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Anotace

Odpady jsou již několik tisíc let problémem každého člověka ve společnosti.

Člověk sám odpad produkuje a při produkci odpadů by se měl zároveň zamyslet nad tím,

jak snížit množství vyprodukovaného odpadu a jak s odpadem nakládat.

V předložené práci jsem zpracovala skládkování odpadů společnosti OZO Ostrava

s.r.o. a nakládání s nimi. V první části práce jsem popsala společnost OZO Ostrava s.r.o.,

její vznik, činnost a strategii. V další části se věnuji rozdělení odpadů, separaci a jejich

skládkování. V poslední části práce jsem se zaměřila na náklady společnosti v letech 2001-

2008.

Klíčová slova: skládkování, OZO, separace, náklady, odpad

Annotation

Wastes have been a problem of every individual in the society for thousands of

years. People produce waste and while producing it they should think about how to reduce

the amount of the produced waste and how to handle it.

This work analyses waste disposal of OZO Ostrava Ltd. and its treatment. The

first part describes the company OZO Ostrava Ltd., its development, activity and strategy .

In the following part I deal with types of waste, separation and waste disposal . The final

part is focused on costs of the company in the period 2001-2008 .

Key words : waste disposal, OZO, separation, costs, waste
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1 Úvod

Odpady jsou nedílnou součástí našeho každodenního života. Produkce odpadů ve

společnosti, jak už v odvětví výrobním či spotřebním, se s postupem let zvyšuje. V tomto

zvyšujícím se počtu produkce odpadů se zároveň vyskytují odpady zvláštní povahy a

odpady nebezpečné, které mají vliv i na naše životní prostředí. Špatné skládkování a

spalování odpadů představuje zdroj znečištění půdy, vody a ovzduší nebezpečnými

látkami.

Omezit znečišťování životního prostředí je tedy jedním z předpokladů dnešní

doby. Základní poznatky a pravidla pro nakládání s odpady nám upravuje zákon o

odpadech, který v České republice vznikl teprve v roce 1991.

Vzhledem k těmto negativním vlivům, ale přece jen naše společnost natolik

vyspěla a naučila se odpad i druhotně využívat a přeměňovat je na druhotnou surovinu na

výrobu vybraných výrobků. Většina obyvatelstva se také naučila odpad separovat podle

druhů do odpovídajících popelnic a kontejnerů a počet separujících obyvatel stále roste.

Separace, zneškodňování a přeměna těchto odpadů dnes představuje prvořadý úkol, jak

z hlediska ochrany životního prostředí, tak z hlediska ekonomického.

Pro vypracování bakalářské práce jsem si vybrala společnost OZO Ostrava s.r.o.,

která vznikla v Ostravě před více než 10 lety. Tato společnost se zabývá svozem, tříděním,

využíváním a odstraňováním komunálního a nebezpečného odpadu, výrobou a distribucí

plynu atd.

Cílem mé bakalářské práce bylo zaměřit se na činnost společnosti OZO

Ostrava s.r.o. a to jak z hlediska svozu, skládkování a dalšího zpracování především

komunálního odpadu, tak z hlediska nákladů souvisejících s touto činností.
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2 Charakteristika podniku OZO Ostrava s.r.o.

Společnost OZO Ostrava s.r.o. vznikla v devadesátých letech dvacátého století a

její historie sahá až do roku 1949. Jejímu vzniku předcházela rozpočtová organizace

tzv. Technické a zahradní služby města Ostravy (TAZSMO Ostrava), která byla prvním

Československým podnikem, který byl zaměřen na třídění tuhého komunálního odpadu.

Tato společnost zajišťovala svoz a skládkování odpadů z okolních obcí a měst a

zajišťovala kompletní zahradní a sadové úpravy pro město Ostravu. V devadesátých letech

byla tato rozpočtová organizace přeměněna na organizaci příspěvkovou a v roce 1995 na

společnost s ručením omezeným. Zkratka OZO vznikla z názvu odvoz a zpracování

odpadů.

2.1 Organizace společnosti OZO Ostrava s.r.o.

V čele společnosti stojí ředitel, který má dva náměstky – ekonomického a

technického. Společnost má dvoustupňový systém řízení tzn. společnost – provozovna.

Provozovny tvoří samostatné organizační a ekonomické jednotky, které jsou

specializovány na jednotlivé činnosti společnosti viz. obrázek č. 1 Organizační struktura

společnosti. Těchto provozoven je dohromady sedm:

• Provozovna 1 – odvoz odpadu

• Provozovna 2 – zpracování odpadu

• Provozovna 3 – skládka odpadu

• Provozovna 4 – manipulace s odpady

• Provozovna 5 – obchodní činnost

• Provozovna 7 – doprava

• Provozovna 8 – správa budov [1]
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Obrázek č. 1 Organizační struktura společnosti

Zdroj: OZO Ostrava s.r.o.: Výroční zpráva 2008 [online] [cit. 20.11.2009]. Dostupný z
http://www.ozoostrava.cz/data/OZO_VZ%20_08_nahled.pdf
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2.2 Identifikační údaje společnosti

Podrobné údaje o společnosti jsou uvedeny v tabulce č. 1 Identifikační údaje

společnosti:

Tabulka č. 1 Identifikační údaje společnosti

Datum zápisu: 2. listopadu 1994

Obchodní firma: OZO Ostrava s.r.o.

Sídlo: Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava

Identifikační číslo: 62300920

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Místo zápisu: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 12647

Zdroj: OZO Ostrava s.r.o.: Výroční zpráva 2008 [online] [cit. 20.11.2009]. Dostupný z
http://www.ozoostrava.cz/data/OZO_VZ%20_08_nahled.pdf

2.3 Strategie společnosti

Dlouhodobým cílem společnosti OZO Ostrava s.r.o. je zajištění komplexního

systému hospodaření s komunálními odpady. Velký důraz přitom společnost klade na

materiálové a energetické využití odpadů a na jeho odstranění s minimálním vlivem na

životní prostředí.

