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Udržujeme 
města  

v pohybu



EKOVA ELECTRIC a. s. je dceřinou  
společností Dopravního podniku  
Ostrava a. s. V jednom z největších  
opravárenských areálů v České  
republice provádí opravy,  
modernizace a výrobu elektrických 
prostředků veřejné dopravy:  
tramvají, příměstských vlakových  
jednotek, trolejbusů a elektrobusů.

Díky téměř stoleté tradici,  
jedinečnému know-how  
a vlastnímu týmu špičkových  
pracovníků je vyhledávaným  
partnerem doma i v zahraničí  
– dopravní prostředky, které  
prošly „rukama“ dělníků, techniků  
a konstruktérů společnosti EKOVA 
ELECTRIC, jezdí kromě České  
republiky v Rusku, Německu,  
Skandinávii či v USA  
i v dalších zemích celého světa. 
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Úvodní slovo předsedy  
představenstva

Úvodní slovo předsedy 
dozorčí rady

Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři,
jménem předsedy dozorčí rady společnosti  
EKOVA ELECTRIC a.s. dovolte několik slov  

k uplynulému roku 2017. 

Změny koncem roku 2016  
a v průběhu roku loňského přinesly  
do společnosti celou řadu stabilizač-
ních, ale také dynamických prvků  
v oblasti řízení. Mezi těmi stabilizač-
ními můžeme uvést jasně zformulo-
vanou, zákaznicky orientovanou 
strategii s jednoznačně definovanou 
pozicí a cíli společnosti EKOVA 
ELECTRIC, a to jak v oblasti oprav  
a modernizací kolejových vozidel, 
tak v segmentu elektromobility.  
Rovněž vrcholový tým manažerů 
provedl celou řadu opatření v oblasti 
výroby, řízení zásob a nastavení 
firemních procesů, která se ukázala 
jako efektivní. Už dnes dávají  
větší záruku budoucích stabilních  
výrobních podmínek a ukazují  
celkovou připravenost firmy  
na zrychlení realizace obchodních 
případů. Nicméně nelze opomenout 
jistá rizika spojená zejména s trhem 
práce, která mohou ovlivnit výrobní 
kapacity každé firmy. Zejména  
pak v obsazenosti pracovních  
pozic vysoce kvalifikovanými  
profesemi, kterých je momentálně  
na trhu nedostatek.   

Na straně dynamického rozvoje 
společnosti lze vyzvednout zejména 
zahájení standardizace výrobních 
operací a uspořádání pracovišť,  
aplikace nástrojů štíhlé výroby, 

logistiky, modernizace klíčových 
pracovišť, řízení zásob a nákupu. 
Díky novému software a celkovému 
zlepšení informační podpory a řízení 
dat dnes může společnost rychleji 
a pružněji reagovat na měnící se 
podmínky uvnitř firmy. Podobnou 
změnu čeká řízení a vyhodnocování 
dat z vnějšího prostředí zejména 
v oblasti nákupu, dodavatelských 
smluv a CRM v letošním roce.   

I v průběhu těchto náročných, ale 
nezbytných změn si vedení a všichni 
zaměstnanci uvědomovali důležitost 
dosažení výsledků pro své zákazníky 
a s plnou zodpovědností přistupovali 
k plnění obchodního plánu, realizaci 
investic, řešení zákaznických poža-
davků šitých na míru. 

Celkově můžeme vyjádřit spokoje-
nost, i přesto, že některé ukazatele 
se nepodařilo naplnit na sto procent.  
Na druhé straně společnost EKOVA 
ELECTRIC a.s. vykázala zisk, zvýšila 
mzdy zaměstnancům, získala další 
potenciální zákazníky s výhledem  
až do roku 2020. 

Dozorčí rada se v průběhu roku  
také pravidelně a detailně zabývala 
hospodařením společnosti a naplňo-
váním její podnikatelské činnosti. 
Zaujímala stanovisko ke všem  

zásadním materiálům následně 
předkládaným představenstvem 
společnosti ke schválení jedinému 
akcionáři, zejména k podnikatelským 
plánům, řádné účetní závěrce  
a k výroční zprávě společnosti. 

Závěrem bych chtěl poděkovat  
všem zaměstnancům za kvalitně  
odvedenou práci pro akcionáře  
a představenstvu Dopravního  
podniku Ostrava 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 funkce dozorujícího  
orgánu. V roce 2018 přeji všem  
zaměstnancům hodně pracovních  
i osobních úspěchů.

