80 301

OPRÁVKY
Počáteční 
zůstatek Odpisy Vyřazení Konečný 

zůstatek
Účetní 

hodnota
Software -73 539 -1 859 115 -75 283 3 364
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek -105 - 105 - -
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek - - - - 5 807
Celkem 2021 -73 644 - 1 859 220 -75 283 9 171
Celkem 2020  -72 165 -1 479 - -73 644 9 116
Celkem 2019  -69 885  -2 280 -  -72 165  8 136 

Společnost pořídila v roce 2021 drobný nehmotný majetek účtovaný přímo do nákladů v částce  
570 tis. Kč, v roce 2020 představoval tento majetek hodnotu 170 tis. Kč a v roce 2019 hodnotu 190 tis. Kč.



VÝROČNÍ ZPRÁVA | 2021

23

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA 
Počáteční 
zůstatek Přírůstky Vyřazení Převody Konečný 

zůstatek
Pozemky 9 634 - -202 - 9 432
Stavby 249 108 - -2 065 755 247 798
Stroje, přístroje a zařízení 237 259 - -4 824 14 631 247 066
Dopravní prostředky 135 745 - -1 519 15 763 149 989
Inventář 9 564 - - - 9 564
Drobný hmotný majetek 1 599 - -119 - 1 480
Jiný dlouhodobý hmotný majetek 128 - - - 128
Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 2 625  37 406 - -31 149 8 882
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek 1 020 443 - - 1 463
Celkem 2021 646 682 37 849 -8 729 - 675 802
Celkem 2020 651 545 13 554 -18 417 - 646 682
Celkem 2019 627 984 35 183 -11 622 - 651 545

OPRÁVKY
Počáteční 
zůstatek Odpisy Prodeje, 

likvidace Vyřazení Konečný 
zůstatek

Účetní 
hodnota

Pozemky - - -202 202 - 9 432
Stavby -93 018 -4 994 -588 2 065 -96 535 151 263
Stroje, přístroje a zařízení -191 488 -13 496 -19 4 824 -200 179 46 887
Dopravní prostředky -98 452 -8 122 -57 1 519 -105 112 44 877
Inventář -6 835 -869 - - -7 704 1 860
Drobný hmotný majetek -1 599 - - 119 -1 480 -
Jiný dlouhodobý hmotný majetek - - - - - 128
Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek - - - - - 8 883
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek - - - - - 1 463
Celkem 2020 -391 392 -27 481 -866 8 729 -411 010 264 791
Celkem 2020 -379 669 -29 966 -174 18 417 -391 392 255 290
Celkem 2019 -359 894 -31 330 -67 11 622 -379 669 271 876

Společnost pořídila v roce 2021 drobný hmotný majetek účtovaný přímo do nákladů v částce  
4 329 tis. Kč, v roce 2020 tento majetek představoval hodnotu 2 606 tis. Kč a v roce 2019 hodnotu  
2 902 tis. Kč.

Dlouhodobý majetek společnosti zatížený věcným břemenem:

LV 1800, k.ú. Stará Bělá – p.č. 3231/2 – právo cesty pro prodávajícího a jeho právního zástupce. 

LV 19, k.ú. Muglinov – p.č. 399 ostatní plocha, ostatní komunikace – právo chůze a jízdy, zřizování a provozování 
vedení, služebnost inženýrské sítě (vodovodní potrubí D110), p.č. 169/1 orná půda – zřizování a provozování 
vedení.

LV 2090, k.ú. Moravská Ostrava – p.č. 718/14 a 718/10 – právo chůze a jízdy, p.č. 738 – zřizování a provozování 
vedení a pozemková služebnost – zřízení, provozování, údržba, opravy a modernizace pozemní komunikace 
a právo chůze a vjezdu.

LV 23, k.ú. Mariánské Hory, p.č. 16/5 ostatní plocha – zřizování a provozování vedení.
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5. ZÁsObY

Ocenění nepotřebných, zastaralých a pomaluobrátkových zásob se snižuje prostřednictvím účtu opravných 
položek, který se v přiložené rozvaze vykazuje ve sloupci korekce. Opravná položka k zásobám je tvořena 
100 % skladové ceny nepotřebných zásob a zásob pomaluobrátkových nebo bezobrátkových (viz odstavec 8). 
Opravná položka k zásobám se netvoří na strategické zásoby materiálu určeného pro odstranění poruch.

6. POhLEDÁVKY

Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2021, 2020 a 2019 vytvořeny 
opravné položky na základě jejich doby splatnosti, a to ve výši 50 % jejich vykazované hodnoty v případě, že 
od sjednané doby splatnosti uplynulo více než 6 měsíců a ne více než 12 měsíců, a ve výši 100 % v případě, že 
jsou tyto pohledávky po lhůtě splatnosti více než 12 měsíců (viz odstavec 8).

Společnost má k 31. 12. 2021 pohledávky po splatnosti déle než 5 let ve výši 1 524 tis. Kč, k 31. 12. 2020 ve 
výši 1 265 tis. Kč a k 31. 12. 2019 ve výši 1 007 tis. Kč. K těmto pohledávkám byly vytvořeny opravné položky 
v plné výši.

Společnost dále z důvodu nedobytnosti odepsala v roce 2021, 2020 a 2019 pohledávky ve výši  
367 tis. Kč, 216 tis. Kč a 2 801 tis. Kč.

Pohledávky za spřízněnými osobami (viz odstavec 17).

7. DOhADNé ÚČTY AKTIVNÍ

Dohadné účty aktivní zahrnují především dohadnou položku na tržby za vodné a stočné nevyfakturované 
k 31. 12. 2021 v případě, kdy fakturační cyklus (čtvrtletní nebo roční) překlenuje datum účetní závěrky 
a skutečné tržby jsou zjištěny až posléze. Výpočet této dohadné položky je založen na základě skutečné 
spotřeby každého odběrného místa v minulosti vynásobené cenou za jednotku platnou pro dané období. Ve 
výpočtu jsou taktéž zohledněny vlivy poklesu spotřeby vody a podobné vlivy.

Skutečná výše položky nevyfakturovaného vodného a stočného činila k 31. 12. 2021, 2020 a 2019 částku 
411 764 tis. Kč, 379 123 tis. Kč a 362 860 tis. Kč. Tyto položky dohadných účtů aktivních jsou částečně kryty 
zálohami vybíranými od odběratelů (viz odstavec 13).

8. OPRAVNé POLOŽKY

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v odstavci 4, 5 a 6).

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):

Opravné 
položky k:

Zůstatek 
k 31. 12.  

2018

Tvorba 
opravné 
položky

Zúčtování 
opravné 
položky

Zůstatek 
k 31. 12.  

2019

Tvorba 
opravné 
položky

Zúčtování 
opravné 
položky

Zůstatek 
k 31. 12.  

2020

Tvorba 
opravné 
položky

Zúčtování 
opravné 
položky

Zůstatek 
k 31. 12.  

2021
Zásobám - - - - - - - - - -
Pohledávkám 5 515 5 815 -8 615 2 715 10 118 -7 820 5 013 4 841 -5 638 4 216
Z toho
- zákonné 5 166 4 959 -7 996 2 129 6 054 -4 006 4 177 3 938 -4 091 4 024
- ostatní 349 856 -619 586 4 064 -3 814 836 903 -1 547 192

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné.
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9. PENĚŽNÍ PROsTŘEDKY

K 31. 12. 2021, 2020 a 2019 měla společnost následující peněžní prostředky (v tis. Kč):

 2021  2020 2019
Pokladna 70 21 160
Ceniny 14 31 28
Běžné účty 139 388 116 912 105 410
Peněžní prostředky celkem 139 472 116 964 105 598

10. ČAsOVé ROZLIŠENÍ AKTIV

Náklady příštích období zahrnují především technické podpory informačních systémů, předplatné novin 
a odborných časopisů a pronájmy tlakových lahví a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně 
a časově přísluší.

11. VLAsTNÍ KAPITÁL

Základní kapitál společnosti se skládá z 131 904 kusů akcií na majitele s nominální hodnotou 1 000 Kč na jednu 
akcii.

Veškeré pohyby v rámci vlastního kapitálu za běžné období a obě srovnatelná období jsou uvedeny v přehledu 
o změnách vlastního kapitálu (viz příloha č. 1).

Dne 3. 6. 2021 rozhodla řádná valná hromada o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2020 ve výši 85 225 tis. Kč, 
a to přídělem do personálního fondu ze zisku ve výši 5 489 tis. Kč, výplatou dividend ve výši 604,50 Kč na jednu 
akcii celkem 79 736 tis. Kč.

Dne 17. 6. 2020 rozhodla řádná valná hromada o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019 ve výši 
89 046 tis. Kč, a to přídělem do personálního fondu ze zisku ve výši 4 364 tis. Kč, výplatou dividend ve výši 
642 Kč na jednu akcii celkem 84 682 tis. Kč.

Dne 6. 6. 2019 rozhodla řádná valná hromada o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018 ve výši 89 333 tis. Kč, 
a to přídělem do personálního fondu ze zisku ve výši 4 865 tis. Kč, výplatou dividend ve výši 711 Kč na jednu 
akcii celkem 93 784 tis. Kč (ve výši 84 468 tis. Kč z výsledku hospodaření za rok 2018 a ve výši 9 316 tis. Kč 
z nerozděleného zisku minulých let).

12. REZERVY

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):

Rezervy
Zůstatek
k 31. 12. 

2018

Tvorba 
rezerv

Zúčtování 
rezerv

Zůstatek 
k 31. 12. 

2019

Tvorba 
rezerv

Zúčtování 
rezerv

Zůstatek 
k 31. 12. 

2020

Tvorba 
rezerv

Zúčtování 
rezerv

Zůstatek 
k 31. 12. 

2021

Ostatní rezervy 3 467 3 877 -235 7 109 2 417 - 9 526 9 751 - 19 277
Celkem 3 467 3 877 -235 7 109 2 417 - 9 526 9 751 - 19 277

Společnost vytvořila k 31. 12. 2021 účetní rezervu na dobropisy roku 2022 týkající se tržeb roku 2021, rezervu 
na bonusy a čtvrtletní prémie, rezervu na nevyčerpanou dovolenou, rezervu na záruční opravy a rezervu na 
jiná podnikatelská rizika.
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13. KRÁTKODObé ZÁVAZKY

Skutečná výše položky nevyfakturovaného vodného a stočného (viz odstavec 7) je částečně kryta 
zálohami vybíranými od odběratelů. Celková výše těchto záloh k 31. 12. 2021, 2020 a 2019 činila  
377 585 tis. Kč, 366 259 tis. Kč a 325 624 tis. Kč.

