
1výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2018

sykorovapa
Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 20
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EKOVA ELECTRIC a. s.  
je dceřinou společností Dopravního 
podniku Ostrava a. s. 

V jednom z největších opravárenských 
areálů v České republice provádí opra-
vy,  modernizace a výrobu elektric-
kých prostředků veřejné dopravy: tram-
vají, příměstských vlakových  jednotek, 
trolejbusů a elektrobusů.  Díky téměř 
stoleté tradici,  jedinečnému know-
-how  a vlastnímu týmu špičkových pra-
covníků je vyhledávaným  partnerem 
doma i v zahraničí – dopravní prostřed-
ky, které prošly „rukama“ dělníků, tech-
niků a konstruktérů společnosti EKOVA 
ELECTRIC, jezdí kromě České  repub-
liky v Rusku, Německu,  Skandinávii či  
v USA i v dalších zemích celého světa. 

Udržujeme města v pohybu
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Úvodní slovo vedení společnosti

Na český trh jsme dodali první elektrobusy 
s ultrarychlým nabíjením

Vážení akcionáři,
vážení obchodní partneři, 

uplynulý rok byl pro společnost 
EKOVA ELECTRIC v  mnoha smě-
rech úspěšný a podařilo se nám 
dosáhnout pozitivních změn 
v  řadě oblastí fungování společ-
nosti. 

Personálním posílením obchodní-
ho týmu byl naplněn důležitý před-
poklad dalšího rozvoje obchod-
ních aktivit. Změny v  organizaci  
a řízení výroby a zpřesnění pro-
cesu plánování pak přispěly k me-
ziročnímu zvýšení produktivity 
práce, k  lepšímu využití kapacit  
a omezení úzkých míst ve výrobě. 
V  průběhu roku jsme se také za-
měřili na zmapování a optimaliza-
ci firemních procesů, na zvyšová-
ní kvality veškeré naší produkce  
a snížení nákladů na odstraňování 
neshod a reklamací. Cílem je trva-
le zlepšovat systém managementu 
kvality napříč všemi firemními pro-
cesy a udržet dobré vnímání spo-
lečnosti ze strany zákazníků. Mimo 
jiné jsme úspěšně implementovali 
systém kvality RAMS v rámci dlou-
hodobého kontraktu uzavřeného 
se švédským zákazníkem a postup-
ně jsme vypracovali V  a V  plány  

(Verification and Validation Plan) 
pro všechny stávající významné 
obchodní případy. 

V oblasti elektromobility jsme ino-
vovali náš vlastní výrobek – auto-
bus s  elektrickým pohonem tak, 
aby vyhovoval rychle se měnícím 
požadavkům trhu. Dopravnímu 
podniku Ostrava jsme dodali dva 
elektrické autobusy včetně špič-
kové technologie průběžného  
dobíjení ve standardu OppCharge. 
Jedná se o první vozidla tohoto 
typu provozovaná na území Čes-
ké republiky. V  závěru roku jsme 
dokončili další stoprocentně eko-
logické vozidlo - trolejbus s  ba-
teriemi, který absolvuje část jízdy  
i mimo trolejbusovou síť. O tento 
typ vozidla je na trhu v  součas-
nosti rovněž velký zájem a brzy jej 
budeme moci nabídnout našim zá-
kazníkům. 

V centru naší pozornosti se ocitly 
i aktivity směřující do oblasti roz-
voje a vzdělávání zaměstnanců 
společnosti, zmapování potenciálu 
jednotlivých pracovních týmů, sla-
dění vzdělávání s potřebami výro-
by a lepší provázanost odměňová-
ní na odbornost a konkrétní výkon 
práce každého jednotlivce.

Pokud jde o ekonomické výsled-
ky, nelze opomenout, že EKOVA 
ELECTRIC vyplatila v  průběhu 
roku svému jedinému akcionáři 
historicky nejvyšší dividendu. Opět 
jsme dosáhli meziročního navýšení 
tržeb. Avšak i přes výše uvedené 
pozitivní změny vykazuje hospo-
dářský výsledek za rok 2018 řádově 
menší hodnoty než v  předešlých 
letech. Důvodem je jednorázové 
promítnutí účetních korekcí, které 
souvisejí zejména s  vypořádáním 
neuhrazených pohledávek vznik-
lých ve spojitosti s  obchodní čin-
ností společnosti v  minulých le-
tech. 

