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Vážené dámy, vážení pánové, obchodní partneři,

rok 2018 představoval pro obchodní společnost Ostravské 

městské lesy a zeleň, s.r.o. zásadní posun při naplňování stra-

tegie rozvoje společnosti, která byla schválena zastupiteli Sta-

tutárního města Ostravy již v závěru roku 2017.

Cílem této strategie je snaha managementu stát se silnou ko-

munální obchodní společnosti, poskytující Statutárnímu městu 

Ostrava komplexní služby v oblasti péče o veřejnou městskou 

zeleň, městské lesy a v neposlední řadě v poskytování eduka-

tivních služeb základním školám celé ostravské aglomerace.

Počínaje rokem 2018 obchodní společnost Ostravské městské 

lesy a zeleň, s.r.o. implementovala novou strukturu své pod-

nikatelské činnosti, která vyústila ve vstup společnosti k datu  

1. 1. 2018 do tzv. režimu In – House.

Z tohoto pohledu můžeme rok 2018 označit pro obchodní 

společnost Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., za rok prů-

lomový, v němž dochází k naprostému procentuálnímu obratu 

poměru tržeb ve prospěch komunální činnosti, kdy více než 

80 % objemu tržeb bylo dosaženo ve službách pro zřizovatele 

a jím ovládané veřejné zadavatele.

Pro management obchodní společnosti Ostravské městské 

lesy a zeleň, s.r.o. byl tento krok, znamenající vstup do tzv. 

režimu In – House, velice riskantní, jelikož  obchodní společ-

nost musela částečně opustit svou dlouhodobě budovanou 

pozici v komerční sféře. Do té doby se procentuální poměr 

tržeb v komunální a komerční sféře pohyboval okolo 85 % ve 

prospěch sféry komerční.

O to více nás těší, že všechny ekonomické parametry, včetně 

jmenovitých úkolů nastavených zakladatelem, to je Statutár-

ním městem Ostrava pro rok 2018 prostřednictvím Podnika-

telského plánu, byly obchodní společnosti splněny. Plánovaný 

hospodářský výsledek ve výši 416 tis. Kč byl překročen a do-

sáhl úrovně 1 406 tis. Kč.

Výsledek je o to cennější, jelikož došlo,  jako v předcházejících 

osmi létech k výraznému zašetření těžebního fondu. Plánova-

ná těžba dříví pro rok 2018 ve výši 6000 m3 byla naplněna 

pouze na 70 % a dosáhla úrovně 4255 m3. Snížení pláno-

vané těžby dříví od roku 2010 do konce roku 2018 činí úcty-

hodných 15 539 m3. Výpadek v tržbách za dříví způsobený 

snížením objemu těžby dříví v lesích v majetku Statutárního 

města Ostravy v roce 2018, byl nahrazen tržbami za služby 

realizované v údržbě zeleně.

Na základě této uvedené statistiky je zcela zřetelné, že mana-

gement společnosti z pohledu lesnického hospodaření klade 

dlouhodobě  důraz na podporu celospolečenských funkcí lesů 

na úkor funkce hospodářské. Naší prioritou je uplatňování še-

trného způsobu hospodaření, rozvíjení estetické a rekreační 

hodnoty lesů v majetku Statutárního města Ostravy. 

Pokud máme i do budoucna tento způsob hospodaření prak-

tikovat, potřebuje obchodní společnost výrazně posílit svou 

pozici v oblasti údržby veřejné zeleně v rámci Statutárního 

města Ostravy. Právě tento segment činnosti je tím klíčovým 

ekonomickým pilířem. o něž se opírá výše uvedená strategie 

obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o..

S odstupem času, a to při bilancování výsledku hospodaření 

obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., 

za rok 2018 můžeme konstatovat, že se managementu spo-

lečnosti podařilo počáteční kroky navržené transformace 

zvládnout a že do roku 2019 vstupujeme jako ekonomicky i 

provozně stabilizovaná obchodní společnost, která je schop-

na svému zakladateli a zákazníkovi nabídnout kvalitní služby 

v oblasti odborné správy lesů a stejně tak kvalitní a komplexní 

služby v oblasti údržbě zeleně.

Dovolte mi závěrem poděkovat jménem obchodní společnosti 

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., všem obchodním part-

nerům za spolupráci v roce 2018. Poděkování patří zároveň 

členům dozorčí rady, členům Rady Statutárního města Ostra-

vy, jakož i všem spolupracujícím odborům magistrátu.

                       Ing. Vladimír Blahuta
     
                                        Jednatel společnosti

    Úvodní slovo jednatele společnosti
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      Úvodní slovo předsedy dozorčí rady

Vážené dámy, vážení pánové, obchodní partneři,

úvodem svého krátkého hodnocení roku 2018, bych chtěl 

konstatovat, že jsem velice rád, že právě naše dozorčí rada 

stála u prosazení  strategického materiálu, týkajícího se rozvo-

je obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., 

schváleného zastupiteli Statutárního města Ostravy  závěrem 

roku 2017. Dozorčí rada se naprosto shodla se záměry mana-

gementu společnosti orientovat se ve svém předmětu pod-

nikání především na výkon činností vykonávaných pro svého 

zakladatele a jím ovládané právnické osoby.

Jsem přesvědčen, že tímto krokem, jenž znamenal vstup 

společnosti do tzv. režimu In – House, se otevírá nová cestu 

managementu společnosti k mnohem širšímu naplňování zá-

měrů, pro něž byla tato městská společnost před pětadvaceti 

lety zřízena.

Samozřejmě že dozorčí rada v uplynulém roce s napětím 

sledovala vývoj situace v této městské společnosti, a to zda 

se jí podaří vyrovnat s přechodem své podnikatelské činnos-

ti z oblasti komerční do oblasti komunální. Pokud hovoříme 

o tomto přechodu, máme tím na mysli především rozšíření 

objemů poskytovaných služeb v údržbě veřejné zeleně v ko-

munálním sektoru na úkor poskytovaných služeb v sektoru 

komerční lesnické činnosti.

Jsem velice rád, že se postupně daří městské společnosti 

přesvědčit mnohé zadavatele prací, že tato městská společ-

nost je garantem seriózního jednání a garantem vysoké kvali-

ty poskytovaných sužeb, o čemž svědčí růst objemů zakázek 

v oblasti údržby zeleně, a to jak ze strany Statutárního města 

Ostravy, tak jednotlivých městských obvodů a jimi řízených 

společností.

Dovolte mi při bilancování roku 2018 krátké zastavení u hos-

podářského výsledků, dosaženého touto městskou společ-

nosti za uplynulý rok. Plánovaný hospodářský výsledek ve výši 

416 tis. Kč byl výrazně překročen a dosáhl úrovně  1 406 tis. 

Kč, přičemž společnost vrátila do rezervního fondu pěsteb-

ní činnosti částku 2 400 tis. Kč. Pozitivní dopad do hospo-

dářského výsledku mělo především překročení plánovaných 

tržeb za služby v komunální sféře. Dle plánu pro rok 2018 

měla společnost v tomto segmentu služeb plánovaný objem 

tržeb ve výši 13 270 tis. Kč. Ve skutečnosti dosáhla objemu 

27 423 tis. Kč. 

Za úspěch managementu společnosti lze bezesporu pokládat 

i to, že společnost byla schopna ze své podnikatelské činnosti 

vygenerovat finanční prostředky na pokrytí nákladů pěstební 

činnosti, kterou tvoří pestrá škála výkonů, souvisejících s ob-

novou a výchovou lesních porostů.

Z postu předsedy dozorčí rady obchodní společnosti Ost-

ravské městské lesy a zeleň, s.r.o., bych chtěl na základě její 

kontrolní činnosti deklarovat, že lesní majetek ve vlastnictví 

Statutárního města Ostravy, svěřený do správy této městské 

společnosti je spravován s péči řádného hospodáře. Na tomto 

lesním majetku jsou managementem společnosti dlouhodobě 

podporovány ve větší míře celospolečenské funkce lesů, na 

úkor funkce ryze hospodářské. Cíl je kladen především na za-

jištění rekreačních funkcí lesů. 

Rovněž i ostatní nemovitý majetek ve vlastnictví Statutárního 

města Ostravy, který má společnost ve správě je spravován 

s náležitou péči a v souladu s představami zřizovatele.

Dozorčí rada při své kontrolní činnosti v uplynulém roce ne-

shledala žádné závažné nedostatky, týkající se řízení a vedení 

společnosti. V rámci svých pravidelných zasedání dohlížela na 

výkon činnosti jednatele a může konstatovat, že ani v tomto 

případě nebyly shledány žádné závažné nedostatky. Součástí 

projednávaných materiálů byly pravidelné zprávy o hospodář-

ských výsledcích za jednotlivá účetní období a podklady týka-

jící se naplňování hlavních parametrů podnikatelského plánu.

Samostatnou částí Výroční zprávy je příloha o činnosti dozorčí 

rady, jejímž obsahem jsou všechna témata projednávána na 

jednotlivých zasedáních dozorčí rady v roce 2018.

Dozorčí rada zároveň konstatuje, že prozkoumala v souladu 

se stanovami společnosti řádnou účetní závěrku za rok 2018, 

včetně zprávy auditora. Dozorčí rada dále projednala zprávu o 

vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018 a může kon-

statovat, že z tohoto pohledu nebyly shledány žádné nedo-

statky. Dozorčí rada se rovněž zabývala návrhem společnosti, 

týkající se rozdělení zisku za účetní rok 2018. Přijala k uvede-

ným bodům své Usnesení a učinila závěrečné doporučení ve 

vztahu k vlastníku této společnosti, to znamená Statutárnímu 

městu Ostrava.

Dovolte mi závěrem poděkovat všem členům dozorčí rady 

za součinnost a spolupráci v uplynulém roce. Poděkování 

patří rovněž managementu společnosti, stejně jako jejím za-

městnancům za dosažené hospodářské a pracovní výsledky 

v uplynulém roce.

