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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI

Vážené dámy a pánové, 

předkládám vám výroční zprávu SMO, městské akciové společnosti Orlová, jejímž účelem je
seznámit vás s hospodářskými výsledky roku 2004. Dříve než se budete věnovat
podrobnějšímu studiu této výroční zprávy, dovolte mi pár slov úvodem, kterými vám ve
stručnosti přiblížím historii naší firmy a zhodnotím uplynulý rok 2004. 
SMO, městská akciová společnost Orlová byla založena dne 20.3.1995 Městem Orlová, a to za
účelem sjednocení a dalšího efektivního provozování činností zanikajících městských podniků
služeb. V současnosti jsme jednou z největších firem v Orlové. 
Rok 2004 byl z pohledu naší společnosti rokem úspěšným. Splnili jsme veškeré cíle a úkoly,
které byly pro tento rok stanoveny. Stejně jako v předešlých letech rovněž v roce 2004 jsme
pokračovali  v usilovné práci zaměřené na dosahování stále vyšší kvality na všech úrovních
činností naší společnosti.  Dosažené hospodářské výsledky jsou příznivé a překračují plánované
hodnoty.  Cílem společnosti není pouze dosahování co nejlepších hospodářských výsledků, ale
rovněž péče o zákazníky a rozvoji interních procesů v oblasti řízení a vzdělávání.
Významným úspěchem naší společnosti v roce 2004 bylo získání mezinárodně uznávaného
certifikátu systému environmentálního managementu ISO 14001:1996. 
Dovolte mi, abych při této příležitosti poděkoval všem našim zákazníkům a obchodním
partnerům za úspěšnou spolupráci. V neposlední řadě děkuji také všem  zaměstnancům
akciové společnosti, představenstvu, dozorčí  radě za jejich obětavou  práci v uplynulém roce.

Ing. Ivo Kotaba
ředitel SMO, městské akciové společnosti Orlová

3



ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI

obchodní jméno: SMO, městská akciová společnost Orlová
právní forma: akciová společnost

sídlo: Orlová - Lutyně, ul. Okružní čp. 988
IČO: 60793163
DIČ: CZ60796163

základní kapitál: 269 312 000,– Kč

forma a druh akcií: 34 312 ks kmenové akcie na jméno
ve jmenovité hodnotě 1 000,– Kč
a 235 ks kmenové akcie ve jmenovité hodnotě 1 000 000,– Kč

struktura akcionářů: jediný akcionář – Město Orlová
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ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Představenstvo společnosti:

Mgr. Dagmar Horváthová předseda představenstva
Ing. Ivo Kotaba místopředseda představenstva
Ing. Waldemar Danělišyn člen představenstva 
Mgr. Vladislav Szkandera člen představenstva
Petr Brzezny člen představenstva

Dozorčí rada společnosti:

František Wita předseda dozorčí rady
PaeDr. Radislav Mojžíšek člen dozorčí rady 
Jiří Dlabaja člen dozorčí rady
Milan Šeliga člen dozorčí rady
Mária Šušková člen dozorčí rady
Blanka Gajová člen dozorčí rady

Grafické znázornění organizační struktury společnosti:

Valná hromada akcionářů

Dozorčí rada Představenstvo

Ředitel
společnosti
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ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA

V uplynulém roce 2004  společnost pokračovala v trvalém úsilí směřujícím ke splnění
veškerých  stanovených úkolů a cílů a dosažení co nejlepších výsledků ve všech
podnikatelských aktivitách.  Zvýšená pozornost byla věnována neustálému zlepšování úrovně
péče o naše stávající zákazníky a v neposlední řadě také snaze o získání zákazníků nových. 
Hlavním předmětem podnikání naší společnosti je rozvod a výroba tepla a teplé užitkové vody.
Téměř veškerý objem dodávek je stejně jako v předešlých letech uskutečňován z centrální
soustavy zásobování. Centrální soustava provozovaná SMO, městskou akciovou společností
Orlová čítá v současné době 28 primárních tlakově nezávislých předávacích stanic a 87
domovních tlakově závislých předávacích stanic a cca 12 km rozvodů tepla. S cílem plynule
zajišťovat dodávku tepla jsme v roce 2004 značnou pozornost věnovali opravám stávajících
zařízení a to zejména prováděním preventivní údržby, jež má pokud možno minimalizovat
výskyt havarijních stavů a poruch většího rozsahu. Plynulost a kvalita dodávek tepla a teplé
užitkové vody je nepřetržitě monitorována jako v minulých letech dispečinkem společnosti,
čímž je zajištěno rychlé a operativní odstraňování případných poruch na rozvodném
zařízení.V tomto směru došlo k dalšímu rozšíření přenosu provozních dat a údajů. V současné
době jsou uplatňovány přenosy dat pomocí radiomodemů, resp.datových kabelů. Dodávka
teplé užitkové vody je zajištěna nepřetržitě během celého kalendářního roku s výjimkou
plánované odstávky tepla z primárního rozvodu, která nyní trvá cca 3 dny v roce. Zde
spatřujeme výrazný přínos pro obyvatele města, které tzv.letní odstávka tepla nezatěžuje do té
míry jako tomu bylo v letech minulých, kdy odstávky zařízení trvaly i 14 dní. V uplynulém roce
naše společnost zajišťovala a financovala  připojení  dalšího  odběrného místa, kterým je
komplex  nového nákupního centra Hypernova a městské knihovny. 
Dalším z klíčových oborů podnikání naší společnosti  je  nakládání s odpady a zajištění oprav,
údržby a čistění místních komunikací. V rámci nakládání s odpady SMO zabezpečuje  odvoz
odpadu z nádob o objemu 110 a 1100 litrů, velkoobjemových kontejnerů, odpadkových košů.
Za účelem zajištění separace dále zpracovatelných složek odpadů jsou na území města Orlové
trvale rozmístěny speciální nádoby na oddělené ukládání plastů, skla a papíru. Sběr
nebezpečných složek odpadů je organizován prostřednictvím mobilního ekoskladu, který slouží
zejména nepodnikatelské veřejnosti. Trvalá pozornost je soustředěna na zvýšení informovanosti
široké veřejnosti o systému nakládání s odpady. Občanům města je k dispozici odpadový
kalendář, který poskytuje občanům zejména informace o aktuálním umístění speciálních nádob
na odkládání objemného odpadu.  Za účelem zefektivnění a zkvalitnění  služeb v oblasti odvozu
odpadu byla v minulých dvou letech  zakoupena tři  nová moderní svozová vozidla s lisovacím
mechanismem. Při údržbě místních komunikací je pozornost společnosti zaměřena na zlepšení
čistoty místních komunikací a veřejných prostranství a na operativní zajištění zimní údržby
místních komunikací.
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ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA

Tak jako v předchozích letech také v roce 2004 provozovala  SMO, městská akciová společnost
Orlová nejvýznamnějších sportovních zařízení ve městě Orlová, tj. sportovní areál s krytým
zimním stadionem, letní koupaliště a krytý bazén. Hlavním cílem  bylo nejen trvalé poskytování
co nejkvalitnějších služeb občanům, ale také zvyšování využití sportovních zařízení, zejména
zimního stadionu. Za tím účelem byla navázána úspěšná spolupráce se zahraničními
sportovními kluby.  Spokojenost občanů s kvalitou poskytovaných služeb dokumentuje na
příklad i vzrůstající počet návštěvníků krytého bazénu.  V roce 2004 navštívilo krytý bazén 51
436 občanů, což je nejvíce za tříleté období provozování tohoto sportovního stánku naší
společností.
Jedním z úspěchů společnosti v roce 2004 je dosažení podstatného zvýšení využití ubytovací
kapacity hotelu Sport, jehož jsme od roku 2002 provozovatelem.  Oproti roku 2003 se využití
ubytovací kapacity zvýšilo o cca 10 %.  Meziroční vývoj ukazuje, že zaměření pozornosti na
maximálně spokojeného hosta vede k vybudování stálé klientely z řad obyvatelstva,
podnikatelské sféry i sportovních klubů a je zároveň nejefektivnějším způsobem reklamy.
Rovněž restaurační zařízení provozovaná naší společností si získala důvěru veřejnosti a jsou
oblíbeným a vyhledávaným místem společenských setkání a rodinných oslav. 
Uplynulý rok 2004 byl  pro naši společnost významný také z pohledu ochrany životního
prostředí. Vedení  SMO, městské  akciové  společnosti  Orlová  se  v roce  2004 rozhodlo
přijmout  jako  součást  řízení  společnosti  systém  řízení  podle  normy  ČSN  EN  ISO  14001
(systém  environmentálního  managementu - EMS). Účelem  zavedení  systému  EMS  bylo
zlepšení  ochrany  životního  prostředí  a zefektivnění  procesu  řízení  společnosti  s cílem
vybudovat  účinný  řídící  systém, jehož  výsledkem je  soustavné  zlepšování  celkového  vztahu
společnosti  k životnímu  prostředí  na  základě  systematického, dokumentovaného,
periodického  a objektivního  hodnocení. Tento  cíl  byl  splněn a završen  certifikačním
auditem. V prosinci  2004 byl  společnosti  udělen  mezinárodně  uznávaný  certifikát  systému
environmentálního  managementu  ISO  14001 : 1996 .
Vedle ochrany životního prostředí  dbá  společnost také  na  dodržování bezpečných pracovních
postupů při provozování veškerých činností. Rok 2004 lze hodnotit z hlediska pracovní
úrazovosti jako příznivý. Poklesl počet dnů nemocnosti pro pracovní úraz i počet pracovních
úrazů. U zaměstnanců společnosti nedošlo k žádnému těžkému či hromadnému úrazu.
Evidováno bylo 6 úrazů lehkého charakteru,  což je o dva méně než v roce 2003. Ani v jednom
případu nedošlo k zavinění ze strany zaměstnavatele. Příčinou vzniku pracovních úrazů byla
především běžná neopatrnost a riziko plynoucí z práce. Naše úsilí v oblasti bezpečnosti práce
je zaměřeno na postupné dosažení náročného cíle - pracovat bez pracovních úrazů. Věnujeme
trvalou pozornost stavu provozovaného zařízení, pravidelně jsou zajišťovány předepsané
prohlídky, revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení. 
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ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 

