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Jsme partnerem dopravních podniků ...



I. Základní identifikační údaje

Obchodní firma: EKOVA	ELECTRIC	a.s.

Sídlo: Ostrava-Martinov,	
	 Martinovská	3244/42,	PSČ	723	00

IČ: 286	42 457

DIČ: CZ286	42 457

Základní kapitál: 500 000 000,-	Kč

Zakladatel: Dopravní	podnik	Ostrava	a.s.	

Osoby podílející se na základním kapitálu: Dopravní	podnik	Ostrava	a.s.	100	%

Obchodní rejstřík: EKOVA	ELECTRIC	a.s.	byla	zapsána		
	 do	obchodního	rejstříku	vedeného		
	 Krajským	soudem	v	Ostravě,	oddíl	B.,		
	 vložka	4374,	dne	1.	1.	2011

Rozhodující předmět činnosti: Výroba	a	těžká	údržba	tramvají	
	 a	výroba	trolejbusů
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Vážené	dámy	a	pánové,	obchodní	partneři,

společnost	EKOVA	ELECTRIC	a.s.	má	za	sebou	tři	roky	samostatné	existence	a	i	přes	tuto	relativně	
krátkou	dobu	 lze	vyvodit	z dosažených	výsledků	určité	závěry.	Zejména	se	 i	v  roce	2013	podařilo	
udržet	rostoucí	trend	ve	všech	rozhodujících	ukazatelích.	Díky	meziročnímu	navýšení	obratu	o	téměř	
24	procent	při	7,5	procentním	růstu	hospodářského	výsledku	z provozní	činnosti	byl	vytvořen	zásadní	
předpoklad	 i	pro	nárůst	mezd,	který	se	podařilo	zajistit	nad	úrovní	 inflace.	Finanční	a	ekonomická	
stabilita	firmy	umožnila	rovněž	splnění	rozvojových	záměrů,	zajištění	nejdůležitějších	změn	a	přípravu	
výrobních	kapacit	pro	plnění	nových	úkolů.

Jedním	z podmiňujících	faktorů	dalšího	rozvoje	společnosti	je	pořízení	nového	informačního	systému.	
Tento	 proces	 byl	 zahájen	 v  uplynulém	 roce.	 Cílem	 je	 zajistit	 přechod	 od	 nynějšího	 v  podstatě		
evidenčního	systému	k	systému opravdu	řídícímu,	umožňujícímu	včas	a	aktivně	zasahovat	do	procesu	
výroby,	 ale	 i	 odpovědně	 a	 pružně	 reagovat	 na	 požadavky	 zákazníků,	 což	 je	 jeden	 ze	 základních		
předpokladů	úspěchu	na	trhu.

Dosažené	výsledky	 roku	2013	 jsou	dobrým	základem	 i	pro	činnost	v  roce	2014.	Plán	předpokládá	
další	poměrně	ambiciózní	růst	rozhodujících	ukazatelů	včetně	obratu	a	hospodářského	výsledku,	což	
v dnešních	podmínkách	hospodářské	situace	na	evropských	trzích	určitě	není	samozřejmé	a	jednoduché.

Za	snad	ještě	důležitější,	zejména	z dlouhodobějšího	strategického	pohledu,	ale	považujeme	zvýšení	
a	zkvalitnění	aktivity	v oblasti	obchodní	politiky,	včetně	vývoje	výrobků	s vlastním	know-how.	Po	období	
zvažování	prospěšnosti	či	nutnosti	vstupu	strategického	partnera	má	dnes	společnosti	EKOVA	jasnou	
perspektivu,	což	zároveň	klade	na	celou	naši	akciovou	společnost	nové	nároky	právě	v obchodní	oblasti.	
Uspět	v konkurenci	a	etablovat	se	jako	stabilní	odpovědný	partner	na	trhu,	to	je	zásadní	výzva	pro	
naši	 společnost,	 pro	 všechny	 naše	 zaměstnance.	 Pro	 tento	 účel	 byla	 zpracována	 střednědobá		
obchodní	strategie	společnosti	na	roky	2014	–	2017.	Z ní	vyplývá	vysoká	náročnost,	ale	i	reálnost	dalšího	
úspěšného	hospodaření	a	rozvoje	firmy.	Domnívám	se,	že	výsledky	roku	2013	nás	k reálnému	optimismu	
opravňují.

Bylo	by	asi	 zbytečné	zdůrazňovat,	 že	úspěšná	cesta	 k	dosažení	deklarovaných	cílů	 vede	 jen	přes		
každodenní	důslednou	práci	na	všech	pracovištích.	Jsem	přesvědčen,	že	mohu	říct,	že	toto	si	naprostá	
většina	zaměstnanců	uvědomuje	a	také	podle	toho	jedná.	Za	výsledky	roku	2013	i	za	tento	přístup	jim	
jménem	svým	i	jménem	představenstva	společnosti	upřímně	děkuji.

Zdárnému	průběhu	roku	2013	napomáhal	i	korektní	a	cílevědomý	přístup	ostatních	orgánů	a	subjektů	
s přímým	vztahem	k naší	společnosti,	zejména	mám	na	mysli	a	děkuji	vlastníkovi	–	Dopravnímu	podniku	
Ostrava	a.s.,	Dozorčí	radě	společnosti,	odborové	organizaci	i	orgánům	statutárního	města	Ostrava.	
Tohoto	postoje	si	naše	společnost	velice	váží.

