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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

3



Vážení obchodní partneři, dámy a pánové,

při hodnocení roku 2015, tedy pátého roku existence společnos-
ti EKOVA ELECTRIC a.s., můžeme s  uspokojením konstatovat 
udržení vzestupného trendu v  činnosti a rozvoji společnosti a 
docílení velmi dobrých ekonomických výsledků. Úspěšná práce 
se souhrnně odrazila ve splnění a překročení naprosté většiny 
stanovených firemních cílů a ukazatelů plánu.
Pozitivní vývoj z minulých let pokračoval i v roce 2015 přes ně-
které nepříznivé vlivy, které plán výroby zásadně ovlivnily. Neby-
ly například vyhlášeny tendry na výrobky z našeho portfolia tak, 
jak jsme v plánu předpokládali a chtěli se o ně ucházet. Podařilo 
se nám však zefektivnit výrobu a získat zakázky s větší přidanou 
hodnotou a tím negativní vlivy prakticky eliminovat.

Za největší úspěch v činnosti společnosti v roce 2015, zejména 
z dlouhodobějšího strategického pohledu, můžeme jednoznač-
ně považovat vývoj, výrobu a úspěšné uvedení na trh nového 
výrobku – ELEKTROBUSU. Jedná se o historicky první výrobek dle vlastního know-how společnosti 
EKOVA ELECTRIC a.s. Segment elektrobusů se tak zařadil mezi nosné programy společnosti. Příznivý 
ohlas jsme si ověřili na několika veletrzích a v zájmu zákazníků o naše vozidlo, který se projevil v zís-
kání prvních konkrétních obchodních zakázek. Rozvoj tohoto nového segmentu našeho výrobního 
programu bude i hlavním úkolem pro rok 2016.

Plně se potvrdilo, že cesta k dosažení stanovených cílů vede jen přes každodenní důslednou práci na 
všech pracovištích. Jestliže společnost v minulých letech profitovala hlavně z profesionální, odpověd-
né a kvalitní práce našich zaměstnanců, platilo to pro rok 2015 dvojnásobně. Rozhodujícím způsobem 
se to projevilo jak v dosažených ekonomických výsledcích, spokojenosti naprosté většiny našich zá-
kazníků, ale rovněž právě při vývoji a výrobě nového elektrobusu v mimořádně krátkých termínech. Za 
odvedenou práci chci našim zaměstnancům velmi poděkovat.

Dosažené výsledky nás opravňují konstatovat, že společnost EKOVA ELECTRIC a.s. se úspěšně vyvíjí, 
naplňuje své strategické cíle a udělala významný, kvalitativně nový krok pro posílení svého postavení 
na trhu a další rozvoj v budoucnosti.

Významné podpory v činnosti společnosti se nám tradičně dostávalo od vlastníka – Dopravního pod-
niku Ostrava a.s. Velmi dobrá a vstřícná byla spolupráce s dozorčí radou společnosti a se statutárním 
městem Ostrava. Všem orgánům společnosti a spolupracujícím subjektům za dobrou spolupráci a 
podporu děkuji.

Zvlášť bych chtěl poděkovat našim zákazníkům a obchodním partnerům. Jsem rád, že jejich počet 
dále roste. Velice si vážíme úspěšné spolupráce, vzájemné podpory i zájmu o hledání dalších možností 
rozvoje společných aktivit.

Těším se na další spolupráci a přeji všem úspěšný rok 2016.

Ing. Radoslav Hanzelka
předseda představenstva

II.  Úvodní slovo předsedy představenstva

4



Vážený akcionáři, vážení obchodní přátelé,
 
uplynulý rok 2015 opětovně potvrdil připravenost společnosti 
EKOVA ELECTRIC a.s. plnit úkoly stanovené jediným akcioná-
řem, Dopravním podnikem Ostrava a.s., který je i jedním z hlav-
ních odběratelů výkonů společnosti v oblasti těžké údržby do-
pravních prostředků.
 
Výroční zpráva společnosti i úvodní slovo předsedy představen-
stva EKOVA ELECTRIC a.s. dokumentují dosažené hospodářské 
výsledky v uplynulém roce jak na poli celkového objemu výkonů, 
tak i jeho jednotlivého členění. Zvláště chci vyzvednout skuteč-
nost, že závislost na smluvních vztazích s mateřskou společností 
se neustále zmenšuje a dochází k nárůstu zakázek od jiných zá-
kazníků.