Dohadné účty pasivní zahrnují především nevyfakturované dodávky.

Závazky vůči spřízněným osobám (viz odstavec 17).

14. DAŇ Z PŘÍJMů

Na základě předběžné kalkulace společnost vyčíslila daň následovně (v tis. Kč):

2021
v tis. Kč

2020
v tis. Kč

2019
v tis. Kč

Zisk před zdaněním 119 502 106 569 110 426
Částky, o které se zvyšuje výsledek hospodaření 11 887 4 999 7 244
Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy -10 388 -4 724 -5 324
Ostatní částky, o které se snižuje výsledek hospodaření  -36 053 -939 -534
Základ daně před umořením ztráty 84 948 105 905 111 812
Odečet darů podle § 20 odstavec 8 -220 -585 -230
Základ daně po úpravě 84 728 105 320 111 582
Sazba daně z příjmu 19 % 19 % 19 %
Daň 16 098 20 011 21 201
Odečet slev na dani dle § 35 a § 35 anebo § 35 b -90 -80 -84
Daň po odečtení slev 16 008 19 931 21 117
Úprava daně z příjmů předchozího roku 6 647 - -
Splatná daň 22 735 19 931 21 117

Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč):

2021 2020 2019

Položky odložené daně
Odložená 
daňová 

pohledávka

Odložený 
daňový 
závazek

Odložená 
daňová 

pohledávka

Odložený 
daňový 
závazek

Odložená 
daňová 

pohledávka

Odložený 
daňový 
závazek

Rozdíl mezi účetní a daňovou 
zůstatkovou cenou dlouhodobého 
majetku - -24 479 - -22 572 - -21 697
Ostatní přechodné rozdíly
OP k pohledávkám 36 - 159 - 111 -
Rezervy 1 572 - 765 - 1 351 -
Celkem 1 608 -24 479 924 -22 572 1 462 -21 697
Netto - -22 871 - -21 648 - -20 235

K 31. 12. 2021, 2020 a 2019 společnost zaúčtovala odložený daňový závazek ve výši 22 871 tis. Kč,  
21 648 tis. Kč a 20 235 tis. Kč.
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15. VÝNOsY

Hlavním zdrojem výnosů společnosti je dodávka pitné vody domácnostem, podnikatelům a právnickým 
osobám, její odvádění a čištění (v tis. Kč):

 2021  2020  2019
Vodné 577 621 533 727 526 428
Stočné 613 668 546 068 542 932
Ostatní 50 135 75 497 78 222
Celkem 1 241 424 1 155 292 1 147 582

Společnost realizuje veškeré výnosy v tuzemsku. Vodné a stočné tvořilo v roce 2021, 2020 a 2019 celkem 95 %, 
93 % a 93 % z celkových výnosů společnosti.

16. OsObNÍ NÁKLADY

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):
2021 2020 2019

Celkový 
počet 

zaměst-
nanců

Z toho: 
členové 
řídících 
orgánů

Členové 
předsta-
venstva

Členové 
dozorčí 

rady

Celkový 
počet 

zaměst-
nanců

Z toho: 
členové 
řídících 
orgánů

Členové 
předsta-
venstva

Členové 
dozorčí 

rady

Celkový 
počet 

zaměst-
nanců

Z toho: 
členové 
řídících 
orgánů

Členové 
předsta-
venstva

Členové 
dozorčí 

rady

Průměrný počet 
zaměstnanců 385 4 7 7 384 5 7 6 384 5 7 6
Mzdy 186 712 7 861 - - 182 901 11 488 - - 173 963 9 280 - -
Odměny členům 
statutárních orgánů 3 066 - 2 376 690 1 360 187 740 620 1 499 201 841 658
Náklady na sociální 
zabezpečení a zdravotní 
pojištění 66 392 2 566 793 240 64 125 3 136 259 217 64 378 2 909 297 231
Ostatní náklady 5 411 94 - - 5 220 72 - - 4 828 143 - -
Osobní náklady celkem 261 581 10 521 3 169 930 253 606 14 883 999 837 244 668 12 533 1 138 889

17. INFORMACE O sPŘÍZNĚNÝCh OsObÁCh

V roce 2021, 2020 a 2019 obdrželi členové představenstva, dozorčí rady a členové řídicích orgánů půjčky 
a odměny nad rámec základního platu:

Řídící pracovníci  2021  2020  2019
Osobní vozy s možností využití pro soukromé účely  
(částka, o kterou se zvyšuje daňový základ zaměstnanců) 583 468 467
Další výhody – penzijní připojištění 36 45 90

Výnosy realizované se spřízněnými osobami (v tis. Kč):

spřízněná osoba  2021  2020 2019
Statutární město Ostrava 72 414 74 123 69 140
SUEZ CZ a.s. 5 033 4 639 4 340

Jedinou významnou transakcí se spřízněnými osobami v roce 2021 je výnos z vodného a stočného realizovaného 
s minoritním vlastníkem společnosti, statutárním městem Ostrava ve výši 64 794 tis. Kč a výnosy za další 
služby (inženýrskou činnost, prodej navrtávacích pásů) ve výši 7 620 tis. Kč.



VÝROČNÍ ZPRÁVA | 2021

28

Krátkodobé pohledávky za spřízněnými osobami k 31. 12. (v tis. Kč):

spřízněná osoba  2021  2020  2019
Statutární město Ostrava 375 1 908 911
SUEZ CZ a.s. 458 626 1 060

Nákupy realizované se spřízněnými osobami k 31. 12. (tis. Kč):

spřízněná osoba  2021  2020  2019
Statutární město Ostrava 312 937 308 236 305 965
SUEZ Groupe 7 349 7 115 7 203
SUEZ CZ a.s. 47 683 42 133 26 123
SUEZ FACILITY a.s. 1 883 1 769 332

Nákupy realizované od statutárního města Ostrava představují především nájemné infrastrukturního 
majetku.

Na základě uzavřené smlouvy ze dne 17. 6. 2002 byly společnosti poskytovány služby od majoritního akcionáře 
SUEZ Groupe, které spočívají v poskytování školení, poradenství v oblasti vodárenství, využívání zkušeností 
v oblasti technologií, poskytování služeb a v přístupu k informacím prostřednictvím portálu W2NET.

Krátkodobé závazky vůči spřízněným osobám k 31. 12. (v tis. Kč):

spřízněná osoba  2021  2020  2019
Statutární město Ostrava 30 549 269 30 179
SUEZ CZ a.s. 3 114 5 008 2 542
SUEZ FACILITY a.s. 37 127 401

18. PŘEhLED O ZMĚNÁCh VLAsTNÍhO KAPITÁLU (VIZ PŘÍLOhA 1) 

19. POKRAČOVÁNÍ sPOLEČNOsTI s NEOMEZENOU DObOU TRVÁNÍ

Společnost v současné době očekává zmírnění pandemie COVID-19 a jejího bezprostředního vlivu na činnost 
společnosti. Zároveň je ve společnosti nastaven systém přijímání aktuálních opatření ve vztahu na vývoj 
pandemie s tím, že přijatá opatření jsou vždy minimálně na úrovni požadavků MZ ČR (mimořádná opatření), 
KHS MSK (mimořádná opatření) a Vlády ČR (Usnesení Vlády ČR). Nad rámec legislativních požadavků jsou 
opatření zavedena zejména v oblasti úpravy pracovní doby (zavedení režimu home office a pohotovostního 
režimu tzv. home emergency, posuny začátku a konce pracovních dob, zavedení dvousměnných režimů atd.).

Zvyšující se inflační tlaky se stávají významným ekonomickým problémem. Vysoké ceny energií i dalších 
komodit a růst nákladů na cenu práce se postupně promítají do cen všech vstupů. Tyto zvýšené náklady 
budou společností promítnuty rovněž do cen pro vodné a stočné a do cen dalších služeb. 

Posilování koruny vůči EURu se naší společnosti pravděpodobně výrazněji pozitivně nedotkne, přechod na nákup 
elektrické energie v EUR počátkem roku 2021 se však z tohoto pohledu jeví jako racionální rozhodnutí společnosti. 

Během celosvětové finanční krize v letech 2008–2009, a také v uplynulých letech ovlivněných krizí s pandemií 
COVID-19, prokázala společnost svou stabilitu a dokázala udržet obvyklý ekonomický výkon i v dobách 
hospodářsky nepříznivých. Vitálnost poskytovaných služeb dává předpoklad k udržitelnému vývoji ekonomiky 
společnosti i v nadcházejícím období.

Vedení společnosti zvážilo potenciální dopady COVID-19 na aktivity společnosti a její podnikání a dospělo 
k závěru, že nepředstavují významné riziko ve vztahu na předpoklad neomezené doby trvání podniku. Aktivity 
společnosti a rozsah služeb jsou do budoucna očekávány beze změn. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka 
k 31. 12. 2021 zpracována za předpokladu, že společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.
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20. NÁsLEDNé UDÁLOsTI

Společnost Suez International s.a.s. se s účinností od 10. 1. 2022 stala akcionářem společnosti s podílem 
na základním kapitálu ve výši 50,1281 %, se stejnou účinností přestala být akcionářem společnost Suez 
Groupe s.a.s.

Představenstvo dne 20. 1. 2022 jmenovalo náhradního člena představenstva, pana Ing. Zdeňka Frčka, MBA, 
nar. 28. 9. 1968, bytem Sadová 27, 357 03 Svatava, na dobu do zasedání následující valné hromady. 

Vedení společnosti zvážilo potenciální dopady současného ozbrojeného konfliktu na Ukrajině na aktivity 
společnosti a dospělo k závěru, že nepředstavují významné riziko ve vztahu k předpokladu neomezené doby 
trvání podniku.