                         Mgr. Radim Žebrák
     
                                      Jpředseda dozorčí rady
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IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE  SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ FIRMA Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

SÍDLO  Antonína Brože 3124/2, Ostrava – Zábřeh

IČ 25816977

PRÁVNÍ FORMA společnost s ručením omezeným

DATUM VZNIKU 2. července 1998

ZÁPIS V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU OR Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18537

SPOLEČNÍK Statutární město Ostrava

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

STATUTÁRNÍ ORGÁN – JEDNATEL Ing. Vladimír Blahuta

DOZORČÍ RADA VE SLOŽENÍ KE DNI 31. 12. 2018:

PŘEDSEDA Mgr. Radim Žebrák

MÍSTOPŘEDSEDA RNDr. Mgr. Marie Staňková, Ph.D.

ČLEN  Petr Veselka

HLAVNÍ  PŘEDMĚTY  PODNIKÁNÍ

 l  odborná správa lesního majetku

 l  služby v oblasti lesnictví

 l  služby v oblasti údržby zeleně  

 l  těžba, zpracování, výkup a obchod surovým dřívím

 l  dřevařská výroba, prodej řeziva a výrobků ze dřeva

 l  silniční nákladní motorová doprava

 l  technické poradenství v oblasti lesnictví 

 l  projektová činnost ve výstavbě

 l  lesní školkařství

 l  pořádání odborných kurzů a školení včetně lektorské činnosti

      Základní údaje o společnosti
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                            Zpráva o vývoji společnosti za rok 2018

Společnost v roce 2018 nakročila již do druhé půle třetí 

dekády své existence a podíváme-li se zpět, byl to rok 

mimořádně důležitý, ne-li přelomový. Ano, tento rok byl 

ve znamení zásadních změn a velkých očekávání, který-

mi se v těchto, z lesnického pohledu nejistých dobách, 

vyznačoval. Společnost totiž po dlouhých letech opustila 

zažitý model svého fungování a vydala se na novou, pro ni 

doposud neznámou cestu tzv. in-house režimu, na kterou 

vykročila sice trochu s obavami, ale zcela odhodlaně, aby 

prosazovala svůj ambiciózní plán. Připomeňme si tedy ješ-

tě jednou podstatné okamžiky roku 2018.  

Na úvod je třeba se nejdříve zmínit o stavu lesů v České 

republice. Ty jsou na mnoha místech v posledních letech 

silně poškozovány suchem a následně decimovány hmyzí-

mi škůdci, reprezentovanými nejčastěji kůrovci. Rok 2018 

bohužel nebyl výjimkou. Naopak byl od roku 2015 dalším 

suchým rokem v řadě. Výrazný srážkový deficit v kom-

binaci s nerovnoměrně rozloženými srážkami v průběhu 

roku způsobují nevratná poškození lesů. Takto postižené 

smrkové porosty usychají a hynou. Nepříznivé klimatické 

podmínky se tak podstatnou měrou podepsaly na situaci 

v lesnictví a mají za následek téměř kolaps lesního hospo-

dářství. Toto vše způsobilo vlastníkům lesa na zasažených 

územích obrovské problémy. Dříve se většinou potýkali 

jen s komplikacemi, spojenými s odbytem dříví. Nyní však 

k tomu přibyl i nedostatek sadebního materiálu. V reakci 

na vzniklou situaci totiž zcela zásadním způsobem změnil 

svůj postoj k obnově lesa státní podnik Lesy České repub-

liky, který obhospodařuje dominantní výměru lesů v ČR. 

Na úkor smrku začal masivně vysazovat listnaté dřeviny, 

zejména buk. Okamžitě se tento přístup promítl do ne-

dostatku reprodukčního materiálu a vznikla panika. Pěsti-

telé ve školkařském sektoru nebyli schopni na nečekanou 

změnu v orientaci na preferovanou druhovou skladbu včas 

zareagovat. Díky dlouhodobě udržovaným vztahům s do-

davateli sadebního materiálu však tato situace společnost 

nezaskočila a sazenice pro nadcházející zalesňování byly 

zajištěny s více než půlročním předstihem.

Loňský rok přinesl ještě jednu významnou změnu a to 

tentokrát v legislativě. Původní vyhláška č. 83/1996 Sb. 

o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymeze-

ní hospodářských souborů byla nahrazena vyhláškou č. 

298/2018 Sb. Nový předpis reflektuje na viditelné kli-

matické změny, které negativně působí na zdravotní stav 

lesů, a proto řeší při obnově lesa posun smrku z nižších 

do vyšších poloh, konkrétně z 3. a 4. lesního vegetační-

ho stupně do 5. Toto opatření se týká i městských lesů 

v Ostravě, které v drtivé většině náleží do 3. lesního vege-

tačního stupně. Druhá změna spočívá pak v poměrně vel-

kém rozšíření souboru melioračních a zpevňujících dřevin 

o druhy, do té doby vyhláškou zařazené jako přimíšené 

nebo vtroušené. Tato vyhláška tak má značný dopad na 

budoucí dřevinnou skladbu lesních porostů, tedy i těch ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy. V každém případě 

v ní můžeme spatřovat snahu o větší podporu vlastníků 

lesů, zejména nyní, v této složité době. Při nedostatku sa-

debního materiálu určitých dřevin se tak nabízí možnost 

širšího uplatnění pro ostatní druhy a to současně ve vazbě 

na zachování finančních příspěvků, které jsou nadále vlast-

níkům lesa formou dotací poskytovány.

Jak konkrétně se ale sucho promítlo v ostravských lesích? 

Nadále byl v průběhu roku zaznamenán úbytek smrku. 

Dříve převažující dřevina má dnes zastoupení pouhých 

8%. Sucho rovněž poznamenalo jarní výsadby. Vzhledem 

k tomu, že zalesňovací práce vlivem delšího zimního ob-

dobí započaly poněkud později, trvaly tak až do května. 

Díky absenci jarních srážek a rychlému nástupu vysokých 

teplot v průběhu jara došlo ke znatelným ztrátám na nově 

vysázených lesních kulturách. Dopady sucha tak nenechaly 

na sebe dlouho čekat. Oproti roku 2017 byl zaznamenán 

nárůst téměř ve všech výkonech pěstební činnosti. Zvý-

šil se zejména objem v zalesňování i vylepšování, ochraně 

kultur nebo oplocování.

Velice špatná je také situace na trhu s dřívím. Je přetrváva-

jící obrovský převis nabídky nad poptávkou. Dřevozpraco-

vatelské kapacity nestačí, smrkové dříví není téměř možné 

udat, trh je přehlcen. Vše je provázeno pochopitelným a 

očekávaným propadem cen jak kulatinových sortimentů, 

tak i vlákniny. Proto společnost ustoupila z dříve tolik pro-

sazovaných a ekonomicky zajímavých výkupů dříví. Obje-

my takto realizovaných dodávek se snížilo na minimum. 

Je to i z důvodu utlumení komerční činnosti, která nově 

nesmí přesahovat 20% obratu společnosti. To je základní 

podmínka současného in-house režimu. 

V roce 2018 byl rovněž schválen nový lesní hospodářský 

plán, respektive hned dva plány. Jeden pro lesy na území 

Moravskoslezského kraje, druhý pro lesy na území kraje 

Zlínského. Oba s platností na 10 let, od roku 2018 do 

roku 2027. Máme tak za sebou první rok platnosti. Lesní 

hospodářské plány taktéž musely reagovat na dynamické 

změny, které probíhají na lesním majetku. Těžby se nyní 
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soustřeďují více na listnaté porosty, které v minulosti kvůli 

přetrvávající kalamitě byly odsouvány.  Plán klade větší dů-

raz na předmýtní těžby, tedy na výchovu mladých porostů, 

v kterých došlo k navýšení objemu těžebních zásahů. Na-

opak naproti tomu dochází ke snížení mýtních těžeb, které 

jsou v poslední době často předmětem kritiky ze strany 

veřejnosti. Pokles etátu mýtních úmyslných těžeb tak před-

stavuje pozitivní signál. Na tomto místě se však sluší do-

dat, že společnost dlouhodobě nevyužívala svých, už tak 

relativně nízkých těžebních možností. Schválený předpis 

těžeb je naplňován v průměru jen ze 70%. Tímto je vy-

tvářen větší prostor pro realizaci služeb. Lesnické práce 

se proto prolínají s činnostmi tohoto charakteru, zejména 

v oblasti rizikového kácení.

Středisko údržby zeleně se v loňském roce věnovalo ze-

jména činnostem, spojených s plněním rekreačních funkcí 

lesa a pochopitelně taktéž ve sféře služeb při plnění růz-

ných zakázek na úseku veřejné zeleně. Středisko se však již 

v roce 2018 začalo pozvolna připravovat na realizaci daleko 

náročnější budoucí akce, kterou do té doby nikdy v tako-

vém objemu a rozsahu neprovádělo. Pokud však společ-

nost hodlá expandovat, musí umět čelit i takovým výzvám. 

Proto bylo započato s postupným nákupem techniky (ná-

kladní automobil, kontejnery, pojízdné sekačky a křovino-

řezy) a paralelně dochází k příjmu nových zaměstnanců. Za 

tím účelem bylo také rozhodnuto o personálních změnách 

a o posílení střediska dalšími techniky. V této souvislosti 

je nutné zmínit, že je znát velký nedostatek pracovních sil, 

zejména těch kvalifikovaných. S tímto se organizace potýká 

dlouhodobě a jen těžce hledá motivační nástroje.

Lesní škola se i nadále zabývá lesní pedagogikou, která 

se snaží zábavnou interaktivní formou děti školního věku 

vzdělávat a utvářet v nich vztah k přírodě. Nelze už ani 

spočítat, kolik dětí od svého zahájení v roce 2002 přivedl 

tento mimořádně úspěšný program do naší Lesní školy, 

aby prošly jejími učebnami nebo nedávno zrekonstruova-

ným výukovým areálem. Lesní škola také pořádá anebo se 

zapojuje do mnoha veřejných akcí, na kterých prezentuje 

svou činnost.

