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V ý r o č n í z p r á v a – r o k 2015
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1 Základní údaje o společnosti

Obchodní jméno:
Sídlo:
IČ:
Datum vzniku:
Právní forma:
Statutární orgán:

EKOSTAV – MORAVIA, a.s.
Ostrava
00494810
26.4.1990
akciová společnost
představenstvo

Představenstvo v roce 2015 :
Jméno

Funkce

Datum zvolení

Josef Kuchař
Hana Stehlíková
JUDr. Miroslav Solský

předseda
místopředseda
člen

27.6.2011
28.6.2013
25.6.2012

Představenstvo předkládající tuto Výroční zprávu
Jméno

Funkce

Datum zvolení

František Fráňa
Ing. Ladislav Nábělek
Ing. Vilém Galčan

předseda
místopředseda
člen

27.6.2016
27.6.2016
27.6.2016

Kontrolní orgán : dozorčí rada
Jméno

Funkce

Datum zvolení

Bc. Eliška Macháčková
Leo Chvěja

předsedkyně
člen

28.6.2013, prodloužení po ukončeném volební období
29.6.2015
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2. Oznámení o svolání mimořádné valné hromady a pořadu jednání

Oznámení o konání mimořádné valné hromady společnosti
Představenstvo akciové společnosti EKOSTAV – MORAVIA , se sídlem Ostrava 1, Koksární 7, PSČ 702
00. IČ 00494810, DIČ CZ00494810, zapsané v Obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě
v oddílu B, vložce 10

SVOLÁVÁ

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU
která se bude konat v pondělí 31. října 2016 ve 14 hod v Ostravě – Přívoze v budově akciové
společnosti EKOSTAV-MORAVIA .

Program jednání mimořádné valné hromady :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení
Volba orgánů valné hromady
Kontrola plnění usnesení z minulé valné hromady
Změny ve statutárních orgánech společnosti a dozorčí radě
Zpráva o stavu společnosti ke dni mimořádné VH včetně účetní závěrky
Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2015
Schválení účetní závěrky za r. 2015
Rozprava
Projednání a schválení usnesení z valné hromady

