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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

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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II. Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, vážení kolegové, dámy a pánové,

výroční zpráva společnosti EKOVA ELECTRIC a.s., kterou právě držíte v ruce, shrnuje 

hospodářské výsledky společnosti v jejím šestém roce samostatného podnikání. V roce, 

který byl v mnoha ohledech zlomový. 

V nejdůležitějším tržním segmentu “Opravy, údržba a modernizace tramvají“ společnost 

beze zbytku splnila očekávání a úspěšně zvládla veškeré vytyčené úkoly. Jako každý rok 

prováděla těžkou údržbu tramvajového vozového parku pro svého vlastníka, Dopravní 

podnik Ostrava a.s., pro kterého zajišťovala zejména střední a velké prohlídky kolejových 

vozidel. Koncem roku uspěla v otevřeném výběrovém řízení a zajistila si tak pokračování 

těžké údržby i v následujících pěti letech. Současně s těmito pracemi byla dokončována 

více než čtyřletá zakázka na modernizaci tramvají pro druhé největší švédské město  

Göteborg. O velké spokojenosti s odvedenou prací svědčí udělení dalšího dlouhodobého  

kontraktu na modernizaci 65 tramvají od stejného zákazníka.

Přelomový byl loňský rok i na poli “Elektromobility”. Společnost EKOVA ELECTRIC 

a.s. dokončila fázi vývoje vlastního elektrobusu úspěšnou homologací tohoto vozidla.  

Naplnila tak jeden z důležitých strategických cílů, který si stanovila již v roce 2013.  

Rostoucí zájem o bezemisní veřejnou dopravu mezi municipalitami nejen v České  

republice, ale i v Evropě a na celém světě dokazuje, že se jedná o velmi silný trend.  

Je skvělé, že naše společnost tento trend zachytila a dnes se může pyšnit vysokou  

technickou úrovní vlastního výrobku, který je ceněn nejen odbornou veřejností ale  

i uživateli. O jeho kvalitách svědčí dvanáct vozidel, které byly v roce 2016 exportovány 

na jedny z nejnáročnějších trhů v Evropě. Elektrobusy z naší společnosti dnes jezdí pod 

obchodní značkou “ebe EUROPA” v Bavorsku a jejich arktická verze pod obchodním 

označením “Hybricon” na severu Švédska.

Je nutno konstatovat, že některé plánované obchodní zakázky se loni získat nepodařilo,  

respektive některá výběrová řízení nebyla ani vyhlášena. Společnost tak nedosáhla  

plánovaného obratu ani plánovaného zisku. Nové projekty si vyžádaly zvýšené nasazení 

zdrojů, zejména výrobních kapacit a vynaložení výdajů investičního charakteru. To vše 

se nutně odrazilo v ekonomických výsledcích. Na druhou stranu je třeba vyzvednout, 

že společnost byla schopna veškeré rozvojové programy financovat z vlastních zdrojů.

I přes výše uvedené má společnost EKOVA ELECTRIC a.s. dobré předpoklady k růstu  

a posilování svého postavení na trhu. K udržení konkurenční výhody bude nutno  

i nadále zvyšovat produktivitu práce, zejména optimalizací výrobních procesů.  

Klíčovou, pro dlouhodobou udržitelnost dobrých hospodářských výsledků, bude  

tvorba dodavatelských řetězců se strategickými dodavateli a samozřejmě rozšiřování 

portfolia spokojených zákazníků.

Závěrem bych rád poděkoval všem našim zákazníkům, partnerům, spolupracovníkům  

i našemu akcionáři za projevenou důvěru a přínos pro plnění našich společných cílů.

Ing. Tomáš Pittermann, MBA

předseda představenstva
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III. Úvodní slovo předsedy dozorčí rady

Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři,

nová dozorčí rada začala působit ve společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. v dub-

nu roku 2016. Ihned se ujala výkonu své funkce a seznámila se s aktuálními 

výsledky hospodaření, prostudovala si výroční zprávy z předchozích let a pod-

nikatelský plán na rok 2016. Pozornost věnovala také dlouhodobým strategic-

kým cílům společnosti.

Dozorčí rada rovněž přezkoumávala důvody, které vedly představenstvo spo-

lečnosti učinit rozhodnutí o vývoji a výzkumu nových výrobků – elektrobusů. 

Že tato podnikatelská aktivita nebude jednoduchá, protože se jedná o zcela 

nové výrobky této společnosti, která nemá v tomto nově se rozvíjejícím seg-

mentu dopravy dostatek zkušeností, se dalo očekávat.

