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1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI
1.1.

Základní údaje o společnosti

Obchodní firma:

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Sídlo:

Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

IČ:

264 02 068

Zápis v obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni jako soud rejstříkový
Oddíl B, vložka 1197
Společnost byla zapsána k 01. 01. 2006

Předmět podnikání:


provádění staveb, jejich změn a odstraňování



opravy ostatních dopravních prostředků, pracovních strojů



opravy silničních vozidel



výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona



silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o
největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo
věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené
hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí



1.2.

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Vydané cenné papíry

Společnost byla založena rozhodnutím Karlovarského kraje se sídlem Závodní 353/88,
Karlovy Vary, PSČ 360 01, IČ: 708 91 168 a přijetím zakladatelské listiny ve formě notářského
zápisu sepsaného JUDr. Olgou Křemenovou, notářkou se sídlem v Praze 5, Malátova 17,
č. j. NZ 436/2005, N 462/2005 ze dne 30. 09. 2005.
Společnost byla zapsána v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1197,
dne 01. 01. 2006.
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1. emise akcií (k 01. 01. 2006):
Druh CP:

akcie kmenová

Forma CP:

na jméno

Podoba:

listinná

Počet kusů:

233

Jmenovitá hodnota:

1.000.000,- Kč

Celkový objem emise:

233.000.000,- Kč

Emisní kurz byl stanoven na 100% jmenovité hodnoty.
Výše základního kapitálu k 01. 01. 2006 činila 233.000.000,- KČ.

2. emise akcií (k 29. 05. 2006):
Druh CP:

akcie kmenová

Forma CP:

na jméno

Podoba:

listinná

Počet kusů:

28

Jmenovitá hodnota:

1.000.000,- Kč

Celkový objem emise:

28.000.000,- Kč

Emisní kurz byl stanoven na 100% jmenovité hodnoty.
Výše základního kapitálu k 29. 05. 2006 činila 261.000.000,- KČ.

3. emise akcií (k 07. 02. 2007):
Druh CP:

akcie kmenová

Forma CP:

na jméno

Podoba:

listinná

Počet kusů:

13

Jmenovitá hodnota:

1.000.000,- Kč

Celkový objem zvýšení:

13.000.000,- Kč

Emisní kurz byl stanoven na 100% jmenovité hodnoty.
Výše základního kapitálu k 07. 02. 2007 činila 274.000.000,- KČ.
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1.3.

Popis struktury

Společnost Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s. byla v roce 2018 ovládanou společností ve
smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Ovládající osobou je Karlovarský kraj se sídlem Závodní 353/88, 360 01 Karlovy Vary, který
má k 31. 12. 2018 v držení 100% akcií ovládané osoby. Sama akciová společnost nemá k
31. 12. 2018 v držení žádné finanční investice v podobě obchodních podílů či jiných
majetkových účastí.

1.4.

Kapitálové vazby

Právnická osoba:

Karlovarský kraj

Sídlo společnosti:

Závodní 353/88,
360 01 Karlovy Vary

IČ:

708 91 168

Obchodní firma:

Údržba silnic Karlovarského
kraje, a. s.
Na Vlečce 177

100%

Sídlo společnosti:

360 01 Otovice

1.5.

IČ:

264 02 068

Základní kapitál:

274.000.000,- Kč

Struktura hlavních akcionářů společnosti
Název

Karlovarský kraj
CELKEM

Adresa

Podíl na základním kapitálu

Závodní 353/88, 360 01 Karlovy Vary

100%
100%
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1.6.

Orgány společnosti

Valná hromada
je nejvyšším orgánem společnosti. Protože má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná
hromada a její působnost vykonává Rada Karlovarského kraje, jednající v působnosti jediného
akcionáře společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s. Její rozhodnutí, přijatá
v působnosti valné hromady, jsou společnosti doručována na adresu sídla společnosti nebo
do datové schránky.
Představenstvo

předseda

Ing. Martin Leichter, MBA

místopředseda Ing. Zdeněk Brázda

Dozorčí rada

člen

Ing. Pavel Raška

předseda

Mgr. Bc. Helena Hejnová

člen

Ing. Josef Bulka

člen

Věra Šestáková

člen

Rudolf Pocklan

člen

Martin Dušek

člen

Mgr. Ladislav Sedláček

člen

Jaroslav Fujdiar

Údaje o odměňování členů orgánů společnosti
V roce 2018 společnost vyplatila na odměnách členům orgánů společnosti celkem 2.954 tis. Kč.
Výkon členů orgánu společnosti je podložen samostatnými smlouvami o výkonu funkce.

