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Úvodní slovo předsedy představenstva 

 
 

V{žení zaměstnanci a obchodní partneři, 

 

dovolte mi, abych V{m předložil výroční zpr{vu společnosti HOMOLA a.s. za rok 2009. 

Hospod{řské výsledky roku 2009 jsou pro naši společnost jedny z nejúspěšnějších za celou 

historii firmy. Vzhledem k tomu, že rok 2009 byl rokem hospod{řské krize, který se mimo jiné 

projevil hlubokým útlumem ve stavebnictví, jsou naše výsledky o to cennější a svědčí o síle 

celého našeho kolektivu. Nad{le se n{m daří dynamicky růst a rozšiřovat působnost v r{mci 

naší podnikatelské činnosti. Podařilo se n{m udržet tradiční investory, ale pronikli jsme v 

daleko větší míře i na nové trhy, které n{m podstatným způsobem pomohly navýšit výkony 

naší společnosti. Poprvé za celou historii firmy jsme překročili obratově nejen hranici 

 200 mil. Kč, ale dokonce jsme pokořili hranici 250 mil. Kč. Stavební výroba dos{hla výše 207 

mil. Kč a obrat za pron{jmy na Průmyslovém centru přes{hl dosavadní maximum a mírně 

překročil výši 35 mil. Kč. V roce 2009 jsme dokončili naší největší vlastní developerskou akci a 

to zasíťov{ní zakoupených pozemků v lokalitě Vřesina u Hlučína pro výstavbu rodinných 

domů, tzv. II. a III. etapa výstavby, o celkovém počtu 69 stavebních parcel. V roce 2009 jsme 

rovněž zah{jili výstavbu nové zateplené haly v prostor{ch Průmyslového centra o ploše 900 m2 

a přilehlých parkovacích ploch o ploše 5 000 m2. Tímto jsme ještě více zatraktivnili n{š are{l 

v Ostravě – Kunčičk{ch a vytvořili podmínky pro další tuzemské a zahraniční investory. 

V souladu s požadavky našich klientů pokračujeme v prohlubov{ní z{běru poskytovaných 

služeb, začali jsme diversifikaci naší výrobní činnosti a jsme již s novým týmem techniků 

schopni prov{dět nejen inženýrské sítě, ale i stavby pozemního charakteru, čističky odpadních 

vod, kanalizace většího objemu, popřípadě jiné stavby. V roce 2009 jsme rozhodli o pořízení 

dvou nových terénních n{kladních automobilů MAN se skříňovou n{stavbou pro další 

rozšíření pojízdných mont{žních dílen. Byl obsazen post výrobního ředitele, provedli jsme 

organizační změny na úseku logistiky n{kupu a ekonomiky. Díky našim vysoce kvalifikovaným 

zaměstnancům, zkušenostem a odhodl{ní jsme upevnili své místo na trhu stavebního odvětví 

v r{mci severní Moravy. Jsme hrdi na to, co se n{m podařilo vybudovat za devaten{ct let naší 

existence, a věříme, že jsme z{rukou vždy kvalitně odvedené pr{ce.  
 

 

V Ostravě dne 12. července 2010 
 

 

 

                                                                                                Mojmír Homola 

                                                                                         předseda představenstva 
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Údaje o společnosti   
 

 

Základní údaje 

 

 

Obchodní firma:   HOMOLA a.s. 

Sídlo:    Vratimovsk{ 624/11, 718 00  Ostrava-Kunčičky 

IČ:     26792770 

DIČ:    CZ26792770 

Datum založení:  13. ledna 2003 

Rejstříkový soud:  Krajský soud v Ostravě, Havlíčkovo n{břeží 1835/34,  

702 00  Ostrava-Moravsk{ Ostrava 

Spisov{ značka:   oddíl B, vložka 2654 

Pr{vní forma:    akciov{ společnost 

 

 

 

Pokud se ve výroční zpr{vě d{le použív{ termín společnost nebo firma, je tím míněna 

HOMOLA a.s. 

