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Vážené dámy a pánové, 

ve vašich rukou se právě nachází výroční zpráva SMO, městské akciové společnosti
Orlová. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás s hospodářskými výsledky roku 
2005. Dříve než se budete věnovat podrobnějšímu studiu této výroční zprávy, dovolte 
mi pár slov úvodem, kterými vám ve stručnosti přiblížím historii naší fi rmy a zhodnotím 
uplynulý rok 2005. 

Rok 2005 byl rokem významným, neboť na něj připadlo 10. výročí založení naší společnosti.  
Již před deseti lety, dne 20. 3. 1995, byla Městem Orlová založena SMO, městská akciová 
společnost Orlová. Toto významné jubileum jsme si důstojně připomněli se všemi, 
kteří stáli u zrodu naší společnosti a také spolu se současnými i minulými zaměstnanci, 
kteří pro společnost odvedli kus poctivé práce. Stejně jako v předešlých letech i v roce 
2005 bylo úsilí vedení společnosti i všech jejich zaměstnanců zaměřeno na plynulé 
a zejména kvalitní poskytování služeb občanů města i podnikatelským subjektům. 
Stěžejní úkol, kterým bylo především kvalitní zajištění dodávek tepla a teplé užitkové 
vody, se nám podařilo splnit. Rozšířili jsme dodávky tepla i do objektů nově vybudované 
městské knihovny a nákupního centra Hypernova. Mezi pozitivní přínosy roku 2005 
patří bezesporu také obhájení certifi kátu v rámci normy ISO 14001:1996. 

Závěrem mi dovolte, abych při této příležitosti poděkoval všem našim zákazníkům za přízeň 
a obchodním partnerům za úspěšnou spolupráci. V neposlední řadě děkuji také všem  
zaměstnancům akciové společnosti, představenstvu a dozorčí radě za jejich obětavou práci 
v uplynulém roce.

Ing. Ivo Kotaba
ředitel SMO, 

městské akciové společnosti Orlová

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI
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obchodní jméno: SMO, městská akciová společnost Orlová 
právní forma: akciová společnost
sídlo: Orlová-Lutyně, ul. Okružní čp. 988
IČO: 60793163
DIČ: CZ60793163
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 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI
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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
PaedDr. Radislav Mojžíšek člen dozorčí rady 
Milan Šeliga člen dozorčí rady
Blanka Gajová člen dozorčí rady
Martin Chlebek člen dozorčí rady
Jiří Dlabaja člen dozorčí rady

Grafi cké znázornění organizační struktury společnosti:

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Valná hromada akcionářů

Představenstvo

Ředitel společnosti

Dozorčí rada
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V uplynulém roce 2005 byly aktivity společnosti orientovány na plnění tradičních úkolů, kterými 
jsou zajištění dodávek tepla a teplé užitkové vody, odvozu odpadu, údržby místních komunikací 
a provozování sportovních, restauračních a ubytovacího zařízení. Společnost pokračovala v trvalém 
úsilí směřujícím ke zlepšování kvality poskytovaných služeb.

Jednou z nejvýznamnějších událostí roku 2005 byla realizace směny nemovitostí v majetku SMO 
a Města Orlová. V rámci této  transakce SMO předala městu Orlová objekt bývalé výtopny čp. 
692 v Orlové-Lutyni, pro níž nemá do budoucna adekvátní využití, a nabyla krytý bazén včetně 
technologie. Krytý bazén provozuje SMO od roku 2002, avšak vzhledem k nevyhovujícímu 
technickému stavu jej bylo nutno v druhé polovině uplynulého roku pro veřejnost uzavřít. Koncem 
roku 2005 byly zahájeny práce na přípravě rekonstrukce a modernizace krytého bazénu, tj. zahájení 
projektových prací a příprava výběrového řízení na zhotovitele díla. 

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 2005 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 z jednotlivých předávacích stanic na dispečink společnosti. 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.  

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 1 100 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.   
Při údržbě místních komunikací je pozornost společnosti zaměřena na zlepšení čistoty místních 
komunikací a veřejných prostranství a na operativní zajištění zimní údržby místních komunikací.  

ZPRÁVA  PŘEDSTAVENSTVA
o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 



10

Tak jako v předchozích letech také v roce 2005 provozovala SMO, městská akciová společnost 
Orlová nejvýznamnější sportovní 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 a nafukovací tenisové haly.  Neoddělitelnou součástí sportovního areálu je i hotel Sport, 
který společnost provozuje od roku 2002, kdy byl po rozsáhlé rekonstrukci opět zpřístupněn 
veřejnosti. Za čtyři roky provozování si toto zařízení vybudovalo stálou klientelu nejen z řad 
obyvatelstva a podnikatelské sféry, ale zejména mezi  domácími i zahraničními  sportovními 
kluby. Praxe potvrdila vhodnost propojení širokého sportovního zázemí s možností kvalitního 
ubytování. Na sklonku roku byl v blízkosti hotelu Sport vybudován srubový domek, v němž bude od 
roku 2006 k dispozici hotelovým hostům i široké veřejnosti sauna.      