Dozorčí rada společnosti vedena snahou o co nejefektivnější  
využití finančních prostředků společnosti věnovala zvýšenou  
a trvalou pozornost všem výběrovým řízením, přezkoumáváním hospodářských výsledků v jednotli-
vých čtvrtletích roku 2015, realizovaným investicím, jakož i působnosti představenstva při obchodním 
vedení společnosti.

Auditovaný dosažený hospodářský výsledek ve výši téměř 53 milionů korun před zdaněním vytváří re-
álný předpoklad pro naplnění základních fondů společnosti, vyrovnání kumulované ztráty z minulých 
let a tím splnění základního předpokladu pro výplatu přiměřené dividendy jedinému akcionáři spo-
lečnosti. Nezbytnou součástí práce dozorčí rady byla vlastní kontrolní činnost zaměřená na pokladní 
činnosti, realizaci investic a zhodnocování volných finančních prostředků.

Dozorčí rada společnosti pravidelně na svých jednáních přezkoumávala a dohlížela na výkon působ-
nosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a projednávala průběžně 
zprávy o hospodaření za jednotlivá účetní období roku 2015. Součástí jednání dozorčí rady společ-
nosti bylo pravidelné hodnocení aktuálního finančního stavu společnosti, projednání zprávy auditora 
o ověření  řádné účetní závěrky  společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. za účetní rok 2014 a 2015. Rovněž 
byl projednán a doporučen návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku společnosti 
za rok 2015 a návrh plánovaných investic společnosti, které zejména směřovaly k zajištění materiál-
ně technické podpory jednotlivých výrobních středisek. Součástí jednotlivých jednání byla i příprava 
podnikatelských  plánů  společnosti na příslušná roční období.

Na základě písemných podkladů i vlastní kontrolní činnosti mohu jménem dozorčí rady společnosti  
konstatovat, že podnikatelská činnost společnosti i činnost dozorčí rady je uskutečňována v souladu 
s právními předpisy, stanovami a rozhodnutími  jediného akcionáře.

V závěru chci poděkovat jedinému akcionáři za vstřícnost při jeho rozhodnutích, které směřovaly 
ke zkvalitnění péče o majetek a rozvoj podnikatelské činnosti společnosti.  Poděkování zaslouží celý 
pracovní kolektiv společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. pod vedením představenstva společnosti a podě-
kování vyslovuji i členům dozorčí rady za aktivní práci a součinnost.
 

JUDr. Josef Babka
předseda dozorčí rady EKOVA ELECTRIC a.s.

III.  Úvodní slovo předsedy dozorčí rady
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IV. Složení orgánů společnosti

Představenstvo společnosti 

Ing. Radoslav Hanzelka od 30. 03. 2012 dosud předseda představenstva

Ing. Pavel Vojáček od 01. 01. 2011 dosud místopředseda představenstva

Ing. Jarmila Filipová od 01. 01. 2011 dosud člen představenstva

Dozorčí rada společnosti 

JUDr. Josef Babka od 10. 02. 2015 do 07. 03. 2016 předseda dozorčí rady

Ing. Ivo Hařovský od 10. 02. 2015 do 07. 03. 2016 místopředseda dozorčí rady

Miroslav Kaluža od 06. 03. 2012 dosud člen dozorčí rady

V průběhu roku 2015 došlo ve složení orgánů společnosti k těmto změnám

Dozorčí rada společnosti v roce 2015

Ing. Tomáš Petřík od 30. 03. 2012 do 06. 02. 2015 předseda dozorčí rady

JUDr. Josef Babka od 30. 03. 2012 do 06. 02. 2015 místopředseda dozorčí rady

JUDr. Josef Babka od 06. 02. 2015 do 10. 02. 2015 člen dozorčí rady

Ing. Ivo Hařovský od 06. 02. 2015 do 10. 02. 2015 člen dozorčí rady
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V. Organizační struktura společnosti