Sestaveno dne: Podpis statutárního 
orgánu účetní jednotky:

Osoba odpovědná 
za  účetnictví  
(jméno, podpis):

Osoba odpovědná 
za účetní závěrku 
(jméno, podpis):

14. 3. 2022 Ing. Petr Konečný, MBA Ing. Radka Trepková Ing. Dana Majerová
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PŘÍLOhA č. 1

Přehled o změnách vlastního kapitálu
v tis. Kč Základní 

kapitál
Kapitálové 

fondy
Ostatní 
rezervní 

fondy

statutární 
a ostatní 

fondy

Nerozdělený 
zisk minulých 

let

Výsledek 
hosp. 

běžného 
účet. období

Vlastní 
kapitál 
celkem

K 31. prosinci 2018 131 904 52 628 26 381 5 419 40 600 89 333 346 265
Rozdělení výsledku hospodaření 4 865 -4 865
Vyplacené dividendy za rok 2018 -9 316 -84 468 -93 784
Výsledek hospodaření za rok 2019 89 046 89 046
Čerpání ze soc. fondu za rok 2019 -4 567 -4 567
Zaokrouhlení +1 +1
K 31. prosinci 2019 131 904 52 628 26 381 5 717 31 285 89 046 336 961
Rozdělení výsledku hospodaření 4 364 -4 364
Vyplacené dividendy za rok 2019 -84 682 -84 682
Výsledek hospodaření za rok 2020 85 225 85 225
Čerpání ze soc. fondu za rok 2020 -3 176 -3 176
Zaokrouhlení -1 -1
K 31. prosinci 2020 131 904 52 628 26 381 6 904 31 285 85 225 334 327
Rozdělení výsledku hospodaření 5 489 -5 489
Vyplacené dividendy za rok 2020 -79 735 -79 735
Výsledek hospodaření za rok 2021 95 544
Čerpání ze soc. fondu za rok 2021 -4 214 -4 214
Zaokrouhlení +1 -1 95 544
K 31. prosinci 2021 131 904 52 628 26 381 8 180 31 285 95 544 345 922
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PŘÍLOhA č. 2

Organizační struktura
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Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi 
ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 

za rok 2021

podle ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích)

Ovládaná osoba: 

Ostravské vodárny a kanalizace a. s., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Nádražní 3114/28, PSČ 729 71, 
IČ: 45193673.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 348.

I.

Ovládajícími osobami jednajícími ve shodě jsou:

1. sUEZ Groupe, zjednodušená akciová společnost, se sídlem Tour CB 21, 16, place de l’Iris, 92040 Paris 
La Défense Cedex, Francie, vlastnící k 31. 12. 2021 50,13 % akcií.
Zapsaná v obchodním a podnikovém rejstříku vedeném Rejstříkem při Obchodním soudu v Nanterre, 
identifikační číslo 410 118 608 R.C.S. NANTERRE.

2. statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451 vlastnící k 31. 12. 2021 
40,60 % akcií.

Osoby ovládané ovládajícími osobami jsou:

seznam právnických osob ovládaných sUEZ Groupe, zjednodušená akciová společnost, k 31. 12. 2021

brněnské vodárny a kanalizace, a.s., se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, IČ: 46347275,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 783

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., se sídlem Studentská 328/64, Doubí, 360 07 Karlovy Vary, IČ: 49789228,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 375

Vodohospodářská společnost benešov, s.r.o., se sídlem Černoleská 1600, 256 01 Benešov, IČ: 47535865,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16659

sUEZ ENVIRONNEMENT sLOVENsKÁ REPUbLIKA, s.r.o., se sídlem 1. mája 11, 911 01 Trenčín, Slovenská 
republika, IČ: 35791535, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu v Trenčíně, oddíl Sro, vložka 17732/R

sUEZ holding belgium s.A., se sídlem 1082 Brusel, Avenue Charles Quint 584 BTE 7, Belgické království

sUEZ CZ a.s., se sídlem Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 25638955,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9378

sUEZ Facility a.s., se sídlem Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 60487909,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17959

sUEZ Technický servis s.r.o., se sídlem Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk, IČ: 26836980,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40172

seznam právnických osob ovládaných statutárním městem Ostrava k 31. 12. 2021

AKORD & POKLAD, s.r.o., se sídlem Ostrava -Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ: 700 30, IČ: 47973145,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5281

Černá louka s.r.o., se sídlem Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 26879280,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41134
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Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČ: 61974757, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1104

Dům kultury města Ostravy, a.s., se sídlem 28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
Doručovací číslo: 70924, IČ: 47151595, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl B, vložka 515

Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o., se sídlem Družební 576, Krásné Pole, 725 26 Ostrava, IČ: 04707214,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 64850

Garáže Ostrava, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1167/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 25360817,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1510

Koordinátor ODIs s.r.o., se sídlem 28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 64613895,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8979

Krematorium Ostrava, a. s., se sídlem Ostrava – Slezská Ostrava, Těšínská 710, PSČ: 710 07, IČ: 25393430,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1858

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, 
IČ: 25379631, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1686

Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o., se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, 
IČ: 06094899, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 70603

Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 25396544, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1886

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ: 25816977,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18537

OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 25857568,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2335

OZO Ostrava s.r.o., se sídlem Frýdecká 680/444, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČ: 62300920,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12647

sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, Poruba, 708 00 Ostrava, 
IČ: 25385691, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 17345

společnost pro využití letiště Ostrava -Mošnov, a.s. v likvidaci, se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov, 
IČ: 60792914, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1001

Technické služby, a.s. slezská Ostrava, se sídlem Československé armády 877/20, Slezská Ostrava, 
710 00 Ostrava, IČ: 47674725, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, 
vložka 662

VÍTKOVICE ARéNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ: 25911368, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2600

Dceřiná společnost společnosti DPO

Do dne 1. 8. 2021 EKOVA ELECTRIC a.s., se sídlem Martinovská 3244/42, Martinov, 723 00 Ostrava, 
IČ: 28642457, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4374

seznam příspěvkových organizací k 31. 12. 2021, jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava 

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 
Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava -Muglinov, IČ: 70631808

Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova 1025/5, 700 30 Ostrava -Zábřeh, 
IČ: 70631956

Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace, Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava – Moravská Ostrava, 
IČ: 00533874
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Domov Čujkovova, Ostrava -Zábřeh, příspěvková organizace, Čujkovova 1717/25, 700 30 Ostrava -Zábřeh, 
IČ: 70631875

Domov Korýtko, příspěvková organizace, Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava -Zábřeh, IČ: 70631867

Domov Magnolie, Ostrava -Vítkovice, příspěvková organizace, Sirotčí 474/56, 703 00 Ostrava -Vítkovice, 
IČ: 70631859

Domov Iris, Ostrava – Mariánské hory, příspěvková organizace, Rybářská 1223/13, 
709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 70631824

Domov pro seniory Kamenec, slezská Ostrava, příspěvková organizace, Bohumínská 1056/71, 
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ: 70631816

Domov slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava -Poruba, 
IČ: 70631883

Domov sluníčko, Ostrava -Vítkovice, příspěvková organizace, Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava -Vítkovice, 
IČ: 70631832

Domov slunovrat, Ostrava -Přívoz, příspěvková organizace, Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava -Přívoz, 
IČ: 70631841

Dům dětí a mládeže, Ostrava -Poruba, příspěvková organizace, se sídlem Marie Majerové 1722/23, Poruba, 
708 00 Ostrava, IČ: 75080541, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, 
vložka 1047 

Firemní školka města Ostravy, příspěvková organizace, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 71294155, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl Pr, vložka 5212

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

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace, ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, 
IČ: 00097586

Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace, ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, 
IČ: 00845035

Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace, Wattova 430/5, 702 00 Ostrava -Přívoz, 
IČ: 00850021

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

Městský ateliér prostorového plánování a architektury, příspěvková organizace, Nádražní 942/17, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 08230404, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 5328

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace, ul. Čs. Legií 148/14, 701 04 Ostrava – Moravská 
Ostrava, IČ: 00100528

Ostravské muzeum, příspěvková organizace, Masarykovo náměstí č. 1/1, 728 41 Ostrava – Moravská 
Ostrava, IČ: 00097594

PLATO Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava, IČ: 71294538, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, 
vložka 5244

středisko volného času Korunka, Ostrava – Mariánské hory, příspěvková organizace, se sídlem 
Korunní 699/49, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 75080508, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 1059 
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středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 
Ostrčilova 2925/19, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 75080559, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 1027 

středisko volného času, Ostrava -Zábřeh, příspěvková organizace, se sídlem Gurťjevova 1823/8, Zábřeh, 
700 30 Ostrava, IČ: 75080516, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, 
vložka 1051 

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace, Michálkovická 2081/197, 
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ: 00373249

II.

Vztahy mezi propojenými osobami

1. Způsob ovládání

Ovládající osoba sUEZ Groupe, zjednodušená akciová společnost, má akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota činí 50,13 % základního kapitálu.

Ovládající osoba statutární město Ostrava má akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 
40,60 % základního kapitálu. 

Ovládající osoby jednají ve shodě. Řízení ovládané osoby je prováděno prostřednictvím jednotlivých orgánů 
ovládané osoby, tj. hlasováním na valné hromadě ovládané osoby a zástupci ovládajících osob v představenstvu 
a dozorčí radě ovládané osoby. 