Dozorčí rada proto upozornila představenstvo společnosti na to, že se jed-

ná o strategii s určitými riziky. Ty se v průběhu roku 2016 skutečně projevily 

a ovlivnily i celkový hospodářský výsledek společnosti v tomto roce. EKOVA ELECTRIC a.s. nicméně  

dokázala tento svůj nový produkt dokončit a prorazit s ním na náročné a vysoce konkurenční západ-

ní trhy v Německu a ve Švédsku. I přes tuto skutečnost teprve budoucnost ukáže, zda se elektrobus,  

bezesporu inovativní výrobek, stane zárukou dlouhodobé prosperity této společnosti.

Dozorčí rada proto doporučila představenstvu pečlivě zvážit další strategické podnikatelské kroky  

a provést podrobnou analýzu stávajícího výrobkového a zákaznického portfolia, znovu posoudit a na-

stavit reálné zákaznicky orientované podnikatelské priority zajištující ziskovost zakázek do budoucna. 

Na základě forenzního auditu a vývoje nákladů ve společnosti doporučila dozorčí rada vedení společ-

nosti přijmout efektivnější a účinnější opatření k zajištění dlouhodobé prosperity společnosti.

EKOVA ELECTRIC a.s. je „mladou firmou“ s dobrým technickým a technologickým zázemím, s praco-

vitými lidmi a specialisty a umí vyrábět kvalitní výrobky. Spolu se zvyšujícími se nároky na organizaci 

výroby (v souvislosti s novými zakázkami a výrobou elektrobusů) se projevily některé dlouhodobě neře-

šené záležitosti v oblasti řízení a organizace výroby, což nakonec ve svém důsledku vedlo k částečným 

změnám v představenstvu společnosti. Představenstvo společnosti v novém složení má důvěru dozorčí 

rady a tento rok ukáže, zda tato důvěra byla ze strany představenstva naplněna.

I přes výše uvedené skutečnosti je dozorčí rada přesvědčena, že EKOVA ELECTRIC a.s. disponuje  

potenciálem kvalitních zaměstnanců s odbornými zkušenostmi, kteří jsou a budou zárukou jejího dalšího 

rozvoje a prosperity.

Na základě všech předložených účetních dokumentů a spolupráce s představenstvem společnosti mohu 

jménem dozorčí rady konstatovat, že podnikatelská činnost společnosti, jakož i činnost všech členů  

dozorčí rady, byla uskutečňována v souladu s právními předpisy, stanovami a rozhodnutími valné  

hromady.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům za kvalitně odvedenou práci a představenstvu 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady za pomoc a podporu při plnění 

 podnikatelského plánu v daném roce. Rovněž děkuji členům dozorčí rady za zodpovědný přístup 

při výkonu své funkce dozorujícího orgánu. V roce 2017 přeji všem zaměstnancům hodně pracovních  

i osobních úspěchů.

Mgr. Jan Kovács, Ph.D.

předseda dozorčí rady EKOVA ELECTRIC a.s.

stnancům hodně pracovních 

Mgr. Jan Kovács, Ph.D.

 rady EKOVA ELECTRIC a.s
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Představenstvo společnosti 

Ing. Tomáš Pittermann, MBA od 10. 01. 2017 dosud předseda představenstva

Ing. Jiří Martiník od 10. 01. 2017 dosud místopředseda představenstva

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

Dozorčí rada společnosti 

Mgr. Jan Kovács, Ph.D. od 07. 03. 2016 dosud předseda dozorčí rady

Ing. Bohdan Trojak od 07. 03. 2016 dosud místopředseda dozorčí rady

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

V průběhu roku 2016 a 2017 došlo ve složení orgánů společnosti k těmto změnám:

Představenstvo společnosti

Ing. Radoslav Hanzelka od 30. 03. 2012 do 10. 01. 2017 předseda představenstva

Ing. Pavel Vojáček od 01. 01. 2011 do 25. 08. 2016 místopředseda 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

IV. Složení orgánů společnosti



6

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

V.  Organizační struktura společnosti

Valná hromada

Ředitel společnosti

Představenstvo

Výrobní ředitel
Ekonomický a personální 

ředitel

Kancelář ředitele

Středisko výroby  
a kompletace

Oddělení lidských zdrojů

Středisko správy
majetku

Oddělení učetnictví

Středisko nákupu  
a skladování

Ekonomické oddělení

Servisní oddělení

Oddělení marketingu  
a obchodu

Dozorčí rada

Oddělení technické kontroly

Oddělení konstrukce
a technologie výroby



7

EKOVA ELECTRIC a.s.