101 Kancelář ředitele

110 Oddělení marketingu 
 a obchodu

200 Výrobní ředitel

210 Oddělení konstrukce
 a technologie výroby

220 Středisko výroby 
 a kompletace

230 Středisko správy majetku

240 Středisko nákupu 
 a skladování

Valná hromada Dozorčí rada

Představenstvo

EKOVA ELECTRIC a.s. - Vnitřní předpis č1/2011 - „Organizační řád“ - dodatek č.3, příloha č.1

130 Oddělení technické   
 kontroly

300 Ekonomický 
 a personální ředitel

310 Oddělení lidských    
 zdrojů

320 Oddělení účetnictví

330 Ekonomické oddělení

100 Ředitel společnosti
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Výsledky hospodaření v roce 2015

Společnost EKOVA ELECTRIC a.s. naplnila většinu plánovaných cílů pro rok 2015 a vykázala hospodářský 
výsledek před zdaněním ve výši 52 823 tis. Kč.
Klíčovými zakázkami roku 2015 byly smlouvy na zajištění těžké údržby tramvají pro Dopravní podnik Ostra-
va a.s. a na provádění revizí tramvají pro Göteborg a také dokončení zakázky z roku 2014 na výrobu sedmi 
tramvají TRIO pro Seattle, které probíhalo jednak ve výrobních prostorách společnosti a rovněž v USA u ko-
nečného odběratele tramvají.

Na dosažení firemních výsledků se podílely i další významné obchodní případy, zejména montáž trolejbusů 
pro společnosti Cegelec a.s. a Škoda Electric a.s., modernizace trolejbusů pro Dopravní podnik Ostrava a.s., 
montáž trakčních asynchronních motorů TAM 1003, 1004, 1050 a 1052 převážně pro Pragoimex a.s., repase 
a výroba lokomotivy pro Kolejové pohony a další doplňkový program: drobná výroba, opravy a služby jak 
pro mateřský podnik, tak pro jiné zákazníky, svářečské kurzy, lakování dopravních prostředků a dílů, výroba 
náhradních dílů k dopravním prostředkům apod. 

Stěžejním úkolem roku 2015 bylo završení vývoje a uvedení na trh vlastního produktu – elektrobusu, kdy vedle 
dvou vlastních prototypů byla v závěrečných měsících roku zahájena výroba dalších deseti vozidel pro externí 
zákazníky. 

V souvislosti se vstupem společnosti do nové oblasti podnikání bylo spojeno i výrazné navýšení investiční 
aktivity, kdy bylo pořízeno, vedle výstavby dvou prototypových vozidel, nezbytné strojní a technologické 
vybavení pro novou výrobu, a to i s přispěním dotačních prostředků.

VI.   Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 
a stavu jejího majetku
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Očekávaný vývoj v roce 2016

Klíčovými oblastmi podnikání v roce 2016 zůstává těžká údržba, výroba a modernizace tramvají a nově i výro-
ba vlastních elektrobusů. Dále chceme pokračovat ve snižování podílu výkonů realizovaných v rámci skupiny, 
který by v roce 2016 neměl překročit 35%.

Základními strategickými cíli společnosti bude získávání a realizace dalších víceletých významných obchod-
ních zakázek. Budeme se aktivně účastnit výběrových řízení na dodávky, které odpovídají našemu portfoliu 
výrobků a činností, a které budou vyhlášeny v průběhu roku 2016. V souvislosti s tím je potřeba zdůraznit 
zásadní význam možnosti ucházet se o zakázky na dodávky nových a modernizovaných vozidel v rámci vy-
hlašovaných výběrových řízení přímo s nabídkou vlastního produktu a služeb, kde však společnost ještě není 
plně konkurenceschopná. Mimořádnou pozornost je pak nutno věnovat tendrům vyhlašovaným mateřskou 
společností, Dopravním podnikem Ostrava a.s. EKOVA tak může získat tolik důležité reference a hlásit se na-
přímo do dalších výběrových řízení.

Pro budoucí růst hodnoty firmy je rovněž nezbytné pokračovat ve vývoji a v uvedení na trh dalších vlastních 
produktů v oblasti nových, případně modernizovaných vozidel s elektrickým pohonem. Naše výrobky chceme 
uplatnit jak na domácím trhu, tak také v zahraničí, a to ve státech, které se výrazně zaměřují na čistou mobi-
litu. Očekáváme a stále častěji i zaznamenáváme zvýšený důraz zákazníků na elektromobilitu a ekologii, a to 
zejména v ekologicky silně postižených městech a regionech, jakož  i v horských a frekventovaných turistic-
kých oblastech. Spatřujeme zde velmi zajímavou podnikatelskou příležitost.
V centru našeho zájmu zůstává i segment drážních technologických vozidel. Mezi již v současné době reali-
zované projekty patří například montáž akumulátorových lokomotiv a energovozů pro společnost Kolejové 
pohony a.s.