Nemalým úspěchem roku 2005 bylo rovněž obhájení certifi kátu systému environmentálního 
managementu dle ISO 14001:1996. Tato skutečnost nás zavazuje k dalšímu úsilí v oblasti péče 
o životní prostředí. 

Vedle ochrany životního prostředí dbá společnost také na dodržování bezpečných pracovních 
postupů při provozování veškerých činností. Rok 2005 lze hodnotit z hlediska pracovní úrazovosti 
jako velmi příznivý. Poklesl počet dnů nemocnosti pro pracovní úraz i počet pracovních úrazů. 
U zaměstnanců společnosti nedošlo k žádnému těžkému či hromadnému úrazu. Evidovány byly
pouze 2 úrazy lehkého charakteru, což je o čtyři méně než v roce 2004. Ani v jednom případu 
nedošlo k zavinění ze strany zaměstnavatele. Příčinou vzniku pracovních úrazů byla rizika 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. 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 2005 vykazuje společnost ztrátu ve výši 4 769 tis. Kč. Tento výsledek hospodaření je ovlivněn  
směnou nemovitosti čp. 692 v Orlové – Lutyni za objekt krytého bazénu, neboť náklady roku 2005 
zvýšila vysoká účetní zůstatková cena objektu čp. 692. V případě vyloučení hodnot směňovaných 
nemovitostí z hospodaření společnosti by společnost stejně jako v předešlých letech dosáhla zisku 
ve výši cca 3 429 tis. Kč. Na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vynaložila 
společnost v roce 2005 částku cca 6 651 tis. Kč. Podstatná část těchto prostředků byla použita 
na modernizaci zařízení souvisejícího s dodávkou tepla a dále pak na přípravu rekonstrukce 
krytého bazénu a výstavbu sauny. Finanční majetek společnosti činí k datu 31. 12. 2005  
celkem 72 256 tis. Kč. Pohledávky společnosti dosahují k datu 31. 12. 2005 výše 16 071 tis. Kč. 
Pohledávky po lhůtě splatnosti činí 2 162 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.
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K datu 31. 12. 2005 zaměstnávala SMO, městská akciová společnost Orlová 226 zaměstnanců, 
z toho 91 žen a 14 zaměstnanců se zdravotním postižením. V průběhu roku  2005 bylo uzavřeno 
114 a ukončeno 121 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 2005 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 2005

Skladba tržeb a výnosů z hlavních činností v tis. Kč    
(bez mimořádných výnosů)    

Činnost 2002 2003 2004 2005

Tržby a výnosy celkem:  207 747     203 302     207 598     207 318    

 z toho:

poskytování technických služeb  15 800     16 246     17 763     18 865    

silniční motorová doprava  4 000     4 261     4 121     3 988    

nakládání s odpady a podnikání v oblasti nakládání 
s nebezpečnými odpady

 20 486     20 669     20 509     21 747    

pronájem nemovitostí, zprostředkování služeb, 
ostatní výnosy (úroky apod.)

 4 379     3 382     2 380     2 237    

výroba a rozvod tepla  125 274     121 630     124 323     126 012    

provozování tělovýchovných a sportovních zažízení  24 630     23 535     24 609     21 346    

hostinská činnost  12 652     12 478     12 495     11 657    

ostatní služby (včetně aktivace)  526     1 101     1 398     1 466    
     
     
     

Grafi cké znázornění skladby tržeb a výnosů z hlavních činností za rok 2005

poskytování technických služeb 

silniční motorová doprava 

nakládání s odpady a podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

pronájem nemovitostí, zprostředkování služeb, ostatní výnosy (úroky apod.)

výroba a rozvod tepla 

provozování tělovýchovných a sportovních zažízení

hostinská činnost   

ostatní služby (včetně aktivace)

10%
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HLAVNÍ VÝSLEDKY ROKU 2005

Skladba tržeb a výnosů  (v tis. Kč)    
      

Ukazatel 2002 2003 2004 2005

Tržby za prodej zboží  409     822     829     833    

Tržby za  prodej vlastních výrobků a služeb  201 030     194 041     175 241     176 535    

Aktivace  421     1 070     1 682     1 834    

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 
a materiálu

 515     87     2 439     3 831    

Ostatní provozní výnosy  3 950     6 179     26 939     23 861    

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů  -       692     -       -      

Výnosové úroky  1 035     411     468     274    

Mimořádné výnosy -2 290    -1 595     -       150    

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
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HLAVNÍ VÝSLEDKY ROKU 2005