Střednědobá strategie společnosti se zaměřuje na vytváření nových technologických

postupů a technologií pro využívání odpadů. Cílem těchto investičně organizačních

opatření je zajistit produkci nových výrobků či surovin z odpadů a poskytovat nové služby

v návaznosti na stávající technologie. [2]

2.4 Předmět činnosti společnosti OZO Ostrava s.r.o.

Předmětem činnosti společnosti jsou:

• výroba kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků a dalších výrobků;

zpracovatelského průmyslu;
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• výroba plynu;

• distribuce plynu;

• pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor poskytovaný spolu se

základními službami zajišťujícími jejich řádný provoz;

• silniční motorová doprava nákladní;

• podnikání v oblasti nakládání s odpady mimo nebezpečných;

• koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej;

• podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady;

• opravy motorových vozidel.[3]

V mé práci jsem se zaměřila především na podnikání v oblasti nakládání s odpady

a podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.

2.5 Činnost společnosti

Společnost OZO Ostrava s.r.o. se zabývá poskytováním komplexních služeb

v oblasti nakládání s odpady. To se týká:

1. sběr, svoz, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu z měst a

obcí;

2. sběr, svoz, třídění, využívání a odstraňování průmyslových, nebezpečných a

živnostenských odpadů;

3. výroba náhradního paliva pro cementárny z odpadů;

4. výroba regranulátu z PE plastů;

5. třídění a lisování PET lahví;

6. jímání bioplynu a výroba elektřiny;

7. ekologická výchova. [4]



6

ad 1) Sběr, svoz, třídění a odstraňování komunálního odpadu z měst a obcí

OZO Ostrava zajišťuje celý komplex služeb pro města a obce ve své svozové

oblasti. Svozovou oblast společnosti OZO Ostrava s.r.o. tvoří město Ostrava a dalších 34

měst a obcí v regionu: Albrechtičky, Bílov, Bohuslavice, Darkovice, Děhylov,

Dobroslavice, Fulnek, Hať, Horní Lhota, Hladké Životice, Jistebník, Kateřince,

Klimkovice, Kozmice, Krmelín, Kujavy, Ludgeřovice, Olbramice, Petřvald (NJ), Píšť,

Pustějov, Řepiště, Stará Ves nad Ondřejnicí, Studénka, Suchdol nad Odrou, Šenov (FM),

Šilheřovice, Tísek, Velká Polom, Velké Albrechtice, Vřesina (NJ), Vřesina u Hlučína,

Závada, Zbyslavice - to činí cca 400 tisíc obyvatel Moravskoslezského kraje. [5]

ad 2) Sběr, svoz, třídění a odstraňování, průmyslových, nebezpečných

a živnostenských odpadů

Služby pro podnikatelské subjekty mají komplexní charakter. Pro nakládání s

nebezpečným odpadem slouží vlastní sklad nebezpečných odpadů, který je zároveň

havarijním skladem pro příjem nebezpečných odpadů z mimořádných událostí, které jsou

likvidovány na území města Ostravy Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského

kraje a Centra tísňového volání.[6]

ad 3) Výroba náhradního paliva pro cementárny z odpadů

Linka na výrobu náhradního paliva zpracovává odpady vhodné pro výrobu

certifikovaného paliva PALOZO II. Surovinou pro výrobu jsou spalitelné odpady

obsahující plasty, papír, dřevo a textil dodávané podnikatelskými subjekty a vytříděné

spalitelné složky komunálního odpadu (objemný odpad, plasty). Výrobek slouží jako

náhrada za černé uhlí při výrobě cementu v cementárnách. Kvalitu vyrobeného náhradního

paliva sleduje vlastní laboratoř OZO Ostrava s.r.o.[7]

ad 4) Výroba regranulátu z PE plastů

Granulační linka zpracovává fólie LD-PE (jsou průhledné, mají vysokou

chemickou odolnost, dobré elektroizolační vlastnosti, nepropustné pro vodu) a HD-PE

(určeny ke zpracování na sáčky), které společnost OZO Ostrava vykupuje od smluvních

dodavatelů prakticky z celého území republiky. Část vstupního materiálu tvoří rovněž fólie
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vytříděné z komunálního odpadu (plasty). Fólie jsou drceny a mlety na lístky,

dvojstupňově vyprány ve vodě, po vysušení dopraveny pneumaticky do zásobníků před

extrudery. V extruderech dochází k jejich natavení a granulaci. Celý výrobní proces

prochází postupně kontrolou kvality dle požadavků normy ISO 9002. Export regranulátu

do Německa a Polska tvoří více než 80 % celkové produkce. Regranulát je vhodnou

surovinou pro výrobu technických fólií.[8]

ad 5) Třídění a lisování PET lahví

Dotřiďovací linka, na které se ze svezeného separovaného plastového odpadu třídí

materiály vhodné k materiálové recyklaci (PET lahve, polyetylénové fólie, tvrdé plasty,

nápojové kartony), je doplněna lisovacím zařízením a napojena na linku na výrobu

náhradního paliva pro cementárny, díky čemuž jsou svezené separované plastové odpady v

maximální možné míře využity. [9]

ad 6) Jímání bioplynu a výroba elektřiny

Společnost OZO Ostrava s.r.o. provozuje vlastní skládku odpadů kategorie O v

Ostravě-Hrušově, která je komplexně zabezpečena proti negativním vlivům na životní

prostředí. Její nedílnou součástí je i systém odplyňovacích vrtů a na něj navazující stanice

skládkového plynu. Bioplyn odčerpaný ze skládky je využíván k výrobě elektřiny. [10]

ad 7) Ekologická výchova

Výchovu a osvětu v oblasti správného nakládání s odpady zajišťuje Centrum

odpadové výchovy. Školám ve svozové oblasti nabízí několik vzdělávacích pořadů

přizpůsobených věku návštěvníků, pro ostatní obyvatele svozové oblasti organizuje

osvětové kampaně. [11]
Obrázek č. 2 Skládka Ostrava-Hrušov
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3 Odpady, jejich separace a skládkování

Přesné zařazení odpadů do skupin nám definuje Katalog odpadů (Vyhl. MŽP č.

381/2001 Sb.)

V následujícím schématu je zobrazeno jak, probíhá zařazení odpadů do

jednotlivých kategorií odpadů:
Obrázek 3 Zařazení odpadů podle katalogu odpadů

N
O XX XX XX

20 skupin podskupina druh odpadu

Kategorie odpadu:

• Nebezpečný (N) – Seznam nebezpečných odpadů je uveden v příloze

č. 2 Katalogu odpadů, nebezpečné odpady jsou označeny *

• Ostatní (O)

Skupiny odpadů – jsou určovány podle odvětví, oboru nebo technologického

procesu, v němž odpad vzniká (01-20)

Podskupina odpadů – je uvnitř skupiny odpadů a zahrnuje okruh již určitého

technologického procesu, kde odpad vzniká.