Naší prioritou pro rok 2019 je po-
kračovat v  započatých rozvojo-
vých projektech a upevnit tržní 
pozici společnosti rozšířením port-
folia zákazníků jak v oblasti oprav 
a modernizací kolejových vozidel, 
tak i v rámci elektromobility.

Na závěr připojujeme poděkování 
všem zaměstnancům společnos-
ti za celoroční odvedenou práci,  
a také dozorčí radě a akcioná-
ři, Dopravnímu podniku Ostrava,  
za podporu a projevenou důvěru. 

Ing. Jarmila Filipová
členka představenstva

Ing. Jiří Martiník
místopředseda představenstva
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Úvodní slovo předsedy dozorčí rady

Rok 2018 přinesl pozitivní změny 
i nutnost hledat nová řešení

Vážení akcionáři, 
vážení obchodní partneři,

jménem dozorčí rady společnos-
ti EKOVA ELECTRIC mi dovolte, 
abych několika větami zhodnotil 
dosažené úspěchy i výzvy, kterým 
společnost v roce 2018 čelila.

Změny realizované představen-
stvem společnosti a jejími za-
městnanci přinesly v  průběhu 
uplynulého roku řadu měřitelných 
efektů a ukázaly, že se i nadále 
ubírají správným směrem. EKOVA 
ELECTRIC pokračuje v  implemen-
taci procesního řízení, systém ma-
nagementu kvality probíhá napříč 
všemi firemními procesy, v  ob-
chodu a marketingu funguje sys-
tém marketingového řízení (CRM),  
je nastaven systém hodnocení ri-
zikovosti zakázek a systém POS  
(Point of Sales). 

V oblasti vývoje e-mobility byl do-
končen standardizovaný produkt 
stavebnicového elektrobusu včet-
ně potřebné dokumentace. EKO-
VA jako první v  České republice 
dodala vozidla s využitím systému 
průběžného dobíjení OppCharge 
(zakázka pro Dopravní podnik Os-
trava). Tento systém zajišťuje nej-

delší dojezdy elektrobusů, aniž je 
nutné instalovat ve vozidlech zby-
tečně velký počet baterií. 

Výsledkem standardizace vývoje 
i výrobních operací je vyšší efek-
tivita a produktivita práce, zamě-
řené zejména na tvorbu přidané 
hodnoty na zakázkách. Významné 
zefektivnění procesů se také od-
razilo v realizaci oprav a moderni-
zací kolejových vozidel. Příkladem 
je zakázka pro švédský Göteborg, 
kdy zákazník prodloužil smlouvu 
na další dva roky a navýšil počet 
každoročně opravovaných vozidel.

Na druhé straně se objevila celá 
řada příležitostí, které se staly pro 
společnost nejen výzvou k řešení, 
ale také k přijetí společné zodpo-
vědnosti za jejich dopady na celko-
vý hospodářský výsledek. Nepoda-
řilo se vždy zabezpečit potřebnou 
dodavatelskou a partnerskou spo-
lehlivost při zajištění strategických 
komponentů a náhradních dílů. 
Objevily se obchodní případy, kdy 
chyběla ze strany dodavatele či 
partnera potřebná dokumentace 
pro jejich kvalitní a časově rych-
lejší realizace, kritický nedostatek 
kvalifikovaných pracovníků na trhu 
práce, který trvá už dva roky, po-

znamenal průběh technicky nároč-
ných zakázek. To vše ovlivnilo na-
plňování plánu tržeb v  některých 
produktech i závěrečný výsledek 
hospodaření.
 
Členové dozorčí rady se v průbě-
hu roku 2018 pravidelně a detailně 
zabývali hospodařením společnos-
ti a naplňováním její podnikatelské 
činnosti. Předkládali svá stanoviska 
a doporučení ke všem zásadním 
materiálům, zejména k podnikatel-
ským plánům, řádné účetní závěrce 
a k výroční zprávě společnosti. 
 