Trvale je zajišťováno školení a zkoušky obsluh a zaměstnanců provádějících údržbu a opravy
zařízení. Společnost má vypracován systém vyhledávání a vyhodnocování rizik v oblasti
bezpečnosti práce. Zaměstnanci společnosti jsou vybaveni osobními ochrannými pracovními
prostředky, které jsou přidělovány na základě vyhodnocení rizik vyplývajících z pracovních
činností.  
Za rok 2004 dosáhla společnost zisku po zdanění ve výši  7 186 tis. Kč. Na pořízení
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vynaložila společnost v roce 2004 částku  13
896 tis. Kč. Převážná část těchto prostředků byla  použita na obnovu  vozového parku, a to
především vozidel nezbytných k zajištění odvozu odpadu,  a na  rozšíření a modernizaci
majetku nezbytného k zajištění dodávek tepla a teplé užitkové vody. Finanční  majetek
společnosti  činí k datu 31.12.2004  celkem  63 152 tis. Kč. Pohledávky  společnosti dosahují
k datu  31.12.2004 výše  11 933 tis. Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti činí  2 314 tis. Kč.
Dlužníkům jsou v souladu s platnými smlouvami a obchodním zákoníkem účtovány smluvní
pokuty a úroky z prodlení. Závazky společnosti jsou plněny ve sjednaných  a zákonných
lhůtách, závazky po lhůtě splatnosti společnost nevykazuje.
K datu 31.12.2004 zaměstnávala SMO, městská akciová společnost Orlová 240 zaměstnanců,
z toho 96 žen a 16 zaměstnanců se zdravotním postižením. V průběhu roku  2004 bylo
uzavřeno 104  a ukončeno 96 pracovních poměrů. Poměrně vysoký počet vznikajících
a zanikajících pracovních poměrů je způsoben tím, že společnost trvale spolupracuje s Úřadem
práce a sezónně poskytuje pracovní příležitost zaměstnancům na úseku veřejně prospěšných
prací. 
Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje společnost v roce 2004 ani v letech předešlých
nevynaložila.  Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné situace (události). Společnost
nenabyla vlastní akcie a zatímní listy. Společnost nemá organizační složku v zahraničí. 
Lze konstatovat, že veškeré úkoly vyplývající z hlavního předmětu podnikání SMO, městské
akciové společnosti Orlová, spočívající zejména ve výrobě a rozvodu tepla, nakládání s odpady,
údržbě komunikací a provozování sportovního areálu byly v průběhu hodnoceného období
splněny v plném rozsahu. Společnost dostála všem závazkům vyplývajícím z uzavřených
smluvních vztahů a rovněž  veškerým závazkům vůči zaměstnancům,  sjednaným v kolektivní
smlouvě.  
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HLAVNÍ VÝSLEDKY ROKU 2004
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HLAVNÍ VÝSLEDKY ROKU 2004
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HLAVNÍ VÝSLEDKY ROKU 2004
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HLAVNÍ VÝSLEDKY ROKU 2004
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HLAVNÍ VÝSLEDKY ROKU 2004
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Skladba průměrné měsíční mzdy za rok 2004
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HLAVNÍ VÝSLEDKY ROKU 2004

15

2004 2003 2002 2001



ZPRÁVA

o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou zpracovaná
podle § 66a zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění
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STANOVISKO DOZORČÍ RADY

Dozorčí rada SMO, městské akciové společnosti Orlová, na svém zasedání dne 26. 5. 2005
přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti sestavenou k datu 31. 12. 2004 a návrh na
rozdělení zisku za rok 2004. Dozorčí rada doporučuje jedinému akcionáři schválit řádnou účetní
závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2004.
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ZPRÁVA AUDITORA
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ZPRÁVA AUDITORA



PŘEDPOKLÁDANÝ BUDOUCÍ VÝVOJ
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V roce 2005 uplyne deset let od založení SMO, městské akciové společnosti Orlová. Prioritním
cílem společnosti  bude navázat na dosavadní úspěchy, optimálně využít veškeré dostupné
zdroje včetně potenciálu vlastních zaměstnanců. Rok 2005 bude zaměřen na optimalizaci
současných podnikatelských aktivit společnosti. Samozřejmé bude úsilí i nadále kvalitně
zajišťovat veškeré služby pro občany i podnikatelské subjekty. Prioritou je bezproblémové
zajištění dodávky tepla a teplé užitkové vody všem našim odběratelům a kvalitní poskytování
veškerých služeb. 
Jako držitelé certifikátu environmentálního managementu ISO 14001 budeme i nadále klást
důraz na zajištění a neustálé zlepšování ochrany životního prostředí. 
Za účelem zlepšení  informovanosti a komunikace s občany  města Orlové i obchodními
partnery jsme se rozhodli započít v roce 2005 s vydáváním vlastní informační tiskoviny
(zpravodaje), jehož posláním je přispět ke zlepšení vztahů mezi naší společností a veřejností.

Úkolem naší společnosti je zajištění dobrých vztahů se stávajícími i potenciálními zákazníky
a naplnění jejich požadavků při současném dodržení zákonných norem a zabezpečení
prosperity společnosti.



ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004

SMO, městská akciová společnost Orlová



26



27



28



29



30



31



PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
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