2. Personální unie 

a)  Předsedou představenstva ovládané osoby je Ing. Tomáš Macura, MbA, který je členem zastupitelstva 
ovládající osoby – statutární město Ostrava. 

b)  Členem představenstva ovládané osoby je Mgr. Kateřina Šebestová, která je členem zastupitelstva 
ovládající osoby – statutární město Ostrava.

c)  Členem představenstva ovládané osoby je Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., který je členem zastupitelstva 
ovládající osoby – statutární město Ostrava.

d)  Předsedou dozorčí rady ovládané osoby je Mgr. Michal Mariánek, který je členem zastupitelstva 
ovládající osoby – statutární město Ostrava a ředitelem společnosti Domov IRIS, Ostrava – Mariánské Hory, 
příspěvková organizace. 

e)  Členem dozorčí rady ovládané osoby je Ing. Rostislav Řeha, který je členem zastupitelstva ovládající 
osoby – statutární město Ostrava a předsedou dozorčí rady společnosti OVANET a.s.

f)  Místopředsedou představenstva ovládané osoby je Ing. Petr Konečný, MbA, který je členem představenstva 
společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., předsedou dozorčí rady společnosti Vodohospodářská 
společnost Benešov, s.r.o., prokuristou společnosti SUEZ CZ a.s. a jednatelem společnosti SUEZ 
ENVIRONNEMENT SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o.

g)  Členem představenstva ovládané osoby byl p. Emmanuel René Germain Madelin do 25. 12. 2021, který 
byl taktéž místopředseda dozorčí rady společnosti brněnské vodárny a kanalizace, a.s., do 17. 12. 2021, 
jednatel společnosti SUEZ Water CZ s.r.o., členem představenstva společnosti SUEZ CZ a.s., místopředsedou 
představenstva společnosti SUEZ Facility a.s. a jednatelem společnosti SUEZ Technický servis s.r.o.

h)  Členem představenstva ovládané osoby je p. Dipl. Ing. Zdeněk horsák, Ph.D., který je členem 
představenstva společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., předsedou představenstva společnosti 
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., místopředsedou představenstva společnosti SUEZ CZ a.s., jednatel 
společnosti SUEZ Water CZ s.r.o. a předsedou představenstva společnosti SUEZ Facility a.s. 

i)  Místopředsedou dozorčí rady ovládané osoby je p. PhDr. Pavel Kavka, který je členem představenstva 
společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., členem představenstva společnosti Vodárny a kanalizace 
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Karlovy Vary, a.s., jednatel společnosti Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., a místopředsedou 
dozorčí rady společnosti SUEZ CZ a.s.

3. struktura propojení

3.1. Ovládající osoba sUEZ Groupe, zjednodušená akciová společnost:

a)  má akcie společnosti brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, 
IČ: 46347275, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 46,27 % základního kapitálu této osoby,

b)  má akcie společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, Doubí, 360 07 Karlovy 
Vary, IČ: 49789228, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 49,78 % základního kapitálu této osoby,

c)  má obchodní podíl společnosti Vodohospodářská společnost benešov, s.r.o., Černoleská 1600, 
256 01 Benešov, IČ: 47535865, jehož výše činí 100 % základního kapitálu této osoby,

d)  má obchodní podíl společnosti sUEZ ENVIRONNEMENT sLOVENsKÁ REPUbLIKA, s.r.o., 1. mája 11, 
911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČ: 35791535, jehož výše činí 100 % základního kapitálu této osoby,

e)  sUEZ holding belgium s.A., 1082 Brusel, Avenue Charles Quint 584 BTE 7, Belgické království, 100 % vlastní 
sUEZ Groupe, zjednodušená akciová společnost,

f)  sUEZ CZ a.s., Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 25638955, 100 % vlastní sUEZ holding 
belgium s.A., 

g)  sUEZ Facility a.s., Praha 2 – Vinohrady, Španělská 1073/10, PSČ 120 00, IČ: 60487909, 100 % vlastní 
sUEZ CZ a.s., 

h)  sUEZ Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk, IČ: 26836980, 100 % vlastní sUEZ CZ a.s. 

3.2. Ovládající osoba statutární město Ostrava:

a)  má obchodní podíl společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., Ostrava -Zábřeh, Náměstí SNP 1, PSČ: 700 30, 
IČ: 47973145, jehož výše činí 100 % základního kapitálu této osoby,

b)  má obchodní podíl společnosti Černá louka s.r.o. (dříve Ostravský informační servis, s.r.o.), Černá louka 
3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 26879280, jehož výše činí 100 % základního kapitálu této 
osoby,

c)  má akcie společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČ: 61974757, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 100 % základního kapitálu této osoby,

d)  má akcie společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., 28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
Doručovací číslo: 709 24, IČ: 47151595, jehož výše činí 100 % základního kapitálu této osoby,

e)  má obchodní podíl společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o., se sídlem Družební 576, Krásné Pole, 
725 26 Ostrava, IČ: 04707214, jehož výše činí 100 % základního kapitálu této osoby,

f)  má akcie společnosti Garáže Ostrava, a.s., Havlíčkovo nábřeží 1167/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČ: 25360817, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 50,97 % základního kapitálu této osoby,

g)  má obchodní podíl společnosti Koordinátor ODIs s.r.o., 28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČ: 64613895, jehož výše činí 50 % základního kapitálu této osoby,

h)  má akcie společnosti Krematorium Ostrava, a. s., Ostrava – Slezská Ostrava, Těšínská 710, PSČ: 710 07, 
IČ: 25393430, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 100 % základního kapitálu této osoby,

i)  má akcie společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., Technologická 372/2, Pustkovec, 
708 00 Ostrava, IČ: 25379631, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 45 % základního kapitálu této 
osoby,

j)  má obchodní podíl společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o., se sídlem Novoveská 1266/25, 
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 06094899, jehož výše činí 100 % základního kapitálu této osoby,
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k)  má akcie společnosti Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, 
IČ: 25396544, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 100 % základního kapitálu této osoby,

l)  má obchodní podíl společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 
700 30 Ostrava, IČ: 25816977, jehož výše činí 100 % základního kapitálu této osoby,

m)  má akcie společnosti OVANET a.s., Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 25857568, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota činí 100 % základního kapitálu této osoby,

n)  má obchodní podíl společnosti OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČ: 62300920, 
jehož výše činí 100 % základního kapitálu této osoby,

o)  má obchodní podíl společnosti sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., Čkalovova 6144/20, 
Poruba, 708 00 Ostrava, IČ: 25385691, jehož výše činí 100 % základního kapitálu této osoby,

p)  má akcie společnosti společnost pro využití letiště Ostrava -Mošnov, a.s. v likvidaci, č.p. 316, 742 51 Mošnov, 
IČ: 60792914, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 55 % základního kapitálu této osoby,

q)  má akcie společnosti Technické služby, a.s. slezská Ostrava, Československé armády 877/20, Slezská 
Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ: 47674725, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 100 % základního kapitálu 
této osoby,

r)  má akcie společnosti VÍTKOVICE ARéNA, a.s., Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ: 25911368, 
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 100 % základního kapitálu této osoby.

Dceřiná společnost

Do dne 1. 8. 2021 EKOVA ELECTRIC a.s., Martinovská 3244/42, Martinov, 723 00 Ostrava, IČ: 28642457, 
jejímž jediným vlastníkem byla společnost Dopravní podnik Ostrava a.s.

III.

Rozhodné období

Tato zpráva je zpracována za rozhodné období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

IV.

V posledním účetním období, tj. od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 byly mezi propojenými osobami uzavřeny 
tyto smlouvy:

a) smlouvy uzavřené mezi ovládanou a ovládající osobou:

1. Se statutárním městem Ostrava byly uzavřeny tyto smlouvy a dodatky ke smlouvě:

PRODEJ
Dodatek č. 41 ze dne 11. 2. 2021 ke Koncesní smlouvě. Dodatek upravuje zvýšení nájemného pro rok 2021 
z částky 300 867 000 Kč na částku 302 960 700 Kč v souladu s Koncesní smlouvou a dále se doplňuje v článku 
12. odstavec 12.3. o nové písmeno m), dle kterého do činnosti provozování vodárenských a kanalizačních 
služeb spadá také vydávání písemných souhlasů za město s napojením stavby dle 184a zákona č.18/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, na vodohospodářské stavby města pronajaté provozovatelem, 
přičemž je k tomu provozovatel zmocněn na základě přílohy č. 17, která je také doplněna tímto dodatkem ke 
Koncesní smlouvě. 

(Provozovatel: Ostravské vodárny a kanalizace a. s.)
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Smlouva č. sODb000559 ze dne 24. 2. 2021 rámcová o dílo – Provádění vyčistění kanalizace, vyčistění 
kanalizační přípojky, deratizaci, kamerové prohlídky kanalizace, odběr vzorků a laboratorní rozbor odpadní 
vody, měření průtoku odpadních vod nebo vyčerpání jímky technikou zhotovitele.

(Objednatel: statutární město Ostrava – městský obvod Martinov)

Smlouva č. sODb000598 ze dne 24. 6. 2021 příkazní – Vykonávání odborného technického dozoru stavebníka 
při realizaci stavby „Oprava vodovodu v ul. Alejnikovova“ v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava.

(Příkazce: statutární město Ostrava)

Smlouva č. sODb000599 ze dne 9. 7. 2021 příkazní – Vykonávání dozoru v oblasti projektové přípravy a odborný 
technický dozor stavebníka při realizaci stavby „Výtlačné potrubí sanačních vod z ÚV Nová Ves“ v k.ú. Nová 
Ves, obec Ostrava. 

(Příkazce: statutární město Ostrava)

Smlouva č. sODb000606 ze dne 21. 7. 2021 o dílo – provedení díla „Bezvýkopová oprava dvou úseků kanalizace 
v délce cca 68 m v ulicích Postranní a Lipka“ v ul. Postranní a Lipka, v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava.

(Objednatel: statutární město Ostrava – městský obvod Hošťálkovice)

Smlouva č. sODb000612 ze dne 25. 10. 2021 kupní – Prodej pozemků p.č. 431/55, ostatní plocha, jiná plocha 
a p.č. 431/56, ostatní plocha, jiná plocha, oba zapsané na LV č. 19, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava. 

(Kupující: statutární město Ostrava)

Dodatek č. 42 ze dne 10. 12. 2021 ke Koncesní smlouvě. Dodatek doplňuje smlouvu v návaznosti na výměr MF 
č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací ze dne 12. 7. 2021.

(Provozovatel: Ostravské vodárny a kanalizace a. s.)

smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod:

Číslo smlouvy Ze dne Odběratel
77320/10919 26. 1. 2021 SMO 
76279/36452 1. 2. 2021 SMO 
77345/15802 2. 2. 2021 SMO – městský obvod Polanka nad Odrou
76065/36648 17. 2. 2021 SMO
77587/30993 24. 3. 2021 SMO
76044/36429 13. 4. 2021 SMO 
77707/36255 27. 4. 2021 SMO – městský obvod Svinov
33185/12232 4. 5. 2021 SMO – městský obvod Nová ves
77844/1710 20. 5. 2021 SMO 
77983/36813 9. 6. 2021 SMO – městský obvod Poruba
78002/35119 14. 6. 2021 SMO – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
78169/36822 23. 7. 2021 SMO – městský obvod Michálkovice
78240/36863 29. 7. 2021 SMO – městský obvod Hrabová
78271/36871 4. 8. 2021 SMO – městský obvod Slezská Ostrava
78435/18017 14. 9. 2021 SMO – městský obvod Hrabová
78436/17935 14. 9. 2021 SMO – městský obvod Hrabová
76570/36525 27. 9. 2021 SMO 
76530/36509 1. 10. 2021 SMO – městský obvod Nová Bělá
78590/10919 18. 10. 2021 SMO – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
78674/36968 8. 11. 2021 SMO – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
78727/8362 11. 11. 2021 SMO – městský obvod Polanka nad Odrou 
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N Á K U P
Smlouva č. 53295 ze dne 18. 1. 2021 kupní – na koupi vodoměrů, v níž Ostravské vodárny a kanalizace a. s. 
jsou třetí stranou smlouvy, která zabezpečuje převzetí vodoměrů od prodávajícího a zastupuje kupujícího 
(statutární město Ostrava) v rámci přebírání dodávek, reklamací atd.