Závěrem bych chtěl poděkovat 
Dopravnímu podniku Ostrava jako 
jedinému akcionáři za účast na 
jednáních dozorčí rady, kde svým 
aktivním přístupem významně při-
spíval ke kvalitní průběžné kont-
rolní činnosti a výkonu práce man-
agementu společnosti. Poděkování 
patří také všem zaměstnancům za 
kvalitně odvedenou práci, spolu 
s přáním pracovních i osobních 
úspěchů v roce 2019.

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



Miroslav Kaluža
člen dozorčí rady

Ing. Bohdan Trojak
místopředseda dozorčí rady

Ing. Jarmila Filipová
členka představenstva
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Do 30. 11. 2018 vykonával funkci 
předsedy představenstva 
Ing. Tomáš Pittermann, MBA

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

Ing. Jiří Martiník
místopředseda představenstva
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Orgány společnosti
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Dosáhli jsme meziročního 
růstu tržeb a výrazně zvýšili 
produktivitu práce
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 Údaje v tis. Kč

Bilanční suma 614 522

Dlouhodobý majetek netto 283 609

Oběžná aktiva 326 503

Peněžní prostředky 69 420

Vlastní kapitál 559 943

Cizí zdroje 54 527

Vyplacené podíly 

na hospodářských výsledcích 45 000

Tržby 367 507

EBITDA 24 701

Hospodářský výsledek po zdanění 4 637

Produktivita práce 793

Počet zaměstnanců 233

EKOVA ELECTRIC vyplatila v  průběhu roku 2018 svému 
akcionáři, Dopravnímu podniku Ostrava, dosud nejvyšší podíly 
na hospodářském výsledku - 45 milionů Kč. 

Dosáhli jsme meziročního nárůstu tržeb o více než 12 %. Rovněž 
se nám podařilo meziročně zvýšit produktivitu práce o téměř 
10 %. 

Dosažený výsledek hospodaření byl negativně ovlivněn 
zúčtováním opravných položek k vybraným aktivům společnosti, 
a to jednak k pohledávkám z obchodních vztahů po splatnosti, 
a dále k  dlouhodobému hmotnému majetku (nedokončená 
tramvaj nabytá v roce 2015 na základě smlouvy o zajišťovacím 
předmětu práva k  pohledávkám a prototypové předváděcí 
vozidlo z roku 2016). 

Hlavní údaje účetní závěrky k 31. 12. 2018
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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. 
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VIze
Chceme být dodavatelem  
inteligentních řešení pro  
veřejnou dopravu, uznávaným 
na národní i mezinárodní  
úrovni pro své jedinečné 
know-how.



TRaMVaJe PRo GÖTeBoRG
15 vozů AnsaldoBreda Sirio prošlo  
v roce 2018 zásadní opravou  
a modernizací
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Realizovali jsme plánované 
i mimořádné opravy tramvají 
pro Dopravní podnik ostrava

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku

V rámci stávajícího pětiletého kontraktu s Dopravním 
podnikem Ostrava jsme v průběhu roku 2018 provedli 
84 středních a velkých prohlídek tramvajových vozů. 

Veškeré opravy jsme opět realizovali v  dohodnutých 
termínech a odpovídající kvalitě. Zejména v  závěru 
roku jsme prokázali, že umíme pružně a spolehlivě re-
agovat nejen na standardní požadavky mateřské spo-
lečnosti - svého nejdůležitějšího zákazníka, ale také na 
mimořádné situace. Kromě stávajícího vozového parku 
jsme rovněž prováděli opravy po nehodách u nových 
tramvají Stadler, které provozuje ostravský dopravní 
podnik.
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Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku

Dokončili jsme modernizaci 
tramvají pro Tallinn

V  uplynulém roce jsme ve spolupráci s  obchodním 
partnerem, společností Cegelec, dokončili opravu  
a modernizaci tramvají typu Tatra KT4 a KT6 pro do-
pravní podnik v estonském hlavním městě Tallinnu. 

Projekt započal v roce 2017 dodávkou sedmi vozidel. 
V roce 2018 bylo do opravárenského areálu naší spo-
lečnosti dopraveno dalších sedm tramvají ve velmi 
špatném technickém stavu. Tým pracovníků EKOVA 
ELECTRIC dokázal svým umem a zručností prodloužit 
jejich životnost a díky kompletní modernizaci vozidel 
výrazně zvýšit kulturu cestování pro jejich uživatele. 
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opravujeme další tramvaje 
pro Göteborg

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku

Kontraktem s dopravním podnikem druhého největšího 
švédského města Göteborg jsme navázali na předchozí 
úspěšný pětiletý projekt, který zahrnoval modernizaci 
několika desítek vozů. 