Druh odpadu – je uvnitř podskupiny, volí se určitější označení odpadu.[12]

Odpady dále také můžeme rozdělit do dalších skupin a to například podle původu

odkud pocházejí a to na odpady komunální, odpady z průmyslu, odpady z těžby a odpady

ze zemědělské výroby.

3.1 Komunální odpad

Komunální odpad je u nás nejvíce vnímaným odpadem. Tímto odpadem

rozumíme veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob s výjimkou

odpadů vznikajících u právnických osob. Původcem komunálního odpadu je tedy obec.

Kategorie KÓD DRUHU ODPADU
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Podle katalogů odpadů do této skupiny zařazujeme odpady z domácností a podobné

živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů včetně složek z odděleného sběru.[13]

3.2 Rozdělení odpadů vzniklých v domácnostech do kategorií

• Zbytkový (směsný) komunální odpad - vzniká po vytřídění využitelných a

nebezpečných složek jako jsou popel, znečištěné obaly z potravin, zbytky

jídel, nepotřebné oděvy a obuv, drobné spotřební předměty atd.

• Tříděný odpad - vytříděné složky bez obsahu škodlivin jako je sklo, papír,

plast atd.

• Objemný odpad - objemné složky odpadu např. vyřazený nábytek, koberce,

velké elektrospotřebiče, pneumatiky atd.

• Nebezpečný odpad - mezi nebezpečný odpad patří odpady, které vykazují

alespoň jednu nebezpečnou vlastnost. K těmto nebezpečným vlastnostem

patří například hořlavost, výbušnost plynatost atd. K nebezpečným

odpadům můžeme zařadit například léky, baterie, akumulátory, zářivky,

barvy, lepidla, ledničky, televize a další.

• Zeleň - biologicky rozložitelný odpad ze zahrad (tráva, listí, plevel,

rostlinné zbytky atd.)

• Stavební odpad - tento odpad vzniká při stavebních a demoličních pracích.

Při zřizování staveb, jejich údržbě, přestavbě a odstraňování staveb.

3.3 Separace komunálních odpadů

Separace komunálních odpadů by měla probíhat již přímo u zdroje, který odpad

vyprodukoval. Tedy co se týče komunálního odpadů tak u domácností, které by se měly

snažit vyprodukovaný odpad co nejlépe třídit do nádob k tomu určených (sklo, papír,

plasty). Dále by také mělo být podporováno tzv. domovní „hobby“ kompostování, kdy se
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biologicky rozložitelné odpady za přístupu vzduchu a mikroorganismů přeměňují na

kompost.

Společnost OZO Ostrava s.r.o. poskytuje bezplatné služby (v rámci poplatků) pro

občany a to je rozmístění popelnic a kontejnerů na třídění odpadu. Jsou to kontejnery a

popelnice na směsný odpad, na tříděný odpad, dále jsou to sběrné dvory, semimobilní

sběrny, odvoz objemného odpadu z domácností v Ostravě a velkoobjemové kontejnery.

3.3.1 Popelnice a kontejnery na směsný odpad
Nádoby označené žlutými štítky jsou určeny pro občany a nádoby s bílým štítkem

pro podnikatelské subjekty viz. obrázek č. 4.

Obrázek č. 4 Popelnice a kontejnery na směsný odpad [14]

3.3.2 Popelnice a kontejnery na tříděný odpad
Do tohoto kontejneru můžeme vyhazovat PET lahve (nejlépe sešlápnuté

s povoleným víčkem), dále plastové nádoby, čisté kelímky od mléčných výrobků a

pokrmových tuků, plastové fólie, sáčky, polystyrén, krabice od mléka, džusů a jiných

nápojů (vypláchnuté a slisované) viz. obrázek č. 5.

Obrázek č. 5 Kontejner na plasty a nápojové kartony[15]

Dále také můžeme do tohoto kontejneru vyhazovat výrobky označené těmito

značkami viz. Obrázek 6.
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Obrázek č. 6 Značky vyskytující se na obalech, které můžeme vhazovat do kontejneru na plasty a nápojové
kartony[16]

Do tohoto kontejneru nesmíme vyhazovat výrobky z PVC, nádoby od motorových

olejů a chemikálií viz. obrázek 7
Obrázek č. 7 Značka, která se nachází na obalu, který nemůžeme vhazovat do kontejneru na plasty a

nápojové kartony[16]

3.3.3 Popelnice a kontejnery na sklo
Do kontejnerů a popelnic můžeme vyhazovat sklenice, skleněné střepy, tabulové

sklo - do zelených kontejnerů viz. obrázek č. 8

Nesmíme vhazovat: keramiku, porcelán, zrcadla, drátěné sklo a autosklo

Obrázek č. 8 Kontejnery na sklo[17]

3.3.4 Kontejnery na papír
Do kontejnerů můžeme vhazovat všechny papíry bez příměsí, ale nesmíme

vyhazovat papír mastný nebo jinak znečištěný viz. obrázek č. 9.

Obrázek č. 9 Kontejner na papír [18]
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3.3.5 Sběrné dvory
Sběrné dvory jsou stálými sběrnami odpadu z domácností a místy zpětného

odběru elektrospotřebičů.

Ve sběrném dvoře mohou obyvatelé města či obce bezplatně odevzdat:

• nebezpečné odpady (léky, baterie a akumulátory, zářivky, výbojky, barvy,

lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi znečištěné ...);

• objemné odpady (nábytek, koberce, sanitární keramika, pneumatiky...);

• elektrospotřebiče (ledničky, televize, monitory ...);

• zeleň (tráva, listí, spadané ovoce ...);

• separované složky odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony).

Množství odpadu, které lze ve sběrném dvoře odevzdat: 4 m3 (vejde se na

přívěsný vozík za osobní automobil).

Ve sběrných dvorech nelze odevzdávat žádný stavební materiál viz. obrázek č. 10.

Obrázek č. 10 Sběrný dvůr [19]

3.3.6 Semimobilní sběrny
Semimobilní sběrny jsou dočasné sběrny nebezpečného a objemného odpadu viz.

obrázek č. 11.