Dále budeme rozvíjet spolupráci s tradičními obchodními partnery a rovněž budeme vyhledávat další mož-
nosti navázání kooperace s novými obchodními partnery ve všech oblastech činnosti společnosti.
Z hlediska zefektivnění hospodaření společnosti je prioritním úkolem optimalizace výrobních procesů, zkvalit-
nění plánování a řízení výroby. V této souvislosti bude od 1.1.2016 postupně v jednotlivých etapách implemen-
tován nový ERP systém, který nahradí většinu stávajících informačních systémů, zejména informační systém 
Korund určený primárně pro potřeby vykazování nákladů na údržbu majetku a zcela nedostačující pro potře-
by plánování a řízení výroby, a bude mnohem lépe vyhovovat aktuálním potřebám společnosti.
Pozornost bude věnována rovněž optimalizaci organizační struktury a řídících procesů v návaznosti na nový 
profil stěžejních výrobních programů a posílení role společnosti jako finálního dodavatele.

Z hlediska zabezpečení konkurenceschopnosti na trhu vozidel s elektrickým pohonem bude nezbytné analy-
zovat a zabezpečit zásadní růst produktivity práce a snížení nákladovosti výroby, k čemuž je nezbytné v co 
nejkratší době vybavit pracoviště potřebným strojním vybavením a technologiemi a optimalizovat řízení vý-
robních a předvýrobních činností.
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Výroba a správa majetku

Výroba a montáž nových kolejových vozidel

Tramvaje
V rámci pokračování významného kontraktu se společností Ine-
kon General s.r.o. na montáž tramvají typu „Inekon 12 Trio“ pro 
město Seattle byla dokončena konečná montáž čtyř těchto tram-
vají, které byly expedovány do USA. Následně se naši pracovníci 
podíleli přímo v USA i na konečné montáži dalších tří kusů těchto 
tramvají (pro které jsme v minulém roce vyrobili hrubé stavby). 
Ve spolupráci se společností Inekon Group se podílíme i na ho-
mologaci nové tramvaje Inekon Superior.

Hnací kolejová vozidla
Probíhala výroba tří elektrických posunovacích lokomotiv a dvou 
energovozíků pro zákazníka Kolejové pohony a.s., která bude do-
končena v příštím roce.

Opravy a údržba kolejových vozidel
V  rámci výkonu těžké údržby pro mateřskou společnost bylo 
provedeno 70 středních prohlídek a 20 velkých prohlídek. Ve 
spolupráci s  firmou Cegelec a.s. pokračovala oprava a moder-
nizace 14 tramvají M31 pro konečného zákazníka GSS Göteborg. 
Dále byla provedena generální oprava další tramvaje Škoda 03T 
(LTM 10.08 ASTRA) pro Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Výroba trakčních motorů
V segmentu výroby trakčních asynchronních motorů pokračova-
la dlouhodobá spolupráce se společností Pragoimex a.s., podle 
jejichž dokumentace jsme zkompletovali 129 ks trakčních asyn-
chronních motorů, z  čehož bylo 109 ks tramvajových motorů 
typu TAM 1003, 8 ks tramvajových motorů TAM 1004, jeden tro-
lejbusový motor TAM 1050, 7 ks vodou chlazených asynchron-
ních motorů pro elektrobusy TAM 1052C6 a 4 ks TAM 1020.

Výroba trolejbusů
Ve spolupráci s firmami Cegelec a.s. a Solaris Bus & Coach S.A. 
byla provedena montáž  12 ks kloubových trolejbusů Solaris 
Trollino ST18AC MetroStyle pro koncového uživatele v rakous-
kém Salzburgu.
Pro společnost ŠKODA ELECTRIC, a.s. byla provedena montáž 
16 ks trolejbusů Škoda 31Tr pro konečného zákazníka Dopravní 
podnik města Brna a.s. a dále bylo vyrobeno pět trolejbusů Ško-
da 26Tr a pět trolejbusů Škoda 27Tr.pro konečného zákazníka 
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Společnost zakoupila tři trolejbusy Solaris Trollino ST12AC od 
dopravního podniku z La Chaux de Fonds ve Švýcarsku, tyto byly 
v průběhu roku modernizovány a dodány Dopravnímu podniku 
Ostrava a.s.