 

 

 

 

Údaje o základním kapitálu a akciích 

 

 

Z{kladní kapit{l:                             47 900 000 Kč 

Počet akcií tvořících z{kladní kapit{l:                                                                         479 ks 

 

 

 

Hodnota upsaného a splaceného z{kladního kapit{lu společnosti činí 47,9 miliónů Kč. 

V uplynulém roce nedošlo k ž{dné změně z{kladního kapit{lu. 

 

Kmenové akcie jsou vyd{ny v listinné podobě na majitele, přičemž jmenovit{ hodnota jedné 

akcie činí 100 000 korun českých. 

 

Jediným akcion{řem je pan Mojmír Homola, bytem Družební 745, 725 26  Ostrava-Kr{sné 

Pole. 
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Předmět podnikání 

 

 

■ prov{dění staveb, jejich změn a odstraňov{ní 

 

■ mont{ž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení      

 

■ výroba a mont{ž kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 

 

■ realitní činnost, spr{va a údržba nemovitostí 

 

■ z{mečnictví, n{strojařství 

 

■ výkon zeměměřičských činností 

 

■ vodoinstalatérství, topen{řství 

 

■ velkoobchod s instalačním a trubním materi{lem 

 

■ ubytovací služby 

 

■ silniční motorov{ doprava n{kladní vnitrost{tní a mezin{rodní do 3,5 t 
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Profil společnosti  
 

 

HOMOLA a.s. je dynamicky se rozvíjející stavební a obchodní společnost, kter{ dlouhodobě 

zaujím{ významné postavení mezi středními stavebními firmami v Moravskoslezském kraji. 

Společnost během devaten{cti let svého vývoje, kdy stěžejní n{plní činnosti tvořila zpoč{tku 

pouze výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí, pozemní stavitelství a výroba ocelových 

konstrukcí, zařadila mezi své významné obchodní aktivity rovněž provozov{ní are{lu 

Průmyslového centra Ostrava na přibližně 10 ha plochy s množstvím výrobních, skladových 

a kancel{řských ploch, a jejich pron{jem. Tržby za pron{jmy nemovitostí dosahují více než 

15% z celkového obratu společnosti. Mezi největší z cca 80 n{jemců patří 

Harsco Infrastrukture (SGB), RAMIRENT s.r.o. , RWE Distribuční služby, s.r.o., PANSPED 

spol. s r.o. a Nuri Tech s.r.o. K významným obchodním aktivit{m společnosti v oblasti 

realitní činnosti patří prodej zasíťovaných stavebních parcel ve Vřesině u Hlučína.  

Společnost HOMOLA a.s. je evidov{na v Obchodním rejstříku od 13. 1. 2003, ale již 

v červenci 1990 začal pan Mojmír Homola, majitel společnosti, podnikat v oblasti výroby 

 a dod{vek bojlerů a kotlů na tuh{ paliva. Po třech letech a získ{ní všech potřebných zkoušek 

a osvědčení se začal prosazovat v oblasti výstavby a rekonstrukcí plynovodů. V průběhu 

dalších let, jak naše společnost rostla, postupně rozšiřovala svou působnost o kompletní 

realizaci inženýrských sítí, pr{ce na pozemních stavb{ch, geodetickou a zeměměřičskou 

činnost a také výrobu a mont{ž z{mečnických a ocelových konstrukcí. 

Jsme hrdi na to, že jsme držiteli certifik{tů systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001: 2001 

a systému environment{lního managementu ČSN EN ISO 14001:2005, přičemž uvedené 

certifik{ty pravidelně obhajujeme při dozorových auditech. V roce 2008 jsme společnost 

úspěšně certifikovali systémem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při pr{ci ČSN OHSAS 

18001:1999. V roce 2009 jsme rovněž obdrželi certifik{t G-S5, P2. Jako nositelé uvedených 

certifik{tů garantujeme dodržov{ní nejpřísnějších požadavků ať už v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdraví nebo ochrany životního prostředí.  