EKOVA ELECTRIC a.s. je mladou progresivní společností, která zajišťuje opravy tramvají jak pro svého  

vlastníka, Dopravní podnik Ostrava a.s., tak i pro jiné významné evropské provozovatele veřejné dopravy.

Společnost dále vyrábí a modernizuje na základě poskytnuté dokumentace tramvaje, příměstská drážní  

vozidla a trolejbusy a v rámci doplňkového programu zajišťuje výrobu tramvajových a trolejbusových dílů, 

svářečské kurzy, lakování dopravních prostředků a dílů a poskytuje jiným výrobcům vozidel své kvalifikované 

zaměstnance v rámci agentury práce.

V průběhu roku 2016 EKOVA ELECTRIC a.s. nově zařadila do svého portfolia i výrobu autobusů s elektrickým 

pohonem ve dvou typových řadách - klasické provedení s kardanem a dále progresivnější řešení, žádané 

zejména na západních trzích, s motory v kolech. Společnost tak může nově nabízet zákazníkům i své vlastní 

výrobky v jednom z nejdynamičtěji se rozvíjejícím segmentu vozidel s elektrickým pohonem. Vozidla byla 

úspěšně představena na výstavách, veletrzích a marketingových akcích. K nejvýznamnějším patřily veletrhy 

Czech Raildays v Ostravě, IAA Hannover a EKOAUTO v Praze.

VI.  Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 
a stavu jejího majetku
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prezentační jízdy elektrobusu EKOVA ELECTRON na veletrhu IAA 2016 v Hannoveru
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I když EKOVA ELECTRIC a.s. dosáhla v roce 2016 o něco nižších hospodářských výsledků než v letech před-

chozích, byl tento rok nesporně zcela zásadním pro její budoucnost a další rozvoj společnosti a z tohoto 

pohledu obdobím nepochybně úspěšným.

Velkou důležitost z pohledu zajištění dlouhodobé prosperity společnosti mělo také vítězství ve výběrových 

řízeních a získání víceletých, co do velikosti významných kontraktů v segmentu oprav kolejových vozidel, a to 

doma i v zahraničí. Jedná se především uzavření smlouvy na provádění údržby kolejových vozidel pro mateř-

ský Dopravní podnik Ostrava a.s. na dalších 5 let. Dalším důležitým obchodním případem je oprava a moder-

nizace devíti tramvají pro Göteborgs Spårvägar s předpokladem postupného rozšiřování předmětu smlouvy 

až na 65 tramvají a konečně oprava a modernizace 14 tramvají pro poskytovatele veřejné dopravy v Tallinnu, 

kterou zajišťujeme v rámci konsorcia. Tyto tři kontrakty budou mít zásadní podíl na výkonech společnosti  

v dalších letech.

Zakázková náplň

V rámci dlouhodobého kontraktu bylo v průběhu roku 2016 provedeno 62 středních a 17 velkých prohlídek 

tramvají pro mateřskou společnost, Dopravní podnik Ostrava a.s.

Společně s naším dlouholetým obchodním partnerem společností Cegelec a.s. jsme pokračovali rovněž  

v naplňování šestiletého kontraktu, jehož předmětem je oprava a modernizace 79 tramvají typu M31 pro  

dopravní podnik Göteborgs Spårvägar. V roce 2016 byla provedena oprava 15 vozidel.

V pozici přímého dodavatele jsme zahájili opravu prvních dvou pětičlánkových tramvají s typovým označením 

M32 pro stejného zákazníka a dále opravu a modernizaci čtrnácti tramvají typu KT4 a KT6 pro město Tallinn.

V postavení agentury práce jsme zapůjčili společnosti INEKON GROUP a.s. naše zkušené zaměstnance pro 

zajištění montáže tramvají v Seattle.

V kooperaci se společností Kolejové pohony, a.s. jsme v průběhu roku dokončili repasi a montáž tří lokomotiv 

A314-2 a dvou energovozů EM211 včetně výroby dvou trakčních asynchronních motorů typu TAM 1050 C6 pro 

tato tažná zařízení.

Na základě poskytnuté dokumentace jsme provedli montáž dalších 22 trolejbusů typu Solaris Trollino 18 AC 

pro firmu Cegelec a.s., konečným zákazníkem byl rakouský Salzburg.