(Ostravské vodárny a kanalizace a. s. – jsou třetí stranou smlouvy, v níž statutární město Ostrava je kupujícím 
a Water & Heat Systems, s.r.o., prodávajícím.)

Smlouva č. 53294 ze dne 20. 1. 2021 kupní – na koupi vodoměrů, v níž Ostravské vodárny a kanalizace a. s. 
jsou třetí stranou smlouvy, která zabezpečuje převzetí vodoměrů od prodávajícího a zastupuje kupujícího 
(Statutární město Ostrava) v rámci přebírání dodávek, reklamací atd.

(Ostravské vodárny a kanalizace a. s. – jsou třetí stranou smlouvy, v níž statutární město Ostrava je kupujícím 
a Xylem Česká republika spol. s.r.o. prodávajícím.)

Dodatek č. 41 ze dne 11. 2. 2021 ke Koncesní smlouvě. Dodatek upravuje zvýšení nájemného pro rok 2021 
z částky 300 867 000 Kč na částku 302 960 700 Kč v souladu s Koncesní smlouvou a dále se doplňuje v článku 
12. odstavec 12.3. o nové písmeno m), dle kterého do činnosti provozování vodárenských a kanalizačních 
služeb spadá také vydávání písemných souhlasů za město s napojením stavby dle 184a zákona č.18/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, na vodohospodářské stavby města pronajaté provozovatelem, 
přičemž je k tomu provozovatel zmocněn na základě přílohy č. 17, která je také doplněna tímto dodatkem ke 
Koncesní smlouvě. 

(Provozovatel: Ostravské vodárny a kanalizace a. s.)

Dodatek č. 1 ze dne 19. 2. 2021 ke smlouvě č. 52239 ze dne 24. 2. 2016 o smlouvě budoucí zřízení věcného 
břemene č. 1001/C15/71, kterým se nahrazuje znění článku VII. odst. 3 smlouvy, a tím se mění doba, do kdy 
má být zahájena realizace stavby. 

(Budoucí oprávněný: statutární město Ostrava)

Smlouva č. 53311 ze dne 26. 3. 2021 darovací – dar ve výši 100 000 Kč za účelem pokrytí nákladů souvisejících 
s vybudováním a provozováním velkokapacitního očkovacího centra v Ostravě. 

(Obdarovaný: statutární město Ostrava)

Smlouva č. 53336 ze dne 14. 4. 2021 o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – stanovení podmínek pro 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojky, dešťové kanalizační přípojky 
a přípojky NN uložených v pozemku p.p.č. 646/3 v k.ú. Přívoz, obec Ostrava v rámci stavby „Umístění Icepigging 
jednotky na ÚČOV Ostrava“. 

(Vlastník: statutární město Ostrava)

Smlouva č. 53337 ze dne 14. 4. 2021 o souhlasu s provedením stavby a vypořádání závazků p.p.č. 646/3 v k.ú. 
Přívoz, obec Ostrava – jedná se o souhlas s umístěním a provedením zpevněných ploch na pozemku 
p.p.č. 646/3 v k.ú. Přívoz, obec Ostrava.

(Vlastník: statutární město Ostrava)

Smlouva č. 53354 ze dne 27. 5. 2021 o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – stanovení podmínek pro 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – kanalizace DN400 a DN300, které budou uloženy 
v pozemku p.p.č. 388/88 a p.p.č. 388/87 oba v k.ú. Zábřeh -Hulváky, obec Ostrava v rámci stavby „Oprava 
kanalizace a vodovodu v ul. Varšavská“, ke kterým jsou díky této smlouvě získána práva k jejich užívání. 

(Ostravské vodárny a kanalizace a. s. jsou třetí stranou smlouvy – investor, v níž statutární město Ostrava je 
budoucím oprávněným a VÍTKOVICE STEEL, a.s., vlastníkem.)

Dohoda č. 53348 ze dne 31. 5. 2021 o souhlasu vlastníka pozemku s umístěním a realizací stavebního 
záměru – stanovení podmínek k udělení souhlasu s realizací stavebního záměru s názvem „OPRAVA VODOVODU 
UL. BLAHOSLAVOVA“, jehož části mají být realizovány na pozemcích: 

parc. č. 1025/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1025/18 ostatní plocha, zeleň,
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parc. č. 1025/20 ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 1025/26 ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 1025/27 ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 1025/28 ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 1025/29 ostatní plocha, ostatní komunikace, 

vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

(Vlastník: statutární město Ostrava)

Dodatek č. 4 ze dne 3. 6. 2021 ke smlouvě č. 52529 ze dne 9. 8. 2017 o spolupráci při realizaci a využívání GIs 
Města, kterým se v článku IV. smlouvy nahrazují v odst. 2 písm. i), dle kterého může město poskytnout data 
OVAK a.s. Městskému ateliéru prostorového plánování a architektury, a kterým se v čl. III mění a doplňují odst. 
12–14 smlouvy, a tím se mění cenové a platební podmínky. 

(Poskytovatel: statutární město Ostrava)

Smlouva č. 53212 ze dne 9. 6. 2021 o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – stanovení podmínek pro uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vodovodního řadu D90, který bude uložen v pozemku p.p.č. 
4692 v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, v rámci stavby „Oprava vodovodu a kanalizace ul. Opavská u Zlatého Lva“, 
ke kterému jsou díky této smlouvě získána práva k jeho užívání. 

(Ostravské vodárny a kanalizace a. s. jsou třetí stranou smlouvy – investor, v níž statutární město Ostrava je 
budoucím oprávněným a Jaroslav Křibek vlastníkem.)

Smlouva č. 53213 ze dne 9. 6. 2021 o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – stanovení podmínek pro 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vodovodního řadu D90, který bude uložen v pozemku 
p.p.č. 4691/2 v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, v rámci stavby „Oprava vodovodu a kanalizace ul. Opavská 
u Zlatého Lva“, ke kterému jsou díky této smlouvě získána práva k jeho užívání. 

(Ostravské vodárny a kanalizace a. s. jsou třetí stranou smlouvy – investor, v níž statutární město Ostrava je 
budoucím oprávněným a Jaroslav Křibek a Jana Kříbková vlastníci.)

Smlouva č. 53375 ze dne 21. 7. 2021 o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – stanovení podmínek pro 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – jednotné kanalizace vč. napojení dvou uličních vpustí, 
2 přípojek jednotné kanalizace, plynovodní přípojky a přípojky NN uložených v pozemku p.p.č. 1071/1 v k.ú. 
Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, v rámci stavby „Stavební úpravy provozní budovy a garáží OVAK a.s., 
SO 02 – Objekt nízkých garáží“. 

(Vlastník: statutární město Ostrava)

Smlouva č. 53399 ze dne 16. 8. 2021 darovací a o vypořádání stavebních objektů – dar spoluvlastnického 
podílu na stavebních objektech umístěných na částech pozemku p.č. 2634/8, v k.ú. Moravská Ostrava, a to 
stavby přístupového chodníku, zábradlí, mostního objektu, nájezdové rampy k budově Finančního úřadu pro 
Moravskoslezský kraj a vstupní plato do budovy FÚ včetně schodů, přístupového chodníku k budově FÚ včetně 
opěrných betonových zídek, přístupového chodníku ke garážím včetně schodů. 

(Obdarovaný: statutární město Ostrava)

Smlouva č. 53453 ze dne 16. 11. 2021 o umístění technického zařízení – v nemovitosti, v domě č.p. 124, 
která je součástí pozemku p.č. 106/41, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, jde o pronájem části nemovitosti 
pronajímatele pro umístění technického zařízení a zdroje energie – solární panely sloužící jako přijímač 
vzdáleného odečtu vodoměrů.

(Pronajímatel: statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava -Jih)

Dodatek č. 42 ze dne 10. 12. 2021 ke Koncesní smlouvě. Dodatek doplňuje smlouvu v návaznosti na výměr MF 
č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací ze dne 12. 7. 2021.

(Provozovatel: Ostravské vodárny a kanalizace a. s.)
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b) mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými ovládajícími osobami byly uzavřeny tyto smlouvy:

1. S příspěvkovou organizací Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 
organizace, byly uzavřeny tyto smlouvy:

PRODEJ

Smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod:

Smlouva č. 75939/36419 ze dne 29. 1. 2021.

Smlouva č. 77846/36243 ze dne 21. 5. 2021.

Smlouva č. 77847/36271 ze dne 21. 5. 2021.

NÁKUP

Smlouva č. 53444 ze dne 19. 10. 2021 darovací – dar 10 000 Kč na hospodaření.

(Obdarovaný: Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace)

2. Se společností Dopravní podnik Ostrava a.s. byly uzavřeny tyto smlouvy:

PRODEJ

Smlouva č. sODb000555 ze dne 18. 3. 2021 rámcová o dílo (objednávka) – čištění koncových šachtic kanalizace 
DPO od nánosů kalu v intervalu 1x měsíčně v areálu vozovna Poruba HIM011343. 

(Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.)

Smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod:

Smlouva č. 78411/36903 ze dne 6. 9. 2021.

3. Se společností sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., byly uzavřeny tyto smlouvy:

PRODEJ

smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod:

Smlouva č. 78124/36817 ze dne 9. 7. 2021.

NÁKUP

Smlouva č. 53304 ze dne 1. 2. 2021 o užívání části nemovitosti pro umístění reklamy – za účelem umístění 
reklamy – Krytý bazén Ostrava -Poruba; Vodní svět Sareza a Letní koupaliště Ostrava -Poruba.