Výroba elektrobusů
V průběhu roku 2015 završila společnost vývoj vlastního produk-
tu – elektrobusu a úspěšně ho představila odborné veřejnosti na 
veletrzích s mezinárodní účastí. Vedle dvou prototypových vo-
zidel byla v závěrečných měsících roku zahájena výroba dalších 
deseti vozidel pro zahraniční zákazníky.

Ostatní činnosti
Společnost dále zabezpečovala drobnou výrobu, opravy a služ-
by, svářečské kurzy, lakování dopravních prostředků a dílů, výro-
bu náhradních dílů k dopravním prostředkům apod.
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Správa majetku
Majetek společnosti byl řádně spravován. V průběhu roku byla prováděna údržba a drobné opravy majetku. Z vět-
ších oprav je potřeba zmínit opravu soustruhu na opracování dvojkolí Rafamet UBB 112/2. Po provedených revizích 
majetku bylo z důvodu havarijního stavu rozhodnuto o opravách sad zvedáků DUO 217 a čističky odpadních vod.

Investice

Investiční výdaje za rok 2015 (v tis. Kč) 58 844

z toho  stavby 2 400

stroje 45 967

nehmotný majetek 10 477

Rok 2015 byl z hlediska objemu vyčerpaných investic nejvýznamnější za období existence společnosti. Investiční 
výdaje byly hrazeny jak z vlastních zdrojů, tak z dotací EU v rámci projektu „Vývojové pracoviště EKOVA ELECTRIC 
a.s.“ Společnost získala dotaci ve výši 6 391 tis. Kč a byly z ní částečně hrazeny akce jako „Technologie dobíjecí a 
testovací stanice pro elektrobusy“, která umožní jejich vývoj a dobíjení. „Technologie napájecí stanice“ byla zase 
pořízena pro výzkum, vývoj a zkoušky při obrácené polaritě v tramvajovém vedení. Třetí důležitou investiční akcí 
pořízenou s přispěním dotačních prostředků bylo zakoupení „Dvouosého polohovadla pro manipulaci se svařenci“, 
které bylo pořízeno pro urychlení technologických postupů při výrobě.
Nejvýznamnější z pohledu výše proinvestované částky ale i z hlediska významu pro perspektivu výroby a prodeje 
nových dopravních prostředků jsou oba prototypy elektrobusů, při jejichž výrobě bylo zatím vyčerpáno více než 25 
mil. Kč.
V souladu s aktuální provozní potřebou byla provedena modernizace technologie odmašťování na pracovišti pod-
vozků. Dále proběhly nezbytné stavební úpravy související s vybudováním kancelářských prostor pro rozšiřující se 
oddělení Konstrukce a technologie.

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.
V roce 2015 bylo zajištění kvality ve všech procesech výroby potvrzeno obhájením certifikace 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 spo-
kojenost zákazníků. Jednou z hlavních charakteristik celého systému je řízené měření kvality procesů, což je zákla-
dem 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 ČSN EN ISO 9001 certifikace vlastní společnost EKOVA ELECTRIC a.s  certifikáty klíčových technologií pro 
svařování. V roce 2015 proběhl úspěšně řádný dozorový audit na jednotlivé 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.
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Personální, mzdová a sociální oblast

Personální oblast
Společnost zaměstnávala v průběhu roku 2015 232 zaměstnanců. Nábor zaměstnanců byl orientován přede-
vším na doplnění stavu dělnických profesí z důvodu nárůstu objemu výkonů. Operativní potřeba krátkodobé-
ho navýšení zaměstnanců konkrétních profesí (zámečník, svářeč, lakýrník) je řešena prostřednictvím agentury 
práce a přesčasovou prací respektive prací na dohodu.
Ve společnosti pracuje 8 osob se zdravotním postižením, čímž nebyl plně zajištěn povinný podíl osob se zdra-
votním postižením a  rozdíl byl kompenzován náhradním plněním.