Do	další	práce	přeji	mnoho	elánu.

Ing. Radoslav Hanzelka
předseda	představenstva

II. Úvodní slovo předsedy představenstva
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Vážené	dámy,	vážení	pánové,

po	 uplynutí	 dalšího	 roku	 úspěšného	 působení	 společnosti	 EKOVA	 ELECTRIC	 a.s.	 mám	 již	 potřetí		
příležitost	 seznámit	 Vás	 s  činností	 dozorčí	 rady	 společnosti.	 Dozorčí	 rada,	 v  souladu	 se	 zákonem		
a	stanovami	společnosti,	plnila	v roce	2013	své	povinnosti	průběžně	dle	ročního	plánu	jednání	i	aktuálních	
potřeb,	a	to	zejména	dohled	nad	výkonem	působnosti	představenstva	a	uskutečňováním	podnikatelské	
činnosti	společnosti.

V prvním	čtvrtletí	roku	2013	bylo	ve	věci	vstupu	strategického	partnera	do	společnosti	s konečnou	
platností	rozhodnuto,	že	vzhledem	ke	všem	skutečnostem	se	společnost	bude	rozvíjet	dále	samostatně.	
V tuto	chvíli,	se	znalostí	hospodářských	výsledků	společnosti	za	rok	2013,	mohu	konstatovat,	že	tato	
skutečnost	se	do	hospodaření	společnosti	zásadně	negativně	neprojevila.

V průběhu	roku	2013	nedocházelo	k podstatným	výkyvům	v plnění	hospodářských	výsledků.	Přitom	
se	vyskytlo	několik	objektivně	působících	vlivů,	které	negativně	ovlivňovaly	plynulost	výroby.	S uspokoje-
ním	 mohu	 konstatovat,	 že	 společnost	 tyto	 výkyvy	 dokázala	 eliminovat,	 aniž	 by	 to	 mělo	 negativní	
ekonomický	dopad.

Ve	třetím	čtvrtletí	roku	2013	byla	ve	společnosti	uzavřena	nová	kolektivní	smlouva	na	roky	2014	až	
2016	a	mzdová	dohoda	na	rok	2014.	V souvislosti	s rychlým	a	profesionálním	průběhem	projednání	
uvedených	dokumentů	oceňuji,	že	mezi	odborovou	organizací	a	společností	existují	korektní	vztahy	
založené	na	vzájemném	respektu	a	porozumění.

Oceňuji	rovněž	dlouhodobě	dobré	vztahy	s mateřskou	společností	Dopravním	podnikem	Ostrava	a.s.
Výše	uvedené	skutečnosti	příznivě	ovlivňují	řádné	fungování	společnosti	a	jsou	významným	stabilizujícím	
faktorem.

Konstatuji	 dále,	 že	 jednání	 dozorčí	 rady	 v  roce	 2013	 probíhala	 na	 velice	 profesionální	 úrovni.		
Představenstvo	předkládalo	na	jednání	dozorčí	rady	veškeré	potřebné	materiály	a	aktivně	reagovalo	
na	požadavky	a	doporučení	ze	strany	dozorčí	rady.

Závěrem	mohu	z pohledu	dozorčí	rady	konstatovat,	že	společnost	se	v roce	2013	úspěšně	vyrovnala	
s úkoly	a	nároky	plánu	a	splnila	očekávání	vlastníka	a	statutárního	města	Ostravy.	V činnosti	společnosti	
a	jejího	vedení	nebyly	shledány	žádné	podstatné	chyby	a	nedostatky.	Na	vzniklé	problémy	reagovalo	
představenstvo	společnosti	adekvátně	a	s péčí	řádného	hospodáře.

Jménem	dozorčí	rady	vyslovuji	poděkování	všem	zaměstnancům	společnosti	a	připojuji	přání,	aby	
rok	2014	byl	minimálně	stejně	úspěšný	jako	rok	minulý.

Děkuji	 také	 za	 spolupráci	 a	 aktivní	 přístup	 na	 jednáních	 všem	 členům	 dozorčí	 rady	 a	 stejně	 tak		
i	zástupcům	vlastníka,	kteří	se	jednání	dozorčí	rady	pravidelně	účastnili.

Ing. Tomáš Petřík
předseda	dozorčí	rady

III. Úvodní slovo předsedy dozorčí rady
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IV. Složení orgánů společnosti a změny v průběhu roku 2013

PřeDSTAVenSTVO SPOleČnOSTI A Změny V PRůBěHu ROku 2013

Ing.	Radoslav	Hanzelka	 od	30.	3.	2012	 dosud	 	 předseda	představenstva

Ing.	Pavel	Vojáček	 od	1.	1.	2011	 dosud	 	 místopředseda	představenstva

Ing.	Jarmila	Filipová	 od	1.	1.	2011	 dosud	 	 člen	představenstva

DOZORČí RADA A Změny V PRůBěHu ROku 2013

Ing.	Tomáš	Petřík	 od	30.	3.	2012	 dosud	 	 předseda	dozorčí	rady

JUDr.	Josef	Babka	 od	30.	3.	2012	 dosud	 	 místopředseda	dozorčí	rady

Miroslav	Kaluža	 od	6.	3.	2012	 dosud	 	 člen	dozorčí	rady

V průběhu	roku	2013	nedošlo	ve	složení	orgánů	společnosti	k žádným	změnám.
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... myslíme na ekologii ...