1.7.

Údaje o počtu akcií společnosti, které jsou v majetku členů
orgánů společnosti

Představenstvo:

0 ks akcií

Dozorčí rada:

0 ks akcií
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1.8.

Údaje o průměrném přepočteném počtu zaměstnanců
Rok 2017

Rok 2018

Dělníci
THP

151

153

57

59

Celkem

208

212

1.9.

Organizační složky a dceřiné společnosti v zahraničí

Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s., nemá žádné organizační složky ani dceřiné
společnosti v zahraničí.

1.10. Údaje o závislosti na patentech nebo licencích
Společnost nemá vlastní ani smluvně nabyté patenty či licence.

1.11. Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Výroční zpráva akciové společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje v oblasti poskytování
informací za rok 2018 se vydává v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisu, a obsahuje následující údaje:
a) počet podaných žádostí o informace a počtu vydaných rozhodnutí o
odmítnutí žádostí:

0 žádostí

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

0

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání
zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o
poskytnutí informace a přehled všech údajů, které povinný subjekt
vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech
podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a
nákladů na právní zastoupení:

0

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně poskytnuté výhradní
licence:

0

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný
popis způsobu jejich vyřízení

0

0 rozhodnutí

1.12. Informace o výzkumu a vývoji v roce 2018
Na výzkum a vývoj nebyly vynakládány žádné finanční prostředky.
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1.13. Údaje o vedených soudních řízeních v roce 2018
Řízení vůči společnosti
Není známo, že by vůči společnosti ÚSKK, a. s. bylo vedeno soudní řízení.

Řízení, která vede společnost z titulu zajištění a vymožení pohledávek
0 ukončených soudních řízení
1 neuzavřené nebo nadcházející soudní řízení
5 insolvenčních řízení
5 exekučních řízení

1.14. Údaje o přerušení podnikání
V roce 2018 společnost po celé období využívala svých kapacit k naplňování vlastních
předmětů činností. K žádnému přerušení činnosti nedocházelo.

1.15. Údaje o očekávané hospodářské situaci v dalším období:
Plánovaný vývoj nákladů, výnosů a hospodářského výsledku pro r. 2018 – 2020
v tis. Kč

Ukazatel

Skutečnost 2018

plán 2019

plán 2020

Náklady

299 145

315 000

311 000

Výnosy

319 893

316 000

312 000

20 748

+ 1 000

+ 1 000

Hospodářský výsledek
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2. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ
ČINNOSTI A STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI
V měsíci květnu 2018 rozhodl jediný akcionář, v souladu s návrhem představenstva,
o úhradě ztráty společnosti, vykázané v roce 2017 ve výši 12.222.332,88 Kč, takto:


Vykázaná ztráta společnosti ve výši 12.222.332,88 Kč bude uhrazena z nerozděleného
zisku minulých let

V roce 2018 se společnosti podařilo dosáhnout kladného hospodářského výsledku cca 20,7 mil.
Kč. Stav vytvořených zákonných rezerv na opravy dlouhodobého hmotného majetku se
v průběhu roku 2018 zvýšil o 0,3 mil. Kč a na konci roku 2018 dosáhl výše 34,7 mil. Kč.

2.1.

Struktura tržeb a výnosů v roce 2017 a v roce 2018:
v tis. Kč

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

Rok 2017
281 895

Rok 2018
315 273

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

1 021

2 446

Tržby z prodeje materiálu

5 914

1 570

0

18

4 471

424

149

162
319 893

Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní provozní výnosy
Výnosové úroky
Výnosy celkem

293 450

z toho: struktura tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2017 a v roce 2018:
v tis. Kč

Rok 2017
Tržby za údržbu a opravy silnic I., II. a III. třídy
Tržby z prodeje ostatních služeb
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb celkem

Rok 2018

237 791

256 205

44 104

59 068

281 895

315 273
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2.2.