Společnost se může rovněž pochlubit vyšším čerpáním 

dotací v roce 2018. V maximální míře využívá státem po-

skytovaných příspěvků na hospodaření v lesích. Přispělo 

k tomu i to, že na sklonku roku došlo k relativně výrazné-

mu navýšení sazeb (např. ekotechnologie, obnova lesa, vý-

chova porostů nebo zajištění lesních kultur). Objem dotací 

se bude pravděpodobně zvyšovat i v roce 2019, neboť 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje vyhlásil svůj vlastní 

dotační program na podporu lesů na území svého kraje.

S ohledem na dosažený hospodářský výsledek, můžeme 

spokojeně konstatovat, že rok 2018 naplnil, ne-li předčil 

v mnoha směrech naše očekávání a ukázal, že cesta, kte-

rou se společnost ubírá, je správná. Toto tvrzení ještě více 

podtrhuje fakt, že se tak děje za složité situace, v které se 

nyní české lesnictví nachází. Nová strategie naopak po-

měry ve společnosti stabilizuje. Z tohoto pohledu se jeví 

aplikovaný in-house režim jako optimální.

Závěrem nesmíme opomenout poděkovat za dobrou 

spolupráci představitelům statutárního města Ostravy, ze-

jména pak odboru ochrany životního prostředí a odboru 

hospodářské správy majetku, dále Úřadu městského ob-

vodu Ostrava-Jih, příspěvkové organizaci Kulturní zařízení 

Ostrava-Jih, Moravskému lesnickému klastru, Výzkumné-

mu ústavu lesního hospodářství a myslivosti – výzkumné 

stanici v Opočně, stejně jako všem obchodním partnerům. 

V neposlední řadě patří upřímné poděkování zaměstnan-

cům společnosti za vykonanou práci a vynaložené pracov-

ní úsilí. 

                                    Ing. Dalibor Šuléř

                                      výrobní náměstek 
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      VÝVOJ EKONOMIKY
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listnaté dříví

jehličnaté dříví

celkové zpeněžení

Průměrné zpeněžení dříví v Kč za 1m3

2014 2015 2016

1 200

1 850 1 753

1 356

1 646 1 631 1 524

1 390
1 399

2017

1 596

1 146

1 175

2018

1 717

893
1 130

rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018

prodané m3 prům.
cena

prodané m3 prům.
cena

prodané m3 prům.
cena

prodané m3 prům.
cena

prodané m3 prům.
cena

Prodané dříví 
za společnost 
celkem

29 245,198 1 753 33 264,212 1 631 34 485,353 1 399 31 358,180 1 175 7 334,593 1 130

z toho:

dříví vytěžené 
na majetku 
SMO

3 677,233 1 615 3 301,116 1 712 4 399,018 1 551 3 909,987 1 577 4 197,887 1 451

dříví z výkupu 16 207,280 1 801 26 447,795 1 624 30 086,335 1 377 27 448,193 1 118 3 136,706 672

dříví z aukcí 
u LČR

8 720,414 1 735 3 172,739 1 623 0,000 0 0,000 0 0,000 0

Prodané dříví a průměrná cena

Průměrné zpeněžení dříví v Kč za 1 m3
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  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018

Plán a skutečnost těžeb 2009–2018 (m3)
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3 974 3 720
4 255

Podíl tržeb od SMO z celkových tržeb společnosti
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č

11,954

16,055

9,732

58,475

52,194

7,322 6,263

43,840

61,452

26,731

Rok 2009
(45%)

Rok 2010
(37%)

Rok 2011
(16%)

Rok 2012
(13%)

Rok 2013
(12%)

67,343

9,082

Rok 2014
(13%)

67,073

7,054

Rok 2015
(11%)

60,243 57,351

8,707 8,430

Rok 2016
(14%)

Rok 2017
(15%)

41,088

33,209

Rok 2018
(81%)

Podíl tržeb od SMO z celkových tržeb společnosti

Plán a skutečnost těžeb 2009–2018 (m3)
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Struktura výnosů v roce 2018

Struktura nákladů v roce 2018

Plán a skutečnost těžeb 2009–2018 (m3)

62 %

8 % 2 % 1 % 4 %
5 %

3 % 13 %

 13 % Prodej dříví z lesních pozemků v majetku SMO

 2 % Prodej vlastních výrobků

 8 % Služby pro cizí subjekty

 1 % Služby ostatní

 3 % Ostatní výnosy

 5 % Prodej dříví z výkupů 

 62 % Služby pro SMO, MO a měst. firmy 

 2 % Služby v dopravě

 4 % Dotace a finanční příspěvky

2 %

2 %5 %5 %15 %

34 %

14 %

25 %

 5 % Služby v rámci lesnictví

 2 % Náklady na dopravu

14 % Materiálové náklady

15 % Ostatní provozní a režijní náklady

 5 % Náklady na výkup dříví

 25 % Náklady v rámci služeb pro SMO a cizí subjekty

34 % Ostatní náklady
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                  VÝVOJ EKONOMIKY

Označení

a

TEXT

b  

Číslo
řádku

c

Skutečnost v účetním 
období

sledovaném
1

minulém
2

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 41 088 57 351

II. Tržby za prodej zboží 02 0 0

A. Výkonová spotřeba   (ř. 04 + 05 + 06) 03 24 327 45 606

A. 1 Náklady vynaložené na prodané zboží 04 0 0

A. 2 Spotřeba materiálu a energie 05 8 078 31 962

A. 3 Služby 06 16 249 13 644

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti 07 -15 68

C. Aktivace 08 -601 0

D. Osobní náklady (ř. 10 + 11) 09 14 356 12 520

D. 1. Mzdové náklady 10 10 412 9 021

D. 2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 11 3 944 3 499

D. 2. 1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 3 537 3 096

D. 2.2. Ostatní náklady 13 407 403

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19) 14 2 119 2 420

E. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 2 119 1 771

E. 1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hnotného majetku 
- trvalé

16 2 119 1 771

E. 1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 
- dočasné

17 0 0

E. 2. Úpravy hodnot zásob 18 0 0

E. 3. Úpravy hodnot pohledávek 19 0 649

III. Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23) 20 2 203 3 848

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 21 108 35

III. 2. Tržby z prodeje materiálu 22 118 42

III. 3. Jiné provozní výnosy 23 1 977 3 771

F. Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29) 24 1 296 -826

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 0 0

F. 2. Zůstatková cena prodaného materiálu 26 138 41

F. 3. Daně a poplatky 27 42 37

F. 4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 433 -1 222

F. 5. Jiné provozní náklady 29 683 318

* „Provozní výsledek hospodaření
(ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)“

30
1 809 1 411

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2018 (v celých tisících Kč)
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Označení

a

TEXT

b  

Číslo
řádku

c

Skutečnost v účetním 
období

sledovaném
1

minulém
2

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 +33) 31 0 0

IV. 1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32 0 0

IV. 2. Ostatní výnosy z podílů 33 0 0

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 34 0 0

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku  
(ř. 36 +37)

35 0 0

V. 1. Výnosy z osttního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0

V. 2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 37 0 0

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majet-
kem

38 0 0

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy  (ř. 41 + 42) 39 59 42

VI. 1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 40 0 0

VI. 2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 59 42

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 0 0

J. Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 45 +46) 43 18 54

J. 1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 44 0 0

J. 2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 18 54

VII. Ostatní finanční výnosy 46 86 51

K. Ostatní finanční náklady 47 63 57

* „Finanční výsledek hospodaření 
(ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47 )“

48 64 -18

** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 48) 49 1 873 1 393

L. Daň z příjmů za běžnou činnost  (ř. 51 + 52) 50 466 289

L. 1 Daň z příjmů splatná 51 533 189

L. 2 Daň z příjmů odložená 52 -67 100

** Výsledek hospodaření po zdanění 53 1 407 1 104

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 54 0 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období  (ř. 53 - 54) 55 1 407 1 104

* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 56 43 436 61 292

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2018 (v celých tisících Kč)
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Rozvaha (bilance) ke dni 31. 12. 2018 (v celých tisících Kč)

označ

a

AKTIVA

b

řád

c

Běžné účetní období
Min.úč.
období

Brutto
1

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74) 001 59 592 16 910 42 682 47 363

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27) 003 21 679 15 569 6 110 7 566

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 + 010 + 
011)

004 1 844 1 844 0 0

B. I. 1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 005 0 0 0 0

2 Ocenitelná práva 006 234 234 0 0

B.I.2.1. Software 007 234 234 0 0

B.I.2.2.Ostatní ocenitelná práva 008 0 0 0 0

3 Goodwill 009 0 0 0 0

4 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010 1 610 1 610 0 0

5 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokon-
čený dlouhodobý nehmotný majetek

011 0 0 0 0

B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0 0

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013 0 0 0 0

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek  (ř. 15 + 18 + 19 + 20 + 24 ) 014 19 835 13 725 6 110 7 566

B. II. 1 Pozemky a stavby 015 917 200 717 745

B.II.1.1. Pozemky 016 37 0 37 37

B.II.1.2. Stavby 017 880 200 680 708

2 Hmotné movité věci a soubory movitých věcí 018 18 918 13 525 5 393 5 117

3 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 019 0 0 0 0

4 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 020 0 0 0 0

B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 021 0 0 0 0

B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 022 0 0 0 0

B.II.4.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 023 0 0 0 0

5 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokonče-
ný dlouhodobý hmotný majetek