V. Organizační struktura společnosti

100 ředitel společnosti

Dozorčí rada

110 Oddělení marketingu 
 a obchodu

130 Oddělení technické   
 kontroly

140 Oddělení podpory
 řízení

200 Výrobní ředitel 300 ekonomický 
 a personální ředitel

210 Oddělení konstrukce
 a technologie výroby

220 Středisko výroby 
 a kompletace

230 Středisko podpůrných 
 výrobních činností

240 Středisko nákupu 
 a skladování

310 Oddělení lidských    
 zdrojů

320 Oddělení účetnictví

Valná hromada

Představenstvo

330 ekonomické oddělení

V PRůBěHu ROku 2013 neDOZnAlA ORgAnIZAČní STRukTuRA 
SPOleČnOSTI žáDnýcH Změn.

... myslíme na ekologii ...
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... partner výrobců nových vozidel ...



Výsledky hospodaření v roce 2013
Společnost	dosáhla	pozitivních	výsledků	z hlediska	naplnění	stanovených	cílů	v obchodní	i	ekonomické	
oblasti.

Rozhodující	oblastí	činnosti	byla	těžká	údržba	tramvají	pro	mateřskou	společnost	 i	pro	další	subjekty,	
montáž	trolejbusů,	výroba	trakčních	motorů	a	dílů	pro	kolejová	vozidla.

V souladu	s dlouhodobým	záměrem	se	podařilo	dále	rozšiřovat	portfolio	přímých	obchodních	partnerů.	
Bylo	uzavřeno	a	postupně	realizováno	několik	významných	kontraktů	zejména	v oblasti	modernizace		
a	výroby	tramvají,	což	se	odrazilo	v zásadním	meziročním	růstu	obratu	i	hospodářského	výsledku	firmy.

Investiční	priority	směřovaly	do	oblasti	zajištění	vhodných	výrobních	kapacit	pro	potřeby	nových	výrobních	
zakázek	 a	 dále	 do	 oblasti	 zvyšování	 bezpečnosti	 práce	 a	 vytváření	 lepších	 pracovních	 podmínek	 pro		
zaměstnance.

K dosaženým	výsledkům	přispělo	rozhodující	měrou	zajištění	meziročního	růstu	produktivity	práce	a	dále	
rovněž	trvalý	tlak	na	efektivní	hospodaření	ve	všech	oblastech	hospodaření	společnosti,	čímž	byly	vytvořeny	
předpoklady	pro	zvyšování	mezd	zaměstnanců	a	naplnění	závazků	z kolektivní	smlouvy	a	také	pro	další	
úspěšný	rozvoj	firmy	v následujícím	období.

Jedinou	problematickou	oblastí	hospodaření	společnosti	se	jeví	zhoršení	jinak	dlouhodobě	velice	nízké	
úrovně	 polhůtních	 pohledávek	 v  souvislosti	 s  aktuální	 obtížnou	 finanční	 situací	 jednoho	 z  důležitých		
obchodních	partnerů.	Představenstva	obou	společností	hledají	společně	nejvhodnější	cestu,	jak	zabezpečit	
urychlené	dořešení	a	zajištění	úhrady	dlužných	faktur.

VI. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu  
 jejího majetku

Očekávaný vývoj v roce 2014
Rozhodujícím	 úkolem	 pro	 nejbližší	 období	 zůstává	 především	 udržení	 ekonomické	 stability	 firmy,		
naplňování	 aktualizované,	 dlouhodobé	 podnikatelské	 strategie	 společnosti,	 určující	 základní	 oblasti		
a	cíle	obchodního	směřování	společnosti	a	optimalizace	procesu	řízení.

Společnost	 bude	 dále	 působit	 ve	 všech	 dosud	 zajišťovaných	 oblastech.	 Klíčovou	 oblastí	 podnikání		
zůstává	těžká	údržba	a	modernizace	tramvají,	zejména	pro	mateřský	Dopravní	podnik	Ostrava	a.s.	.

Zvýšené	úsilí	bude	směřováno	do	těžké	údržby,	oprav	a	modernizací	vozidel	městské	hromadné	dopravy	
pro	 další	 zákazníky,	 zabezpečování	 víceletých	 významných	 obchodních	 zakázek	 a	 nově	 především		
zajištění	vlastních	produktů	a	akceschopného	obchodního	a	technického	zázemí.

Rozvojový	 potenciál	 spatřujeme	 především	 v  segmentu	 výroby	 elektrobusů,	 kde	 předpokládáme		
zvýšený	důraz,	stejně	jako	v západní	Evropě,	na	elektromobilitu	a	ekologii,	a	to	zejména	v ekologicky	
silně	postižených	městech	a	regionech,	jakož	 i	v horských	a	frekventovaných	turistických	oblastech.	
Vidíme	zde	velmi	zajímavou	podnikatelskou	příležitost	a	v průběhu	příštího	roku	chceme	završit	vývoj	
vlastního	elektrobusu	výrobou	prototypu.

Společnost	bude	dále	hledat	rovněž	možnosti	strategických	partnerství	s	obchodními	partnery	s cílem	
společně	vyvinout	nový	produkt	v rámci	produktových	skupin	výroba	modernizace	tramvají	a	trolejbusů,	
a	to	za	podmínky,	že	EKOVA	by	byla	minimálně	spoluvlastníkem	know–how.

V  oblasti	 servisu,	 respektive	 full-servisu,	 budou	 formovány	 diferencovaně	 strukturované	 nabídky		
(pro	různé	zákazníky,	servis	vázaný	na	dodávku	nových	vozidel,	outsourcing	údržby,	atd.).