Struktura nákladů v roce 2017 a v roce 2018
v tis. Kč

Rok 2017
Spotřeba materiálu a energie

Rok 2018

101 386

91 065

Náklady na služby

43 274

45 128

Mzdové náklady

75 516

79 306

3 254

2 954

26 958

28 270

Sociální náklady

2 664

2 800

Daně a poplatky

2 910
38 126

2 892
39 560

102

996

Změna stavu rezerv, opr. položek a úprava pohledávek

4 799
675

690
-650

Ostatní provozní náklady

6 534

6 629

-1 570

-1 248

1 044
305 672

753
299 145

Odměny členům orgánů společnosti
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Zůstatková cena prodávaného dlouhodobého majetku
Prodaný materiál

Aktivace
Finanční náklady
Náklady celkem
z toho struktura nákladů na služby v roce 2017 a v roce 2018:

v tis. Kč

Rok 2017
Opravy a udržování

Rok 2018

18 650

24 506

2 236

2 373

105

142

98

89

Telefonní služby

1 112

1 250

Nájemné a půjčovné

1 248

869

Školení

435

444

Revize

604

472

10 849

9 472

Odpad

1 475

725

Softwarové služby, servis výpočetní techniky

2 414

2 045

84

177

609

627

Leasing

46

418

Reklama

222

218

3 087
43 274

1 301
45 128

Cestovné
Náklady na reprezentaci
Přepravné

Subdodávky - zimní a letní údržba

Ostraha
Úklid

Ostatní
Náklady na služby celkem
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2.3.

Struktura majetku k 31. 12. 2017 a k 31. 12. 2018
(netto stav)
v tis. Kč

k 31. 12. 2017

k 31. 12. 2018

Pohledávky za upsaný základní kapitál

0

0

Zřizovací výdaje

0

0

Software

147

64

Pozemky

24 699

23 907

118 715

120 701

83 528

85 349

2 557

1 060

17 689

22 473

663

608

12 553

17 340

Stát – daňové pohledávky

312

325

Krátkodobé poskytnuté zálohy

989

915

2 077

234

60

185

179

239

105 134

111 142

721

551

370 023

385 093

Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Nedokončený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů

Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Peníze
Účty v bankách
Časové rozlišení nákladů příštích období
Hodnota majetku celkem

2.4.


Pořízení dlouhodobého majetku v roce 2018
dlouhodobý nehmotný majetek, pořízený z vlastních zdrojů:
pořizovací cena v tis. Kč

Nebyl pořízen žádný nehmotný majetek

0

CELKEM

0



dlouhodobý hmotný nemovitý majetek, pořízený z vlastních zdrojů:
pořizovací cena v tis. Kč

Technické zhodnocení – pokrytí haly na sůl Aš

198

Plechový přístřešek Toužim

199

Motorová nesená brána

91

Nové středisko Horní Slavkov

6 384

CELKEM

6 872
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dlouhodobý hmotný nemovitý majetek, rozdělení pozemku, směna:
cena v tis. Kč

Rozdělení pozemku 4126/12 v Sokolově

2

Rozdělení pozemku 1883/4 v Horním Slavkově

25

Směna pozemků s Karlovarským krajem v Sokolově (4024/35 a 4024/123)
a Chebu (3052/18) za pozemek v Bochově (408/1)
CELKEM



927
954

dlouhodobý hmotný movitý majetek a ostatní majetek s pořizovací hodnotou vyšší
než 5 000 Kč a majetek po ukončení leasingu, pořízený z vlastních zdrojů:
pořizovací cena v tis. Kč