(Uživatel: Ostravské vodárny a kanalizace a. s.)

4. S příspěvkovou organizací Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace, byla uzavřena tato smlouva:

NÁKUP

Smlouva č. 53364 ze dne 16. 6. 2021 darovací – dar 5 000 Kč na činnost příspěvkové organizace.

(Obdarovaný: Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace)

5. S příspěvkovou organizací Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, byly uzavřeny tyto 
smlouvy:
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PRODEJ

smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod:

Smlouva č. 77474/5109 ze dne 3. 3. 2021.

NÁKUP

Smlouva č. 53456 ze dne 22. 12. 2021 darovací – dar 25 000 Kč na zdravotnické účely (prokázání koronaviru).

(Obdarovaný: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)

6. Se společností OZO Ostrava s.r.o. byl uzavřen tento dodatek:

NÁKUP

Dodatek č. 8 ze dne 4. 1. 2021 ke smlouvě o dílo č. 22330 ze dne 13. 1. 2005, kterým se nahrazují Ceníky 
v části II., III. a IV. Smlouvy. 

(Zhotovitel: OZO Ostrava s.r.o.)

7. Se společností Ostravské komunikace, a.s., byla uzavřena tato smlouva:

NÁKUP

Smlouva č. 53312 ze dne 3. 5. 2021 o podnájmu místa na sloupu veřejného osvětlení za účelem umístění 
navigačních tabulí.

(Podnájemce: Ostravské vodárny a kanalizace a. s.)

8. Se společností sUEZ Facility a.s. byl uzavřen tento dodatek:

NÁKUP

Dodatek č. 1 ze dne 18. 3. 2021 ke smlouvě č. 53111 ze dne 31. 3. 2020 o spolupráci (údržba zeleně), kterým 
se nahrazují přílohy č. 1 – č. 4 Smlouvy.

(Zhotovitel: SUEZ Facility a.s.)

9. Se společností sUEZ CZ a.s. byly uzavřeny tyto smlouvy: 

PRODEJ

Smlouva č. sODb000629 ze dne 9. 9. 2021 o spolupráci – V rámci této smlouvy smluvní strany sjednávají 
pronájem stavby technické infrastruktury na vymezené části pozemku p.č. 646/3, k.ú. Přívoz, obec Ostrava, 
v areálu ÚČOV pro umístění Technologie ICP a také provádění činností spojených s provozem a údržbou 
Technologie ICP. 

(Nájemce: SUEZ CZ a.s.)

NÁKUP

Dodatek č. 10 ze dne 29. 1. 2021 ke smlouvě č. 44578 ze dne 17. 9. 2012 o poskytování úklidových služeb, 
kterým se v článku II. nahrazuje odst. 2.1. smlouvy, a tím se mění cena za provádění sjednaných služeb. 

(Zhotovitel: SUEZ CZ a.s.) 

Dodatek č. 2 ze dne 12. 2. 2021 ke smlouvě č. 52615 ze dne 18. 12. 2017 o odběru shrabků z česlí, kterým se 
v článku V. smlouvy nahrazuje odst. 1, a tím se mění cena předmětu smlouvy. 

(Zhotovitel: SUEZ CZ a.s.)
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Smlouva č. 53322 ze dne 30. 3. 2021 o dílo – odběr a likvidace zeminy.

(Zhotovitel: SUEZ CZ a.s.) 

Dodatek č. 1 ze dne 1. 6. 2021 ke smlouvě č. 52823 ze dne 18. 12. 2018 o odběru odpadů z lapáků písku, 
kterým se v článku V. smlouvy nahrazuje odst. 1, a tím se mění cena předmětu smlouvy, v čl. IX. se nahrazuje 
věta první odst. 2, a tím se mění doba trvání smlouvy, a také v čl. IX se doplňuje odst. 7 smlouvy o zpracování 
osobních údajů. 

(Zhotovitel: SUEZ CZ a.s.)

Dodatek č. 7 ze dne 7. 6. 2021 ke smlouvě č. 23382 ze dne 17. 2. 2014 o poskytování služeb v oblasti životního 
prostředí, kterým se v příloze č. 2 smlouvy nahrazuje v článku III. odst. 3.1, a tím se mění cenové ujednání 
odpadu katalogové č. 19 09 02. 

(Zhotovitel: SUEZ CZ a.s.)

Dodatek č. 1 ze dne 22. 11. 2021 ke smlouvě č. 52296 ze dne 12. 5. 2016 rámcové o dodávkách zboží 
a poskytování datových služeb, uzavřené původně mezi společností Ostravské vodárny a kanalizace a. s. 
a společností SUEZ Water CZ, s.r.o., se sídlem Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 44851481, 
zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložka 6636, která zanikla fúzí 
sloučením s nástupnickou společností SUEZ CZ a.s., kterým se v článku XIV. nahrazuje odst. 1 smlouvy, a tím 
se mění cena předmětu smlouvy. 

(Dodavatel: SUEZ CZ a.s.)

Dodatek č. 1 ze dne 22. 11. 2021 ke smlouvě č. 52380 ze dne 7. 11. 2016 rámcové o poskytování datových 
služeb, uzavřené původně mezi společností Ostravské vodárny a kanalizace a. s. a společností SUEZ Water CZ, 
s.r.o., se sídlem Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 44851481, zapsanou v obchodním rejstříku 
u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložka 6636, která zanikla fúzí sloučením s nástupnickou společností 
SUEZ CZ a.s., kterým se v článku V. nahrazuje odst. 1, a tím se mění cena předmětu smlouvy. 

(Dodavatel: SUEZ CZ a.s.)

Dodatek č. 1 ze dne 22. 11. 2021 ke smlouvě č. 52795 ze dne 31. 10. 2018 rámcové o dodávkách zboží 
a poskytování datových služeb, uzavřené původně mezi společností Ostravské vodárny a kanalizace a. s. 
a společností SUEZ Water CZ, s.r.o., se sídlem Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 44851481, 
zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložka 6636, která zanikla fúzí 
sloučením s nástupnickou společností SUEZ CZ a.s., kterým se v článku VI. nahrazuje odst. 2 a v článku XIV. 
nahrazuje odst. 1, a tím se mění cena předmětu smlouvy. 

(Dodavatel: SUEZ CZ a.s.)

Smlouva č. 53464 ze dne 20. 12. 2021 o odběru shrabků z česlí – odběr shrabků a česlí na Ústřední čistírně 
odpadních vod, ul. Oderská 44/1106 v Ostravě -Přívoze. 

(Zhotovitel: SUEZ CZ a.s.) 

Smlouva č. 53465 ze dne 20. 12. 2021 o odběru odpadů z lapáků písku – odběr odpadů z lapáků písku na 
Ústřední čistírně odpadních vod, ul. Oderská 44/1106 v Ostravě -Přívoze. 

(Zhotovitel: SUEZ CZ a.s.) 

Dodatek č. 11 ze dne 28. 12. 2021 ke smlouvě č. 44578 ze dne 17. 9. 2012 o poskytování úklidových služeb, 
kterým se v článku II. nahrazuje odst. 2.1. smlouvy, a tím se mění cena za provádění sjednaných služeb, a také 
se v článku VI. nahrazuje odst. 6.2. smlouvy, a tím se mění doba trvání smlouvy. 

(Zhotovitel: SUEZ CZ a.s.) 

c) Právní vztahy mezi propojenými osobami 

Společnost uzavřela následující druhy smluv s propojenými osobami:

• Koncesní smlouva (v roce 2000)

• Smlouva o spolupráci při realizaci a využívání GIS Města v roce 2017 
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• Smlouva o poskytování technické pomoci a technologické licence (v roce 2013)

• Smlouva o nákupu zboží a služeb

• Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod 

• Smlouva o poskytování služeb

• Smlouva o nájmu či pronájmu

• Smlouva o podnájmu

• Smlouva o poskytování reklamních služeb 

• Smlouva o dílo

• Smlouva mandátní

• Kupní smlouva

• Smlouva o výpůjčce (v roce 2002, 2004)

• Smlouva o budoucí darovací smlouvě

• Smlouva darovací

• Smlouva o bezúplatném převodu (v roce 2002)

• Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

• Smlouva o věcném břemeni

• Smlouva o právu provést stavbu

• Smlouva o narovnání

Smlouvy byly uzavřeny za stejných obchodních podmínek pro všechny účastníky smluv. Z uzavřených smluv 
nevyplynuly výhody ani nevýhody a nevznikla žádná újma.

V.

TRANsAKCE MEZI PROPOJENÝMI OsObAMI 
PLNĚNÍ A PROTIPLNĚNÍ

P R O D E J

společnost Ostravské vodárny a kanalizace a. s. prodává
(výrobky, zboží nebo služby) propojeným osobám.

Následuje přehled transakcí uskutečněných v roce 2021 
(částky uvedeny bez DPH, zálohové platby – částky uvedeny s DPH).