Z hlediska	zefektivnění	hospodaření	společnosti	je	prioritním	úkolem	optimalizace	výrobních	procesů,	
zkvalitnění	plánování	a	řízení	výroby	včetně	sestavování	a	dynamického	modelování	kalkulací.	V této	
souvislosti	 bylo	 rozhodnuto	 o	 pořízení	 a	 implementaci	 nového	 informačního	 systému,	 který	 bude		
pokrývat	všechny	potřebné	oblasti	firmy,	zejména	podporu	obchodu	a	plánování	a	řízení	výroby	a	bude	
tak	lépe	vyhovovat	všem	aktuálním	potřebám	společnosti. 11



Výroba a správa majetku
Výroba a montáž nových tramvají

V roce	2013	pokračovala	společnost	v realizaci	kontraktu	na	modernizaci	devíti	příměstských	vlakových	
jednotek	pro	konsorcium	firem	INEKON	GROUP,	a.s.	a	Cegelec,	a.s.	(konečný	zákazník	rakouský	Salzburg),	
kdy	 byly	 vyrobeny	 nízkopodlažní	 střední	 články	 pro	 šestou	 až	 devátou	 soupravu.	 Tyto	 články	 byly		
následně	v rámci	modernizace	vkládány	do	přistavovaných,	původně	dvoučlánkových	souprav.	U	pěti	
z devíti	vlakových	souprav	byla	kromě	vestavby	středního	článku	provedena	také	částečná	modernizace	
interiéru	krajních	článků,	v rámci	které	byla	například	instalována	nová	madla.	Byla	vyměněna	podlahová	
krytina,	sedadla	a stávající	skládací	dveře	byly	nahrazeny	novými	předsuvnými.	Dokončena	a	předána	
zákazníkovi	byla	šestá	a	sedmá	souprava,	další	dvě	soupravy	mají	 termín	předání	v roce	2014.	Část	
prací	na	dílčích	modernizacích	dalších	souprav	ET	probíhala	ve	spolupráci	s našimi	partnery	na	místě		
u	konečného	zákazníka.

Pro	společnost	 INEKON	GENERAL	s.r.o.	jsme	po	dokončení	a	odzkoušení	zkušebního	vzorku	v	průběhu	
roku	 zahájili	 výrobu	 hrubých	 staveb	 tramvajových	 skříní	 sedmi	 tramvají	 pro	 americký	 Seattle.	 Byly		
dokončeny	hrubé	stavby	článků	A	a	B	(vždy	čelo,	dvě	bočnice,	střecha)	na	první	čtyři	vozidla	a	rozpracovány	
hrubé	stavby	článků	A	a	B	na	páté	až	sedmé	vozidlo.	Dokončeny	byly	 také	hrubé	stavby	článků	C		
(dvě	bočnice,	střecha)	na	prvních	pět	vozidel	a	rozpracovány	hrubé	stavby	článků	C	na	šesté	a	sedmé	
vozidlo.	U	rozpracovaných	článků	se	počítá	s dokončením	v roce	2014.

Naši	zaměstnanci	se	také	podíleli	na	spolupráci	se	společností	INEKON	GROUP,	a.s.	v zahraničí,	ať	už	to	
bylo	v rámci	výroby	nové	tramvaje	INEKON	04	SUPERIOR,	nebo	podporou	při	prezentacích	tramvaje	
INEKON	01	TRIO.

V  rámci	 dlouhodobé	 kooperace	 s  firmou	 PRAGOIMEX	 a.s.	 byly	 pro	 konečného	 zákazníka	 Dopravní	
podnik	Ostrava	a.s.	modernizovány	čtyři	tramvaje	T3	na	nízkopodlažní	typ	Vario	LFR.E	a	jedna	dvou-
článková	tramvaj	K2	byla	modernizována	na	nízkopodlažní	typ	Vario	LF2.	Další	modernizace	tramvaje	
K2	na	typ	Vario	LF2	byla	rozpracována	s termínem	dokončení	počátkem	roku	2014.

Opravy kolejových vozidel

Pro	klíčového	zákazníka	Dopravní	podnik	Ostrava	a.s.	byla	provedena	těžká	údržba	celkem	89	tramvají	
(26	vozidel	v	rozsahu	velké	prohlídky	a	63	vozidel	v rozsahu	střední	prohlídky).	Mimo	systém	pravidelné	
údržby	byly	provedeny	mimořádné	práce	na	dalších	63	tramvajových	vozidlech.	U	23	tramvají	typů	T6	
a	LMT10	byly	v rámci	dílčí	modernizace	vyměněny	tachografy.	Proběhla	rovněž	oprava	historického	
vozidla	ev.	č.	218.

V	kooperaci	s	firmou	Cegelec,	a.s.	pokračovala	dlouhodobá	zakázka	na	opravy	celkem	79	tramvají	M31	
pro	konečného	zákazníka	GSS	Göteborg.	Opravy	spojené	především	s	výměnou	trakční	výzbroje	byly	
dokončeny	na	celkem	čtrnácti	vozidlech,	patnácté	vozidlo	bylo	rozpracováno	a	dokončeno	v lednu	2014.

Pro	Dopravní	podnik	města	Olomouce,	a.	s.	byla	provedena	rekonstrukce	vozidla	T3	na	obousměrné	
technologické	 vozidlo,	 modernizace	 tramvaje	 LMT10	 a	 úprava	 dvou	 kusů	 tramvají	 T3	 pro	 spřažený	
obousměrný	provoz.