Vyřizuje : Ing. Ladislav Nábělek

František Fráňa
Předseda představenstva a.s.
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3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu
jejího majetku
Vážení akcionáři ,
hlavním předmětem našeho podnikání v roce 2015 zůstalo provádění úklidových a strážních
služeb. Všem svým závazkům jsme , i když s obtížemi , dostáli. Přes zahájenou restrukturalizaci
i úsporná opatření se společnost dostala i v r. 2015 do značné ztráty. Přispělo k ní ukončení
smluv na služby pro OSSZ ke 31.10.2015 . Ve výběrových řízeních , jichž jsme se zúčastňovali
jak na úklidové tak strážní služby, byla jediným kritériem vždy cena. Vítězné nabídky byly nad
rámec našich možností. Máme vysoké režie, strnulou organizaci prací, mnoho podnikatelských
rozhodnutí bylo nevhodných, rizikových a špatných.
V roce 2015 vykázala akciová společnost ztrátu ve výši 638 tis Kč. A to i přes značné dotace.
Hodinu práce jsme v mnohých zakázkách prodávali pod přímou nákladovou cenu. Dlouho
udržujeme i zakázky , které jsou ztrátové a nepokoušeli jsme se využít ani inflační doložky.
Tento stav bude řešitelný jen s velkými obtížemi. Při rekonstrukci účetnictví r. 2015 byly
zjištěny zásadní nesprávnosti a to ne ojedinělé. Tyto mohou přinést velmi nepříjemné
důsledky. Vzhledem k nedobrým ekonomickým výsledkům i vnějším okolnostem potvrzujícím
růst min. mzdy k 01.01.2017 rozhodlo vedení společnosti o hledání vhodného ekonomického
partnera.
Podrobné informace o hospodaření a.s. a stavu jejího majetku za r. 2015 jsou obsaženy
v účetní závěrce a její příloze , která je součástí Výroční zprávy společnosti za r. 2015. Počet
pracovníků k 31.12.2015 činil 101 z tohoto počtu byli dva pracovníci THP. Došlo opět ke snížení
obratu vůči minulému roku a to o 22,9 %. Inventarizace majetku provedená k 31.12.2015 byla
provedena pouze formálně a máme proto jisté pochybnosti o průkaznosti účetnictví i účetní
závěrky. Úkolem nového představenstva zvoleného na valné hromadě 27.6.2016 bylo rozkrýt
praktiky vedení účetnictví , metody řízení a celkově činnost a.s. v letech 2014, 2015 a 2016. O
tom podat objektivní zprávu akcionářům. Dále připravit a.s. nebo její částí k převedení jiným
zájemcům a majetek, nemovitosti připravit k odprodeji. O závažnosti problémů, nekalých
praktikách a dění v a.s. nemělo nové představenstvo v červenci 2016 ani ponětí. Byly zde
pouze indicie, tušení.
Následující tabulka „Informace o hospodaření, pohyb vlastního kapitálu“ je pro každého z nás,
akcionářů, vypovídající. V textu na straně 10 a 11 uvádíme jen heslovitě námi doposud zjištěna
pochybení a nejasnosti. Co ale bývalému představenstvu nelze upřít, je dokonalé vedení zápisů
z jednání a porad, ale s většinou plytkým, nic neříkajícím obsahem. Protinávrhy nebo kritika
nebyly zveřejňovány.
Zároveň však musíme konstatovat, že tento stav si svým velmi pasivním přístupem zavinili
částečně i sami akcionáři. Prakticky se mnoho let nezúčastňovali valných hromad, o dění v a.s.
projevovali min. zájem. Tím se od r. 2006 po r. 2015 dostalo do čela a.s. představenstvo a
vedení, jehož rozhodnutí nebylo možné nijak zvrátit. Stalo se ovládající osobou podle §74 a
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§75 ZOK. A jedině valná hromada mohla po letech kladných hospodářských výsledků včas
zarazit plýtvání a propad již r. 2014, pokračující i rokem 2015. Mohla dát úkoly představenstvu,
zavést sankce, zarazit formálnost kontrol, uložit pokuty, snížit plat ředitele atd. To bohužel
nastalo až po valné hromadě r. 2016.
Ovládající osoba si tak mohla na minimálně několik posledních let zajistit na úkor a.s. slušný
zdroj příjmů
Nyní je nám známa i naprostá pasivita původního vedení a.s., nezájem pomoci při řešení nebo
alespoň objasňování problémů, za které je zodpovědné.
Současné představenstvo prozatím nenachází jiné řešení než 31.X.2016 na VH abdikovat.
Nemůže se dostat do situace, kdy je ze zákona za stav, který nezavinilo, ZODPOVĚDNÉ.
Vývoj a.s. se však již nedá zvrátit, jak vidíte z předložených vám výsledků, dá se pouze zpomalit.
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I NFORMACE

O HOSPODAŘENÍ

– POHYB

VLASTNÍHO KAPITÁLU

Vlastní kapitál k 1.1.2014
Ztráta 2014 vč. úprava 2015 R pasiva A.IV.3
Vlastní kapitál k 31.12.2014
Opravený výsledek 2009 (2015 R Pasiva A.IV.3)
HV 2015 - opravený výsledek roku 2015
Vlastní kapitál 31.12.2015
Odepsání neznámých plateb - Přesunuto do 2016
HV 2016 1.-6.
Opravná položka pohledávky OKD
Zisk z prodeje auta Superb
Odhad HV 7.-12.2016
Vlastní kapitál k 31.12.2016 odhad

5.592 tis.
-1.906 tis.
3.686 tis.
-63 tis.
- 638 tis.
2.985 tis.
- 223 tis.
-595 tis.
-117 tis.
+114 tis.
-900 tis.
1.264 tis.

2015 R Pasiva A.IV.3 – jiný výsledek hospodaření min. let -829 tis.

Ztráta za roky 2014 až 2015 je celkem

2.607 tisíc Kč

Odhad ztráty 2014 až 2016 je

4 328 tisíc Kč
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Informace o odměňování statutárních orgánů v letech 2014-2016
V EKOSTAV-MORAVIA, a.s. se jedná o tyto smlouvy 2014-2016:
Příjmy ze závislé činnosti