Firma je certifikov{na k prov{dění mont{ží a oprav vyhrazených plynových zařízení, 

plynovodních řadů a související revizní činnosti. Dlouhodobě spolupracujeme se 

společnostmi zajišťujícími distribuci plynu velkoodběratelům i dom{cnostem, prov{díme 

opravy na jejich zařízeních a rovněž zajišťujeme havarijní pohotovost. 

Výstavba, opravy a rekonstrukce inženýrských sítí tvoří jeden z hlavních pilířů stavební 

činnosti naší společnosti. Týmy našich kvalifikovaných pracovníků splňují veškeré 

požadavky na kvalitní a rychlé prov{dění odborných činností, jako je svařov{ní ocelového 

a plastového potrubí, zkoušení a revize potrubních systémů a plynových zařízení. 

Prov{díme veškeré pr{ce na potrubních řadech: 

- plynovody (NTL, STL, VTL, VVTL)  

- vodovody (plast, ocel, litina)  

- horkovody (ocel, předizolované potrubí)  

- parovody (ocel, předizolované potrubí)  

- kanalizace (plast, sklolamin{t, kamenina, beton)  
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Rok 2009 na stavbách  

 
V roce 2009 jsme dokončili níže uvedené stavby, které svým objemem překročily hodnotu 1 mil. Kč 

 

Zakázka Objednatel 
Objem v 

mil. Kč 

Teplo Mohelnice (ve sdružení s VAE, a.s.) ČEZ, a.s. 51,40 

Teplo Mohelnice - vnější rozvody topné vody ČEZ, a.s. 18,58 

Modernizace úpravny uhlí na Dole ČSM, linka B - 

potrubní č{st 
Bucyrus Czech Republic, a.s. 13,00 

Průmyslov{ zóna letiště Ostrava – přeložky VTL 

plynovodů 
Statut{rní město Ostrava 9,93 

Oprava degazačního plynovodu DN 300, Staříč 

II-III 
Green Gas DPB, a.s. 5,62 

Rekonstrukce MS OP Hlučín, V. etapa, 2. č{st SMP Net, s.r.o. 5,38 

Odorizace 4 ks kotelen - provozov{ní služby Green Gas DPB, a.s. 4,62 

Regenerace bytoveho domu ul. Plzeňsk{ 1122/7 SBD Vítkovice 3,98 

Oprava degazačního plynovodu DN 500, 

Doubrava - 9. květen 
Jaroslav Dost{lek - IRP 3,89 

Reko MS SU Jeseník, ul. Nerudova II. SMP Net, s.r.o. 3,89 

Prodloužen{ Místeck{, II. stavba, objekt 501 - 

Přeložka plynu 
TCHAS spol. s r.o. 3,42 

Přeložka VTL DN 100 Příbor Green Gas DPB, a.s. 2,70 

RWE DS RAM NO 2009 (nahodilé opravy) RWE Distribuční služby, s.r.o. 2,67 

Výměna podpěr koks{renského plynovodu na 

trase Ostrava - Karvin{ 
Green Gas DPB, a.s. 1,79 

Oprava degazačního plynovodu DN 300, Staříč I - 

Žabeň 
Green Gas DPB, a.s. 1,58 

Stavební pr{ce při instalaci AOS 3 Orlov{ Staspo, spol. s r.o. 1,55 

Oprava dvou netěsností horkovodu Orlov{ ČEZ, a.s. 1,38 

Rekonstrukce přívodního potrubí plynu do MSA 
MSA ČERPADLA A SERVIS 

ARMATUR, s.r.o. 
1,1 
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▲  Horkovod Orlov{ – oprava netěsností 

 

 

 

 

▲  Propoje ocelového potrubí – přeložka OVV DN 700 Bohumín 
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▲  Úpravna uhlí na dole ČSM Stonava – ocelové konstrukce 

 

 

 

 
 

▲  Prodloužen{ Místeck{, II. stavba – přeložka plynovodu 

 

 



 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 

- 11 - 

 