Technologická vozidla a osobní vozidla
Nákladní automobily, traktory

7 499
11 602

Nástavby nosičů

6 857

Mechanismy

7 091

Drobné mechanismy a přístroje

978

Výpočetní technika

365

Radiostanice, GPS

19

Mobilní telefony

153

Inventář

125

CELKEM

34 689
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3. SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY
Společnost Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s., vlastní certifikáty 3009/210-18/SMJ,
3009/139-16/BOZP a 3009/211-18/EMS a má vytvořen, zdokumentován a udržován
integrovaný systém řízení, který slouží jako prostředek pro zajištění shody poskytovaných
služeb s požadavky zákazníků, předpisů BOZP a ochrany životního prostředí.
Integrovaný systém řízení je vytvořený v souladu s požadavky norem a zahrnuje všechny
činnosti, pro něž byla společnost založena. Rozsah činností je vyjádřen kódy dle Standardní
klasifikace produkce (shodná specifikace s Odvětvovou klasifikací ekonomických činností –
OKEČ) a byl vypracován za účelem globálního popisu systému managementu ve společnosti
pro její nosný program (tj. realizaci dopravních a inženýrských staveb, inženýrskou činnost,
opravy a údržbu komunikací a silničního příslušenství včetně dopravního značení).
Společnost má vytvořeny, zdokumentovány a řízeny základní dokumenty pro jednotlivé
součásti integrovaného systému řízení (SMJ ČSN ISO 9001:2016, EMS ČSN ISO 14001:2016 a
OHSAS 18001: 2008), které popisují jednotlivé oblasti integrovaného systému řízení a jsou
vytvořeny na základě požadavků příslušných norem. Základní dokumenty integrovaného
systému řízení (Příručka integrovaného systému řízení a Příručka BOZP) jsou dále
rozpracovány v dílčí prováděcí předpisy, které řídí jednotlivé činnosti v rámci provozu
společnosti, sjednocují jejich záznamy, kvalifikují požadavky a popisují postupy kontroly.
Jednotlivé předpisy jsou pravidelně aktualizovány podle potřeb společnosti a nových
legislativních předpisů.
Důležitým článkem integrovaného systému řízení je pravidelná kontrola postupů a činností.
Ta je realizována pomocí interních auditů, plánovaných vždy na jeden kalendářní rok. V rámci
interních auditů jsou kontrolovány všechny tři oblasti integrovaného systému řízení. V roce
2018 proběhly celkem 4 kombinované audity na provozních střediscích Hazlov, Krásná Lípa,
Horní Slavkov a Bochov. Při auditech byly drobné neshody odstraněny okamžitě při auditu.
V rámci změny legislativy bylo upraveno vedení deníků odpadů na jednotlivých střediscích a
neshoda - únik asfaltové emulze na středisku Velká Hleďsebe byla řešena nápravným
opatřením ve formě vydání nových pravidel „Skladování asfaltových emulzí“. Jako dalším
stupeň kontroly účinnosti integrovaného systému řízení byl ve dnech 8. 8. 2018 - 9. 8.2018
proveden dozorový audit všech tří sledovaných oblastí akreditovanou společností Výzkumný
ústav pozemních staveb Praha. Při tomto auditu jsme získali certifikáty podle nových norem
kvality a environmentu vydaných v roce 2016.

14

Výroční zpráva 2018

Cíle činnosti integrovaného systému řízení jsou definovány v dokumentech Cíle kvality, Cíle
a programy BOZP a Cíle a programy EMS. Tyto dokumenty jsou každoročně aktualizovány a
vyhodnocovány vedením společnosti. Do dnešního dne se podařilo veškeré stanovené cíle a
programy plnit, s výjimkou cíle EMS č. 2 - Zabránit poškození životního prostředí úniky
ropných látek. Došlo k úniku asfaltové emulze ze zásobníku na středisku Velká Hleďsebe.
Životní prostředí nebylo poškozeno. Bylo provedeno nápravné opatření vydáním nových
pravidel pro skladování asfaltových emulzí.

4. PŮSOBENÍ SPOLEČNOSTI V OBLASTI OCHRANY
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Akciová společnost se v roce 2018 zaměřovala na zajištění základních a nejdůležitějších
podmínek pro správné hospodaření s odpady, manipulaci s nimi a jejich řádnou likvidaci a
také na dodržování pravidel pro manipulaci a skladování látek ohrožujících životní prostředí.
Pro evidenci odpadů je používán program EVI8. Trvale je věnována pozornost kontrolní a
metodické činnosti v oblasti nakládání s odpady s cílem zajistit trvalý soulad v oblasti
hospodaření s odpady.
Společnost

má

uzavřeny

smlouvy

na

odvoz

a

likvidaci

odpadů

s odbornými

firmami. Všechny tyto firmy mají platné povolení vydané příslušným krajským úřadem
k nakládání s odpady. Stejně tak má společnost zajištěn i zpětný odběr použitých
nebezpečných látek u jejich dodavatelů, včetně obalů na tyto látky.
Společnost je zapojena do systému zpětného odběru vybraných elektrických a elektronických
zařízení, CD nosičů, tonerů apod. REMASYSTÉM.
Společnost disponuje platnými souhlasy k nakládání s nebezpečnými odpady.
Společnost provádí cestou odborných firem, v pravidelných zákonem stanovených
intervalech, kontrolu a revizi plynových topných zařízení včetně kontroly a revize
spalinových cest.
V oblasti používání chemických prostředků na zimní údržbu komunikací má společnost
udělenu platnou výjimku ze zákazu jejich používání na vybraných komunikacích CHKO
Slavkovský Les a na vybraných úsecích komunikací procházejících ochrannými pásmy
přírodních léčivých zdrojů. Rovněž při používání chemických prostředků na zimní údržbu
komunikací společnost respektuje zákazy či omezení, které je nutné dodržovat v ochranných
pásmech vodních nádrží na pitnou vodu.
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5. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ
5.1.