V semimobilní sběrně mohou obyvatelé města či obce bezplatně odevzdat: léky,

baterie a akumulátory, zářivky, výbojky, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi

znečištěné, ledničky, televize, monitory, nábytek, koberce, elektrospotřebiče, sanitární

keramiku, pneumatiky.
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Obrázek č. 11 Semimobilní sběrna [20]

3.3.7 Odvoz objemného odpadu z domácností
Množství odpadu, které můžeme nechat odvézt se pohybuje v rozmezí od 0,5 do

4 m3 a poplatek za odvoz činí od 50 do 400 Kč podle množství odváženého odpadu viz.

obrázek č. 12.
Obrázek č. 12 Automobil na odvoz objemného odpadu [21]

3.3.8 Velkoobjemové kontejnery
Velkoobjemové kontejnery slouží k odkládání objemného odpadu z domácností

(nábytek, koberce atd.) viz. obrázek č. 13. Do kontejneru nepatří elektrospotřebiče,

nebezpečné odpady ani stavební odpady.

Obrázek č. 13 Velkoobjemový kontejner [22]
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Na území Ostravy bylo v roce 2008 rozmístěno celkem 3 798 kontejnerů na

separovaný odpad viz. tabulka č. 2.a dále celkem 53 184 popelnic a kontejnerů na směsný

odpad. Viz tabulka č. 3.
Tabulka č. 2 Počet kontejnerů na separovaný odpad

Rok 2004 2005 2006 2007 2008

Kontejnery na sklo (ks) 843 965 1043 1132 1231

Kontejnery na plasty (ks) 980 1173 1200 1369 1543

Kontejnery na papír (ks) 392 519 867 1024

Tabulka č. 3 Počet kontejnerů na směsný odpad

Rok 2004 2005 2006 2007 2008
Popelnice (ks) 44723 44707 43700 43897 44437
Kontejnery (ks) 8363 8323 8327 8594 8747

Z tabulky je vidět, že společnost OZO Ostrava s.r.o. každým rokem zvyšuje počet

nádob na separaci odpadů. Společnost se také snaží rozmisťovat nádoby na separovaný

odpad do takových míst, aby přístupnost občanů byla co nejbližší, nejsnadnější a

nejpohodlnější.

3.4 Skládkování odpadu společnosti OZO Ostrava s.r.o.

• Nebezpečný odpad ze sběrných dvorů, mobilních sběren a svozů se ve skladně

nebezpečného odpadu OZO Ostrava dotřiďuje podle druhu a dodává k využití či

likvidaci firmám, které k tomu mají oprávnění

• Elektrická a elektronická zařízení sebraná v rámci zpětného odběru se v chráněné

dílně, kterou OZO Ostrava provozuje spolu s Charitou sv. Alexandra, demontují a

získávají se z nich materiály vhodné k recyklaci. OZO je zpracovatelem pro

kolektivní systémy Asekol, Elektrowin a Ekolamp.

• Sklo ze zelených kontejnerů (tzv. zvonů) se dotřiďuje podle barev na bílé a barevné

sklo. Sklárny podmiňují odběr skla dodávkou 30% skla bílého. Někde probíhá sběr

skla do oddělených kontejnerů pro sklo bílé a barevné, ale v Ostravě, kde je na

sídlištích nedostatek prostoru pro více kontejnerů, je zaveden společný sběr bílého a

barevného skla. Dotřiďování poté probíhá na vlastní lince OZO v Kunčicíh. Sklo je
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ve sklárnách v Kyjově čištěno a upravováno a přidává se do sklářského kmene při

výrobě obalového skla.

• Plasty se do žlutých kontejnerů v Ostravě sbírají spolu s nápojovými kartony. Vše

společně se také dále dotřiďuje na lince OZO v Kunčicích, kde se vybírají takové

typy materiálů, po kterých je na trhu s druhotnými surovinami poptávka:

- PET láhve – třídí se dále podle barev na bílé, zelené a modré a vyrábí se z nich

silonová vlákna (např. duté vlákno)

- PET tvrdé obaly (např. obaly od Jaru) – výroba lisovaných plastových výrobků

(zatravňovací dlaždice, lavičky apod.)

- PET folie – výroba nových folií

Zbytek plastů se spolu s dalšími vytříděnými spalitelnými materiály (jako jsou např.

dřevo, papír) využívá k výrobě náhradního paliva pro cementárny – je tedy využit jako

zdroj energie při výrobě cementu.

• Směsný komunální odpad (neboli také zbytkový odpad), odložený do běžných

kontejnerů a popelnic se dále nedotřiďuje, ale přímo se ukládá na skládku tuhého

komunálního odpadu v Ostravě – Hrušově. Skládka je zabezpečena proti všem

vlivům působícím na okolní prostředí. Po ukončení ukládání odpadu se ze

skládky odčerpává skládkový plyn, který v tělese skládky vzniká rozkladem

odpadu. Tento skládkový plyn se využívá v kogenerační jednotce k výrobě

elektřiny.

V plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje do r. 2015 je

výstavba Krajského integrovaného centra pro nakládání s odpady tzv. KIC. Pokud by toto

integrované centrum v kraji vyrostlo, pak by se směsný odpad svážel tam a využíval jako

zdroj tepelné, případně elektrické energie. Na skládky by se tedy ukládal pouze zbytek po

spalování.

• Papír se sváží na dotřiďovací linky ve Vratimově a v Kunčičkách, zde je

dotříděn podle jednotlivých typů papíru a dodáván do papíren v České republice

i v zahraničí k výrobě recyklovaného papíru.
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• Separované složky odpadu sbírané do barevných kontejnerů se sváží na

dotřiďovací linky a tam se čistí od nežádoucích příměsi a třídí podle požadavků

zpracovatelů.

• Nápojové kartony – zpracovávají se buď v papírnách, které jsou vybaveny

speciální technologií pro rozvláknění těchto obalů – využívá se jen papírová

složka (kvalitní „dlouhé“ papírové vlákno), nebo se využívají na výrobu

lisovaných desek podobných dřevotřísce (využití ve stavebnictví, nábytkářství).

• Zeleň ze zahrádek občanů i z údržby městských ploch se sváží na kompostárnu

OZO, a zde se zpracovává na kompost. Ten může být využit buď pro vlastní

účely OZO (rekultivace skládky tuhého komunálního odpadu) nebo dodávat

případným zájemcům jako hnojivo.