 

       

 

▲  Plynov{ kotelna a rozvody plynu Mohelnice 

 

 

V are{lu Průmyslového centra v Ostravě-Kunčičk{ch se v loňském roce realizoval n{sledující 

projekt:  

 Výstavba skladové haly o ploše 900 m2 pro firmu Nuri Tech s.r.o. včetně přilehlých 

asfaltových ploch o rozloze 5 000 m2 včetně oplocení  

 

    

 

 

 

 

 

 

 


Výstavba skladové haly v are{lu 

Průmyslového     centra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpevněné plochy přilehající k hale Nuri Tech  
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Realitní činnost společnosti HOMOLA a.s. lze rozdělit do dvou č{stí. Jedna se týk{ našeho 

Průmyslového centra v Ostravě-Kunčičk{ch, kde pro účely podnik{ní nabízíme  

k pron{jmu výrobní, skladové a kancel{řské prostory. Druhou oblastí naší realitní činnosti je 

prodej stavebních parcel v atraktivních lokalit{ch Hlučínska.  

 

Aktu{lně nabízíme k prodeji stavební parcely ve Vřesině u Hlučína – II. a III. etapa výstavby. 

Kompletní zasíťov{ní pozemků včetně přilehlých komunikací včetně kolaudace proběhlo do 

října 2009.  Všech 69 parcel pro výstavbu RD je vybaveno veškerými přípojkami (elektro, 

voda, plyn a kanalizace) na hranici pozemku. Projekt II. a III. etapy navazuje na již hotovou I. 

etapu, u níž byl prodej pozemků ukončen a nyní na nich probíh{ individu{lní výstavba 

rodinných domů. 

 

                                            ▲  Situace stavebních parcel ve Vřesině u Hlučína 
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Svou původní činnost zaměřenou na výstavbu inženýrských sítí jsme rozšířili o další aktivity 

v pozemním stavitelství. Jedn{ se především o n{sledující činnosti: rekonstrukce budov, 

opravy a zateplov{ní střešních pl{šťů, výstavba komunikací a chodníků (asfaltové plochy, 

dlažby), demolice a odstraňov{ní objektů. Ve spolupr{ci s našimi obchodními partnery 

zajišťujeme kompletní dod{vky prací „na klíč“. 

Vzhledem k narůstajícím cen{m energií a tepla se st{v{ revitalizace starých panelových 

i zděných bytových domů takřka nutností. Zajišťujeme kompletní rekonstrukci domu, 

zateplení kontaktním zateplovacím systémem některého certifikovaného výrobce jako je 

např. KNAUF, BAUMIT, TERRANOVA apod. a to vč. výměny st{vajících oken za kvalitní 

a moderní okna plastov{, opravy zateplení balkónů, výměnu z{mečnických konstrukcí 

budov, opravy soklů, jejich zateplení a provedení okapových chodníků. Revitalizace 

panelových a bytových domů prov{díme pro bytov{ družstva i společenství vlastníků, 

dlouholeté zkušenosti jsou z{rukou kvality provedené pr{ce i spokojenosti z{kazníků. 

 

 

▲  Revitalizace panelového domu na ul. Plzeňsk{ 7 v Ostravě 
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Naše geodetick{ skupina je rovněž připravena splnit veškeré požadavky klientů v oblasti 

geodetických činností dle obecně platných norem a směrnic. Prov{díme vyhotovení 

geometrických pl{nů, vyhotovení věcných břemen, vytyčení vlastnických hranic, 

zaměřov{ní inženýrských sítí, zaměřov{ní výškopisu a polohopisu jako podklad pro projekt, 

vytyčov{ní staveb, a poradenskou činnost. 

    

 

Společnost HOMOLA a.s. nabízí svým z{kazníkům možnost výroby atypických 

z{mečnických a ocelových konstrukcí ve vlastní z{mečnické dílně. Kvalifikovaní sv{řeči 

vyrobí požadované konstrukce dle dílenských výkresů a požadavků z{kazníka vč. n{sledné 

mont{že. 