Mgr. Jan Kovács, Ph.D.
předseda dozorčí rady

Změny zahájily stabilizaci  
i dynamický rozvoj  

společnosti 
Rok 2017 byl rokem  
nastartování změn

V souladu se záměry hlavního  
akcionáře a respektováním  
očekávání konečného vlastníka 
jsme přepracovali střednědobou  
strategii a nalezli shodu na klíčo-
vých parametrech společnosti.  

Zaměřili jsme se zejména na tři  
oblasti: zvyšování produktivity  
práce, stabilizaci a rozvoj zaměst-
nanců, snížení výrobních nákladů  
v oblasti elektromobility.

Změny nás provázely opravdu  
na každém kroku, začali jsme  
se měnit na mnoha frontách  
s jasnou vizí do budoucnosti.  
Jsme si vědomi toho, že přeměnu 
společnosti nelze uskutečnit  
najednou, že to bude zdlouhavý  
a mnohdy i bolestný proces.  
Pro řízení změny jsme zpracovali 
střednědobý akční plán, ambicióz-
ní, ale splnitelný. Optimismem mne 
naplňuje viditelné odhodlání začít 
tyto změny prosazovat a uspět,  
a také probouzející se týmový 
duch našich zaměstnanců  
napříč organizační strukturou. 

V segmentu oprav a modernizací 
kolejových vozidel jsme zejména 
organizačními opatřeními, optima-
lizací pracovních činností a zave-
dením přímého projektového řízení 
zakázek zvýšili svou výkonnost  
a významně zkrátili dobu oprav.

V segmentu elektromobility 
jsme nalezli vhodný, ekonomicky 
udržitelný obchodní model a jsme 
přesvědčeni, že můžeme uspět  
v konkurenci globálních výrobců, 
aniž bychom vlastní výrobu elek-
trobusů museli dotovat.

Že jsme se vydali správnou cestou, 
dokládají i hospodářské výsledky 
uplynulého roku. Ve všech sledova-
ných ekonomických parametrech 
jsme, i přes velká počáteční zpož-
dění klíčových zakázek, zazname-
nali významný růst. Růst v tržbách  
a zejména růst hospodářského  
výsledku. V loňském roce jsme vy-
platili akcionářům historicky první 
dividendu a vytvořili ekonomické 
předpoklady pro výplatu podílu  
na zisku i v letošním roce.

Na závěr mi dovolte, vážení  
akcionáři, abych poděkoval všem 
našim zaměstnancům za vynalože-
né úsilí, osobní odpovědný přístup  
a sounáležitost s firmou, i Vám  
za projevenou důvěru.

Ing. Tomáš Pittermann, MBA
předseda představenstva 

Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři,  
uplynulý rok se ve společnosti EKOVA ELECTRIC  

nesl ve znamení změny. S jediným cílem:  
stabilizovat společnost a připravit podmínky  

pro její trvalý hospodářský růst.

V tomto trendu chceme 
pokračovat, naší ambicí  
je do roku 2022 dosáhnout  
hodnoty EBITDA  
ve výši 80 milionů korun. 
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Na svém prvním zasedání dne 16. 1. 2017 představenstvo zvolilo  

nového předsedu a  místopředsedu. Do 10. 1. 2017 vykonával 

funkci předsedy představenstva Ing. Radoslav Hanzelka.

Miroslav Kaluža 
člen dozorčí rady

Orgány společnosti

Ing. Tomáš Pittermann, MBA
předseda představenstva

Ing. Jiří Martiník
místopředseda představenstva

Ing. Jarmila Filipová 
členka představenstva

Mgr. Jan Kovács, Ph.D. 
předseda dozorčí rady

Ing. Bohdan Trojak 
místopředseda dozorčí rady

Představenstvo společnosti bylo valnou  
hromadou ustaveno 10. 1. 2017. 

Orgány společnostiOrgány společnosti
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zisk v roce 2017

korun
33 482 000

Hlavní údaje účetní
závěrky k 31. 12. 2017

Ve všech významných 
ekonomických 

ukazatelích jsme dosáhli 
meziročního růstu

Bilanční suma 693 092  

Dlouhodobý majetek netto 350 111  

Vlastní kapitál 600 306  

Oběžná aktiva 337 741  

Cizí zdroje 92 677  

Časové rozlišení aktiv 5 240  

Časové rozlišení pasiv 109  

Výnosy celkem 336 286  

Náklady celkem 307 796  

Hospodářský výsledek před zdaněním 33 482  

Hospodářský výsledek po zdanění 28 490  

Vyplacené dividendy 4 500  

EBITDA 56 890  

Tržby 327 099  

Zaměstnanci (přepočtený stav)  249  

Údaje v tabulce jsou v tis. Kč
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Poslání
Díky téměř stoleté tradici  
a těsnému sepětí s dopravním 
provozem vytváříme  
spolehlivá technická řešení  
nejen pro svou mateřskou  
společnost. Udržujeme  
města v pohybu. 