024 0 0 0 1 704

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 025 0 0 0 0

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 0 0 0 1 704

B. III. Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 28 až 34) 027 0 0 0 0

B. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 028 0 0 0 0

2 Zápůjčka a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoby 029 0 0 0 0

3 Podíly - podstatný vliv 030 0 0 0 0

4 Zápůjčka a úvěry - podstatný vliv 031 0 0 0 0

5 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 032 0 0 0 0

6 Zápůjčky a úvěry - ostatní 033 0 0 0 0

7 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 034 0 0 0 0

B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 035 0 0 0 0

B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 036 0 0 0 0
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označ

a

AKTIVA

b

řád

c

Běžné účetní období
Min.úč.
období

Brutto
1

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

C. Oběžná aktiva  (ř. 38 + 46 + 68 + 71) 037 37 870 1 341 36 529 39 733

C. I. Zásoby   (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45) 038 464 0 464 334

C. I. 1 Materiál 039 365 0 365 243

2 Nedokončená výroba a polotovary 040 0 0 0 0

3 Výrobky a zboží 041 99 0 99 91

C.I.3.1. Výrobky 042 99 0 99 91

C.I.3.2. Zboží 043 0 0 0 0

4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044 0 0 0 0

5 Poskytnuté zálohy na zásoby 045 0 0 0 0

C. II. Pohledávky  (ř. 47 + 57) 046 6 444 1 341 5 103 9 434

C. II. 1 Dlouhodobé pohledávky 047 205 0 205 118

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 048 47 0 47 37

C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049 0 0 0 0

C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv 050 0 0 0 0

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 051 0 0 0 0

C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 052 158 0 158 81

C:II.1.5.1. Pohledávky za společníky 053 0 0 0 0

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 158 0 158 81

C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní 055 0 0 0 0

C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 056 0 0 0 0

2 Krátkodobé pohledávky 057 6 239 1 341 4 898 9 316

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 5 355 1 341 4 014 8 366

C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059 0 0 0 0

C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 060 0 0 0 0

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 061 884 0 884 950

C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 062 0 0 0 0

C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063 0 0 0 0

C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 064 4 0 4 656

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 256 0 256 110

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 066 469 0 469 51

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 067 155 0 155 133

C. III. Krátkodobý finanční majetek  (ř. 69 až 70) 068 0 0 0 0

C. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069 0 0 0 0

2 Ostatní krátkodobý finanční majetek 070 0 0 0 0

C. IV. Peněžní prostředky  (ř. 72 až 73) 071 30 962 0 30 962 29 965

C. IV. 1 Peněžní prostředky v pokladně 072 36 0 36 42

2 Peněžní prostředky na účtech 073 30 926 0 30 926 29 923

D. I. Časové rozlišení  (ř. 75 až 77) 074 43 0 43 64

D. I. 1 Náklady příštích období 075 43 0 43 64

2 Komplexní náklady příštích období 076 0 0 0 0

3 Příjmy příštích období 077 0 0 0 0
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označ

a

PASIVA

b

řád

c

Běžné úč.
období

5

Min.úč.
období

6

PASIVA CELKEM   (ř. 79 + 101 + 141) 078 42 682 47 363

A. Vlastní kapitál   (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100 ) 079 17 798 16 426

A. I. Základní kapitál (ř. 81 až  73 ) 080 100 100

1 Základní kapitál 081 100 100

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 082 0 0

3 Změny základního kapitálu 083 0 0

A. II. Ážio   (ř. 85 až 86) 084 534 534

A. II. 1 Ážio 085 0 0

2 Kapitálové fondy 086 534 534

A.II.2.1.Ostatní kapitálové fondy 087 534 534

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 088 0 0

A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 
obchodních korporací

089 0 0

A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací 090 0 0

A.II.2.5.Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních 
korporací

091 0 0

A. III. Fondy ze zisku  (ř. 93 + 94 ) 092 768 726

A. III. 1 Ostatní rezervní fondy 093 57 57

2 Statutární a ostatní fondy 094 711 669

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let  (ř. 96 + 98) 095 14 989 13 962

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 096 14 989 13 962

2 Neuhrazená ztráta minulých let 097 0 0

3 Jiný výsledek hospodaření minulých let 098 0 0

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 
(ř. 01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 + 100 + 101 + 141)

099 1 407 1 104

A. VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 100 0 0

B. + C. Cizí zdroje      (ř. 102 + 107) 101 24 810 30 861

B. I. Rezervy   (ř. 103 až 106) 102 21 092 20 686

B. I. 1 Rezerva na důchody a podobné závazky 103 0 0

2 Rezerva na daň z příjmů 104 0 0

3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105 18 840 18 710

4 Ostatní rezervy 106 2 252 1 976

C. Závazky (ř. 108 + 123) 107 3 718 10 175

C. I.
Dlouhodobé závazky  (ř. 109 + 112 + 113 + 114 +115 
+ 116 + 117 + 118 + 119 )

108 436 502

C. I. 1 Vydané dluhopisy 109 0 0

C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 110 0 0

C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 111 0 0

2 Závazky k úvěrovým institucím 112 0 0

3 Dlouhodobé přijaté zálohy 113 0 0

4 Závazky z obchodních vztahů 114 0 0

5 Dlouhodobé směnky k úhradě 115 0 0

6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116 0 0

7 Závazky - podstatný vliv 117 0 0

8 Odložený daňový závazek 118 436 502

9 Závazky - ostatní 119 0 0

C.I.9.1. Závazky ke společníkům 120 0 0

C.I.9.2. Dohadné účty pasivní 121 0 0

C.I.9.3. Jiné závazky 122 0 0
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označ

a

PASIVA

b

řád

c

Běžné úč.
období

5

Min.úč.
období

6

C. II.
Krátkodobé závazky   
(ř. 124 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133)

123 3 282 9 673

C. II. 1 Vydané dluhopisy 124 0 0

C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 125 0 0

C.II.1.2. Ostatní dluhopisy 126 0 0

2 Závazky k úvěrovým institucím 127 0 1 450

3 Krátkodobé přijaté zálohy 128 0 16

4 Závazky z obchodních vztahů 129 928 5 122

5 Krátkodobé směnky k úhradě 130 0 0

6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 131 0 0

7 Závazky - podstatný vliv 132 0 0

8 Závazky ostatní 133 2 354 3 085

C.II.8.1. Závazky ke společníkům 134 0 0

C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 135 0 0

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 136 630 646

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění

137 341 460

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 138 964 112

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 139 419 1 847

C.II.8.7. Jiné závazky 140 0 20

D. I. Časové rozlišení  (ř. 142 + 143) 141 74 76

D. I. 1 Výdaje příštích období 142 0 0

2 Výnosy příštích období 143 74 76
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Příloha k roční účetní závěrce – 31. 12. 2018

OBECNÉ ÚDAJE

1. Popis účetní jednotky 

Název:  Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Sídlo:  Ostrava-Zábřeh, Antonína Brože 2/3124

Právní forma: společnost s ručením omezeným      

IČ:   25816977

Rozhodující předmět činnosti: lesnictví, údržba zeleně

Datum vzniku společnosti: 2. července 1998

Rozvahový den: 31. 12. 2018

Okamžik sestavení účetní závěrky: 7. 3. 2019

Údaje o osobách s podstatným vlivem:

Jméno fyzické osoby,
název právnické osoby

Bydliště, sídlo
Období 2018 Období 2017

Podíl % Podíl %

Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, Ostrava 100 000,00 100 100 000,00 100

Změny a dodatky provedené v účetním období 2018 v obchodním rejstříku:  

žádné změny

Změny a dodatky provedené v obchodním rejstříku v období od rozvahového dne (31. 12 .2018) 
do termínu vyhotovení přílohy k účetní závěrce:   

žádné změny
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Blahuta Vladimír, Ing.
jednatel

Šuléř Dalibor, Ing.
výrobní náměstek

Haruda Martin
vedoucí střediska

lesní výroby

Tomiak Libor
revírník

Vašenda Marek, DiS
revírník

Dvořák Jaroslav
revírník

Šlonc Tomáš
revírník

Dočkal Michal, Bc.
revírník

Mati Martin, Ing.
vedoucí střediska
údržby zeleně 

Bakota František, Ing.
samostatný technik

Kotala Pavel, Bc.
samostatný technik

lesní pedagog

Edelsbergerová Irena
sekretářka 

mzdová účetní

Tabreová Iveta
ekonomický náměstek

Kubala Jiří, Ing.
manažer projektů

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny 
v účetním období 2018

                            ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
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Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny 
v účetním období 2018

Členové statutárních a dozorčích orgánů k 31. 12. 2018

Valnou hromadu společnosti tvoří Rada města Ostravy.

Jednatelem společnosti je Ing. Vladimír Blahuta.

Dozorčí rada je v tomto složení:

Funkce Jméno Trvání funkce

předseda dozorčí rady Mgr. Radim Žebrák od 18. 2. 2016 

místopředseda dozorčí rady RNDr. Mgr. Marie Staňková, Ph.D. od 18. 2. 2016

člen dozorčí rady Petr Veselka od 18. 2. 2016 

2.  Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky  
v jiných společnostech

Společnost Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. (dále jen společnost) neměla v roce 2018 žádnou spoluúčast  
v jiných společnostech.

3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady
          v tisících Kč 

Zaměstnanci celkem Z toho řídící pracovníci

2018 2017 2018 2017

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 28,81 28,45 1,00 1,00

Mzdové náklady 9 043 7 652 0 0

Odměny členům statutárních orgánů 1 369 1 369 neuvádí se neuvádí se 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  
a náklady na zákonné pojištění

3 537 3 096 neuvádí se neuvádí se 

Sociální náklady 407 403 neuvádí se neuvádí se 

Osobní náklady celkem 14 356 12 520 0 0

4. Poskytnutá peněžitá i jiná plnění
                    
          v tisících Kč 

Členové statutárních  
orgánů (jednatel)

Členové dozorčích a jiných 
řídících orgánů

2018 2017 2018 2017

Půjčky a úvěry 0 0 0 0

Poskytnuté záruky 0 0 0 0

Penzijní připojištění 0 0 0 0

Životní pojištění 6 6 0 0

Bezplatné užívání vozidla 0 0 0 0

Bezplatné užívání jiných (ne)movitých věcí 0 0 0 0

Celkem 6 6 0 0
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POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY  
A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ

5.1. Informace o aplikaci obecných účetních zásad

Zásoby

Účtování zásob:
Příjem zásob na sklad je prováděn způsobem A evidence zásob

Výdej zásob ze skladu je účtován skladovými cenami.