• Objemný odpad sesbíraný ve sběrných dvorech nebo velkoobjemových

kontejnerech rozmisťovaných ve městě, případně při mobilních svozech se dále

dotřiďuje. Vybírají se z něj takové materiály, které je možno zpracovat – železo,

dřevo, pneumatiky, spalitelný odpad. Zbytek se ukládá na skládky.

• Kontejnery na plechovky

Novým projektem společnosti OZO Ostrava s.r.o. ve spolupráci se společnosti

EKO-KOM a městem Ostrava, je roční projekt, který vyzkouší sběr plechovek v Ostravě

ve dvou vybraných lokalitách. Tyto lokality se liší typem zástavby a hustotou obyvatel.

Během tohoto projektu se zavedou dva odlišné způsoby sběru kovových obalů.

V Ostravě-Výškovicích by se měly kovové odpady sbírat spolu s plasty a

nápojovými kartony do žlutých kontejnerů a dále dotřiďovat na lince plastů.

Ve Slezské Ostravě budou rozmístěny samostatné popelnice o objemu 120 litrů na

sběr kovových obalů samostatně. Tyto popelnice budou označeny šedou samolepkou a

nápisem kovové obaly. Obsah těchto popelnic bude svážen 1 až 3krát týdně a dále

dotřiďován.

Do sběrných nádob budou moci občané odkládat především plechovky od

potravin a nápojů (umyté bez zbytku potravin) a také kovové obaly od kosmetických

výrobků.
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Po celý rok bude společnost projekt vyhodnocovat. Pokud se projekt stane

úspěšným tak se po skončení město rozhodne, který z uvedených způsobů sběru kovových

obalů plošně v celém městě zavede. To by vedlo ke zvýšení materiálového využití odpadu

a také by to přispělo k ochraně životního prostředí.
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4 Analýza nákladů souvisejících se skládkováním odpadů

Náklady vymezují spodní hranici ceny výrobků. Firma musí prodávat za cenu,

která pokryje veškeré náklady (na výrobu, distribuci, prodej) spolu s přiměřeným ziskem

za úsilí a riziko s tím spojené. Náklady mohou být v cenové strategii důležitým faktorem.

Mnoho firem se snaží stát se firmou s „nejnižšími náklady na produkci“ v daném odvětví.

Firma s nízkými náklady může prodávat za nižší ceny a přitom realizovat větší objem

prodeje a vyšší zisk.[23]

Nákladem podniku rozumíme peněžní vyjádření spotřeby výrobních faktorů za

určité sledované období. Dále můžeme náklady každého podniku rozdělit na náklady

provozní, finanční a mimořádné. V mé práci jsem se zaměřila na náklady provozní.

4.1 Provozní náklady společnosti

Provozními náklady společnosti jsou takové náklady, které přímo souvisejí

s běžnou činností podniku. Do provozních nákladů můžeme zahrnout náklady na materiál,

služby, spotřebu energie, osobní náklady, daně a poplatky.

V tabulce č. 4 jsou uvedeny provozní náklady společnosti OZO Ostrava s.r.o.

v letech 2001 až 2008 v tis. Kč. Údaje v tabulce jsou čerpány z výkazu zisku a ztráty

společnosti v letech 2001 až 2008 (viz. příloha).

4.1.1 Osobní náklady
Z provozních nákladů jsem si vybrala osobní náklady společnosti a podrobněji

jsem se na ně zaměřila. Osobní náklady společnosti jsou takové, které společnost

vynakládá na všechny zaměstnance v podniku. Do osobních nákladů můžeme zahrnout

mzdové náklady, odměny členům orgánů společnosti a družstva, náklady na sociální

zabezpečení a sociální náklady. Průběh osobních nákladů jsem zobrazila v grafu

č. 1 Osobní náklady.
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Tabulka č. 4 Provozní náklady společnosti

Rok
Druh
nákladů 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Náklady
vynaložené na
prodané zboží

0 0 0 0 0 0 0 0

Spotřeba
materiálu a
energie

54 999 58 950 54 658 59 973 62 460 61 696 63 048 62 674

Služby 40 328 51 659 55 775 60 623 71 116 87 219 98 714 103 581

Osobní náklady 65 696 74 448 79 426 86 814 94 129 101
591 108 610 120 727

Mzdové náklady 47 019 53 372 57 348 62 589 67 317 72 626 77 869 86 159
Odměny členům
orgánů společnosti
a družstva

491 417 414 414 362 444 433 514

Náklady na
sociální
zabezpečení

16 646 19 033 19 991 21 852 24 422 26 313 28 093 31 828

Sociální náklady 1 540 1 626 1 673 1 959 2 028 2 208 2 215 2 226
Daně a poplatky 3 578 9 170 8 578 8 899 9 731 5 560 3 513 4 565
Odpisy DNM a
DHM 42 589 50 427 46 881 44 254 56 131 46 492 41 721 43 295

Ostatní provozní
náklady 3 498 5 689 5 004 4 979 4 077 5 258 5 411 11 613

Z tabulky vyplývá, že všechny náklady se postupně zvyšují, to je zapříčiněno

zvyšováním počtu zaměstnanců ve společnosti, rostoucí cenou energie a služeb,

zvyšujícími se daněmi atd.
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Graf č. 1 Osobní náklady

Z grafu je vidět, že nejvíce rostou mzdové náklady a odměny členům a orgánů

společnosti a družstva. Toto zvyšování osobních nákladů je zapříčiněno každoročním

zvyšováním počtu zaměstnanců ve společnosti. Zatímco v roce 2000 byl počet pracovníků

ve společnosti 252, tak v roce 2008 byl přepočtený počet pracovníků celkem 323 a z toho

10 pracovníků bylo řídicích. Viz graf č. 2 Počet pracovníků.

Graf č. 2 Počet pracovníků ve společnosti OZO Ostrava s.r.o.

Společnost poskytuje řídicím pracovníkům i ostatním zaměstnancům penzijní

připojištění. Dále také poskytuje řídicím a dalším odpovědným pracovníkům možnost
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používat služební osobní vozidla i k soukromým účelům. Tato nepeněžní forma hmotné

zainteresovanosti je zdaněna daní ze závislé činnosti.