Vize
Chceme být dodavatelem  
inteligentních řešení pro  
veřejnou dopravu, uznávaným  
na národní i mezinárodní  
úrovni pro své jedinečné  
know-how.
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a více opravených 
tramvají ročně100



V rámci nového pětiletého kontraktu  
s Dopravním podnikem Ostrava jsme  
v průběhu roku 2017 realizovali 89 středních  
a velkých prohlídek tramvajových vozidel. 

Svými kapacitami jsme rovněž vykryli potřebu 
mimořádných oprav, zejména v závěru roku,  
a naplnili jsme tak naše hlavní poslání  
– být spolehlivým partnerem pro naši  
mateřskou společnost.

Na aktuální potřeby Dopravního podniku  
Ostrava v oblasti oprav a modernizací elektric-
kých vozidel dokážeme pružně reagovat při 
neměnné kvalitě služeb. Díky tomu, že se nám 
daří zkracovat dobu pobytu vozidel v údržbě, 
získáváme větší prostor pro realizaci zakázek 
dalších subjektů z řad významných evropských 
provozovatelů veřejné dopravy. 

Pro Dopravní podnik Ostrava však máme  
vždy rezervovány dostatečné kapacity.

Jsme stabilním  
a spolehlivým partnerem 

pro Dopravní podnik  
Ostrava

Zpráva o podnikatelské činnosti  
společnosti a stavu jejího majetku
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Zpráva o podnikatelské činnosti  
společnosti a stavu jejího majetku

V roce 2017 EKOVA ELECTRIC zahájila, 
společně se svým dlouholetým obchodním 
partnerem – společností Cegelec, dodávku 
celkem 14 modernizovaných tramvají pro 
estonský dopravní podnik Tallinn TLT. 

Projekt spočívá v kompletní modernizaci 
vozidel, která byla ve velmi špatném stavu. 
Pracovníci EKOVY museli nasadit nejen  
veškerý svůj um a zručnost při opravách 
rámů, karosérií a dodání nových mechanic-
kých částí a dílů, ale pro úspěšné splnění 
zakázky také vyhrát závod s časem. 

Prvních 7 modernizovaných tramvají  
již cestující tallinnského dopravního  
podniku využívají. Dokončení zakázky  
a expedice posledních vozů je plánováno  
na první polovinu roku 2018.

Tramvaje pro  
Tallinn: zručnost  
a úspěšný boj  
s časem
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Tramvaje  
pro Göteborg:  
systém kvality 

na výbornou

Zpráva o podnikatelské činnosti  
společnosti a stavu jejího majetku

Oprava tramvajových vozidel pro 
švédské město Göteborg se stala 
pilotním projektem pro implementaci 
konceptu a systému kvality RAMS  
ve společnosti EKOVA ELECTRIC. 

Projekt na opravu a modernizaci  
65 tramvají navázal na úspěšný  
předchozí pětiletý kontrakt, který 
skončil v dubnu 2017 předáním  
posledních tří vozidel.

V roce 2017 jsme pro Göteborg  
opravili 11 tramvají – díky velké  
spokojenosti zákazníka o dvě více, 
než zněla původní objednávka.  

Zákazník ocenil především skuteč-
nost, že složitou a formalizovanou 
předvýrobní etapu a dodržování  
přísných kvalitativních parametrů 
jsme zvládli na výbornou. Pro rok 
2018 jsme podepsali objednávku  
na dalších 15 vozů.
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Co dále umíme 

V rámci doplňkového segmentu 
EKOVA ELECTRIC realizovala zejména 
opravy a výrobu elektrických motorů, 
výrobu dílů pro čelisťové brzdy  
a dalších náhradních dílů pro tramvaje, 
poskytovala natěračské a lakýrnické 
práce a pořádala svářečské kurzy.

Co nás čeká  
v roce 2018

I v letošním roce plánujeme růst. 