EKOVA ELECTRIC a.s. zajišťovala v rámci dlouhodobé spolupráce rovněž opravy a výrobu náhradních dílů 

tramvají pro další dopravní podniky, například Dopravní podnik města Olomouce, a.s. a také výrobu trakčních 

motorů – v rámci tohoto segmentu je dlouhodobě naším klíčovým odběratelem společnost PRAGOIMEX a.s. 
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V průběhu roku jsme pro něj zkompletovali 64 ks tramvajových asynchronních motorů typu TAM 1003 a TAM 

1004 a dále deset vodou chlazených asynchronních motorů TAM 1052 a TAM 1053.

V průběhu roku 2016 bylo také již vyrobeno a prodáno prvních deset dvanáctimetrových a dva osmnáctime-

trové elektrobusy do západní Evropy v rámci nového segmentu činnosti společnosti „Elektromobilita“.

Investice a aktivity v oblasti vývoje

Investiční výdaje za rok 2016 (v tis. Kč) 30 954

z toho: stavby 3 131

 stroje 7 257

 nehmotný majetek 20 566

Rozhodující objem investičních výdajů v roce 2016 byl spojen s vývojovými aktivitami EKOVY ELECTRIC a.s., 

které směřovaly do oblasti elektromobility a byly zaměřeny na vývoj vlastních vozidel s elektrickým pohonem 

a také na vývoj systémů jejich dobíjení. V průběhu roku byla uvedena do provozu dvě prototypová vozidla 

elektrobusů vlastní výroby, a to ve verzi s kardanem a ve verzi s motory v kolech. Náklady na vývoj dosáhly  

k 31.12.2016 hodnoty 59 068 tis. Kč.

Mezi nejvýznamnější akce v oblasti investic do výrobního vybavení EKOVY uskutečněné v průběhu roku 2016 

patří modernizace pracoviště čistících vyvařovacích van včetně vzduchotechniky a stavebních úprav s tím 

spojených.

Další důležitou víceletou investicí dokončenou na přelomu let 2016 a 2017 je implementace nového informač-

ního systému, který nahradil zejména dřívější novým potřebám nevyhovující a dodavatelem již nepodporova-

ný informační systém využívaný ve výrobě.

Největšími opravami provedenými v roce 2016 byla oprava střechy a podlahy výrobní haly v celkovém objemu 

téměř 3 miliony Kč.

modernizovaná tramvaj M31 ASEA/MGB v Göteborgu



10

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Systém řízení jakosti

EKOVA ELECTRIC a.s. je od roku 2011 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 2016 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 zaměřen na 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 ČSN EN ISO 9001 certifikace vlastní společnost EKOVA ELECTRIC a.s  certifikáty klíčových technolo-

gií pro svařování. V roce 2016 proběhl úspěšně řádný recertifikační a dozorový audit na jednotlivé procesy  

svařování dle:

 

trolejbusů, elektrobusů a jejich součástí,

tramvají, trolejbusů a jejich součástí,

Lidské zdroje

Ve společnosti pracovalo v průběhu roku 2016 celkem 260 zaměstnanců. K nárůstu počtu zaměstnanců došlo 

v souvislosti s realizací vývoje a výroby nového produktu společnosti - elektrobusu.

EKOVA Team - extrémní závod MAD RACE 2016
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Nábor nových zaměstnanců byl orientován především na doplnění stavu v dělnických a technických profe-

sích, a to zaměstnanci zkušenými s praxí, tak i absolventy (jak dělníky, tak zejména vysokoškoláky). Společ-

nost přitom úzce spolupracuje s úřady práce, personálními agenturami i se zástupci středních a vysokých 

škol. EKOVA ELECTRIC a.s. se rovněž dlouhodobě zaměřuje na zvyšování kvalifikace zaměstnanců a na jejich 

motivaci. Zajišťuje pro zaměstnance řadu kurzů a vzdělávacích aktivit včetně jazykových kurzů.

V rámci sociálního programu bylo vynaloženo v průběhu uplynulého roku 2 387 tis. Kč. Mezi oblíbené  

a zaměstnanci využívané benefity patří příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, životní pojištění  

a příspěvek na závodní stravování. Zaměstnavatel dále umožňuje zaměstnancům účast na regeneračních  

programech, poskytuje zaměstnancům finanční odměny při pracovních jubileích a odměny bezplatným  

dárcům krve.