 

Disponujeme vlastními n{kladními automobily a stavební mechanizací, kterou kromě 

vlastního využití při realizaci zak{zek nabízíme také k pron{jmu. 

    

Obchodní sklad HOMOLA a.s. nabízí k maloobchodnímu prodeji např. tvarovky GEORGE – 

FISCHER, potrubí LPE, HDPE, hutní materi{l, šroubení a kulové kohouty ISIFLO, kulové 

kohouty plyn apod. 
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Podnikání společnosti v roce 2009 
 

 

Přestože byl rok 2009 rokem celosvětové krize, podařilo se n{m co do objemu zak{zek 

překonat historické maximum. Kromě stabilních obchodních partnerů jsme se dostali na 

nové trhy a získali zajímavé zak{zky. Tím jsme ještě více upevnili naše postavení na 

stavebním trhu moravskoslezského regionu.  

 

V roce 2009 jsme investovali do obnovení dlouhodobého hmotného majetku. Vozový park 

jsme rozšířili o tři nov{ osobní vozidla v celkové hodnotě 1,8 mil. Kč a formou leasingu o 

další dvě speci{lně upraven{ a vybaven{ vozidla zn. MAN za celkem 5,2 mil. Kč. D{le jsme 

pořídili pracovní přístroje pro výrobní činnost (například sv{řečku KL 315 v hodnotě 300 tis. 

Kč, či strojní p{sovou pilu BOMAR za 59 tis. Kč). Pro středisko geodetů jsme zakoupili nový 

software za 64 tis. Kč.  

 

Celkové výkony za rok 2009 činily 246 mil. Kč, což je o 33,7 % více než v roce 2008. Výnosy 

přes{hly č{stku 250 mil. Kč a dos{hly výše 256,4 mil. Kč. Zde je vidět markantní zvýšení úsilí 

celého kolektivu a posílení pozic naší společnosti na stavebním trhu severní Moravy. 

Hodnota hospod{řského výsledku před zdaněním dos{hla č{stky 3,99 mil. Kč. Mezi 

nejvýznamnější segmenty činnosti společnosti patřila nad{le stavební výroba s tržbou 210,7 

mil. Kč a pron{jem a služby poskytované Průmyslovým centrem ve výši 35,3 mil. Kč.  

Společnost nevlastní, ani nem{ smluvně nabyt{ průmyslov{ pr{va, ani jiné duševní 

vlastnictví. Společnost rovněž není z{visl{ na nových výrobních procesech, které by měly 

z{sadní význam pro podnik{ní a ziskovost společnosti. 

 

Soudní řízení s našimi dlužníky zah{jeny během dvou posledních účetních období nemají 

významný vliv na finanční situaci společnosti. 

 

Za celé období podnik{ní společnosti rovněž nedošlo k přerušení činnosti. 
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Společenské aktivity, sponzoring 
 

 

Společnost HOMOLA a.s. si uvědomuje důležitost sponzoringu, který se tradičně zaměřuje 

nejen na kulturu a sport, ale poskytuje jej zejména těm, kteří jej dle firemní filozofie potřebují 

nejvíce, tedy handicapovaným spoluobčanům a dětem. 

 

V uplynulém roce HOMOLA a.s. přispěla finančním darem obci Těškovice a Vřesina a TJ 

Horní Datyně. 

 

Firma podpořila taktéž činnost fotbalového klubu TJ H{j ve Slezsku a TJ Fotbal Třinec. 

 

ZAMĚSTNANECKÁ POLITIKA A SOCIÁLNÍ PROGRAM 

 

Zaměstnanost se vyvíjela v souladu s ročním person{lním pl{nem společnosti a jednotlivých 

úseků v z{vislosti na objemu výkonů. Vzhledem k prov{děné restrukturalizaci společnosti a 

zaměření se na nové segmenty trhu a organizační změny došlo ke snížení počtu 

zaměstnanců. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2009 činil 84 osob, tj. o 5 méně než v roce 

2008. Obměněna byla cca ¼ pracovníků, přijato bylo 12 nových zaměstnanců na pozice THP 

a 9 na pozice dělnické. 