Dále	byly	pro	tohoto	dopravce	a	rovněž	pro	dopravní	podniky	měst	Liberce	a	Jablonce	nad	Nisou	provádě-
ny	opravy	jednotlivých	agregátů	a	dílů	kolejových	vozidel.

Výroba trakčních motorů

Ve	 spolupráci	 s	 firmou	 PRAGOIMEX	 a.s.	 bylo	 vyrobeno	 138	 kusů	 trakčních	 asynchronních	 motorů.	

Další	oblastí,	která	dlouhodobě	přispívá	ke	zlepšení	ekonomických	výsledků,	je	trvalý	proces	hledání	
rezerv	v oblasti	režijních	nákladů,	zejména	personálních,	a	jejich	optimalizace	ve	vazbě	na	dlouhodobě	
udržitelný	rozsah	zakázkového	krytí.	Důsledný	tlak	na	snižování	cen	vstupů	bude	částečně	eliminovat	
očekávaný	růst	ceny	materiálu	a	služeb	v důsledku	oslabení	koruny.

V  souvislosti	 s  růstem	 plánovaného	 objemu	 výkonů	 společnost	 počítá	 s  navýšením	 stavu	 vlastních		
i	agenturních	zaměstnanců	v dělnických	profesích	a	rovněž	s posílením	stavu	zaměstnanců	v oblasti	
konstrukce	a	technologie	výroby	a	v technické	kontrole.
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Z	toho	67	kusů	typu	TAM	1003	C/R,	68	kusů	typu	TAM	1004	C/R,	2	kusy	typu	TAM	1002	C/P	a	1	kus	
typu	TAM	1020C.	V	menším	rozsahu	byly	prováděny	i	opravy	TAM	pro	dlouhodobé	obchodní	partnery	
či	další	konečné	zákazníky.

Výroba trolejbusů

Ve	spolupráci	s firmami	Cegelec,	a.s.	a	Solaris	Bus	&	Coach	S.A.	byla	provedena	modernizace	čtyř	kloubových	
trolejbusů	Solaris	Trollino	ST18AC	původního	koncového	uživatele	La	Chaux	de	Fonds	(CH)	pro	nové	využití	
dopravním	 podnikem	 v	 Salzburgu.	 Výroba	 pokračovala	 dalšími	 dvěma	 kusy	 trolejbusů	 Solaris	 Trollino	
ST18AC	MetroStyle	rovněž	pro	rakouský	Salzburg	a	jedním	trolejbusem	Solaris	Trollino	ST18AC	pro	konečného	
zákazníka	město	Ancona	v	Itálii.	Společně	s firmami	Cegelec,	a.s.	a	AMZ	–	KUTNO	Sp.	z o.o.	byl	dokončen	
zkušební	provoz	trolejbusu	AMZ	City	Smile	12T	pro	zákazníka	v Polsku.	Mimo	to	jsme	ve	spolupráci	s firmou	
Cegelec,	a.s.	provedli	montáž	čtyř	trolejbusů	URSUS	v areálu	naší	společnosti	a	spolupracovali	 jsme	při		
oživování	těchto	vozidel	u	polského	partnera.	Konečným	zákazníkem	bylo	město	Lublin.

Ostatní činnosti

Společnost	dále	zabezpečovala	drobnou	výrobu,	opravy	a	služby,	svářečské	kurzy,	lakování	dopravních	
prostředků	a	dílů,	výrobu	náhradních	dílů	k	dopravním	prostředkům	apod.

Správa majetku

Majetek	společnosti	byl	řádně	spravován	a	v	průběhu	roku	nenastala	žádná	skutečnost,	která	by	negativně	
ovlivnila	jeho	stav	a	užití.

Investice	

Investiční výdaje za rok 2013 19 147

z	toho:		stavby	 11 031

													stroje	 5 236

													věcná	břemena	 2 623

													nehmotný	majetek	 	    257

Veškeré	investice	roku	2013	byly	hrazeny	z vlastních	zdrojů.	U	dokončených	investičních	akcí	se	podařilo	
snížit	investiční	výdaje	oproti	předpokladu	o	více	než	750	tis.	Kč.

Nejvýznamnější	akcí,	jak	z hlediska	finančního,	tak	i	výrobního,	bylo	pořízení	zvedacího	zařízení	včetně	
potřebných	stavebních	úprav.	Na	pracovišti,	 vybaveném	těmito	zvedáky,	 se	mohou	zvedat	 i	dlouhá	
kolejová	vozidla	bez	zbytečných	přesunů	a	ztrátových	časů.	Pro	výrobu	bylo	důležité	pořízení	4	kusů	
poloautomatických	svařovacích	souprav,	které	budou	používány	na	pracovišti	hrubých	staveb	vozidel,	
a	pořízení	mostového	jeřábu	o	nosnosti	3,2t	pro	pracoviště	svařovny	podsestav.

Díky	provedené	modernizaci	osvětlení	ve	výrobní	hale	se	zvýší	osvětlení	pracoviště	z původních	100	lx	
na	požadovaných	300	lx,	a	to	navíc	při	snížení	spotřeby	elektrické	energie.