Stávajícím a bývalým zaměstnancům EKOVY a jejich rodinným příslušníkům, jejichž pracovněprávní vztah  

u společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. skončil k 31. 12. 2010 z důvodu přechodu do EKOVY, byly  

zachovány dřívější zaměstnanecké výhody včetně jízdních výhod.

PROFESNÍ STRUKTURA KVALIFIKAČNÍ STRUKTURA
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Ekologie

Prioritou v oblasti ekologie je dodržování všech zákonných norem a předpisů v oblasti environmentální  

politiky, minimalizace dopadů z výrobní činnosti na životní prostředí a trvalé zvyšování kvality pracovního 

prostředí zaměstnanců.

Ochrana ovzduší

Společnost provozuje jediný klasifikovaný zdroj znečišťování ovzduší, a to lakovnu, pro kterou bylo vydáno 

Krajským úřadem Moravskoslezského kraje povolení provozu a Provozní řád. Vzduchotechnika lakovny je 

průběžně kontrolována, v pravidelném intervalu je rovněž prováděno měření emisí a nedošlo k překročení 

emisních limitů.

Nakládání s odpady

Odpady jsou tříděny, zařazovány dle Katalogových čísel odpadů dle zákona č.185/2001Sb., o odpadech, uklá-

dány podle jednotlivých druhů a následně jsou předávány oprávněným společnostem k recyklaci a dalšímu 

využití. Celkem bylo vyprodukováno 416,2 t odpadů, z toho 234,7 t nebezpečných odpadů.

Odpadní vody

V roce 2016 byl po ročním zkušebním provozu zkolaudován odlučovač lehkých kapalin a byl zahájen jeho 

trvalý provoz. Vzorky kapalin jsou odebírány a kontrolovány v pravidelných intervalech.

Odpadní voda z myčky vozidel je čištěna ve vlastní čistírně odpadních vod vybavené recirkulací vyčiště-

né vody a je opětovně využívána k dalšímu mytí vozidel v myčce. Vzorky odpadních vod jsou odebírány  

ve stanovených intervalech a rozbory jsou prováděny akreditovanou laboratoří.

Arktická verze elektrobusu jezdí od roku 2016 na severu Švedska pod obchodní značkou Hybricon 
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Dotace a granty

V rámci dotačního programu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců, který byl realizován prostřednic-

tvím Úřadu práce ČR, EKOVA ELECTRIC a.s. získala dotaci ve výši 284 tis. Kč na realizaci následujících kurzů: 

Technologie stříkání barev ionizovaným dusíkem, Hydraulické prvky vozidel pro nové zaměstnance, Pneuma-

tické prvky nově zaváděných vozidel, Ohýbání kovových trubek a profilů na ruční a elektrické skružovačce 

a Nastavení systému plánování, řízení a měření kvality u nového produktu. Vedle poskytnuté dotace na tyto 

kurzy ve výši 85% vynaložených výdajů uhradil Úřad práce ČR částečně i náklady na mzdy zúčastněných  

zaměstnanců.

Díky nově vyhlašovaným výzvám na další dotační období 2014 – 2020 bude i nadále EKOVA ELECTRIC a.s. 

usilovat o získání dalších prostředků na rozvoj firmy. Konkrétně se bude zaměřovat na výzvy, které budou  

pokrývat oblasti vývoje, nákupu strojů a zařízení, marketingu, úspor energií a vzdělávání zaměstnanců za 

účelem prohlubování jejich kvalifikace.

Očekávaný vývoj v roce 2017
 

Klíčovou oblastí podnikání ze stávajícího výrobního programu zůstává těžká údržba, výroba a modernizace  

tramvají a završení vývoje vlastních elektrických vozidel v zákazníky požadovaných modifikacích a jejich  

obchodní využití.

Naše výrobky chceme uplatnit jak na domácím trhu, tak také v zahraničí, a to ve státech, které se výrazně 

zaměřují na čistou mobilitu. Pro zabezpečení konkurenceschopnosti na trhu vozidel s elektrickým pohonem 

se zaměříme na zvýšení produktivity práce, snížení nákladovosti výroby a zlepšení řízení výrobních a předvý-

robních činností.

Budeme dále rozvíjet spolupráci s tradičními obchodními partnery a vyhledávat další možnosti navázání ko-

operace s novými obchodními partnery ve všech oblastech činnosti společnosti.