Ocenění zásob:
Oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii (tj. ocenění sazenic z vlastní síje) je prováděno dle cen běžných na 

trhu. 

Oceňování nakupovaných zásob je prováděno skutečnou cenou pořízení, zahrnující případné vedlejší pořizovací 

náklady (dopravné, poštovné, balné, apod.).

Ocenění výrobků (tj.ocenění vytěženého dříví) je následující:

	 l	 dříví vytěžené na pozemcích pronajatých od SMO je oceněno kalkulační cenou dle lokality umístění,  

  tj. dříví na pařezu a dříví na odvozním místě; 

	 l	 dříví vykoupené od jiných subjektů je oceněno cenou výkupní (fakturační) s připočtením kalkulační ceny  

  za náklady na případnou těžbu nebo přibližování;

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností:
V účetním období 2018 společnost nevytvořila vlastní činností dlouhodobý majetek, který byl oceněn částkou odpo-

vídající vynaloženým nákladům.

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny:
Společnost v účetním období 2018 nepořizovala žádný majetek oceněný reprodukční pořizovací cenou.

Systém odpisování dlouhodobého hmotného majetku:
Odpisový plán účetních a daňových odpisů dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku společ-

nost sestavila tak, že za základ vzala metody používané při vyčíslování daňových odpisů.

Odpisovaný dlouhodobý majetek je zařazován do odpisových skupin v souladu s přílohou daňového zákona a je 

odpisován metodou rovnoměrného i zrychleného odpisování.

Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku:
Drobný dlouhodobý majetek (dle vnitroorganizační směrnice stanovený v hodnotě od 20.000,- Kč do 40.000,- Kč) 

se odepisuje měsíčně ve výši 1/12 ročního odpisu, a to dle odpisového plánu. 

 

Cenné papíry a majetkové účasti

V účetním období 2018 společnost nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti.
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Přepočet cizích měn na českou měnu

V účetním období 2018 společnost vedla devizovou pokladnu, a to v britských librách a eurech. Cizí měna byla 

poskytována pouze zaměstnancům společnosti vyslaným na zahraniční služební cestu a těmto byla vyplácena v 

nárokované výši dle příslušného zákona. Společnost zúčtovala kurzové rozdíly dle vnitropodnikové směrnice.

5.2.  Informace o odchylkách 

V účetním období 2018 nedošlo u společnosti ke změně v oceňování nebo odpisování majetku a zásob, ani ke 

změně postupů účtování.
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5.3.  Opravné položky k majetku 

Opravné položky k majetku byly v účetním období 2018 tvořeny následovně:

Počet
měsíců

Nominální
hodn. pohled.

Dlužná
částka

Splatná
ke dni

Oprávka
vytvořena

% zákonné
oprávky

Výše
oprávek  

k 31. 12. 2017

Oprávky 
k 31. 12. 2018

75 47 058,00 47 058,00 14. 09. 2012 31. 12. 2012 100% 47 058,00  

64 23 798,28 23 798,28 27. 08. 2013 31. 12. 2017 100% 11 899,14

63 34 296,24 34 296,24 04. 09. 2013 31. 12. 2017 100% 17 148,12

64 12 315,90 12 315,90 29. 08. 2013 31. 12. 2017 100% 6 157,95

60 40 758,85 40 758,85 02. 12. 2013 31. 12. 2017 100% 20 379,43

60 43 794,14 43 794,14 15. 12. 2013 31. 12. 2017 100% 21 897,07

59 8 728,43 8 728,43 05. 01. 2014 31. 12. 2017 100% 4 364,22

70 75 927,95 12 734,17 17. 02. 2013 31. 12. 2017 100% 6 367,09

70 67 073,75 67 073,75 17. 02. 2013 31. 12. 2017 100% 33 536,88

70 49 860,06 49 860,06 22. 02. 2013 31. 12. 2017 100% 24 930,03

70 124 768,19 124 768,19 27. 02. 2013 31. 12. 2017 100% 62 384,10

70 49 803,00 49 803,00 27. 02. 2013 31. 12. 2017 100% 24 901,50

69 13 003,95 13 003,95 17. 03. 2013 31. 12. 2017 100% 6 501,98

69 73 912,85 73 912,85 28. 03. 2013 31. 12. 2017 100% 36 956,43

68 60 230,17 60 230,17 07. 04. 2013 31. 12. 2017 100% 30 115,09

68 18 810,66 18 810,66 07. 04. 2013 31. 12. 2017 100% 9 405,33

68 42 427,44 42 427,44 07. 04. 2013 31. 12. 2017 100% 21 213,72

68 38 599,00 38 599,00 07. 04. 2013 31.1 2. 2017 100% 19 299,50

68 62 069,01 62 069,01 07. 04. 2013 31. 12. 2017 100% 31 034,51

68 14 909,22 14 909,22 19. 04. 2013 31. 12. 2017 100% 7 454,61

68 20 328,00 20 328,00 24. 04. 2013 31. 12. 2017 100% 10 164,00

68 22 996,05 22 996,05 30. 04. 2013 31. 12 .2017 100% 11 498,03

68 37 156,68 37 156,68 25. 04. 2013 31. 12. 2017 100% 18 578,34

68 46 264,35 46 264,35 25. 04. 2013 31. 12. 2017 100% 23 132,18

67 35 102,10 35 102,10 30. 05. 2013 31. 12. 2017 100% 17 551,05

66 32 016,60 32 016,60 02. 06. 2013 31. 12. 2017 100% 16 008,30

66 46 518,45 46 518,45 02. 06. 2013 31. 12. 2017 100% 23 259,23

66 46 500,30 46 500,30 02. 06. 2013 31. 12. 2017 100% 23 250,15

66 61 601,10 61 601,10 16. 06. 2013 31. 12. 2017 100% 30 800,55

66 42 452,85 42 452,85 19. 06. 2013 31. 12. 2017 100% 21 226,43

66 20 976,56 20 976,56 19. 06. 2013 31. 12. 2017 100% 10 488,28

66 32 851,50 32 851,50 19. 06. 2013 31. 12. 2017 100% 16 425,75

65 30 292,35 30 292,35 03. 07. 2013 31. 12. 2017 100% 30 292,35

11 26 819,65 26 819,65 07. 01. 2018 31. 12. 2018 100% 26 819,65

1 404 021,63 1 340 827,85    1 314 008,20  

Oprávky v roce 2018 26 819,65

Účetní stav opravných položek ke dni 31. 12. 2018 1 340 827,85



27

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT

6.  Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace 
společnosti

Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období 

žádné

Odložená daň

Společnost vykazuje za rok 2018 odložený daňový závazek ve výši 435 996,- Kč, a to z titulu rozdílných 
daňových zůstatkových cen a účetních zůstatkových cen dlouhodobého majetku. 

Dlouhodobé bankovní úvěry

Společnost čerpala v roce 2018 revolvingový úvěr u Komerční banky, jehož čerpaná výše 1,45 mil. Kč 
byla ke dni 31. 12. 2018 plně splacena.  

5.3.  Opravné položky k majetku 

Opravné položky k majetku byly v účetním období 2018 tvořeny následovně:

Typ
rezervy

Tvorba
v r. 2017

Čerpání
v r. 2017

Stav k
31. 12. 2017

Čerpání 
v r. 2018

Tvorba
v r. 2018

Stav k
31. 12. 2018

Zákonné 2 500 3 820 18 710 2 270 2 400 18 840

Ostatní 1 976 1 878 1 976 1 976  2 252 2 252

Celkem 4 476 5 698 20 686 4 246 4 652 21 092

Rezervy                     v tisících Kč

Důvod dotace
Poskyto-

vatel
Žádáno 
v r. 2018

Zaplaceno 
v r. 2018

Žádáno 
v r. 2017

Zaplaceno
v r. 2017

Doplaceno/
vráceno 
v r. 2018

Příspěvek na hospodaření 
v lesích

MSK 1 374 062 962 770 774 229 774 229

Krytí nákladů na provoz LŠ SMO 500 000 500 000

Krytí nákladů na provoz LŠ 
a výukového areálu

SMO 2 000 000 2 000 000

Krytí mzdových nákladů ÚP 4 240 4 240 383 527 368 586 14 941

Výsadba izolační zeleně 
kolem Plzeňské

SMO 344 700 344 700

Finanční podpora  
pěstebních opatření

VÚLHM 232 000 232 000

Celkem  1 878 302 1 467 010 3 734 456 3 719 515 14 941

Dotace        v korunách

Pozn.: LŠ = Lesní škola, VÚLHM = Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
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Lesní pozemky

Společnost má právo hospodaření na lesních pozemcích v majetku Statutárního města Ostrava. 

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (porostní půda) činí 10 381 400 m2.

Výše ocenění byla vypočtena následovně:

 10 381 400 x 57 (tj. prům. hodnota zásoby surového dřeva na m2) = 591 739 800,00 Kč

7.  Informace týkající se majetku a závazků

Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze (drobný majetek v operativní evidenci)

Společnost vede operativní evidenci drobného majetku (dle vnitroorganizační směrnice v hodnotě  

od 500,- Kč do 20.000,- Kč) daného přímo do spotřeby na účet 501:

Společnost oceňuje veškerý pořízený majetek skutečnou pořizovací hodnotou, tudíž nemá žádný majetek  

s rozdílným tržním a účetním ohodnocením, s výjimkou dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku krytého 

dotacemi.