Realizaci stávající zakázky – opravy a modernizace 
vozidel AnsaldoBreda Sirio M32 - jsme zahájili v roce 
2016. Do konce roku 2017 bylo opraveno 24 tramvají. 
V průběhu roku 2018 jsme dopravnímu podniku v Gö-
teborgu dodali dalších 15 tramvají, které prošly zásadní 
opravou a modernizací. 

Úspěšné zavedení systému kvality RAMS a spokoje-
nost zákazníka s dosavadním průběhem prací vyústily 
v závěru uplynulého roku v navýšení počtu vozidel pro 
další modernizaci. Během let 2019-2020 projde dílna-
mi EKOVY dalších 32 tramvají – více, než předpoklá-
dala původní dohoda. Opravy a modernizace se týkají 
především hrubé stavby tramvají, aplikace nové podla-
hy a celovozového laku. Rozšíření objednávky ze stra-
ny zákazníka prokázalo, že EKOVA ELECTRIC obstojí 
v náročné konkurenci na zahraničních trzích.
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Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku

Dodali jsme první elektrobusy 
s nabíjením oppCharge 
pro ostravu

EKOVA ELECTRIC je v současné době připravena nabí-
zet zákazníkům vlastní inovovaný elektrobus v různých 
modifikacích. 

V roce 2018 jsme dodali mateřskému Dopravnímu pod-
niku Ostrava celkem tři elektrobusy. Dva z nich, vozi-
dla Electron 12 s ultrarychlým nabíjením ve standardu 
OppCharge, představují absolutní špičku v technologii 
na trhu s elektrobusy v České republice. Součástí do-
dávky byla nabíjecí infrastruktura: v  Ostravě-Svinově 
jsme vybudovali první a zatím jedinou nabíjecí sta-
nici tohoto druhu v  Česku. Nabíjecí stanice je konci-
pována na linku číslo 64 ze Svinova do Klimkovic, na 
kterou byly elektrobusy po svém uvedení do provo-
zu nasazeny. Elektrobus se během pěti minut nabije 
na hodinu provozu a je připraven ihned pokračovat  
v další jízdě s cestujícími. 

Systém nabíjení OppCharge je otevřený, mohou se  
k němu v budoucnu připojit také elektrobusy dalších 
výrobců, pokud splní jeho standardy.
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oživili jsme trolejbusy, které 
jezdí v salzburgu a Vilniusu

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku

EKOVA ELECTRIC zajišťuje mimo vlastní produkci pro 
veřejnou dopravu také výrobu a kompletaci dalších vý-
robků pro své obchodní partnery. 

V průběhu  roku 2018 jsme provedli finální montáž  
18 trolejbusů. 13 z nich bylo určeno pro rakouské město 
Salzburg, zbývajících 5 vozidel jezdí v litevském Vilni-
usu.

Již tradičně vyrábíme trakční motory pro různé typy 
vozidel městské hromadné dopravy. V roce 2018 pro-
dukce zahrnovala 89 trakčních motorů pro naše zákaz-
níky ze zahraničí a dalších 20 motorů prošlo opravou.

EKOVA ELECTRIC opět provozovala vlastní svářečskou 
školu, která nabízí zvýšení kvalifikace vlastním zaměst-
nancům i externím zájemcům.
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Chceme posílit  
své postavení na trhu

Hlavním předmětem podnikání společnosti zůstávají i v  roce 
2019 opravy a modernizace kolejových vozidel. EKOVA ELECT-
RIC bude pokračovat v  realizaci víceletých smluv jak pro ma-
teřskou společnost, tak pro švédského zákazníka. Současně 
budeme aktivně vyhledávat nové obchodní příležitosti v rámci 
výběrových řízení v tuzemsku i v zahraničí. 

Společnost bude dále rozvíjet také druhý důležitý segment své-
ho podnikání, kterým je vývoj a malosériová výroba vlastních 
elektrických vozidel, a to i ve spolupráci s tradičními či novými 
obchodními partnery.