Z hlediska zefektivnění hospodaření společnosti považujeme za náš prioritní úkol zkvalitnění plánování  

a řízení výroby i s využitím nově implementovaného ERP, který poskytne nově i nezbytnou podporu pro  

zabezpečení kapacitního plánování všech výrobních vstupů.

Budeme pokračovat v budování potřebného obchodního a technického zázemí, rozšiřovat a zkvalitňovat  

personální obsazení jak v dělnických, tak v technickohospodářských pozicích.

S ohledem na stávající situaci na trhu práce se budeme dále zaměřovat na stabilizaci zaměstnanců  

a správného nastavení odměňování a motivačního systému v širším slova smyslu.

Ostatní informace

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

S výjimkou informací uvedených v bodu „Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení 

účetní závěrky“ Přílohy k účetní závěrce za rok 2016, která je součástí této výroční zprávy, nedošlo po rozva-

hovém dni k žádným dalším událostem, které by měly významný dopad na výroční zprávu za rok 2016.

Společnost nevykazovala k 31. prosinci 2016 pohledávky po splatnosti za propojenými osobami.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

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) Vymezení popisovaného období: 01. 01. 2016 – 31. 12. 2016

VII.   Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou  
a o vztazích mezi propojenými osobami podle § 82 Zákona 
o obchodních korporacích v platném znění

B. Charakteristika vzájemných vztahů

a) Ovládající osoba:

1.   Dne 11. 03. 2016 byla mezi společností Dopravní podnik Ostrava a.s. jako kontrolorem a společností  

EKOVA ELECTRIC a.s. jako objednatelem uzavřena smlouva o kontrolní činnosti – technická zařízení.  

Předmětem smlouvy je provádění kontrolní činnosti vyhrazených a určených technických zařízení.

2.   Dne 19. 03. 2016 byla mezi společností Dopravní podnik Ostrava a.s. jako objednatelem a společností 

EKOVA ELECTRIC a.s. jako poskytovatelem uzavřena smlouva na realizaci svářečských kurzů. Předmětem 

smlouvy je závazek poskytovatele provést pro zaměstnance objednatele svářečské kurzy.

3.   Dne 29. 03. 2016 byla mezi společností Dopravní podnik Ostrava a.s. jako prodávající a společností EKOVA 

ELECTRIC a.s. jako kupující uzavřena kupní smlouva. Předmětem této kupní smlouvy byla koupě čerpací 

stanice umístěné na pozemku ve vlastnictví kupující.

4.   Dne 09. 05. 2016 byla mezi společností Dopravní podnik Ostrava a.s. jako kupující a společností EKOVA 

ELECTRIC a.s. jako prodávající uzavřena kupní smlouva. Předmětem kupní smlouvy byla koupě kompakt-

ního měřiče tepla Sontex.

5.   Dne 27. 05. 2016 byla mezi společností Dopravní podnik Ostrava a.s. jako zhotovitelem a společností  

EKOVA ELECTRIC a.s. jako objednatelem uzavřena smlouva o provádění kontrol, prohlídek a údržby  

dopravní cesty. Předmětem smlouvy je provádění prohlídek, kontrol a udržovacích prací určených  

technických zařízení a kolejí tramvajové dráhy.

6.   Dne 31. 05. 2016 byla mezi společností Dopravní podnik Ostrava a.s. a společností EKOVA ELECTRIC 

a.s. uzavřena dohoda o převedení licencí. Předmětem dohody bylo bezúplatné převedení 50 ks licencí  

IS HELIOS GREEN ze společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. na společnost Dopravní podnik Ostrava a.s.

7.   Dne 07. 07. 2016 byla mezi společností Dopravní podnik Ostrava a.s. jako poskytovatelem a společností 

EKOVA ELECTRIC a.s. jako objednatelem uzavřena smlouva o poskytování služeb v oblasti informačních 

a komunikačních technologií. Předmětem smlouvy je poskytování služeb v oblasti informačních a komuni-

kačních technologií.

8.   Dne 20. 12. 2016 byla mezi společností Dopravní podnik Ostrava a.s. jako objednatelem a společností  

EKOVA ELECTRIC a.s. jako dodavatelem uzavřena smlouva o provádění údržbářských a opravářských  

služeb. Předmětem smlouvy je provádění údržbářských a opravářských služeb pro objednatele.

V průběhu roku 2016 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.
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VIII.   Finanční část 
Zprávy auditora k Účetní závěrce 2016  
a k Výroční zprávě 2016
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