Mzdy a zaměstnanci    
       

Ukazatel 2002 2003 2004 2005

Přepočtený počet zaměstnanců 224   220   214   208,5   

Mzdové náklady celkem v tis. Kč  41 095     41 560     43 083     43 607    

Průměrná měsíční mzda v Kč  15 206     15 717     16 757     17 373    

Ukazatel 2002 2003 2004 2005

základní mzda  6 205     6 300     6 584     6 886    

příplatky  764     798     856     823    

výkonnostní  odměna  3 388     2 937     3 738     3 630    

roční odměny  763     745     629     730    

mimořádné odměny  670     1 102     855     1 096    

další mzda  2 100     2 337     2 463     2 610    

náhrady  1 316     1 498     1 632     1 598    

celkem  15 206     15 717     16 757     17 373    
    
    

Skladba průměrné měsíční mzdy za rok 2005
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HLAVNÍ VÝSLEDKY ROKU 2005

ROZVAHA
(údaje v tis. Kč)

    

2005 2004 2003 2002

AKTIVA CELKEM 362 702 411 632 421 909 500 091

Dlouhodobý majetek 272 486 298 017 305 261 299 986

 * dlouhodobý nehmotný majetek 1 069 1 176 1 417 1 534

 * dlouhodobý hmotný majetek 271 417 296 841 303 844 298 418

 * dlouhodobý fi nanční majetek 0 0 0 34

Oběžná aktiva 89 280 76 130 74239 198 726

 * zásoby 1 974 2 017 1 724 1 793

 * dlouhodobé pohledávky 27 16 16 35

 * krátkodobé pohledávky 15 023 10 945 19 033 131 338

 * krátkodobý fi nanční majetek 72 256 63 152 53 466 65 560

Časové rozlišení 936 37 485 42 409 1 379

PASIVA CELKEM 362 702 411 632 421 909 500 091

Vlastní kapitál 309 218 314 832 311 631 302 663

 * základní kapitál 269 312 269 312 269 312 269 312

 * kapitálové fondy 3 203 2 385 1 242 925

 * rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy   
    ze zisku

 6 049 6 048 5 365 5 050

 * výsledek hospodaření minulých let 35 423 29 901 25 842 21 229

 * výsledek hospodaření běžného účetního  období -4 769 7 186 9 870 6 147

Cizí zdroje 52 691 96 470 109 674 196 692

 * rezervy 2 373 2 099 1 693 39

 * dlouhodobé závazky 27 833 33 396 37 964 42 250

 * krátkodobé závazky 22 485 60 975 70 017 154 403

 * bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0

Časové rozlišení 793 330 604 736
    

S účinností od 1. 1. 2003 změnila  společnost u většiny odběratelů  roční  zúčtovací období  přijatých záloh na 
dodávku tepla a TUV na zúčtování měsíční.  Tato skutečnost  vedla ke snížení hodnoty  vykázané  k datu 31. 12. 
2003  v položce krátkodobých závazků.    
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HLAVNÍ VÝSLEDKY ROKU 2005

Skladba nákladů a výdajů (v tis. Kč)      
     

Ukazatel 2002 2003 2004 2005

Náklady celkem 199 310 191 837 200 412 212 088

   z toho:

provozní náklady 201 958 193 340 200 314 211 958

    v tom: spotřeba materiálu 11 486 10 826 10 420 10 854

                spotřeba energie 82 913 79 257 80 767 80 857

                opravy a udržování 4 328 2 320 3 881 2 043

                ostatní služby 18 172 17 927 17 076 18 320

                mzdové náklady a odměny členům    
                orgánů společnosti

41 520 41 984 43 517 44 039

                zákonné pojištění a sociální náklady 16 757 17 184 17 791 18 413

                daně a poplatky 547 596 581 505

                ostatní provozní náklady 2 260 1 701 2 599 2 522

                odpisy dlouhodobého majetku 18 386 17 970 18 174 18 591

                ostatní náklady 3 022 4 423 6 641 20 992

                daň z příjmů právnických osob 2 567 -848 -1 133 -5 178

fi nanční náklady 99 103 98 130

mimořádné náklady -2 747 -1 606 0 0
     
 * sestaveno dle jednotlivých účtů obratové předvahy     
     

Vývoj provozních nákladů v letech 2002 – 2005
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HLAVNÍ VÝSLEDKY ROKU 2005

Po celé období roku 2005 byla společnost schopna zabezpečit své fi nanční závazky. 
Dočasně volné peněžní prostředky byly ukládány na termínované účty u peněžních ústavů.   
  