Klíčovou oblastí podnikání zůstává 
segment „opravy a modernizace 
tramvají”, kde budeme pokračovat  
ve stávajících projektech Opravy  
a údržba vozidel pro Dopravní 
podnik Ostrava a Opravy vozidel 
pro Göteborg a v průběhu roku 2018 
dokončíme projekt Opravy a moder-
nizace tramvají pro Tallinn. 

V segmentu „elektromobilita“ je 
naším záměrem dokončení projektů 
vývoje vlastních elektrických vozidel 
v zákaznických modifikacích a jejich 
další obchodní využití a předání  
prvních dvou elektrických vozidel  
s průběžným dobíjením a nabíjecí 
stanice Dopravnímu podniku Ostrava.

Pro dosažení naplánovaných  
hospodářských výsledků se budeme  
i letos věnovat snižování nákladů  
a zvyšování produktivity práce,  
snižování nákladovosti výroby  
a zlepšování všech firemních procesů.

Elektrobusy  
pro Ostravu:  
unikátní řešení

EKOVA ELECTRIC uspěla se svou 
nabídkou ve výběrovém řízení  
na dodávku dvou elektrobusů pro  
mateřský Dopravní podnik Ostrava. 

Jejich výroba již byla zahájena,  
termín dodání je stanoven v roce 
2018. Naše společnost je dodavate-
lem kompletního a zároveň unikát-
ního řešení – elektrobusy budou 
doplněny nabíjecí infrastrukturou, 
která je první aplikací systému  
průběžného dobíjení “OppCharge”  
v České republice a na Slovensku. 

Dodání prvních dvou elektrobusů  
s průběžným dobíjením z dílen  
společnosti EKOVA je pro Ostravu  
pilotním projektem. Město počítá  
v roce 2018 s jejich nasazením  
na trase, která povede přes Svinov  
do Klimkovic.  

Do konce roku 2020 by v Ostravě 
mělo těchto elektrobusů jezdit až 40.

Zpráva o podnikatelské činnosti  
společnosti a stavu jejího majetku
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kvalifikovaných 
zaměstnanců

249



Za našimi výsledky stojí  
profesionální tým 

Dosažení dobrých hospodářských 
výsledků by nebylo možné bez  
umu, zručnosti, znalostí, vysokého 
pracovního nasazení a sounáležitosti  
s firmou jednotlivých zaměstnanců  
i celého týmu EKOVA ELECTRIC. 
Společnost v roce 2017 zaměstnávala 
249 pracovníků, 185 z nich v dělnic-
kých profesích, 64 v kategorii tech-
nicko-hospodářských pracovníků. 

Pracovní tým EKOVA ELECTRIC jsme 
doplňovali především o konstruktéry 
a technology a pracovníky v dělnic-
kých profesích (zámečníci, svářeči, 
elektromechanici). 

Přijatá strategie je v oblasti lidských 
zdrojů zaměřena na stabilizaci  
a rozvoj zaměstnanců. V posledním 
čtvrtletí 2017 jsme se zapojili  
do programu EXPAND Moravsko-
slezského inovačního centra.  
Provedli jsme audit aktuálního stavu  
a funkčnosti řízení lidských zdrojů  
a začali jsme zavádět nové personální 
procesy s cílem zvýšit produktivitu 
práce, stabilizovat zaměstnance  
a dále rozvíjet jejich kompetence. 
Součástí je také posílení firemní  
kultury a firemní komunikace. 
Na realizaci programu získala EKOVA 
ELECTRIC dotaci ve výši 100 000 Kč.

V rámci vzdělávání a rozvoje  
zaměstnanci absolvovali odborné 
kurzy a školení včetně výuky cizích 
jazyků. Čerpání prostředků ESF  
v projektu POVEZ II (Podpora 
odborného vzdělávání) v celkovém 
objemu 378 138 Kč umožnilo  
15 zaměstnancům rozšířit si své  
znalosti a dovednosti v anglickém 
jazyce a ve svařování TIG/WIG. 

Díky nově vyhlašovaným výzvám  
dotačního období 2014–2020  
budeme usilovat o získání dalších 
prostředků pro prohlubování  
kvalifikace zaměstnanců.

Z programu ESF – zaměstnanost 
přijala EKOVA ELECTRIC  
228 000 Kč a obsadila dvě  
dotovaná pracovní místa. 