Významné	byly	i	investiční	akce	zvyšující	bezpečnost	pracovníků,	např.	bylo	pořízeno	přenosné	lešení	
pro	bezpečnou	montáž	technologií	pohonu	na	střechy	trakčních	vozidel	a	vybavení	pracoviště	haly	„F“	
a	části	výrobní	haly	přístupovými	 rampami	pro	bezpečný	pohyb	pracovníků	na	střechách	 trakčních	
vozidel.

Systém řízení jakosti

Od	 roku	 2011	 je	 akciová	 společnost	 EKOVA	 ELECTRIC	 a.s.	 držitelem	 platného	 certifikátu	 systému		
managementu	kvality	podle	ČSN	EN	ISO	9001:2009	v	rozsahu:	Opravy,	modernizace	a	výroba	tramvají,	
trolejbusů	a	jejích	součástí. 13



V roce	2013	bylo	zajištění	vysoké	kvality	ve	všech	procesech	výroby	potvrzeno	obhájením	certifikací	
podle	ČSN	EN	ISO	9001:2009	a	následných	klíčových	certifikací	pro	svařování.

Systém	managementu	kvality	je	ve	firmě	EKOVA	ELECTRIC	a.s.	zaměřen	na	maximální	kvalitu	výroby,	
oprav	 a	 spokojenost	 zákazníků.	 Jednou	 z	 hlavních	 charakteristik	 celého	 systému	 je	 řízené	 měření		
kvality	procesů,	což	je	základem	pro	trvalé	zlepšování	celého	systému.	Tato	řízená	měření	v	souladu		
s	ČSN	EN	ISO	9001:2009	udržují	vysoký	standard	výroby	a	oprav	a	zvyšují	jejich	kvalitu.

Vedle	 ISO	certifikace	vlastní	 společnost	EKOVA	ELECTRIC	a.s	   certifikáty	klíčových	 technologií	pro	
svařování	ve	výrobě,	při	opravě	a	modernizaci.	Jedná	se	o	procesy	svařování	dle:

•	ČSN	EN	ISO	3834-2:2006	–	Svářečské	činnosti	při	opravě,	modernizaci	a	výrobě	ŽKV,	
	 tramvají,	trolejbusů	a	jejich	součástí,

•	ČSN	EN	15085-2	v	certifikační	úrovni	CL	1	-	Svářečské	činnosti	při	opravě,	modernizaci	
	 a	výrobě	ŽKV,	tramvají,	trolejbusů	a	jejich	součástí,

•	DIN	EN	15085-2	v	certifikační	úrovni	CL	1,

•	předpis	ČD	V95/5:2009.

Personální, mzdová a sociální oblast
Personální oblast

Společnost	 zaměstnávala	 v  průběhu	 roku	 2013	 238	 zaměstnanců.	 Ve	 společnosti	 pracuje	 6	 osob		
se	 zdravotním	 postižením,	 čímž	 nebyl	 plně	 zajištěn	 povinný	 podíl	 osob	 se	 zdravotním	 postižením		
a 	rozdíl	byl	kompenzován	náhradním	plněním.

Nábor	zaměstnanců	byl	orientován	především	na	doplnění	stavu	zaměstnanců	v dělnických	profesích	
v souvislosti	s	nárůstem	objemu	prací.	

mzdový vývoj

V souladu	s ujednáním	ve	Mzdové	dohodě	navýšil	zaměstnavatel	k 1.		1.		2013	mzdové	tarify	o	1,5%.	
Průměrná	měsíční	mzda	dosáhla	v roce	2013	výše	24 054,- Kč	při	meziročním	navýšení	o	258,-	Kč.

Sociální program 2013

V rámci	sociálního	programu	bylo	vynaloženo	v průběhu	uplynulého	roku	2 563	tis.	Kč.

Mezi	oblíbené	a	zaměstnanci	využívané	benefity	patří	příspěvek	zaměstnavatele	na	penzijní	připojištění	
zaměstnanců	a	příspěvek	na	hlavní	jídlo	v rámci	závodního	stravování.

Zaměstnavatel	dále	zabezpečil	pro	zaměstnance	účast	na	regeneračních	programech	prostřednictvím	
poukázek	v hodnotě	1 400,-	Kč	na	jednoho	zaměstnance.
Nelze	 opomenout	 ani	 finanční	 odměny	 při	 pracovních	 jubileích	 či	 odměny	 bezplatným	 dárcům	 krve,		
na	které	byla	z rozpočtu	poskytnuta	rovněž	část	prostředků.

Nově	poskytuje	zaměstnavatel	od	1.	11.	2013	zaměstnancům	příspěvek	na	životní	pojištění,	který	zahrnuje	
fixní	měsíční	částku	300,-	Kč	s možností	poskytnutí	mimořádných	příspěvků	jako	alternativu	k výplatě	
motivačních	složek	mzdy.

Stávajícím	a	bývalým	zaměstnancům	společnosti	a	jejich	rodinným	příslušníkům,	jejichž	pracovněprávní	
vztah	u Dopravního	podniku	Ostrava	a.s.	skončil	k 31.	12.	2010	z důvodu	přechodu	do	dceřiné	společnosti,	
byly	zachovány	dřívější	zaměstnanecké	výhody	včetně	jízdních	výhod.
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Dotace na vzdělávání

Z úřadu	práce	a	Fondu	dalšího	vzdělávání	(FDV)	byly	čerpány	tyto	dotace	na	níže	uvedené	projekty:

Příspěvek	z Úřadu	práce

V rámci	projektu	„Vzdělávejte	se	pro	růst!	-	Moravskoslezský	kraj“	byla	na	základě	dohod	o zabezpečení	
vzdělávací	aktivity	a	poskytnutí	příspěvku	č.	TOT-MR-76/2013,	č.	TOT-MR-77/2013,	č.	TOT-MR-266/2013	a	
č.	 TOT-MR-267/2013	 (dále	 jen	 „Dohody“)	 přiznána	 a	 poskytnuta	 dotace	 na	 školení	 včetně	 náhrady	
mezd	ve	výši	717 793,40	Kč.