     

Přehled fi nanční situace společnosti 

Položka
měrná

jednotka
2002 2003 2004 2005

Finanční majetek celkem tis. Kč  65 560     53 466     63 152     72 256    

z toho:

Peníze v pokladně tis. Kč  437     385     719     533    

Ceniny tis. Kč  366     321     231     249    

Bankovní účet tis. Kč  49 389     37 075     46 136     29 746    

Krátkodobý fi nanční majetek tis. Kč  15 368     15 685     16 066     41 728    

Přírůstky dlouhodobého majetku (dokončené investice)

Položka 2002 2003 2004 2005

Přírůstky dlouhodobého majetku celkem: 24 616 8 397 30 359 9 161

z toho:

Dlouhodobý nehmotný majetek 814 100 101 69

Dlouhodobý hmotný  majetek 23 802 8 297 30 258 9 092

v tom:

Budovy a stavby 18 154 1 213 18 631 3 358

Energetické hnací stroje 61 1 686 1 919 2 379

Pracovní stroje a zařízení 215 125 353 58

Přístroje a zvláštní technická zařízení 1 614 332 299 3 094

Dopravní prostředky 343 3 767 8 774 152

Inventář 3 415 1 174 282 51

Jiný dlouhodobý hmotný  majetek 0 0 0 0
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HLAVNÍ VÝSLEDKY ROKU 2005

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
(údaje v tis. Kč)

2005 2004 2003 2002

Tržby za prodej zboží  833     829     822     409    

Náklady vynaložené na prodané zboží  563     616     571     300    

Obchodní marže  270     213     251     109    

Výkony  178 369     176 923     195 111     201 451    

 z toho:

 – tržby za prodej vlastních výrobků a služeb  176 535     175 241     194 041     201 030    

 – aktivace  1 834     1 682     1 070     421    

Výkonová spotřeba  115 183     114 834     112 638     119 057    

přidaná hodnota  63 456     62 302     82 724     82 503    

osobní náklady  62 452     61 308     59 168     58 277    

daně a poplatky  505     581     596     547    

odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku  18 591     18 174     17 970     18 386    

tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu  3 831     2 439     87     515    

zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 
a materiálu

 18 710     3 761     7     292    

změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období

-1 393    -426     1 503    -115    

ostatní provozní výnosy  23 861     26 939     6 179     3 950    

ostatní provozní náklady  2 524     2 599     1 701     2 260    

Provozní výsledek hospodaření -10 241     5 683     8 045     7 321    

fi nanční výsledek hospodaření  144     370     966     936    

daň z příjmů za běžnou činnost -5 217    -1 133    -851     2 426    

Výsledek hospodaření za běžnou činnost -4 880     7 186     9 862     5 831    

Mimořádný  výsledek hospodaření  111     –       8     316    

Výsledek hospodaření za účetní období -4 769     7 186     9 870     6 147    
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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
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ZPRÁVA AUDITORA
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PŘEDPOKLÁDANÝ BUDOUCÍ VÝVOJ

Pro rok 2006 stojí před společností velmi náročný úkol, a to rekonstrukce  krytého bazénu, který 
společnost nabyla směnou v roce 2005. Na této nákladné akci se bude fi nančně podílet rovněž 
Město Orlová formou investiční dotace. Po ukončení rekonstrukce, které se předpokládá v listopadu 
2006, by mělo být občanům Orlové k dispozici kvalitní sportovní zařízení s vodními atrakcemi 
a tobogánem. 

V roce 2006 bude do provozu uvedena rovněž  venkovní sauna umístěná ve srubovém domku na 
sportovním areálu v těsné blízkosti hotelu Sport. Toto zařízení rozšíří okruh služeb poskytovaných 
nejen hostům hotelu Sport, ale také široké veřejnosti.  

Vzhledem k dosavadním  pozitivním ohlasům bude společnost pokračovat ve vydávání informačního 
bulletinu. Tato tiskovina přispěla ke zvýšení informovanosti široké veřejnosti o podnikatelských 
aktivitách a službách poskytovaných naší společností.  

Stejně jako v předešlých obdobích bude i rok 2006 zaměřen na optimalizaci současných 
podnikatelských aktivit společnosti. Samozřejmé bude úsilí i nadále kvalitně zajišťovat veškeré 
služby pro občany i podnikatelské subjekty. Prioritou zůstává bezproblémové zajištění dodávky 
tepla a teplé užitkové vody všem našim odběratelům a kvalitní poskytování  veškerých služeb. Jako 
držitelé certifi kátu environmentálního managementu ISO 14001 budeme i nadále klást důraz na 
zajištění a neustálé zlepšování ochrany životního prostředí. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že rok 2006 bude pro společnost rokem náročným, ale věříme, že se 
nám podaří úspěšně splnit veškeré úkoly k plné spokojenosti občanů Orlové, kterým již deset let 
sloužíme. 





ROČNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2005

SMO, městská akciová společnost Orlová
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
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