K benefitům, které poskytujeme 
svým zaměstnancům, patří  
například příspěvek na závodní  
stravování, penzijní připojištění  
a zdravotní pojištění, příspěvek  
na rekondiční pobyty. Finančně  
podporujeme sportovní akce pro  
zaměstnance, např. závod Mad  
Race, badmintonový turnaj,  
a celofiremní společenské akce.  

Lidské zdroje

Vyjádření odborové  
organizace k dohodě  
o mzdách pro rok 2018:

„V závěru roku 2017 došlo  
k uzavření Mzdové dohody  
pro rok 2018, se zatím nejvyšším 
růstem tarifních mezd od vzniku 
společnosti EKOVA ELECTRIC  
v roce 2011. 

S ohledem na hospodářské  
výsledky firmy i na nedostatek 
pracovních sil na trhu práce je 
však zapotřebí, aby mzdy rostly 
mnohem progresivněji. 

Je to jeden z nejdůležitějších 
kroků k udržení vysoce kvalifiko-
vaných odborníků všech profesí, 
nezbytných pro úspěšný chod 
firmy, jakou EKOVA ELECTRIC je.“

Ivo Protivínský, 
předseda ZO OS  
DOSIA při DPO a.s.
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Investice směřovaly především  
do oblasti zefektivnění toku výroby, 
logistiky a optimalizace pracovišť,  
s cílem rozšířit pracovní plochy  
a zvýšit kapacitu výrobní haly. 
 
Pracoviště byla doplněna  
o stroje a zařízení, která usnadňují  
manipulaci, a o zdvihací zařízení. 

K největším investičním akcím  
patří nové převozní manipulační 
podvozky se zdvihem pomocí  
hydraulických válců, které  
umožňují jednoduché zvedání  
tramvají do potřebné pracovní  
výšky s následným usazením  

na podpěrné stojky a výrazně  
zjednodušují přístup ke spodní  
části vozidla.

Rekonstrukce a modernizace  
osvětlení v přípravnách lakovny  
(pracoviště, kde se připravuje povrch 
vozidel a jejich dílů na finální nátěr, 
dále lakovna malých dílů a lakovna 
podvozků) zlepšila pracovní  
podmínky v těchto prostorách  
a zvýšila intenzitu osvětlení  
v souladu s předpisy.

Investice zvýšily  
kapacitu výrobní haly

Budoucnost patří 
elektromobilitě

Jedním ze započatých projektů,  
který bude ukončen na jaře 2018,  
je projekt stavebnicového elektro-
busu. Koncepce modulárního  
uspořádání usnadní výrobu vozi-
dla, resp. umožní přenesení výroby 
a technologií v případě poskytnutí/
prodeje licence.  

Dokončili jsme vývoj  trolejbusu  
s bateriovým napájením, který 
umožňuje až 12kilometrovou jízdu 
bez trolejí. Trolejbus byl v červnu 
představen odborné veřejnosti  
na Czech Rail Days v Ostravě  
a v listopadu na veletrhu CzechBus 
v Praze. V současné době probíhá 

proces homologace vozidla, první 
cestující by měl nový trolejbus  
přepravit na jaře letošního roku.  

V roce 2017 jsme rovněž zahájili  
několik interních projektů, které  
vedou především ke snižování  
nákladů. Jedním z nejdůležitějších  
je projekt s názvem „Tvorba  
technologických postupů pro  
opravy a modernizace tramvají“. 

Projekt s předpokládaným ukon-
čením na sklonku roku 2018 by měl 
výrazně snížit rizika a odstranit 
nedostatky v oblasti plánování, 
řízení a dokumentovatelnosti 

opakovaných výrobních postupů, 
s důrazem na zvýšení produktivity 
práce a efektivní využívání majetku 
společnosti. 

V závěru roku bylo zakoupeno  
zařízení na vážení kolejových  
vozidel a mostový jeřáb, což  
přispělo k vyšší využitelnosti  
prostoru výrobní haly.

Investice, vývoj a inovace Investice, vývoj a inovace
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Úspěšně jsme  
prošli zákaznickým  
auditem švýcarské 
firmy STADLER

Management kvality je zaměřen  
na dosažení maximální kvality  
v oblasti oprav a výroby.  
Usilujeme o to, aby s našimi  
službami a produkty byl spokojen 
každý zákazník.  