Vyhledáváním a budováním nových obchodních partnerství  
a rozšiřováním portfolia zákazníků usilujeme o lepší využití ka-
pacit, dosažení vyšší produktivity práce, chceme posílit ekono-
mickou pozici společnosti a její postavení na trhu. 

Co nás čeká v roce 2019





PRVNí eleKTRoBUs
v České republice s ultrarychlým 
nabíjením ve standardu OppCharge
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Budujeme profesionální tým

Společnost v  roce 2018 zaměstnávala 233 pracovníků, z toho 
169 v dělnických profesích a 64 v kategorii technickohospodář-
ských pracovníků včetně středního managementu. 

Strategie přijatá v oblasti lidských zdrojů je zaměřena na sta-
bilizaci a rozvoj zaměstnanců. V  rámci vzdělávání absolvovali 
zaměstnanci řadu odborných kurzů a školení včetně výuky ci-
zích jazyků, a to s využitím jak vlastních finančních prostředků, 
tak prostředků z ESF projektu POVEZ II (Podpora odborného 
vzdělávání).

Zaměřili jsme se na proces výběru a adaptace nových pracovní-
ků, zvýšení efektivity interní komunikace na jednotlivých stup-
ních řízení, na postupné budování zastupitelnosti a předávání 
know-how klíčových zaměstnanců. Rovněž jsme zahájili budo-
vání systému moderního personálního marketingu. 
K benefitům, které dlouhodobě poskytujeme svým zaměstnan-
cům, patří například příspěvek na závodní stravování, penzijní 
připojištění, příspěvek na rekondiční pobyty. Vedle vlastních  
a odborových aktivit také finančně podporujeme akce v regio-
nu, kterých se účastní zaměstnanci, např. sportovní závod Mad 
Race, Frýdlantský ČEZ dublon nebo každoročně pořádaný fot-
balový turnaj.
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ochrana osobních údajů
V  souladu s  evropskou směrnicí GDPR, která nastavuje nový 
právní rámec ochrany osobních údajů v  evropském prostoru, 
jsme přijali organizační a technická opatření k zajištění citlivých 
údajů a k minimalizaci negativních důsledků způsobených mož-
ným poškozením nebo ztrátou těchto dat. 

Lidské zdroje
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Parciální trolejbus úspěšně prošel 
zkušebním provozem

V segmentu elektromobility jsme úspěšně dokončili projekt sta-
vebnicového elektrobusu. Univerzální koncept vozidla lze zá-
měnou jednotlivých částí přepracovat podle přání a konkrétních 
požadavků zákazníka. Tímto způsobem dokážeme rychle a eko-
nomicky nabízet různé varianty elektrických vozidel.
Při rozhodování, kam chceme směrovat další vývoj, vycházíme 
z obecných trendů a hlavně z požadavků zákazníků. Důležitým 
zdrojem informací je zpětná vazba od provozovatelů vozidel  
a průběžné vyhodnocování provozních dat, pro které využíváme 
vlastní software, jež dokáže v čase a se záznamem vyhodnotit 
veškeré stavy vozidel. Záznamy slouží pro optimalizaci provoz-
ních parametrů, ke zvýšení komfortu cestujících a bezpečnosti 
vozidel.

Před dokončením je rovněž projekt vlastního parciálního tro-
lejbusu Electron 12T s dojezdem 12 km bez nutnosti připojení 
k trolejím. První prototypové vozidlo úspěšně prošlo v roce 2018 
zkušebním provozem, v jehož průběhu trolejbus najel více než 
20 000 kilometrů s cestujícími na linkách ostravského doprav-
ního podniku, a následnými provozními zkouškami. Od druhého 
čtvrtletí 2019 jsme připraveni tento nový výrobek uvést na trh.
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Investice směřovaly do vybavení 
výrobních prostor

V oblasti investic jsme se zaměřili na další vybavení výrobních 
prostor, tak, aby lépe vyhovovaly aktuálním potřebám výroby, 
zejména zvyšujícímu se počtu vysokokapacitních vozidel přista-
vovaných k opravě. Zpracovali jsme investiční záměr na zvýšení 
kapacity výrobní haly, jehož součástí je rovněž oddělený prostor 
pro lepení. Dosavadní prostory postupně stále doplňujeme o lo-
gistické a skladovací plochy.