4.1.2 Služby
Dále jsem se zaměřila na náklady na služby, které společnosti poskytují ostatní

organizace. Do těchto služeb se zahrnují náklady na opravy automobilů, náklady na opravy

třídících linek, revize elektrospotřebičů a plynových potrubí. Dále má společnost náklady

za inzerci (billboardy, noviny atd.), náklady na polepy aut a náklady na praní pracovních

oděvů. Průběh nákladů za služby je zobrazen v grafu č. 3 Služby.

Graf č.3 Služby

Společnost má také uzavřenou se společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

smlouvu o dílo, o čištění odpadních vod dovážených na Ústřední čistírnu odpadních vod

Ostrava- Přívoz.
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4.1.3 Spotřeba materiálu a energie
Do spotřeby energie společnosti OZO Ostrava s.r.o. se zahrnuje spotřeba

elektrické energie (např. na osvětlení areálu), vody, plynu a tepla.

Spotřeba materiálu zahrnuje spotřebu náhradních dílů na opravy aut (pneumatiky,

olej, součástky), dále materiál na opravy budov a kontejnerů.

Spotřeba materiálu a energie je spojena se zvyšujícími se cenami materiálu

a energie a množstvím poskytovaných služeb. Zatímco se v roce 2001 spotřeba pohybovala

kolem 55 000 tis. Kč. V roce 2008 se pohybuje kolem 62 000 tis. Kč. Tj. nárůst nákladů o

7 000 tis. Kč.

Průběh spotřeby materiálu a energie jsem zobrazila v grafu č. 4.
Graf č. 4 Spotřeba materiálu a energie

4.1.4 Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření v ekonomice a účetnictví rozumíme rozdíl mezi výnosy a

náklady podniku, tj. mezi tím co podnik v peněžním vyjádření spotřeboval a co vytvořil.

Jsou-li tedy výnosy větší tak výsledkem hospodaření je zisk a jsou-li větší náklady

výsledkem hospodaření je ztráta. Zisku odpovídá přírůstek majetku a vlastního kapitálu

podniku, ztrátě jejich úbytek.

Podnik tedy může dosahovat zisku nebo ztráty vždy za určité období (nejčastěji za

rok). V tabulce č. 5 je výsledek hospodaření společnosti v letech 2001 až 2008 a průběh

výsledků hospodaření jsem zobrazila v grafu č. 5. Výsledek hospodaření.
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Tabulka č. 5 Výsledek hospodaření

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Hospodářský
výsledek

-22 301 29 064 -1 898 13 682 712 16 573 24 943 16 295

Graf č. 5 Výsledek hospodaření

V roce 2003 společnost vykázala ztrátu ve výši 1 898 tis. Kč. Výše ztráty byla

výrazně ovlivněna zúčtováním odložené daně ve výši 9 622 tis. Kč. Tržby vzrostly

z 245 676 tis. Kč v roce 2002 na 258 031 tis. Kč v roce 2003. Tj. nárůst o 5,02 %.

V nákladech se kromě běžných nákladů zúčtovaly tyto položky:

• tvorba opravné položky k nedostavěné stavbě spalovny ve výši – 5278 tis.

Kč

• daň z příjmu z běžné činnosti (odložená) ve výši – 9 622 tis. Kč

• rozpuštění ostatní rezervy na odloženou daň ve výši + 2 500 tis. Kč

• zákonná rezerva na opravy dlouhodobého hmotného majetku ve výši –

1 750 tis. Kč

V roce 2004 společnost vykázala zisk ve výši 13 682 tis. Kč. Tržby za vlastní

výrobky a služby vzrostly z 258 031 tis. Kč v roce 2003 na 280 734 tis. Kč v roce 2004, tj.

nárůst o 8,8 %. Na nárůstu tržeb se podílejí vyšší výkony u svozu komunálního odpadu
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(vyšší počet nasazených nádob nebo zvýšení četnosti odvozu), nárůst tržeb u nakládání

s průmyslovými odpady, tržby za prodej bioplynu a tržby za prodej separovaných složek

odpadu (PET lahve a papír). V nákladech se kromě nákladů z běžné činností zúčtovaly

v roce 2004 také daň z příjmu z běžné činnosti –odložená ve výši 1 330 tis. Kč a zákonná

rezerva na opravy dlouhodobého hmotného

V roce 2005 společnost vykázala zisk před zdaněním ve výši 4 478 tis. Kč,

výsledek vstupující do bilance je 712 tis. Kč. Tržby za vlastní výrobky a služby vzrostly

z 280 734 tis. Kč v roce 2004 na 287 690 tis. Kč v roce 2005, tj. nárůst o 2,5%.

V nákladech se kromě běžných nákladů souvisejících s činností společnosti zúčtovala

v roce 2005 daň z příjmu z běžné činnosti. – odložená ve výši 3 766 tis. Kč.

majetku ve výši 1 750 tis. Kč.

V roce 2006 společnost vykázala zisk před zdaněním ve výši 18 222 tis. Kč,

výsledek hospodaření vstupující do bilance je 16 573 tis. Kč. Tržby za vlastní výrobky a

služby vzrostly z 287 690 tis. Kč v roce 2005 na 313 486 tis. Kč v roce 2006, tj. nárůst o 9

%. Na tomto nárůstu tržeb se podílí vyšší výkony u svozu komunálního odpadu.

V nákladech se kromě běžných nákladů souvisejících s činností společnosti

zúčtovala v roce 2006 daň z příjmů z běžné činnosti – odložená ve výši 1 649 tis. Kč.

V roce 2007 společnost vykázala zisk před zdaněním ve výši 29 671 tis. Kč,

výsledek hospodaření vstupující do bilance je 24 943 tis. Kč. Tržby za vlastní výrobky a

služby vzrostly z 313 486 tis. Kč v roce 2006 na 352 228 tis. Kč v roce 2007, tj. nárůst o

12,3 %. Na tomto nárůstů tržeb se podílí vyšší výkony u svozu komunálního odpadu pro

podnikatele a obce (vyšší počet nasazených nádob, zvýšení četnosti odvozu), nárůst tržeb u

nakládání s průmyslovými odpady a tržby za prodej separovaných složek odpadů (PET

láhve, sklo, papír, zpětný odběr elektrozařízení, šrot) atd.

V nákladech se kromě běžných nákladů souvisejících s činností společnosti

zúčtovala v roce 2007 ostatní rezerva ve výši 5 584 tis. Kč a daň z příjmu za běžnou

činnost – 1 763 tis. Kč.