Mzdový vývoj
V roce 2015 dosáhla průměrná měsíční mzda výše 25 165,- Kč, což představuje meziroční navýšení o 3,18 %. 

Sociální program
V rámci sociálního programu bylo vynaloženo v průběhu uplynulého roku 2 384 tis. Kč.
Mezi oblíbené a zaměstnanci využívané benefity patří příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění  
a životní pojištění zaměstnanců a příspěvek na hlavní jídlo v rámci závodního stravování.
Zaměstnavatel dále zabezpečil pro zaměstnance účast na regeneračních programech prostřednictvím pou-
kázek v hodnotě 1 400,- Kč na jednoho zaměstnance.
Nelze opomenout ani finanční odměny při pracovních jubileích či odměny bezplatným dárcům krve.
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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Ekologie

Ochrana ovzduší
V souladu s platnou legislativou je vedena provozní evidence zdroje znečišťování ovzduší – lakovny. Pro la-
kovnu je zpracováno nové povolení provozu schválené Krajským úřadem Moravskoslezského kraje společně 
s novým Provozní řádem.  Veškerá vzduchotechnika lakovny je pravidelně kontrolována a zásahy jsou řád-
ně zapisovány do Provozních deníků. U vyjmenovaného stacionárního zdroje jsou dodržovány emisní limity, 
v pravidelném intervalu je prováděno měření emisí. 
Dle závěrů zpracovaného autorizovaného odborného posudku dle zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
nebylo požadováno povolení provozu na žádné jiné stacionární zdroje.

Nakládání s odpady
Odpady jsou ve společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. tříděny podle jednotlivých druhů a  zařazovány podle  
Katalogových čísel odpadů dle zákona č.185/2001Sb., o odpadech. Jsou ukládány do různě barevných nádob 
dle jejich druhu. Nebezpečný odpad vznikající ve výrobní hale je řádně označen v souladu s legislativou kata-
logovým číslem a identifikačním listem dle vyhlášky č.383/2001Sb., o podrobnostech s nakládáním s odpady. 
Odpady jsou předávány oprávněným společnostem, kde je většina z nich následně recyklována nebo využí-
vána na alternativní palivo. V roce 2015 pokračovalo třídění odpadu na spalitelné složky a plast. Celkem bylo 
vyprodukováno 127,3 tun kovového odpadu a 236,3 tun nebezpečných a ostatních odpadů. 

Odpadní vody
V  roce 2015 byl zahájen zkušební provoz nového odlučovače lehkých kapalin. Vzorky z  odlučovače jsou  
odebírány v pravidelných intervalech dle platného povolení.
Odpadní voda z myčky vozidel je čištěna ve vlastní čistírně odpadních vod, která je vybavena recirkulací 
vyčištěné vody. Tato je využívána k dalšímu mytí vozidel v myčce. ČOV je pravidelně kontrolována a veške-
ré odpadní vody z ČOV jsou řádně analyzovány. Údaje o provozu vodního díla jsou pravidelně zapisovány  
do Provozního deníku dle vydaného Provozního řádu.
Vzorky odpadních vod jsou odebírány ve stanovených intervalech a rozbory jsou prováděny akreditovanou 
laboratoří.