Od roku 2011 je společnost EKOVA 
ELECTRIC držitelem platného 
certifikátu systému manage-
mentu kvality podle ČSN EN ISO 
9001:2009. Vedle ISO certifikace 
vlastníme také certifikáty klíčové 
technologie svařování pro výrobu, 
opravy a modernizací podle ČSN 
EN ISO 3834-2:2006, ČSN EN 
15085-2 (v certifikační  
úrovni CL 1) a DIN EN 15085-2  
(v certifikační úrovni CL 1).  
Zároveň splňujeme požadavky  
předpisu ČD V95/5:2009.

V roce 2017 provedly certifikační 
orgány 3 externí audity na vybrané 
systémy, v závěru kterých nebyly 
konstatovány žádné neshody.

V roce 2017 provedl švýcarský 
výrobce kolejových vozidel, firma 
STADLER, ve společnosti EKOVA 
ELECTRIC zákaznický audit.  
V jeho rámci realizoval důkladnou  
a strukturovanou analýzu systému  
řízení společnosti a řízení jednotli-
vých zakázek. Ve velmi krátkém  
čase – od vstupní analýzy přes  
doporučení ke změnám až  
po závěrečnou zprávu auditu  
uplynul necelý rok – společnost  
STADLER došla k závěru, že  
EKOVA ELECTRIC splňuje náročné  
požadavky švýcarského zákazníka  
podle vybraných norem.

V oblasti těžké údržby kolejových 
vozidel jsme meziročně snížili počet  
reklamací o 54,7 %, přestože v roce 
2017 byl přistaven větší počet vozi-
del. V nákladech na reklamace jsme  
uspořili 33,4 %. 

EKOVA ELECTRIC nově zavedla  
a průběžně aktualizuje katalog 
závad. Ve výrobě jsou jednotlivé 
neshody zaznamenávány v systé-
mu Quality Allert, včetně přija-
tých nápravných a preventivních 
opatření.

Management kvality Management kvality
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Jsme součástí města, v němž  
rozvíjíme naše podnikatelské  
aktivity, a to nejen s ohledem  
na vlastnickou strukturu. 

Střednědobá strategie EKOVA 
ELECTRIC bezprostředně navazuje 
na „Strategický plán rozvoje statu-
tárního města Ostravy 2017–2023“, 
jehož základním cílem je, aby se 
Ostrava více přiblížila světu a lidem 
nabídla atraktivní bydlení, práci  
a volnočasové vyžití.

Princip dobrého řízení firmy pro nás 
znamená budování transparentních  
a otevřených vztahů mezi vedením  
a zaměstnanci, korektní a oboustran-
ně výhodnou spolupráci s obchod-
ními partnery a zákazníky, udržení 
a zvyšování kvality a bezpečnosti 
našich produktů a služeb.

V sociální oblasti se dlouhodobě 
snažíme o spokojenost našich  
zaměstnanců, zlepšování  
pracovního prostředí a podporu 
jejich profesního růstu.

Jako spolutvůrce ekologické  
dopravy přispíváme k zlepšování 
životního prostředí. Ve výrobě  
investujeme do nových technologií, 
které snižují energetickou  
náročnost a emise. 

Sdružení pro rozvoj  
Moravskoslezského kraje  
a Krajská hospodářská komora  
udělily v prosinci 2017  
společnosti EKOVA ELECTRIC  
ocenění Za přínos k rozvoji  
Moravskoslezského kraje  
(v kategorii velký podnik).

Jsme spjati  
s Ostravou a aktivně  
působíme v regionu

Společenská odpovědnost
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Při opravách  
a modernizacích  
tramvají v roce  
2017 bylo použito

40 t 2  200 m2

60 000

144 000

kabelů a vodičů ložisek

kartuší tmelu

šroubků, matic, 
podložek

vázacích pásek

kol / monobloků nátěrových hmot

hutního materiálu podlahové krytiny 
(polovina fotbalového hřiště)

řezných brusných,  
lamelových kotoučů

plechů do tramvajových  
motorů

20 km 1 454

3 372200 15 000 l

1 mil. 83 000
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Zpráva  
nezávislého 

auditora
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Účetní závěrka  
k 31. 12. 2017 
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Příloha  
k účetní 
závěrce
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EKOVA ELECTRIC a. s.
 
Sídlo společnosti:  
Martinovská 3244/42,  
723 00  Ostrava-Martinov

IČ: 286 42 457
DIČ: CZ286 42 457

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

Základní kapitál: 500 000 000 Kč
Zakladatel: Dopravní  
podnik Ostrava a. s. 

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

Rozhodující předmět činnosti:  
Výroba a těžká údržba tramvají  
a výroba trolejbusů



www.ekova.cz