V roce 2008 společnost vykázala zisk před zdaněním ve výši 21 170 tis. Kč,

výsledek hospodaření vstupující do bilance je 16. 295 tis. Kč. Tržby za vlastní výrobky a

služby vzrostly z 352 228 tis Kč v roce 2007 na 360 198 tis. Kč v roce 2008, tj. nárůst o

2,26 %. Na tomto nárůstu tržeb se podílí vyšší výkony u svozu komunálního odpadu pro
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podnikatele a obce (vyšší počet nasazených nádob, výšení četnosti odvozu), nárůst tržeb u

nakládání s průmyslovými odpady a tržby za prodej separovaných složek odpadu (PET

láhve, sklo, papír, zpětný odběr elektrozařízení, šrot.

V nákladech se kromě běžných nákladů souvisejících s činností společnosti

zúčtovala v roce 2008 ostatní rezerva ve výši 5 567 tis. Kč, opravná položka KDH ve výši

1 500 tis. Kč. Daň z příjmu za běžnou činnost – odložená ve výši 271 tis. Kč a daň

z příjmu za běžnou činnost – splatná ve výši 5 146 tis. Kč.
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5 Závěr

Systém nakládání s odpady společnosti OZO Ostrava s.r.o je velice propracovaný.

Společnost se snaží každým rokem zvyšovat počet nádob na směsný a separovaný odpad,

rozšiřuje počet sběrných dvorů ve svozové oblasti a snaží se vymýšlet a realizovat další

způsoby třídění odpadů.

Dále jsou také rozšiřovány služby pro občany a obce a informovanost občanů

v oblasti nakládání s odpady stále roste. Společnost také často pořádá akce, které

napomáhají ke zvyšování počtu separujících obyvatel. Například v roce 2008 pořádala

společnost osvětovou kampaň „Skládka před domem, nebo sběrný dvůr?“ Cílem této

kampaně bylo zamezit vzniku černých skládek a zároveň informovat občany o existenci

sběrných dvorů. Tato kampaň se projevila pozitivně a množství odevzdaného odpadu se

zvýšilo v roce 2008 o 31%.

Další motivací k separování odpadů měli občané v roce 2009. V tomto roce

proběhla ve všech sběrných dvorech soutěž „Rok zdarma“, kdy občané mohli v daném

období odevzdávat objemný a nebezpečný odpad a na konci roku proběhlo slosování o

ceny. Obyvatelé mohli vyhrát např. odvoz odpadu z domácností na rok zadarmo a mnoho

dalších zajímavých cen.

V roce 2008 také společnost rozšířila systém sběru a zpracování elektrozařízení.

Spolu s chráněnou dílnou Charity sv. Alexandra bylo zpracováno celkem 1 104 tun starých

elektrozařízení a společnost se tak stala největším zpracovatelem těchto zařízení v regionu.

Pro zlepšení hygienických podmínek společnost zavedla myčku na mytí

kontejnerů. Kontejnery jsou ve všech svozových oblastech jednou až dvakrát ročně

chemicky čištěny a hygienické podmínky se především v letních měsících zlepšily.

Každým rokem také probíhá den otevřených dveří, kdy si občané mohou

prohlédnout svozovou techniku, linky na třídění odpadů, skládků OZA, seznámit se

s provozem sběrného dvora a informovat se o dalších věcech v oblasti nakládání s odpady

a mohou se tak dozvědět mnoho cenných rad a zajímavostí.

Společnost provozuje tzv. centrum odpadové výchovy, kdy si mohou školy vybrat

z nabídky šesti vzdělávacích programů. Toto centrum je určeno pouze školám ze svozové

oblasti Ostravy a okolních obcí a tyto vzdělávací programy jsou bezplatné.
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Zvyšování míry separace odpadů nelze dosáhnout jinak než poskytnutím

dostatečného množství kontejnerů, popelnic a sběrných dvorů v místech přístupných a

vyhovujících obyvatelům. Také lidé by se měli zamyslet nad tímto problémem separace

odpadů. Měli by si uvědomit možnost druhotného využití odpadů a také to, že separace

napomáhá zlepšovat životní prostředí.



Seznam literatury
1. Zdroj: OZO Ostrava s.r.o: Výroční zpráva 2008 [online]. [cit. 25.11.2009]. Dostupný z

http://www.ozoostrava.cz/data/OZO_VZ%20_08_nahled.pdf

2. Zdroj: OZO Ostrava s.r.o: Výroční zpráva 2008 [online]. [cit. 25.11.2009]. Dostupný z
http://www.ozoostrava.cz/data/OZO_VZ%20_08_nahled.pdf

3. Zdroj: OZO Ostrava s.r.o: Výroční zpráva 2008 [online]. [cit. 25.11.2009]. Dostupný z
http://www.ozoostrava.cz/data/OZO_VZ%20_08_nahled.pdf

4. Zdroj: OZO Ostrava s.r.o.: Činnost společnosti [online]. [cit. 26.11.2009]. Dostupný z
http://www.ozoostrava.cz/?code=oSpolecnostiCinnost

5. Zdroj: OZO Ostrava s.r.o.: Činnost společnosti [online]. [cit. 30.11.2009]. Dostupný z
http://www.ozoostrava.cz/?code=oSpolecnostiCinnost#1

6. Zdroj: OZO Ostrava s.r.o.: Činnost společnosti [online]. [cit. 5.12.2009]. Dostupný z
http://www.ozoostrava.cz/?code=oSpolecnostiCinnost#2

7. Zdroj: OZO Ostrava s.r.o.: Činnost společnosti [online]. [cit. 8.12.2009]. Dostupný z
http://www.ozoostrava.cz/?code=oSpolecnostiCinnost#3

8. Zdroj: OZO Ostrava s.r.o.: Činnost společnosti [online]. [cit. 8.12.2009]. Dostupný z
http://www.ozoostrava.cz/?code=oSpolecnostiCinnost#4

9. Zdroj: OZO Ostrava s.r.o.: Činnost společnosti [online]. [cit. 10.12.2009]. Dostupný z
http://www.ozoostrava.cz/?code=oSpolecnostiCinnost#5

10. Zdroj: OZO Ostrava s.r.o.: Činnost společnosti [online]. [cit. 15.12.2009]. Dostupný z
http://www.ozoostrava.cz/?code=oSpolecnostiCinnost#6

11. Zdroj: OZO Ostrava s.r.o.: Činnost společnosti [online]. [cit. 2.1.2010]. Dostupný z
http://www.ozoostrava.cz/?code=oSpolecnostiCinnost#7

12. HLAVATÁ, Miluše. Odpadové hospodářství. 1. vyd. Ostrava : VŠB – Technická
univerzita Ostrava, 2004. 174 s. ISBN 978-80-248-0737-9.