Příspěvek	z Fondu	dalšího	vzdělávání	(FDV)

V  rámci	 projektu	 „Stáže	 ve	 firmách“	 byly	 na	 základě	 smlouvy	 o	 zajištění	 stáže	 č.	 1431,	 č.	 2382		
a	č.	4616	(dále	jen	„Smlouvy“)	přiznány	a	uhrazeny	náklady	na	odborné	stáže	ve	výši	241.902,-	Kč	(bez	
DPH).	Na	základě	Smluv	se	uskutečnily	ve	společnosti	EKOVA	ELECTRIC	a.s.	odborné	stáže	„asistent	
obchodního	ředitele“,	„personalista“	a	„autolakýrník“.

ekologie
Ochrana ovzduší

V souladu	s platnou	legislativou	je	vedena	provozní	evidence	zdroje	znečišťování	ovzduší	–	 lakovny.		
Pro	lakovnu	byl	v letošním	roce	zpracován	a	schválen	Krajským	úřadem	Moravskoslezského	kraje	nový	
Provozní	 řád	a	vystaveno	nové	povolení	 k	provozu.	Veškerá	vzduchotechnika	 lakovny	 je	pravidelně	
kontrolována.	 U	 vyjmenovaného	 stacionárního	 zdroje	 jsou	 dodržovány	 emisní	 limity,	 v  pravidelném		
intervalu	je	prováděno	měření	emisí.

nakládání s odpady

Odpady	vznikající	při	výrobě	jsou	tříděny	a	zařazovány	podle	Katalogových	čísel	odpadů	dle	zákona		
č.	185/2001	Sb.,	o	odpadech.	Nebezpečný	odpad	vznikající	ve	výrobní	hale	je	řádně	označen	v souladu		
s legislativou	katalogovým	číslem	a	identifikačním	listem	dle	vyhlášky	č.	383/2001	Sb.,	o	podrobnos-
tech	s nakládáním	s odpady.	Bylo	vyprodukováno	celkem	340,7	tun	odpadu.	Odpady	jsou	předávány		
oprávněným	společnostem	k recyklaci	nebo	k využití	jako	alternativní	palivo.	Kovový	odpad	v objemu	
138,6	tun	byl	prodán,	tržby	činily	více	než	1,4	milionu	Kč.

Odpadní	voda	z myčky	vozidel	prochází	procesem	čištění	ve	vlastní	čistírně	odpadních	vod	a	opětovně	
využívána	 k  dalšímu	 mytí	 vozidel	 v  myčce.	 Čistička	 odpadních	 vod	 je	 pravidelně	 kontrolována		
a	veškeré	odpadní	vody	jsou	řádně	analyzovány.	Vzorky	odpadních	vod	jsou	odebírány	ve	stanovených	
intervalech	a	rozbory	jsou	prováděny	akreditovanou	laboratoří.

Ostatní skutečnosti
Společnost	v	průběhu	účetního	období	roku	2013	nepořizovala	vlastní	akcie	a	nemá	organizační	složku	
v	zahraničí.
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VII. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou  
 a o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a  
 Obchodního zákoníku v platném znění

A. charakteristika podnikatelského seskupení

a) Ovládaná osoba: EKOVA	ELECTRIC	a.	s.,	IČ:	28642457
	 Ostrava-Martinov,	Martinovská	3244/42,	PSČ:	723	00

b) Ovládající osoba: Dopravní	podnik	Ostrava	a.	s.,	IČ:	61974757
	 Ostrava-Moravská	Ostrava,	Poděbradova	494/2,	PSČ:	702	00
	 Osoba	podílející	se	na	základním	kapitálu	ovládané	osoby	100%.

c) Ostatní propojené osoby: Sportovní	a	rekreační	zařízení	města	Ostravy,	s.r.o.
	 IČ:	25385691,	sídlo:	Čkalovova	6144/20,	708	00	Ostrava	–	Poruba
	
d) Vymezení popisovaného období:  1. 1. 2013 – 31. 12. 2013

B. charakteristika vzájemných vztahů

a) Ovládající osoba:

•	 Dne	 16.	 1.	 2013	 byla	 mezi	 Dopravním	 podnikem	 Ostrava	 a.s.	 jako	 povinným	 a	 společností		
EKOVA	ELECTRIC	a.s.	jako	oprávněným	uzavřena	smlouva	o	zřízení	věcných	břemen.	Účelem	
uzavření	smlouvy	bylo	zřízení	věcných	břemen	identifikovaných	ve	smlouvě.

•	 Dne	16.	 1.	2013	byla	mezi	Dopravním	podnikem	Ostrava	a.s.	 jako	oprávněným	a	společností	
EKOVA	ELECTRIC	a.s.	 jako	povinným	uzavřena	smlouva	o	zřízení	věcných	břemen.	Účelem	
uzavření	smlouvy	bylo	zřízení	věcných	břemen	identifikovaných	ve	smlouvě.