Skupina majetku
Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Přírůstky Úbytky

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2018

Software 234 234 -234 -234 0 0

Ostatní nehmot.maj. 1 610 1 610 -1 610 -1 610 0 0

Pozemky 37 37 0 0 37 37

Budovy, stavby 880 880 -200 -172 680 708

Samostat. mov. věci 18 918 16 724 -13 525 -11 607 5 393 5 117 2 368 -174

 - stroje, zařízení 7 927 7 927 -6 421 -5 939 1 506 1 988

 - doprav. prostředky 10 066 7 983 -6 287 -4 889 3 779 3 094 2 257 -174

 - ostatní 214 214 -214 -214 0 0

 - drobný HM 711 600 -603 -565 108 35 111

Nedokončený HM 0 1 704 0 0 0 1 704 -1 704

Majetek celkem 21 679 21 189 -15 569 -13 623 6 110 7 566 2 368 -1 878

v tisících Kč

Název majetku
Pořizovací cena

2018 2017

Stroje, přístroje a zařízení 1 042 912

Inventář 528 528

Počítačové vybavení 212 184

Nářadí 275 270

Dopravní prostředky + vybavení 49 43

Ostatní 696 686

Celkem 2 802 2 623

              v tisících Kč
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Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu

Společnost v účetním období 2018 ani v dřívějších letech nepořizovala žádný dlouhodobý majetek formou finančního 
pronájmu.

Majetek v pronájmu
v korunách

  

Pronajímatel Popis majetku Doba trvání
Roční nájemné

bez DPH

Statutární město Ostrava budovy na neurčito 46 243

Statutární město Ostrava lesní pozemky a ostatní pozemky na neurčito 327 146

Obec Stará Ves n. O. pozemky vč. trvalých porostů na neurčito 2 100

MO Radvanice a Bart. pozemky pro plantáž vánoč. stromků do 31. 5. 2019 10 000

Majetek zatížený zástavním právem

Společnost neměla v roce 2018 žádný majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem.

Počet měsíců

2018 2017

Z obchodního
styku

Ostatní
 

Z obchodního
styku

Ostatní
 

méně než 6 měsíců 40 0 599 0

6 až 12 měsíců 50 0 6 0

12 až 18 měsíců 23 0 328 0

18 až 24 měsíců 6 0 968 0

24 až 36 měsíců 1 291 0 223 0

36 měsíců a více 1 507 0 1 543 0

Pohledávky po lhůtě splatnosti evidované k 31. 12. 2018

                                                                    v tisících Kč
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Pohledávky a závazky, které mají dobu splatnosti delší než pět let

Společnost nemá k 31. 12. 2018 žádné závazky, které by k rozvahovému dni měly splatnost delší než pět let.

Závazky z titulu sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 

 l závazek vůči správě sociálního zabezpečení je ve výši 238 986,- Kč představuje 31,5% z objemu mezd  

  zúčtovaných za období 12/2018 a je splatný v 1/2019

 l závazek vůči zdravotním pojišťovnám je ve výši 102 431,- Kč, představuje 13,5% z objemu mezd  

  zúčtovaných za období 12/2018 a je splatný v 1/2019

Významné události po datu účetní závěrky

ž á d n é 

Závazky po lhůtě splatnosti evidované k 31. 12. 2018
                                                                                         v tisících Kč

Počet dnů

2018 2017

Z obchodního
styku

Ostatní
 

Z obchodního
styku

Ostatní
 

do 5 dnů 0 0 58  0

do 30 dnů 2 0 0 0

do 60 dnů 2 0 0  0

do 90 dnů 6 0 0 0

nad 90 dnů 4 0 2 0

8. Informace o nákladech auditorské společnosti 

Společnost měla v roce 2018 nepovinný audit účetní závěrky a náklady na tento audit činily celkem  

40 000,- Kč bez DPH. Jiné služby ani daňové poradenství auditorská společnost naší společnosti neposkytla.
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9. Finanční majetek a vlastní kapitál

Společnost v roce 2018 ani v dřívějších letech nenakupovala žádné akcie a dluhopisy.

Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu

10. Výnosy z běžné činnosti

Rozdělení zisku 

Způsob rozdělení zisku účetního období 2017:     

 l do sociálního fondu přiděleno 1 % celkových mzdových nákladů  76 518,00 Kč

 l na nerozděleném zisku ponechána zbývající část   1 027 185,43 Kč

  (usnesení RMO č. 09384/RM1418/130 ze dne 12. 6. 2018)

Návrh na rozdělení zisku účetního období 2018:

 l do sociálního fondu přidělit 1 % celkových mzdových nákladů              90 427,00 Kč

 l na nerozděleném zisku ponechat zbývající část  1 316 205,98 Kč

Položky kapitálu 2018 2017

Základní kapitál 100 100

Zákonný rezervní fond 57 57

Statutární a ostatní fondy (sociální fond) 711 669

Nerozdělený zisk minulých let 14 989 13 962

Neuhrazená ztráta minulých let 0 0

Výsledek hospodaření běžného účetního období                 1 407 1 104

Kapitálové fondy 534 534

Vlastní kapitál celkem 17 798 16 426

                 v tisících Kč 

Tržby za:
2018 2017

Celkem Tuzemsko Zahraničí Celkem Tuzemsko Zahraničí

prodej zboží 0 0 0 0 0 0

prodej vlastních výrobků 8 862 8 862 0 38 043 38 043 0

prodej služeb 32 226 32 226 0 19 308 19 308 0

ostatní výnosy 2 348 2 348 0 3 941 3 941 0

Celkem 43 436 43 436 0 61 292 61 292 0

                 v tisících Kč 
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valná hromada

dozorčí rada

jednatel

sekretariát projektový útvar Lesní škola

lesnická výroba

revír Krmelín

revír Bobrovníky

revír Poruba

aukce LČR, 
výkup dříví

výrobní útvar

údržba zeleně

ekonomický útvar

  ORGANIZAČNÍ SCHÉMA
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    AKCE PRO VEŘEJNOST

Lesní škola
Během roku probíhaly řádné denní programy Lesní ško-

ly, při kterých se využívalo potenciálu nového výukového 

areálu. Lesní školu a její programy navštívilo více než 3500 

řádně registrovaných návštěvníků. V průběhu roku 2018 

byly realizovány, mimo klasickou výuku LŠ, další akce pro 

veřejnost, při kterých areál a prostory lesní školy navštívilo 

cíleně dalších více než 1560 návštěvníků. Zájem o tyto 

akce má stoupající tendenci.

Ve výuce byly využívány tři hlavní výukové programy – In-

terpretace lesa, Chování ve vztahu k lesu a Obyvatelé lesa. 

Tyto programy byly metodicky rozpracovány v souladu 

s Osnovou plánu činností a během druhého roku činnosti 

výukového areálu byly dále upravovány a doplňovány. 

Naší prioritou je další rozšiřování programů a zvyšování 

počtu návštěv žáků ze základních škol. Cílenou informační 

kampaní chceme i nadále v dalších letech rozšiřovat pově-

domí o areálu pro obyvatele města tak, aby jej navštěvo-

vali nejen se záměrem si odpočinout, ale s jasným cílem 

naplnit čas zde strávený i edukativním poznáním. Chceme 

v nich vzbudit zvědavost a zájem o poznání Bělského lesa, 

aby se stal oblíbeným a opakovaným místem pro jejich 

odpočinek i poučení.

Také v roce 2018 se denní programy Lesní školy těšily 

velké návštěvnosti a využívalo se při nich ve velké míře  

nového výukového areálu. Lesní školu a její programy na-

vštívilo více než 3500 řádně registrovaných   návštěvníků. 

V průběhu roku 2018 byly pořádány, mimo klasickou výu-

ku v Lesní škole, i další  akce pro širokou veřejnost.  

Vyznáte se ve Vašem lese? 
23. 5. 2018 proběhl v Bělském lese již třetí ročník akce s 

názvem Vyznáte se ve Vašem lese? Jednalo se o naučný 

orientační běh s několika různými trasami dle náročnosti 

pro malé i velké. I přes nepřízeň počasí v odpoledních 

hodinách byla účast více než hojná a atmosféra velmi přá-

telská a sportovní. Nejjednodušších tras se účastnily jak 

malé děti, tak například i maminky s kočárky, naopak nej-

těžší trasy byly velkou výzvou i pro profesionální orientační 

běžce. 

Den v Bělském lese 
19. května 2018 Bělský les přivítal akci Den v Bělském 

lese. Stovky dětí i dospělých z okolních domů i měst na-

vštívilo každoroční akci zaměřenou na práci v lese a les 

samotný. V lese si mohli návštěvníci prohlédnout práci 

koní při přibližování dříví, kácení těžebním strojem - har-

verstorem, vyvážecí soupravu, dřevorubce s motorovou 

pilou, drtič klestu, lanovku na dříví. Dětem i dospělým se 

líbila projížďka na koňském povozu, ze kterého mohli ná-

vštěvníci pozorovat les z jiné perspektivy. Děti absolvovaly 

soutěžní trasu Výukovým areálem, vyzkoušely si lezení po 

nízkých lanových překážkách, seznámily se s živými dra-

vými ptáky při ukázce sokolníků a odcházely domů plné 

zážitků z lesa.

Čajovna lesních chutí 
Návštěvníkům podzimní čajovny lesních chutí jsme touto 

akcí představili pozoruhodnou sílu lesa a jeho lesních plo-

dů, vůní a chutí.  Návštěvníci mohli „les“ ochutnávat nebo 

si k němu jen přivonět. Vyzkoušeli také orientální delikate-

sy, horké i ledové čaje.  Připravena byla také podvečerní  

živá hudba a doprovodný program pro děti i dospělé.