13. HLAVATÁ, Miluše. Odpadové hospodářství. 1. vyd. Ostrava : VŠB – Technická
univerzita Ostrava, 2004. 174 s. ISBN 978-80-248-0737-9.

14. Zdroj: OZO Ostrava s.r.o.: Služby pro občany – bezplatné (v rámci poplatků).[online].
[cit. 3.1.2010]. Dostupný z http://www.ozoostrava.cz/index.php?code=sluzbyObcane#3

15. Zdroj: OZO Ostrava s.r.o. Služby pro občany – bezplatné (v rámci poplatků). [online].
[cit. 5.1.2010]. Dostupný z http://www.ozoostrava.cz/?code=sluzbyObcane#4



16. Zdroj: OZO Ostrava s.r.o.: Služby pro občany – bezplatné (v rámci poplatků).[online].
[cit. 5.1.2010]. Dostupný z http://www.ozoostrava.cz/?code=sluzbyObcane#4

17. Zdroj: OZO Ostrava s.r.o.: Služby pro občany – bezplatné (v rámci poplatků).[online].
[cit. 7.1.2010]. Dostupný z http://www.ozoostrava.cz/?code=sluzbyObcane#5

18. Zdroj: OZO Ostrava s.r.o.: Služby pro občany – bezplatné (v rámci poplatků).[online].
[cit. 15.1.2010]. Dostupný z http://www.ozoostrava.cz/?code=sluzbyObcane#7

19. Zdroj: OZO Ostrava s.r.o.: Služby pro občany – bezplatné (v rámci poplatků).[online].
[cit. 2.2.2010]. Dostupný z http://www.ozoostrava.cz/?code=sluzbyObcaneSberneDvory

20. Zdroj: OZO Ostrava s.r.o.: Služby pro občany – bezplatné (v rámci poplatků).[online].
[cit. 5.2.2010]. Dostupný z http://www.ozoostrava.cz/?code=sluzbyObcane#9

21. Zdroj: OZO Ostrava s.r.o.: Služby pro občany – bezplatné (v rámci poplatků).[online].
[cit.18.2.2010].Dostupný z http://www.ozoostrava.cz/index.php?code=sluzbyObcane#10

22. Zdroj: OZO Ostrava s.r.o.: Služby pro občany–bezplatné (v rámci poplatků).[online].
[cit.20.2.2010].Dostupný z http://www.ozoostrava.cz/index.php?code=sluzbyObcane#12

23. KOTLER, P., ARMSTRONG, G. Marketing. Praha: Grada Publishing, 2004. 856 s.
ISBN80-247-0513-3



SEZNAM OBRÁZKŮ

OBRÁZEK Č. 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI ............................................................................................... 3
OBRÁZEK Č. 2 SKLÁDKA OSTRAVA-HRUŠOV .............................................................................................................. 7
OBRÁZEK Č. 3 ZAŘAZENÍ ODPADŮ PODLE KATALOGU ODPADŮ....................................................................................... 8
OBRÁZEK Č. 4 POPELNICE A KONTEJNERY NA SMĚSNÝ ODPAD ..................................................................................... 10
OBRÁZEK Č. 5 KONTEJNER NA PLASTY A NÁPOJOVÉ KARTONY ...................................................................................... 10
OBRÁZEK Č. 6 ZNAČKY VYSKYTUJÍCÍ SE NA OBALECH, KTERÉ MŮŽEME VHAZOVAT DO KONTEJNERU NA PLASTY A NÁPOJOVÉ KARTONY

............................................................................................................................................................. 11
OBRÁZEK Č. 7 ZNAČKA, KTERÁ SE NACHÁZÍ NA OBALU, KTERÝ NEMŮŽEME VHAZOVAT DO KONTEJNERU NA PLASTY A NÁPOJOVÉ

KARTONY ................................................................................................................................................ 11
OBRÁZEK Č. 8 KONTEJNERY NA SKLO...................................................................................................................... 11
OBRÁZEK Č. 9 KONTEJNER NA PAPÍR ...................................................................................................................... 11
OBRÁZEK Č. 10 SBĚRNÝ DVŮR ............................................................................................................................. 12
OBRÁZEK Č. 11 SEMIMOBILNÍ SBĚRNA ................................................................................................................... 13
OBRÁZEK Č. 12 AUTOMOBIL NA ODVOZ OBJEMNÉHO ODPADU .................................................................................. 13
OBRÁZEK Č. 13 VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER ......................................................................................................... 13



SEZNAM TABULEK

TABULKA Č. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI ...................................................................................................... 4
TABULKA Č. 2 POČET KONTEJNERŮ NA SEPAROVANÝ ODPAD....................................................................................... 14
TABULKA Č. 3 POČET KONTEJNERŮ NA SMĚSNÝ ODPAD.............................................................................................. 14
TABULKA Č. 4 PROVOZNÍ NÁKLADY SPOLEČNOSTI ..................................................................................................... 19
TABULKA Č.5HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK................................................................................................................... 23



SEZNAM GRAFŮ

GRAF Č. 1 OSOBNÍ NÁKLADY ................................................................................................................................ 20
GRAF Č. 2 POČET PRACOVNÍKŮ VE SPOLEČNOSTI OZO OSTRAVA S.R.O.......................... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.
GRAF Č.3 SLUŽBY............................................................................................................................................... 21
GRAF Č.4 SPOTŘEBA MATERIAL A ENERGIE ............................................................................................................. 22
GRAF Č. 5 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK...................................................................................................................... 23



SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1 Výkaz zisku a ztráty za rok 2004

Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty za rok 2005

Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztráty za rok 2006

Příloha č. 4 Výkaz zisku a ztráty za rok 2007

Příloha č. 5 Výkaz zisku a ztráty za rok 2008



Výkaz zisku a ztráty 2004 Příloha č. 1



Výkaz zisku a ztráty 2005 Příloha č. 2



Výkaz zisku a ztráty 2006 Příloha č. 3



Výkaz zisku a ztráty 2007 Příloha č. 4





Výkaz zisku a ztráty 2008 Příloha č. 5