Vyhodnocení úrazovosti

Pracovní úrazovost oproti roku 2017 klesla o 3 registrované úrazy.
Rok

2017
2018

Celkový
počet
pracovníc
h úrazů
6
4

Registrované
úrazy (pracovní
neschopnost
delší 3 dnů)
6
3

Celkem počet dnů
pracovní
neschopnosti
způsobených úrazy
158
149

Četnost
pracovních
úrazů na 100
zaměstnanců
2,4
1,2

Oproti předchozímu roku úrazovost klesla o 50% a četnost pracovních úrazů na 100
zaměstnanců se snížila rovněž o 50 %.
Průměrná doba pracovní neschopnosti na 1 úraz byla v roce 2017 26 dní, v roce 2018 24 dnů
bez započtení vlivu pracovní neschopnosti z úrazu z předešlého roku, kdy léčení se protáhlo
do roku 2018. Celková doba pracovní neschopnosti následkem úrazu byla v roce 2018 nižší
o 6 %.
S ohledem na dlouhodobou statistiku vedenou od roku 2011 lze potvrdit závěr, že podle
údajů o četnosti úrazovosti, objemu pracovní neschopnosti i průměrné délky pracovní
neschopnosti je tendence úrazovosti a její nákladovosti stabilní s mírnými výkyvy směrem
k nižšímu počtu úrazů oproti dlouhodobému průměru v rozmezí 3 až 6 úrazů. To potvrzuje
funkčnost opatření zaměstnavatele v oblasti BOZP, zejména v oblasti školení, výchovy a
kontroly dodržování zásad BOZP. Zároveň se projevuje trvalý vliv objektivních podmínek
venkovního pracovního prostředí na silnicích a jejích příslušenství, kde se objektivní faktory
stavu pracovního prostředí nedají měnit a jsou determinovány konkrétním místem pracovní
činnosti, jeho stavem a klimatickými podmínkami.
V oblasti evidence pracovních úrazů a jejich administrativního vypořádání byla provedena 1
kontrola ze strany VZP, bez závad v této oblasti. Všechny úrazy byly projednány komisí
společnosti pro škody. Všechny úrazy byly odškodněny v rámci zákonného pojištění
zaměstnavatele. Nebylo zjištěno porušení předpisů v oblasti BOZP jak zaměstnavatelem, tak
i konkrétními zaměstnanci. Úrazy nebyly vyšetřovány PČR.
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5.2.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana

V roce 2018 byla činnost v oblasti BOZP nadále řízená v systému bezpečnosti práce podle
normy BS OHSAS ISO 18001:2008.
Podle kritérii normy OHSAS byly pro BOZP stanoveny programové cíle a programy BOZP
na rok 2018, které byly splněny.
Akciová společnost má systém bezpečnosti a ochrany zdraví postaven na struktuře vnitřních
předpisů, která je aktualizována podle vývoje v legislativní oblasti a průběžného
vyhodnocovaní rizik. V roce 2018 proběhla aktualizace registru rizik, registrů právních
požadavků předpisů k BOZP a aktualizace vnitřních předpisů a pokynů k PO – Začlenění
činností do zvýšeného požárního nebezpečí, Požárních poplachových směrnic a Požárních
řádů, která byly aktualizovány na základě výsledků kontroly SOD - HZS Karlovarského
kraje a doporučeními jeho kontrolního orgánu.
V roce 2018 byl provedený audit stavu plnění požadavků BS OHSAS vnější auditorskou
firmou s výsledkem, že společnost plní požadavky této normy.
V oblasti hygieny práce, stavu pracovního prostředí, pracovních podmínek, hodnocení
faktorů pracovních rizik a zdravotních preventivních služeb v roce 2018 nebyla provedená
kontrola od KHS KK.
V oblasti lékařské preventivní péče byly prováděny pravidelné prohlídky podle požadavků
předpisů a psychologické vyšetření řidičů podle plánu. V roce 2018 provedli smluvní lékaři
4x dohlídku na pracovištích společnosti bez zásadnějších připomínek a návrhu opatření
k systému BOZP.
V akciové společnosti byla v roce 2018 provedená komplexní prověrka BOZP v souladu se
zákoníkem práce za účasti členů místních odborových organizací. S výsledky byl seznámen
Odborový svaz DOSIA. V hodnoceném roce nebyla provedená dohlídka z OS DOSIA, u
kterého jsou registrovány odborové organizace působící u společnosti.
V oblasti vnitřního systému kontrolní činnosti byly prováděny běžné kontroly BOZP na
úrovni vedoucích středisek, mistrů a referenta BOZP, PO a krizového řízení. Rovněž od
zaměstnanců byly podány podněty k BOZP, zejména v oblasti zvýšení kvality vybavovaní
OOPP. Tyto podněty byly akceptovány vedením společnosti.
Výsledky kontrolní činnosti byly zaznamenávány v Knihách kontrol BOZP jednotlivých
středisek. Závady byly průběžně odstraňovány. Soustavnost kontrolní činnosti a věcnou
správnost vedení Knih kontrol BOZP zajišťuje představenstvo firmy prostřednictvím
referenta BOZP, PO a krizového řízení s kvalifikací odborně způsobilé osoby v BOZP a PO.
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V hodnoceném období nebyla provedená kontrola ze strany státního odborného dozoru nad
BOZP – Státního úřadu inspekce práce. S úřadem byly provedeny 2 konzultace v oblasti
upřesnění výkladu novelizovaných zákonů o lékařské preventivní péči a předpisů k
požadavkům na odbornou způsobilost obsluh motorových pil, 1x se referent BOZP, PO a
krizového řízení účastnil roční porady OIP pro Plzeňský a Karlovarský kraj a 1x se
k problematice BOZP zúčastnil referent BOZP, PO a krizového řízení a personální oddělení
semináře organizovaného vedením kraje a OIP pro Plzeňský a Karlovarský kraj.
V oblasti Požární ochrany v roce 2018 byly plněny běžné povinnosti požární ochrany - revize
protipožárních zařízení, revize kotelen, doplňování a vyřazování hasicích přístrojů, revize
EPS, školení a průběžné kontroly stavu PO. Všechny tyto úkoly byly plněny a jsou
dokumentovány v požární dokumentaci na střediscích. Požární ochrana a prevence je
zajišťována vlastním zaměstnancem - referentem BOZP, PO a krizového řízení s platným
osvědčením odborně způsobilé osoby - požární technik.
Ve společnosti se v hodnoceném období nevyskytl požár.
V roce 2018 byla provedená 1 kontrola státním odborným dozorem – HZS Karlovarského
kraje v objektech Otovice, Bochov, Toužim, Nejdek, Suchá a Boží Dar. Z kontroly vyplynuly
nedostatky, které byly v dalším období odstraněny. Jednalo se o přepracování dokumentace
Začlenění činností do zvýšeného požárního nebezpečí, požárních řádů, sjednocení znění
požárních poplachových směrnic a doplnění požárních bezpečnostních tabulek.

6. VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY MEZI
01. 01. 2019 A DATEM SESTAVENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY
-
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7. HLAVNÍ PROBLÉMY V ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A
JEJICH ŘEŠENÍ
V roce 2018 se podařilo zastavit nepříznivý vývoj hospodaření společnosti z posledních let.
Kladný hospodářský výsledek 20,8 mil. Kč, dosažený v roce 2018, v rozhodující míře souvisí s
mírným průběhem zimy a tím i s významným snížení nákladů na zimní údržbu. V závěru
roku 2018 bylo proto možné realizovat větší objem letních údržbových prací, čímž došlo k
výraznému zvýšení tržeb z prodeje služeb. Hlavní problém předcházejících posledních let,
který spočíval v nedostatečném množství finančních prostředků určených na údržbu silnic II.
a III. tříd v Karlovarském kraji, ale do budoucna zůstává stále aktuální. Náklady na zimní
údržbu nelze nikdy dopředu s dostatečnou přesností předvídat. Např. výše vyrovnávací
platby pro rok 2019 je nastavena na velmi mírný průběh zimy, ale dosavadní průběh zimy (za
leden a únor roku 2019) tomu vůbec nenasvědčuje.
Řešením do budoucna je, aby objem finančních prostředků na údržbu silnic II. a III. tříd,
poskytovaný Karlovarským krajem v rámci smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ze
závazku veřejné služby, odpovídal výši prokazatelně vynaložených nákladů na tyto služby.

ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU A OVĚŘENÍ
za výroční zprávu
Ing. Martin Leichter, MBA
předseda představenstva
Ing. Zdeněk Brázda
místopředseda představenstva
Ing. Pavel Raška
člen představenstva
za ověření účetní závěrky

Q – AUDIT, s. r. o.
číslo oprávnění: 120
IČ: 611 73 339
Ing. Miloslav Kučera
číslo oprávnění: 754
V Otovicích 04. dubna 2019
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