Propojená osoba Popis obchodních transakcí Kč

AKORD & POKLAD, s.r.o. vodné a stočné 211 420,02

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. prodej vodoměrů 15 495,05

Černá louka s.r.o. čištění kanalizačních řadů a přípojek 1 947,31

Černá louka s.r.o. výměna hydrantu a šoupáku v areálu 
Výstaviště Černá louka 6 352,00

Černá louka s.r.o. zřízení vodovodní přípojky 15 299,00
Celkem 23 598,31

Černá louka s.r.o. vodné a stočné 314 224,52
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Propojená osoba Popis obchodních transakcí Kč

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava, příspěvková organizace vodné a stočné 1 214 010,00

Dětské centrum Domeček, příspěvková 
organizace čištění kanalizačních řadů a přípojek 5 547,30

Dětské centrum Domeček, příspěvková 
organizace

odběr vzorků odpadních vod, laboratorní 
rozbor 5 437,44

Celkem 10 984,74

Dětské centrum Domeček, příspěvková 
organizace vodné a stočné 138 506,36

Divadlo loutek Ostrava, příspěvková org. vodné a stočné 41 678,97

Divadlo loutek Ostrava, příspěvková org. vodné a stočné dohad. výnosy odpov. 
přij. zál. 56 400,00

Domov pro seniory Kamenec, Slezská 
Ostrava, příspěvková organizace vodné a stočné 739 960,89

Domov Slunovrat, Ostrava -Přívoz, 
příspěvková organizace vyčerpání septiku, žump a jiných 21 321,86

Domov Slunovrat, Ostrava -Přívoz, 
příspěvková organizace vodné a stočné 633 689,99

Domov Čujkovova, Ostrava -Zábřeh, 
příspěvková organizace vodné a stočné 1 139 923,37

Domov Čujkovova, Ostrava -Zábřeh, 
příspěvková organizace

vodné a stočné dohad. výnosy odpov. 
přij. zál. 1 282 800,00

Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková 
organizace čištění kanalizačních řadů a přípojek 4 074,51

Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková 
organizace vodné a stočné 2 091 117,29

Domov Korýtko, příspěvková organizace vodné a stočné 1 079 057,28

Domov Iris, Ostrava – Mariánské Hory, 
příspěvková organizace vodné a stočné 348 338,09

Domov Iris, Ostrava – Mariánské Hory, 
příspěvková organizace

vodné a stočné dohad. výnosy odpov. 
přij. zál. 445 200,00

Domov Magnolie, Ostrava -Vítkovice, 
příspěvková organizace vodné a stočné 242 240,01

Domov Sluníčko, Ostrava -Vítkovice, 
příspěvková organizace vyčerpání septiku, žump a jiných 2 695,46

Domov Sluníčko, Ostrava -Vítkovice, 
příspěvková organizace vodné a stočné 994 696,32
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Propojená osoba Popis obchodních transakcí Kč

Dopravní podnik Ostrava a.s. čištění kanalizačních řadů a přípojek 4 224,51

Dopravní podnik Ostrava a.s.
dodávka elektrické energie z provozovny 
ÚV Nová Ves do usměrňovací stanice 
„Měnírna Nová Ves“

96,00

Dopravní podnik Ostrava a.s. kamerový průzkum, prošetření kanalizace, 
kanalizačních přípojek 88 553,66

Dopravní podnik Ostrava a.s. podnájem části budovy na pozemku 
p.č. 164, k.ú. Nová Ves u Ostravy 108 803,16

Dopravní podnik Ostrava a.s. zpracování projektové dokumentace 48 900,00
Dopravní podnik Ostrava a.s. vyčerpání septiku, žump a jiných 268 684,43
Celkem 519 261,76

Dopravní podnik Ostrava a.s. vodné a stočné 3 321 077,09

Dopravní podnik Ostrava a.s. vodné a stočné dohad. výnosy odpov. 
přij. zál. 32 400,00

Dům dětí a mládeže Ostrava -Poruba, 
příspěvková organizace čištění kanalizačních řadů a přípojek 2 722,71

Dům dětí a mládeže Ostrava -Poruba, 
příspěvková organizace vodné a stočné 12 078,01

Dům dětí a mládeže Ostrava -Poruba, 
příspěvková organizace

vodné a stočné dohad. výnosy odpov. 
přij. zál. 20 400,00

Dům kultury města Ostravy, a.s. čištění kanalizačních řadů a přípojek 5 547,30

Dům kultury města Ostravy, a.s. vodné a stočné 211 103,60

EKOVA ELECTRIC a.s. vodné a stočné 3 705,46

Garáže Ostrava, a.s. vodné a stočné 13 922,95

Garáže Ostrava, a.s. vodné a stočné dohad. výnosy odpov.
přij. zál. 19 200,00

Knihovna města Ostravy, příspěvková 
organizace vodné a stočné 129 453,56

Knihovna města Ostravy, příspěvková 
organizace

vodné a stočné dohad. výnosy odpov.
přij. zál. 144 400,00

Koordinátor ODIS s.r.o. vodné a stočné -1 676,36

Lidová konzervatoř a Múzická škola, 
příspěvková organizace vodné a stočné 24 607,27

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace čištění kanalizačních řadů a přípojek 7 250,01

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace kamerový průzkum, prošetření kanalizace 3 842,97

Celkem 11 092,98
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Propojená osoba Popis obchodních transakcí Kč

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace vodné a stočné 5 914 778,26

Moravskoslezské inovační centrum 
Ostrava, a.s. vodné a stočné 226 527,32

Národní divadlo moravskoslezské, 
příspěvková organizace čištění kanalizačních řadů a přípojek 1 674,55

Národní divadlo moravskoslezské, 
příspěvková organizace odběr vzorků a laboratorní rozbor 11 633,28

Národní divadlo moravskoslezské, 
příspěvková organizace vyčerpání septiku, žump a jiných 7 362,72

Celkem 20 670,55

Národní divadlo moravskoslezské, 
příspěvková organizace vodné a stočné 381 178,85

Národní divadlo moravskoslezské, 
příspěvková organizace

vodné a stočné dohad. výnosy odpov. 
přij. zál. 431 400,00

Ostravské komunikace, a.s. čištění kanalizačních řadů a přípojek 42 907,13

Ostravské komunikace, a.s. kamerový průzkum, prošetření kanalizace, 
kanalizačních přípojek 23 278,36

Ostravské komunikace, a.s. oprava kanalizační šachtice 17 850,00
Ostravské komunikace, a.s. prodej materiálu 4 238,89

Ostravské komunikace, a.s. vyhledání vodovodních a kanalizačních 
potrubí 23 884,41

Celkem 112 158,79

Ostravské komunikace, a.s. vodné a stočné 1 199 995,47

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. vyčerpání septiku, žump a jiných 3 257,30

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. vodné a stočné 29 655,56

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. vodné a stočné dohad. výnosy odpov. 
přij. zál. 32 400,00

Ostravské muzeum, příspěvková organizace vodné a stočné 29 012,73

OVANET a.s. nájem nebytových prostor v budově 
vodárny v Ostravě – Nové Vsi 16 019,01

OVANET a.s. podnájem části vodojemu „B“ – ul. Okrajní 
pro umístění telekomunikačního zařízení 7 431,28

Celkem 23 450,29

OVANET a.s. vodné a stočné 23 610,03

OVANET a.s. vodné a stočné dohad. výnosy odpov.
přij. zál. 13 000,00

OZO Ostrava s.r.o. dovoz a čištění koncentrovaných odpadních 
vod 3 078 987,10

OZO Ostrava s.r.o. odběr elektrické energie ul. Na Heleně 12 967,07



VÝROČNÍ ZPRÁVA | 2021

48

Propojená osoba Popis obchodních transakcí Kč

OZO Ostrava s.r.o. pronájem pozemku kalových polí 76 000,00
Celkem 3 167 954,17

OZO Ostrava s.r.o. vodné a stočné 380 569,04

PLATO Ostrava, příspěvková organizace vodné a stočné 27 926,11

PLATO Ostrava, příspěvková organizace vodné a stočné dohad. výnosy odpov. 
přij. zál. 34 800,00

Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o. pronájem HN 7 744,95

Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o.

provozování kanalizačních služeb – 
odvádění odpad. vod, údržba a opravy 24 804,00

Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o. vyčerpání septiku, žump a jiných 15 270,92

Celkem 47 819,87

Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o. vodné a stočné 10 894 144,55

Středisko volného času, Ostrava – Moravská 
Ostrava, příspěvková organizace vodné a stočné 18 204,56

Středisko volného času Korunka,  
Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková 
organizace

vodné a stočné 44 036,66

Středisko volného času Korunka,  
Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková 
organizace

vodné a stočné dohad. výnosy odpov.
přij. zál. 51 500,00

Středisko volného času Ostrava -Zábřeh, 
příspěvková organizace vodné a stočné 36 760,89

SUEZ CZ a.s. čištění kanalizačních řadů a přípojek 29 995,48
SUEZ CZ a.s. čištění koncentrovaných odpadních vod 4 861 235,17

SUEZ CZ a.s.
jeřábnické práce při manipulaci a vykládce 
zařízení technologie ice-pigging v areálu 
ÚČOV v Ostravě

4 939,60

SUEZ CZ a.s. kamerový průzkum, prošetření kanalizace, 
kanalizačních přípojek 3 886,73

SUEZ CZ a.s. náklady spojené s účasti na soutěži BOZP 
(Extraliga bezpečnosti) 105 000,00

SUEZ CZ a.s. podnájem pozemků kalových polí 27 377,72
SUEZ CZ a.s. prošetření dešťové kanalizace 823,17
Celkem 5 033 257,87

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava čištění kanalizačních řadů a přípojek 20 459,99
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava kamerový průzkum 7 183,38
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava laboratorní rozbor 2 887,52

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava vyhledání vodovodních a kanalizačních 
potrubí 3 602,67
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Technické služby, a.s. Slezská Ostrava zřízení vodovodní přípojky 2 784,00
Celkem 36 917,56

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava vodné a stočné 109 016,30

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava vodné a stočné dohad. výnosy odpov. 
přij. zál. 112 200,00

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. vyhledání vodovodních a kanalizačních 
potrubí 853,76

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. vodné a stočné 1 969 107,25

Zoologická zahrada a botanický park 
Ostrava, příspěvková organizace čištění kanalizačních řadů a přípojek 75 536,38

Zoologická zahrada a botanický park 
Ostrava, příspěvková organizace kamerový průzkum 13 703,16

Zoologická zahrada a botanický park 
Ostrava, příspěvková organizace vyčerpání septiku, žump a jiných 67 933,65

Zoologická zahrada a botanický park 
Ostrava, příspěvková organizace vytyčení vodovodní přípojky 1 625,54

Celkem 158 798,73

Zoologická zahrada a botanický park 
Ostrava, příspěvková organizace vodné a stočné 843 332,61

Statutární město Ostrava aktualizace stanovisek o existenci sítí 
a rozpočtu 12 000,00

Statutární město Ostrava autorský dozor pro realizaci stavby 12 000,00
Statutární město Ostrava čištění kanalizačních řadů a přípojek 117 164,58
Statutární město Ostrava dovoz vody 5 904,33
Statutární město Ostrava evidence pronajatého majetku 120 000,00

Statutární město Ostrava kamerový průzkum, prošetření kanalizace, 
kanalizačních přípojek 63 492,00