Statutární
orgán

JOSEF KUCHAŘ,

do 27.6.2016

2014

2015

1-6/2016

dat. nar. 12. března 1948

JUDr. MIROSLAV SOLSKÝ,

do 27.6.2016

dat. nar. 9. září 1940

HANA STEHLÍKOVÁ,

do 27.6.2016

dat. nar. 18. listopadu 1955

Vyplaceno NAD odsouhlasenou
výši §61 ZOK

990.514 kč

396.571 Kč

126.814 kč

1.513.899,- Kč

Na valné hromadě dne 30. června 2014 bylo odsouhlaseno odměňování člena statutárního
orgánu pouze ve výši 7.000 Kč měsíčně a až od 1.1.2015.
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4. Významné změny, které nastaly od 1.1.2016 do data sestavení
účetní závěrky
K 31.1.2016 došlo k ukončení smlouvy na úklidové služby pro a.s. OKD, na které vedení a.s.
nezareagovalo a které tak ovlivnilo ekonomickou situaci akciové společnosti v roce 2016.
Společnost stálé fakturovala pod přímé náklady.
Tabulka: V první polovině roku 2016 společnost stálé fakturovala pod přímé náklady
(neauditované výsledky)

Osobní náklady (-)
Materiál (-)
Fakturace (+)
Brutto
Zisk / ztráta
Netto HV celkem

1/2016
1077
40

2/2016
763
34

3/2016
745
35

4/2016
731
40

5/2016
743
19

6/2016
784
35

7/2016
647
30

8/2016
650
34

977

669

679

677

730

677

615

603

-140

-128

-101

-94

-32

-142

-62

-81

-77

-147

-271

-369

-382

-623

-630

-758

Hospodářský výsledek netto ještě ovlivňovala režie a dotace (875 tis. k 31.8.)
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27.6.2016 na valné hromadě bylo zvoleno nové představenstvo společnosti ve složení:
František Fráňa
Ing. Ladislav Nábělek
Ing. Vilém Galčan

předseda
místopředseda
člen

od 27.6.2016
od 27.6.2016
od 27.6.2016

Původní představenstvo zadalo rekonstrukci účetnictví 2015 daňové poradkyni Ing. Marcele
Hrabcové (č. osvědčení 2872) a rekonstrukci účetnictví 2016 a vedení účetnictví a.s.
společnosti SPAN solution, s.r.o.(IČ 25355724). Hlavní účetní společnosti Bc. Eliška
Macháčková je od 28.3.2016 na dlouhodobé nemocenské.
Rekonstrukce účetnictví zjistila tato pochybení:
Manažerské pochybení:
• Společnost udržovala v chodu zakázky, které byly pod nákladovou cenou, např.
strážní služba, Divadlo loutek, Úřad práce, AWT rekultivace. Měsíční ztráta z těchto
zakázek je 67 tisíc plus režijní ostraha a.s. Tedy celkem 129 tisíc.
• Čistění vozidel se provádělo se ztrátou
• Společnost nabízela ve smlouvách hodinovou cenu pracovnice za 55-58,7 Kč, přičemž
nákladová cena jedné hodiny byla 91 Kč (1Q2016).
• Společnost neprovedla optimalizaci rozmístění pracovnic na pracoviště s úmyslem
zlepšit nákladovost.
• Společnost podepisovala nevypověditelné smlouvy v naší dceřiné společnosti.
• Společnost neuplatňovala inflační doložky o zvýšení cen na zakázkách.
• Společnost pronajala dva vozy na operativní leasing na tři roky, bez opodstatnění
• Společnost platila osm telefonních čísel SIM karet.
• Nájemné v kancelářských prostorech v budově EM se nezvyšovalo 10 let
• Ztráta z výběrového řízení na OSSZ 2015
• Pochybné výdaje na reprezentaci čtvrt milionu ročně (2014)
Účetní pochybení
• Nebyla provedena inventarizace na konci roku 2014 a 2015
• V závěrce 2014 došlo ke zkreslení hospodářského výsledku nadhodnocením o 765
tisíc, podobně v roce 2015 o 998 tisíc
• Nesprávné vyúčtování daně ze závislé činnosti 2015
• Manko v pokladně
• Inventarizace drobného majetku není provedena
• V souladu s auditem si myslíme, že je třeba provést revizi roku 2014
Právní pochybení
• Zpráva o vztazích §82 z 3.5.2016 pro VH uváděla nesprávné skutečnosti
• Neoprávněné odměňování představenstva dle §60 ZOK
• Nevedla řádně účetní knihy §254 TRZ, knihy jízd, skladové karty
• Adresa sídla a.s. v obchodním rejstříku i katastru nemovitostí jsou uvedeny nesprávně
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Ostatní pochybení nebo nejasnosti
• Odpis skladu za 366 tisíc z pochybným zdůvodněním
• Zasílání 223 tisíc korun na soukromé účty bez právního podkladu
Nové představenstvo mmj. uskutečnilo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tvorbu webové prezentace www.ekostav-moravia.cz podle požadavku ZOK.
Analýzu zakázek a navrhlo několik vln omezení ztrátových oblastí
Jednalo a jedná s partery o zvýšení fakturace
Nabídlo obchodním partnerům náhradní plnění osob se zdravotním postižením
Nedovolilo nepřiměřené čerpání reprezentačních a ostatní výdajů
Dohledalo a doplnilo smlouvy s partnery a se zaměstnanci
Vyjednávalo i když neúspěšně s minulým představenstvem o úhradě škod a vysvětlení
pochybení
Snížilo náklady na PHM o 9-10 tisíc měsíčně, telefonních poplatků o tisíce korun
měsíčně
Navýšilo nájemné o 20%
Zavedlo výplatu mezd jen podle mzdového programu
Zadalo provést aktuální odhad ceny nemovitosti a pozemku