Dotace a granty

V rámci dotačního programu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců, který byl realizován prostřednic-
tvím Úřadu práce ČR, získala společnost dotaci ve výši 646 tis. Kč na realizaci následujících kurzů: Projektová 
dokumentace zaměřená na výrobu, údržbu a opravu vozidel, Nové hydraulické a pneumatické brzdové sys-
témy kolejových vozidel, Lakování dílů karoserie za použití nového systému Glasurit, Rovnání kovů za tepla, 
Opravy a údržba zařízení se zaměřením na motory TE 22, 23, 26, stykače, řadníky a odpojovače, Obsluha 
motovozíku, Specifika řízení nového typu výroby a poskytování nových služeb, Diagnostika poruch elektro-
niky pomocí nových přístrojů a Mezinárodní svářečský inspekční personál IWI-C. Kromě dotací na kurzy byly 
částečně hrazeny i náklady na mzdy zúčastněných zaměstnanců.
Z dotačního programu Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kra-
je, který byl realizován prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR, byla společnosti poskytnuta dotace 
ve výši 860 tis. Kč na pořízení dvou vysokozdvižných vozíků na CNG do výrobní haly.
V rámci dotačního programu POTENCIÁL, který byl realizován prostřednictvím agentury CzechInvest, společ-
nost získala dotaci ve výši 6 392 tis Kč na „Vývojové pracoviště EKOVA ELECTRIC a.s.“. Celková výše nákladů 
projektu vč. nezpůsobilých výdajů činila 15,2 milionů Kč s tím, že míra spolufinancování společností byla sta-
novena na 50%. Investice částečně spolufinancované z dotací jsou a budou použity v rámci nových projektů 
pro výzkum a vývoj elektrobusů, parciálních trolejbusů a dále pak i pro vývoj v oblasti rozvoje technologií 
využívaných pro údržbu a opravy tramvají. Mezi hlavní výstupy projektu patří zejména vlastní vývoj nových 
silničních a drážních vozidel .
Z nově vyhlašovaných výzev na další dotační období 2016 – 2020 byla společnosti schválena předběžná 
žádost v  rámci projektu „Inovace výroby pokročilých dopravních prostředků“. Cílem projektu je komplex-
ní inovace výrobního procesu pro výrobu nových (elektrobus, parciální trolejbus) a inovovaných (trolejbus)  
výrobků prostřednictvím série procesních inovací. Předpokládaná výše dotace je 3,6 mil. Kč.
Budeme usilovat i o získání dalších prostředků z dotačních zdrojů na rozvoj firmy. Konkrétně se budeme  
zaměřovat na výzvy, které budou pokrývat oblasti vývoje, nákupu strojů a zařízení, marketingu, úspor energií 
a vzdělávání zaměstnanců za účelem prohlubování jejich kvalifikace.
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A. Charakteristika podnikatelského seskupení

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

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

c) Ostatní propojené osoby: OZO Ostrava a.s. 
 IČ: 62300920, sídlo: Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava – Kunčice 
 Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
 IČ: 25385691, sídlo: Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava – Poruba

d) Vymezení popisovaného období: 01. 01. 2015 – 31. 12. 2015

B. Charakteristika vzájemných vztahů

a) Ovládající osoba:
Dne 24. 6. 2015 byla mezi Dopravním podnikem Ostrava a.s. jako kupujícím a společností EKOVA ELECTRIC 
a.s. jako prodávajícím uzavřena kupní smlouva. Předmětem této smlouvy byla koupě 3 kusů ojetých dvanác-
timetrových nízkopodlažních trolejbusů.  
Dne 29. 10. 2015 byla mezi Dopravním podnikem Ostrava a.s. jako povinným a společností EKOVA ELECTRIC 
a.s. jako oprávněným uzavřena smlouva o právu stavby. Účelem uzavření smlouvy bylo zřízení práva stavby  
na části pozemku ve vlastnictví DPO za účelem vybudování nabíjecí stanice pro elektrobusy. Právo stavby 
bylo zřízeno na dobu určitou do 30. 6. 2025. 
Dne 30. 10. 2015 byla mezi Dopravním podnikem Ostrava a.s. a společností EKOVA ELECTRIC a.s. uzavře-
na smlouva o spolupráci při hromadném vystavení elektronických karet a vložení kupónu jízdních výhod.  
Účelem uzavření smlouvy bylo provedení hromadného vystavení elektronických karet zaměstnancům  
EKOVA ELECTRIC a.s. 

b) Ostatní propojené osoby:
Dne 20. 8. 2015 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.
Dne 22. 12. 2015 byla mezi společností OZO Ostrava a.s. a společností EKOVA ELECTRIC a.s. uzavřena smlou-
va o dílo. Předmětem této smlouvy je zajištění pravidelného sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů. 

V průběhu roku 2015 nebyla ovládanou osobou učiněna žádná opatřeni v zajmu nebo na popud ovládající 
osoby nebo propojených osob, z nichž by vznikla ovládané osobě újma nebo prospěch, výhoda či nevýhoda.

VII.   Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou  
a o vztazích mezi propojenými osobami podle § 82 Zákona 
o obchodních korporacích v platném znění
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VIII.   Finanční část 
Zprávy auditora k Účetní závěrce 2015  
a k Výroční zprávě 2015
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Realizace: TTTISK s.r.o.20
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