Exkurze pro seniory
Areál Ostravských městských lesů uvítal také několik ná-

vštěv seniorů s doprovodem, kterým jsme poskytli prostor 

pro zkoumání lesa všemi smysly, připravili lahodné čaje a 

nabídli ochutnávku vybraných sušených lesních plodů.
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V roce 2018 pracovala dozorčí rada ve složení: 

  Mgr. Radim Žebrák - předseda

  RNDr. Mgr. Marie Staňková, Ph.D. - místopředseda 

  Veselka Petr – člen  
     
Zprávu o činnosti dozorčí rady předkládá Mgr. Radim Žebrák – předseda dozorčí rady (dále jen DR).

V průběhu roku 2018 zasedala dozorčí rada společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.  
celkem 4 krát a věnovala se projednávání následujících záležitostí:

 l projednala informace jednatele společnosti o průběhu jednání valné hromady společnosti, jehož  
  obsahem bylo schválení podnikatelského plánu pro rok 2018, nastavení systému odměňování  
  TOP managementu a schválení dodatku č. 5 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele, DR vzala  
  informace na vědomí

 l projednala informace o plnění výsledku hospodaření společnosti za rok 2017 a byla předložena   
  zpráva nezávislého auditora včetně účetních výkazů za období I.-XII./2017, výsledek hospodaření   
  stanovený podnikatelským plánem pro rok 2017 byl překročen, DR vzala informace na vědomí

 l projednala návrh na rozdělení zisku a doporučila jednateli návrh přeložit valné hromadě  
  ke schválení

 l projednala plnění jmenovitých úkolů jednatele společnosti a konstatovala, že všechny tři úkoly  
  byly splněny

 l projednala zprávu o činnosti DR za rok 2017, DR vyslovila souhlas se zněním zprávy

 l projednala informace o získaných zakázkách za I.Q.2018 a vzala je na vědomí

 l projednala změny plánu investic pro rok 2018 a vyslovila souhlas

 l projednala žádost neziskové organizace Čmeláček o sponzorský příspěvek, DR vyslovila souhlas  
  s nákupem reklamních předmětů ve výši 1000,- Kč

 l projednala sponzorství akce pod názvem „Ostrava se baví“ a nevyslovila souhlas

 l projednala vývoj plnění výsledku hospodaření za I.Q.2018 a za I.–IV. měsíc 2018, DR vzala  
  informace na vědomí

 l projednala informace o vývoji hospodářské a ekonomické situace u společnosti ve vztahu k vstupu   
  společnosti do režimu in-house v tomto roce, DR vzala informace na vědomí

 l projednala informace, týkající se obchodu se surovým dřívím v ČR, v roce 2018 nastává obrovský  
  propad cen všech sortimentů surového dříví, DR vzala informace na vědomí

 l projednala žádost o sponzorský příspěvek DDŠ a ZŠ Těrlicko a doporučila jednateli žádosti vyhovět

 l projednala oznámení Správy pohledávek OKD, a.s. ve vztahu k výplatě peněžních prostředků  
  věřitelům, DR vzala informace na vědomí

 l projednala výsledek hospodaření společnosti za I. pololetí 2018, DR vzala informace na vědomí

 l projednala kapitálový rozpočet na roky 2019 – 2022, DR doporučila jednateli předložit tento  
  rozpočet vedení SMO

Zpráva o činnosti dozorčí rady obchodní společnosti  
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. za rok 2018

                   ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ RADY
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 l projednala předložený seznam zakázek realizovaných v roce 2018, ze kterého je patrný nárůst  
  zakázek u SMO, DR vzala informace na vědomí

 l schválila smlouvu o propagaci a reklamě, týkající se podpory Festivalu dřeva

 l projednala výsledek hospodaření společnosti za I.–III.Q.2018, DR vzala informace na vědomí

 l projednala materiál, týkající se kalkulace nákladů na služby a údržbu v příměstských lesích pro rok  
  2019, DR vzala informace na vědomí

 l projednala žádost příspěvkové organizace Náš svět z Pržna, týkající se poskytnutí vánočních  
  stromků, a vyslovila souhlas s vyhověním žádosti

Závěr:

Dozorčí rada společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., projednala výsledky hospodaření za 
rok 2018, včetně výroku auditora o ověření roční účetní závěrky s přílohami výkazu zisku a ztrát, včetně 
návrhu na rozdělení zisku ve výši 1 406 632,98 Kč a navrhuje následující rozdělení:

 l do sociálního fondu přidělit částku 90 427,- Kč

 l na nerozděleném zisku ponechat zbývající částku 1 316 205,98 Kč 

Dozorčí rada doporučuje radě města ve funkci valné hromady schválit výsledek hospodaření obchod-
ní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., za rok 2018 včetně výroku auditora a návrhu na 
rozdělení zisku.

V Ostravě dne: 18. 3. 2019

                                               Mgr. Radim Žebrák
                                                   
             předseda dozorčí rady 
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
ke dni 31. 12. 2018
podle § 82 zákona o obchodních korporacích

Ovládající osoba Statutární město Ostrava
   Prokešovo náměstí 8, Ostrava, 729 30

   zastoupení: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor

   IČ: 008 45 451

Ovládaná osoba Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o.
   Antonína Brože 3124/2, Ostrava – Zábřeh, 700 30

   zastoupení: Ing. Vladimír Blahuta, jednatel

   IČ: 258 16 977

Způsob ovládání

Statutární město Ostrava je 100 % vlastníkem obchodní firmy Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. a je tedy 

ovládající osobou.

Vztahy mezi osobou ovládající a osobou ovládanou

Statutární město Ostrava
IČ: 008 45 451 

V roce 2018 byly poskytovány služby mezi statutárním městem Ostrava a obchodní firmou Ostravské městské lesy 

a zeleň, s. r. o. na základě již dříve uzavřených smluv i na základě nově uzavřených smluv a objednávek:

1) Smlouva o dílo ev. č. 04631/2000/LPO včetně 2 dodatků, jejímž předmětem je celoroční zabezpečení prací  

 spojených s údržbou zeleně na městských pozemcích, drobná stavební činnost, projektová a lesnická činnost  

 a provádění rekultivací, ze dne 10. 4. 2000 na dobu neurčitou.

2) Smlouva o spoluužívání energetického zařízení (trafostanice TS 4316) ze dne 23. 02. 2001 na dobu neurčitou.

3) Smlouva o výpůjčce ev. č. 01234/2002/MJ, včetně 1 dodatku, jejímž předmětem je přenechání budovy  

 č. p. 3124 v Ostravě - Zábřehu k provozním účelům vypůjčitele, ze dne 24. 09. 2002 na dobu neurčitou.

4) Nájemní smlouva a Smlouva o výkonu činnosti odborného lesního hospodaře ev.č. 2267/2007/MJ včetně  

 8 dodatků, jejímž předmětem je pronájem pozemků včetně trvalých porostů a pronájem budov, to vše ve  

 vlastnictví statutárního města Ostravy, a dále výkon funkce odborného lesního hospodáře, ze dne 20. 12. 2007  

 na dobu neurčitou.

5) Smlouva o poskytnutí podlicence č. 0107/2013/KP na oprávnění užít logo statutárního města Ostravy ze dne  

 17. 01. 2013 na dobu neurčitou.

6) Smlouva příkazní na zajištění dozoru nad prováděním udržovací péče o zeleň v rámci projektů  

 „Realizace vybraných prvků ÚSES“  č. 2099/2016/OSR/VZKÚ ze dne 01. 08. 2016 do 31. 12. 2025.

7) Smlouva o provádění monitoringu rizikových dřevin č. 3061/2017/HS ze dne 07. 11. 2017 do 31. 12. 2018.

8) Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání  ev.č. 1799/2018/OFR,  

 jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností centrálního zadavatele a pověřujícího zadavatele  

 k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky na poskytování  

 pojistných služeb, ze dne 16. 5. 2018 na dobu určitou – tedy do doby dosažení účelu. 

                  ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
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9) Smlouva o zajištění údržby v příměstských lesích zvláštního určení č. 0163/2018/OŽP ze dne 23. 1. 2018  

 na dobu určitou do 31. 12. 2018.

10) Smlouva o dílo na zajištění sanačních a pěstebních zásahů dle záměru „Rekonstrukce Sokolské třídy“  

 č. 3524/2018/HS ze dne 22. 10. 2018 s datem dokončení do 31. 10. 2021.

11) Smlouva o zajištění údržby a provozu projektů „Rozšíření výukového areálu Bělský les – výukové centrum  

 a výsadba zeleně“ č. 0177/2018/OŽP ze dne 29. 01. 2018 na dobu určitou do 31. 12. 2018.

12) Smlouva o dílo na zajištění aktualizace dat pasportu zeleně č. 2464/2018/OŽP ze dne 19. 06. 2018 na dobu  

 určitou do 01. 10. 2018.

13) Smlouva o dílo na realizaci kácení dřevin a sanační zásahy na dřevinách pro stavbu „Revitalizace pravého břehu  

 řeky Ostravice“ č. 0564/2018/OI ze dne 27. 02. 2018 na dobu určitou do 31. 03. 2018.

14) Smlouva o dílo na realizaci náhradní výsadby a následnou péči pro stavbu „Rekonstrukce a prodloužení sběrače  

 B do Radvanic“ č. 2995/2018/OI ze dne 30. 08. 2018 na dobu určitou do 30. 11. 2023.

15) Smlouva o dílo na realizaci náhradní výsadby a následnou péči pro stavbu „Cyklistické propojení  

 ul. 17.listopadu, VTP“ č. 2994/2018/OI ze dne 30. 08. 2018 na dobu určitou do 31. 12. 2023.

16) Smlouva o dílo na realizaci náhradní výsadby a následnou péči pro stavbu „Cyklostezka Nová Ves – vodárna“  

 č. 2993/2018/OI ze dne 30. 08. 2018 na dobu určitou do 31. 12. 2023.

17) Smlouva o dílo na realizaci náhradní výsadby a následnou péči pro stavbu „Cyklostezka ul. Želivského,  

 Na Rovince“ č. 2992/2018/OI ze dne 30. 08. 2018 na dobu určitou do 30. 04. 2022.