Investice, vývoj a inovace
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obhájili jsme certifikát 
Iso 9001:2016

Od roku 2011 je EKOVA ELECTRIC držitelem platného certifiká-
tu systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009 
v  rozsahu: Opravy, modernizace a výroba tramvají, trolejbu-
sů a jejich součástí. V  roce 2018 jsme úspěšně prošli auditem  
ISO 9001:2016 a dalšími dvěma externími audity na vybrané sys-
témy norem ISO a TÜV SÜD. 

Vedle ISO certifikace disponujeme certifikáty klíčových techno-
logií svařování pro výrobu, opravy a modernizaci tramvají, tro-
lejbusů a jejich součástí. 

Systém managementu kvality je zaměřen na vysoký standard 
výroby a oprav. Usilujeme o to, aby s  kvalitou našich služeb  
a produktů byl spokojen každý zákazník. V průběhu uplynulého 
roku jsme implementovali nové metody a realizovali projekty, 
které nejen ovlivnily růst kvality, ale vedly také ke snížení pro-
stojů a nákladů na výrobu. Mimo jiné jsme aplikovali detailní roz-
dělení závad v rámci vstupní diagnostiky, zavedli jsme systém 
Quality Allert, v  němž jsou zaznamenávány jednotlivé nesho-
dy ve výrobě včetně nápravných a preventivních opatření. Dále 
jsme vypracovali V a V plány (Verification and Validation Plan) 
pro významné obchodní případy. Analyzovali jsme firemní pro-
cesy, nastavili jejich popis včetně přiřazení kompetencí a odpo-
vědností a provedli dílčí změny v organizační struktuře. 

Management kvality
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Usilujeme o rozšíření ekologické 
dopravy v regionu i mimo něj

Společensky odpovědné chování považujeme za nedílnou sou-
část své činnosti. Své aktivity směřujeme do tří základních ob-
lastí.

 1.  Principy dobrého řízení firmy, které pro nás znamenají  pře-
devším:

	 •		budování	transparentních	a	otevřených	vztahů	mezi	 vede-
ním a zaměstnanci, podporu maximálního zapojení zaměst-
nanců do firemního dění a posilování pocitu   spoluodpo-
vědnosti za společný výsledek,

	 •		korektní	a	oboustranně	výhodnou	spolupráci  s našimi	ob-
chodními partnery a zákazníky,

	 •		udržení	a	zvyšování	kvality	a	bezpečnosti	našich	produktů	 
a služeb.
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2.  V sociální oblasti se zaměřujeme na své zaměstnance, na je-
jichž znalostech, schopnostech a zájmu závisí, jak bude naše 
společnost úspěšná. Dlouhodobě pečujeme o to, aby naši za-
městnanci byli v práci spokojeni a aby měli příležitost profesně 
růst. Usilujeme  o zlepšování jejich pracovního prostředí.  For-
mou sponzorství podporujeme společenské a sportovní akce, 
kterých se naši zaměstnanci účastní a současně tak přispívají 
k šíření dobrého jména společnosti mezi širokou veřejností.

3.  V environmentální oblasti je naším posláním zvyšovat podíl 
ekologické dopravy, a tím přispívat k  zlepšování životního 
prostředí v regionu i mimo něj. Aby naše výroba byla maxi-
málně ekologická, investujeme  do nových technologií, kte-
ré snižují energetickou náročnost a emise. Jedním z příkladů 
z roku 2018 je úprava hlavních řídících vzduchotechnických 
jednotek lakovny: pomocí efektivní regulace řídíme teplotu 
uvnitř lakovacího prostoru,  a tím snižujeme spotřebu jak emi-
sí, tak tepelné energie.

Společenská odpovědnost





12 KIloMeTRů 
Bez TRoleJí
Parciální trolejbus  
s bateriovým 
pohonem absolvuje 
část trasy bez 
trakčního vedení





zPRáVa o VzTazíCh
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základní údaje 
o společnosti



eKoVa eleCTRIC a.s.

Sídlo společnosti:  
Martinovská 3244/42, Martinov, 723 00 Ostrava

IČ: 28642457
DIČ: CZ28642457

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

Základní údaje o společnosti
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www.ekova.cz