Statutární město Ostrava materiál pro napojení vod. přípojek 672 109,09
Statutární město Ostrava napojení na hydrant a odběr vody 2 294,08
Statutární město Ostrava obnovení dodávky vody 1 983,36
Statutární město Ostrava odběr vzorků a laboratorní rozbor 2 595,84
Statutární město Ostrava oprava kanalizace 892 826,44
Statutární město Ostrava oprava kanalizačního poklopu 54 197,56
Statutární město Ostrava oprava kanalizačních šachtic 168 956,34
Statutární město Ostrava oprava uličních vpustí 122 252,56
Statutární město Ostrava oprava vodovodu 976 014,00
Statutární město Ostrava opravy vodovodních přípojek 2 874,00
Statutární město Ostrava osazení podružného vodoměru 981,84
Statutární město Ostrava pročištění propustku 26 748,80
Statutární město Ostrava prodej el. energie 1 303,35
Statutární město Ostrava pronájem hydrantového nástavce 2 391,09
Statutární město Ostrava přezkoušení vodoměru 4 028,91
Statutární město Ostrava vyčerpání septiku, žump a jiných 49 479,86
Statutární město Ostrava vyhledání úniku vody 12 200,79
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Statutární město Ostrava vyhledání vodovodních a kanalizačních 
potrubí 1 707,52

Statutární město Ostrava výkon investorské a inženýrské činnosti 3 599 952,80
Statutární město Ostrava výkon technického dozoru 68 000,00
Statutární město Ostrava výměna vod. přípojek 236 739,44
Statutární město Ostrava výměna vodoměru 5 519,00
Statutární město Ostrava vypracování provozního řádu 7 000,00

Statutární město Ostrava zpracování a aktualizace projektové 
dokumentace 237 500,00

Statutární město Ostrava zpracování znaleckého posudku 5 500,00
Statutární město Ostrava zrušení vodovodního potrubí 78 931,56
Statutární město Ostrava zřízení a zrušení vodovodních přípojek 22 668,90
Statutární město Ostrava zřízení kanalizačních přípojek 33 027,00
Celkem 7 620 345,04

Statutární město Ostrava vodné a stočné 64 793 915,97

Statutární město Ostrava vodné a stočné dohad. výnosy 
odpov. přij. zál. 23 449 960,00

KRÁTKODObé POhLEDÁVKY

Z výše uvedených transakcí vyplynuly následující krátkodobé pohledávky za propojenými osobami 
k 31. 12. 2021:

Propojená osoba

statutární město Ostrava
pohledávky z obchodního styku 374 876,00 Kč s DPh
z toho za vodné a stočné 299 654,00 Kč s DPH
ostatní práce a služby 75 222,00 Kč s DPH 

sUEZ CZ a.s. 
pohledávky z obchodního styku  457 652,00 Kč s DPh
z toho za čištění odpadních vod 434 662,00 Kč s DPH
pronájem pozemku 10 890,00 Kč s DPH 
účast v soutěži BOZP  12 100,00 Kč s DPH 

Ostatní pohledávky, půjčky ani zálohy za těmito propojenými osobami k 31. 12. 2021 nebyly.
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N Á K U P

společnost Ostravské vodárny a kanalizace nakupuje

výrobky, zboží a služby od propojených osob v rámci své běžné činnosti.

Následuje přehled transakcí uskutečněných v roce 2021 (částky bez DPH).

Propojená osoba Popis obchodních transakcí Kč

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. oprava, regulace, ověření a kalibrace 
vodoměrů 1 681 704,46

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava, příspěvková organizace

dar na sociální účely, kulturní a volnočasové 
aktivity klientů 10 000,00

Dopravní podnik Ostrava a.s. vytýčení kabelů 3 865,00

Dům kultury města Ostravy, a.s. nájem nebyt. prostor – tlakové stanice 6 000,00

Knihovna města Ostravy, příspěvková 
organizace dar na činnost příspěvkové organizace 5 000,00

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace dar na zdravotnické účely 25 000,00

Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. čištění a zimní údržba 11 099,40
Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. elektromontážní práce 18 561,71
Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. opravy komunikace 208 916,67
Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. vytyčení sítí 13 600,00
Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. zabezpečení prací na ul. Místecká 7 530,00
Celkem 259 707,78

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. mýcení náletů, kácení stromů 48 580,00

Ostravské komunikace a.s. dodávka el. energie do zařízení OVAK a.s. 
v kolektoru pod Svinovskými mosty 1 367,53

Ostravské komunikace a.s. podnájem místa na stožárech VO za účelem 
umístění reklamy 31 500,00

Celkem  32 867,53

OVANET a.s. podnájem místa pro umístění zařízení pro 
dálkové odečty 21 600,00

OVANET a.s. poskytování služeb el. komunikací 562 000,00
OVANET a.s. vyjádření k existenci sítí, vytyčení 2 000,00
Celkem 585 600,00

OZO Ostrava s.r.o. odvoz, odstranění a likvidace odpadu 237 948,00
OZO Ostrava s.r.o. odběr substrátu 142 653,00
Celkem 380 601,00

Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy s.r.o. pronájem reklamních ploch 120 000,00
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Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy s.r.o. pronájem areálové kanalizace 24 800,04

Celkem  144 800,00

SUEZ CZ a.s. náklady na školení HAZOP 8 800,00
SUEZ CZ a.s. odběr kalů 33 884 347,85
SUEZ CZ a.s. odstranění odpadu a úklidové práce 4 597 098,14

SUEZ CZ a.s. poměrná část nákladů na SUEZ pojistný 
program 426 297,54

SUEZ CZ a.s. poskytování datových služeb 8 766 249,60
Celkem 47 682 793,13

SUEZ Facility a.s. kosení zeleně včetně sběru, údržba lesního 
porostu, mýcení dřevin, hrabání 1 882 729,50

SUEZ Groupe, zjednodušená akciová 
společnost technická pomoc 7 348 600,00

Statutární město Ostrava
dar za účelem pokrytí nákladů souvisejících 
s vybudováním a provozováním 
velkokapacitního očkovacího centra

100 000,00

Statutární město Ostrava poskytování dat GISMO 444 919,16
Statutární město Ostrava nájem vodohospodářského majetku 302 960 700,00
Statutární město Ostrava nájem tlakové stanice, pozemku 30 083,00
Statutární město Ostrava pronájem kolektorů 9 365 989,76

Statutární město Ostrava pronájem části nemovitosti za účelem 
umístění zařízení pro rádiové odečty 35 789,52

Celkem  312 937 481,44

Vodohospodářská společnost Benešov, 
s.r.o. porada ekonomů 36 087,37

KRÁTKODObé ZÁVAZKY

K 31. 12. 2021 měla společnost následující krátkodobé závazky k propojeným osobám:

Propojená osoba

statutární město Ostrava 30 548 537,25 Kč s DPh 
za nájem vodohospodářského majetku    

sUEZ CZ a.s. 3 114 268,63 Kč s DPh 
za likvidaci odpadů 179 878,39 Kč s DPH 
za odběr kalu 2 636 864,31 Kč s DPH 
za úklidové práce   297 525,93 Kč s DPH

sUEZ Facility a.s. 37 243,80 Kč s DPh
za údržbu zeleně
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DLOUhODObé ZÁVAZKY

Společnost neměla k 31. 12. 2021 vůči propojeným osobám dlouhodobé závazky. 

Vedení společnosti se domnívá, že veškeré transakce s propojenými osobami byly uskutečněny za běžných 
obchodních podmínek.

VI.

V zájmu propojených osob byly učiněny tyto jiné právní úkony:

Se společností sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., Čkalovova 6144/20, Poruba, 708 00 
Ostrava, IČ: 25385691,

byly provedeny tyto zápočty:

- dne 18. 01. 2021 zápočet ve výši 2 066,67 Kč bez DPH, to je 2 501,00 Kč s DPH,

- dne 10. 02. 2021 zápočet ve výši 2 066,67 Kč bez DPH, to je 2 501,00 Kč s DPH,

- dne 10. 03. 2021 zápočet ve výši 2 066,67 Kč bez DPH, to je 2 501,00 Kč s DPH,

- dne 19. 04. 2021 zápočet ve výši 2 066,67 Kč bez DPH, to je 2 501,00 Kč s DPH,

- dne 07. 05. 2021 zápočet ve výši 2 066,67 Kč bez DPH, to je 2 501,00 Kč s DPH,

- dne 11. 06. 2021 zápočet ve výši 2 066,67 Kč bez DPH, to je 2 501,00 Kč s DPH,

- dne 12. 07. 2021 zápočet ve výši 2 066,67 Kč bez DPH, to je 2 501,00 Kč s DPH,

- dne 17. 08. 2021 zápočet ve výši 2 066,67 Kč bez DPH, to je 2 501,00 Kč s DPH,

- dne 09. 09. 2021 zápočet ve výši 2 066,67 Kč bez DPH, to je 2 501,00 Kč s DPH,

- dne 14. 10. 2021 zápočet ve výši 2 066,67 Kč bez DPH, to je 2 501,00 Kč s DPH,

- dne 11. 11. 2021 zápočet ve výši 2 066,67 Kč bez DPH, to je 2 501,00 Kč s DPH,

- dne 06. 12. 2021 zápočet ve výši 2 066,67 Kč bez DPH, to je 2 501,00 Kč s DPH.

Celková započtená částka činí: 24 800,04 Kč bez DPh, to je 30 012,00 Kč s DPh.

VII.

V zájmu nebo na popud propojených osob nebyla přijata ani uskutečněna ovládanou osobou žádná opatření.

VIII.

Ovládanou osobou byla poskytnuta plnění v souladu s uzavřenými smlouvami a byla obdržena příslušná 
protiplnění. 

IX.

S ohledem na prověřené právní vztahy mezi ovládanou osobou, ovládajícími a propojenými osobami je zřejmé, 
že v důsledku uzavřených smluv, jiných právních úkonů či ostatních opatření uzavřených, učiněných či přijatých 
ovládanou osobou v účetním období 2021 v zájmu nebo na popud jednotlivých ovládajících a propojených osob 
nevznikla ovládané osobě žádná újma. V rozhodném období ze vztahů mezi ovládanými osobami nevznikly 
výhody nebo nevýhody a neplynou pro ovládanou osobu rizika.
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X.

Tato zpráva se po jejím schválení představenstvem stane součástí výroční zprávy. 

V Ostravě dne 14. března 2022 

 Ing. Petr Konečný, MbA Mgr. Kateřina Šebestová 
 místopředseda představenstva  člen představenstva   
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