18) Smlouva o dílo na odstranění dřevin, sanační zásahy na dřevinách, pěstební opatření, výsadbu dřevin  

 a následnou péči č. 2172/2018/OI ze dne 11. 06. 2018 na dobu určitou do 35 dnů od předání pracoviště  

 a dále tříletým obdobím pro následnou péči.

19) Smlouva o dílo na realizaci sadových úprav a následnou péči č. 1224/2018/OI ze dne 26. 03. 2018 na dobu  

 určitou do 150 dnů od předání pracoviště a dále tříletým obdobím pro následnou péči.

20) Smlouva o dílo na ozelenění dekontaminovaného území za Novou Karolinou a následnou péči  

 č. 0217/2018/HS ze dne 05. 02. 2018 na dobu určitou 30. 04. 2023.

Dále bylo přijato 124 objednávek na služby v oblasti údržby městské zeleně, kácení, ořezů stromů, náhradní 

výsadby, mulčování apod.

Poskytnutá plnění a protiplnění:
Cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů.

Újma:
Veškeré pohledávky a závazky za rok 2018 byly řádně uhrazeny a žádné ze smluvních stran nevznikla újma.

Městské obvody statutárního města Ostrava
IČ: 008 45 451

V roce 2017 byly též poskytovány služby mezi městskými obvody statutárního města Ostrava a obchodní firmou 

Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. na základě uzavřených smluv a objednávek:

SMLOUVY:

	 l Nájemní smlouva č. 183/2014/MBal uzavřená s městským obvodem Radvanice a Bartovice na  

  přenechání pozemků za účelem pěstování stromků ze dne 18. 06. 2014 na dobu určitou do 31. 05. 2019.

	 l Smlouva o dílo č. S 0317/2017/SŘDaŽP uzavřená s městským obvodem Radvanice a Bartovice na   

  realizaci akce „Výuková zahrada u MŠ na ul. Za Ještěrkou v k.ú. Bartovice“ ze dne 20. 07. 2017 na dobu  

  určitou do 20. 12. 2020.



40

	 l Smlouva o dílo č. S 0156/2018/SŘDaŽP uzavřená s městským obvodem Radvanice a Bartovice  

  na provedení údržby pozemků a silniční zeleně ze dne 20. 04. 2018 na dobu určitou do 11/2018.

	 l Smlouva o dílo č. S 0162/2018/SŘDaŽP uzavřená s městským obvodem Radvanice a Bartovice  

  na kácení dřevin, údržbu a výsadbu dřevin, frézování pařezů, výsadbu květinových záhonů a jejich údržbu  

  ze dne 20. 04. 2018 na dobu určitou do 31. 12. 2018.

	 l Smlouva o dílo č. S 0199/2018/SŘDaŽP uzavřená s městským obvodem Radvanice a Bartovice  

  na revitalizaci plochy na ul.Hvězdná v Radvanicích ze dne 11. 05. 2018 na dobu určitou do 03. 12. 2021.

	 l Smlouva o dílo č. S 0085/2018/SŘDaŽP uzavřená s městským obvodem Radvanice a Bartovice na  

  revitalizaci sadu kpt. Jaroše v Bartovicích ze dne 22. 03. 2018 na dobu určitou do 03. 12. 2021.

	 l Smlouva o dílo č. S 0086/2018/SŘDaŽP uzavřená s městským obvodem Radvanice a Bartovice na  

  revitalizaci parku U Káňů v Radvanicích ze dne 22. 03. 2018 na dobu určitou do 03. 12. 2021.

Dále bylo přijato 13 objednávek od městských obvodů na služby v oblasti údržby městské zeleně, kácení, ořezů 

stromů, výsadby, mulčování apod.

Poskytnutá plnění a protiplnění:
Cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů.

Újma:
Veškeré pohledávky a závazky za rok 2018 byly řádně uhrazeny a žádné ze smluvních stran nevznikla újma.

Vztahy mezi propojenými osobami

Taktéž mezi propojenými osobami ovládanými společnou ovládající osobou byly v roce 2018 poskytovány služby 

na základě uzavřených smluv a objednávek:

Ostravské komunikace, a. s.

IČ: 253 96 544

	 l Smlouva o dílo č. 356/17/VÚ-P210/O na zimní údržbu komunikací ze dne 20. 10. 2017 s platností  

  do 31. 03. 2018. 

	 l Smlouva o dílo č. 348/18/VÚ-P210/O na zimní údržbu komunikací ze dne 26. 10. 2018 s platností  

  do 31. 03. 2019.

Poskytnutá plnění a protiplnění:
Cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů.

Újma:
Veškeré pohledávky a závazky za rok 2018 byly řádně uhrazeny a žádné ze smluvních stran nevznikla újma.
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Ostravské výstavy, a.s.

IČ: 253 99 471

Černá louka, s.r.o. (nástupce společnosti Ostravské výstavy, a.s. od 08. 10. 2018)

IČ: 268 79 280  

	 l Objednávka č. 137/17 na letní a zimní údržbu ze dne 23. 11. 2017.

	 l Objednávka č. 46/18 na kácení dřevin v reálu Černé louky ze dne 19. 03. 2018.

	 l Objednávka č. 238/18 na materiál pro vánoční výzdobu Výstavy betlémů ze dne 06. 11. 2018.

Poskytnutá plnění a protiplnění:
Cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů.

Újma:
Veškeré pohledávky a závazky za rok 2018 byly řádně uhrazeny a žádné ze smluvních stran nevznikla újma.

OZO Ostrava s. r. o.

IČ: 623 00 920

	 l Smlouva o provádění údržby zeleně v areálech objednatele ze dne 16. 04. 2018 s dobou plnění  

  v průběhu roku 2018.

Poskytnutá plnění a protiplnění:
Cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů.

Újma:
Veškeré pohledávky a závazky za rok 2018 byly řádně uhrazeny a žádné ze smluvních stran nevznikla újma.

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

IČ: 253 85 691

	 l Smlouva č. 18SMPU0100000011 o provádění údržby a ošetřování zeleně v areálech objednatele  

  ze dne 05. 04. 2018 s dobou plnění v průběhu roku 2018.

	 l Objednávka č. 18OV020100000004 na výřez dřevin v objektu in-line parku ze dne 25. 01. 2018.

	 l Objednávka č. 18OV130100000030 na údržbu dřevin ve Sportovním areálu U Cementárny  

  ze dne 10. 07. 2018.

	 l Objednávka č. 18OV030100000208 na údržbu zeleně na Multifunkčním areálu Ostrava - Poruba  

  ze dne 11. 12. 2018.

Poskytnutá plnění a protiplnění:
Cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů.

Újma:
Veškeré pohledávky a závazky za rok 2018 byly řádně uhrazeny a žádné ze smluvních stran nevznikla újma.
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Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace 

IČ: 750 80 516

	 l Objednávka č. 59/2018 na prezentaci na akci Den Země 2018 ze dne 16. 04. 2018

 

Poskytnutá plnění a protiplnění:
Cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů.

Újma:
Veškeré pohledávky a závazky za rok 2018 byly řádně uhrazeny a žádné ze smluvních stran nevznikla újma.

Technické služby Ostrava – Jih, příspěvková organizace

IČ: 667 39 331

	 l Kupní smlouva č. 11/2018 na prodej biomasy ze dne 19. 02. 2018 na dobu určitou do 31. 12. 2018.

	 l Smlouva o dílo č. TSOJ/2018/29 na zimní údržbu komunikací ze dne 12. 12. 2018 na dobu určitou  

  do 31. 03. 2019.

Poskytnutá plnění a protiplnění:
Cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů.

Újma:
Veškeré pohledávky a závazky za rok 2018 byly řádně uhrazeny a žádné ze smluvních stran nevznikla újma.

VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.

IČ: 259 11 368

	 l Smlouva o provádění údržby a ošetřování zeleně v okolí OSTRAVAR ARÉNY v roce 2018  

  ze dne 03. 04. 2018.

Poskytnutá plnění a protiplnění:
Cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů.

Újma:
Veškeré pohledávky a závazky za rok 2018 byly řádně uhrazeny a žádné ze smluvních stran nevznikla újma.



43

Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace

IČ: 003 73 249

	 l Dohoda o provádění lesnických prací v porostech ZOO pro rok 2018. 

Poskytnutá plnění a protiplnění:
Cena obvyklá, stanovená v rámci běžných obchodních vztahů.

Újma:
Veškeré pohledávky a závazky za rok 2018 byly řádně uhrazeny a žádné ze smluvních stran nevznikla újma.

Závěr 

Vedení obchodní firmy Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. prohlašuje, že zpracovalo tuto zprávu s péčí  

řádného hospodáře a že do zprávy zahrnulo všechny jemu známé vztahy mezi propojenými osobami a všechna 

plnění a protiplnění.
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  ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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Slyš velký zákon! Ten ať krok tvůj řídí.

Buď bratrem květů, stromů, zvířat, lidí.

A netkni se jich nešetrnou dlaní,

jež z neznalosti někdy krutě raní!

Buď synem slunce! Cti je myslí čistou

a v jeho světle ber se cestou jistou,

neb měsíc klam je – právem noci spánek

a den chce čin – slyš, volá noci vánek.

Měj bystré oko, neviděn vše shlédni

a tiše kráčej zvěř jak o poledni!

Jen hluk je tvým zrádcem –

hlupák jenom hlučí.

Buď strážcem ticha, který za klid ručí!

Svůj tábor ukryj, oheň střež jak poklad,

však odcházíš-li, zahlaď každý doklad,

že byl tu člověk! Koho stopa zradí,

ten ztrátou práva nedbalost svou hradí.

Měj v úctě vodu. Čím je bez ní země?

Jen moudrým pramen hudbou zvoní jemně.

Vše se uč chápat, celičký svět vůkol!

Je chránit život posvátný tvůj úkol.

Buď bratrem květů, stromů, zvířat, lidí

a miluj ty, kdo zákonem se řídí.