•	 Dne	28.	1.	2013	byla	mezi	Dopravním	podnikem	Ostrava	a.s.	jako	objednatelem	a	společností	
EKOVA	ELECTRIC	a.s.	jako	poskytovatelem	uzavřena	smlouva	o	provedení	vzdělávání.	Účelem	
uzavření	smlouvy	bylo	provedení	svářečských	kurzů.

•	 Dne	1.	2.	2013	byla	mezi	Dopravním	podnikem	Ostrava	a.s.	jako	vykonavatelem	a	společností	
EKOVA	ELECTRIC	a.s.	jako	objednatelem	uzavřena	Smlouva	o	vykonávání	kontrolní	činnosti	–	
technická	zařízení.	Účelem	uzavření	smlouvy	bylo	vykonávání	kontrolní	činnosti	na	technických	
zařízeních.

•	 Dne	1.	2.	2013	byla	mezi	Dopravním	podnikem	Ostrava	a.s.	jako	vykonavatelem	a	společností	
EKOVA	ELECTRIC	a.s.	jako	objednatelem	uzavřena	Smlouva	o	vykonávání	kontrolní	činnosti	–	
drážní	vozidla.	Účelem	uzavření	smlouvy	bylo	vykonávání	kontrolní	činnosti	na	drážních	vozidlech.

•	 Dne	8.	3.	2013	byla	mezi	Dopravním	podnikem	Ostrava	a.s.	 jako	zhotovitelem	a	společností	
EKOVA	ELECTRIC	a.s.	jako	objednatelem	uzavřena	smlouva	o	provedení	díla	-	zkušebních	jízd	
trolejbusem	AMZ	CS12T.	Účelem	uzavření	smlouvy	byla	realizace	zkušebního	provozu	s cestujícími	
na	linkách	MHD	trolejbusem	typu	AMZ	CS12T.

•	 Dne	5.	4.	2013	byla	mezi	Dopravním	podnikem	Ostrava	a.s.	jako	poskytovatelem	a	společností	
EKOVA	ELECTRIC	a.s.	jako	objednatelem	uzavřena	smlouva	na	realizaci	vzdělávací	aktivity	-	
tramvajový	kurz	a	trolejbusový	kurz.	Účelem	uzavření	smlouvy	bylo	provedení	tramvajových		
a	trolejbusových	kurzů.

•	 Dne	31.	5.	2013	byla	mezi	Dopravním	podnikem	Ostrava	a.s.	 jako	stavebníkem	a	společností	
EKOVA	 ELECTRIC	 a.s.	 jako	 vlastníkem	 uzavřena	 smlouva	 o	 právu	 provést	 stavbu.	 Účelem		
uzavření	smlouvy	bylo	stanovení	podmínek	pro	provedení	stavby.
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•	 Dne	5.	6.	2013	byla	mezi	Dopravním	podnikem	Ostrava	a.s.	jako	objednatelem	a	společností	
EKOVA	 ELECTRIC	 a.s.	 jako	 zhotovitelem	 uzavřena	 smlouva	 o	 dílo.	 Účelem	 smlouvy	 bylo		
provedení	výměny	23	ks	tachografů	tramvají	(T6,	Astra).

•	 Dne	31.	10.	2013	byla	mezi	Dopravním	podnikem	Ostrava	a.s.	jako	poskytovatelem	a	společností	
EKOVA	 ELECTRIC	 a.s.	 jako	 uživatelem	 uzavřena	 smlouva	 o	 poskytování	 dodávek	 elektřiny.	
Účelem	uzavření	smlouvy	bylo	zabezpečení	dodávek	elektrické	energie	pro	uživatele.

•	 Dne	29.	11.	2013	byla	mezi	Dopravním	podnikem	Ostrava	a.s.	jako	stavebníkem	a	společností	
EKOVA	 ELECTRIC	 a.s.	 jako	 vlastníkem	 uzavřena	 smlouva	 o	 právu	 provést	 stavbu.	 Účelem		
uzavření	smlouvy	bylo	stanovení	podmínek	pro	provedení	stavby.

b) Ostatní propojené osoby:

•	 Dne	 15.	 8.	 2013	 byla	 mezi	 společností	 Sportovní	 a	 rekreační	 zařízení	 města	 Ostravy,	 s.r.o.		
a	společností	EKOVA	ELECTRIC	a.s.	uzavřena	smlouva	o	užívání	části	nemovitosti	pro	umístění	
reklamy.

V	průběhu	roku	2013	nebyla	ovládanou	osobou	učiněna	žádná	opatření	v zájmu	nebo	na	popud	ovládající	
osoby	nebo	propojených	osob,	z	nichž	by	vznikla	ovládané	osobě	újma	nebo	prospěch,	výhoda	či	nevýhoda.

18



VIII. Finanční část
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VIII. Finanční část
Rozvaha v plném rozsahu   
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
Výkaz o změnách vlastního kapitálu
Přehled o pěněžních tocích
Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2013
IX. Závěr
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IX. Závěr

Představenstvo společnosti EKOVA ELECTRIC a. s. si je vědomo, že ručí společně a nerozdílně 
za podmínek vymezených příslušnými ustanovením zákona č. 90/2012 Sb (zákona o obchodních 
korporacích) v platném znění.

Ostrava, 31. března 2014

Ing. Radoslav Hanzelka
předseda představenstva

Ing. Pavel Vojáček
místopředseda představenstva

Ing. Jarmila Filipová
členka představenstva
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