www.ekostav-moravia.cz

Nová webová prezentace společnosti
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5. Předpokládaný budoucí vývoj činnosti účetní jednotky
Vedení společnosti si velmi dobře uvědomuje stávající ekonomickou situaci. Ohlášené
zvýšení minimální mzdy na 11 tisíc měsíčně bude pro společnost znamenat velkou výzvu.
Na základě hospodářských výsledků za první pololetí roku 2016, kdy se prohlubuje ztráta o
600 tisíc a pokračuje byl stanoven podnikatelský záměr na rok 2016:
-

-

-

Odhad hospodářského výsledku – ztráta 1,6 M Kč
Zpomalit a nakonec zastavit hospodářský propad jednotlivých měsíců
Reorganizací pracovníků na pracovištích, jednáním o odstupném a jeho výši,
minimálním proplácením dovolených, které se nečerpaly, navýšením fakturací a
minimalizací ostatních nákladů docílit na počátku roku 2017 vyrovnaný rozpočet
Za měsíce své práce 7-10/2016 nebudou nové statutární orgány požadovat žádnou
odměnu, jen nezbytnou náhradu nákladů
Do doby změny adresy, čísla popisného v katastru nemovitosti a obchodním rejstříku,
která nebyla nikdy řešena, nelze nemovitost prodat a je omezena možnost právních
změn a.s.
Vzhledem k možným právním problémům se nové představenstvo rozhodlo řešit
situaci i právně, hlavně z důvodu možnosti překročení zákona ve více případech

Navržené úpravy (hodnoty v tisících Kč, včetně Ekostav-Služby, s.r.o.)
Měsíční C-F

8-2016

10-2016

2-2017

2-2017

Po úpravách

Mzdy

Min. mzda 11 tisíc

-675

-650

-264

-306

Materiál

-35

-35

-20

-20

fakturace

619

619

321

321

Brutto Zisk/ztráta

-91

-66

+37

-5

-105

-80

-80

-80

Režie

V položce režie jsou leasingy, energie, služby, PHM, telefonní poplatky, opravy
Mimořádné výdaje na rekonstrukci účetnictví, právní služby, školení
Nejsou uvedeny možné mimořádné příjmy z dotací
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6. Výdaj na činnost v oblasti výzkumu a vývoje
Výdaje na činnost v oblasti výzkumu vývoje účetní jednotka nemá.

7. Pořizování vlastních akcií, zatímních listů, obchodních podílů
Účetní jednotka založením společnosti EKOSTAV-SLUŽBY s.r.o. v lednu 2014 pořídila obchodní
podíly v této společnosti ve výši 100 %.

8. Organizační složka v zahraničí
Organizační složku v zahraničí účetní jednotka nemá.

9. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních
vztazích
a)
b)

pracovně právní vztahy v akciové společnosti jsou řešeny v souladu se zákoníkem
práce v platném znění
akciová společnost provádí různé druhy úklidových prací, na které používá čistící
prostředky od autorizovaných výrobců, kteří mají na jejich výrobu patřičné atesty
splňující podmínky pro ochranu životního prostředí
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10. Metody řízení rizika společnosti
Metody řízení rizika společnosti má mít účetní jednotka upraveny v interních pokynech. V tuto
chvílí žádné nemá a musí je nejprve zpracovat.

V Ostravě dne 14.10.2016
František Fráňa v.r.
…………………………..
František Fráňa
předseda představenstva
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