 

V roce 2009 jsme uzavřeli smlouvu na poskytnutí finanční podpory na: „Komplexní 

vzděl{v{ní a zvyšov{ní adaptability zaměstnanců společnosti Homola a.s. jako n{stroj na 

zmírnění dopadů hospod{řské krize“ ve výši 4,8 mil. Kč. Čerp{ní finanční podpory je 

rozloženo do období 2010-2011. Tato dotace n{m výrazně pomůže nejen jako n{stroj pro 

další zvyšov{ní kvalifikace našich zaměstnanců, ale také č{stečně finančně překlenout zimní 

měsíce, kdy zak{zkov{ naplněnost je z titulu klimatických podmínek minim{lní. Společnost 

HOMOLA a.s. neust{le podporuje zaměstnance při zvyšov{ní jejich osobní kvalifikace. 

Zaměstnanci dělnických profesí se pravidelně účastní různých odborných kurzů, rovněž 

THP pracovníkům vych{zí firma vstříc, ať už se jedn{ o vytvoření podmínek pro jejich další 

vzděl{v{ní – distanční studium či prohlubov{ní již dosažených vědomostí – školení 

firemního softwaru atd. 

 

Lékařské prohlídky zaměstnanců v režimu z{vodní preventivné péče byly zajišťov{ny ve 

smluvním zdravotnickém zařízení a absolvovali je všichni určení zaměstnanci. Všichni 

zaměstnanci byli při pravidelném ročním školení BOZP proškoleni v poskytov{ní první 

pomoci.  

 

V roce 2009 využilo 5 zaměstnanců možnost čerp{ní zvýhodněných zaměstnaneckých půjček 

bez úroků.  

 

Mzdové n{klady klesly v roce 2009 ve srovn{ní s rokem 2008 o cca 1 mil. Kč na 28 mil. Kč a 

to z důvodu snížení celkového počtu pracovníků. 
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Organizační struktura společnosti 
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Statutární orgány a vedení společnosti 
 

 

Představenstvo 
 

Mojmír Homola (*1959), předseda       

 

Michal Homola (*1987), místopředseda  

 

Ondřej Homola (*1985), člen 

 

Statut{rním org{nem společnosti je představenstvo, které jedn{ jejím jménem.  

Za představenstvo jedn{ navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně, 

nebo místopředseda a člen představenstva společně. 

 
 

Dozorčí rada 
 

Marie Zhorelov{ (*1962), předseda 

 

Ing. Vladimír Bělohoubek (*1957), člen 

 

Mgr. Martina Homolov{ (*1982), člen 

 

 
 

Vedení společnosti 
 

Výkonný ředitel:    Ing. Jaroslav Ost{rek 

 

Obchodní ředitel:    Ing. Pavel Hrubý 

 

Ekonomick{ ředitelka:   Ing. Ivana Plhalov{ 

 

Výrobní ředitel:    Pavel Pek{rek 

 

Ředitelka Průmyslového centra:  Marie Zhorelov{ 

 

 

Změny se v uplynulém roce výrazně dotkly vrcholového managementu, do funkce 

výkonného ředitele byl jmenov{n ing. Jaroslav Ost{rek a na místo výrobního ředitele byl 

jmenov{n Pavel Pek{rek.  
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Zhodnocení ročních hospodářských výsledků 

 

 

V hospod{řsky nepříznivém roce 2009 si společnost HOMOLA a.s. stanovila nelehký cíl 

navýšit výkony ze stavební výroby i z pron{jmů oproti roku 2008. Tento cíl se podařilo 

naplnit a objem výkonů ve výši 246 028 tis. Kč meziročně vzrostl o +33,7%. Na tomto n{růstu 

se hlavní měrou podílela stavební výroba v menší míře pak i pron{jmy. 

 

Hospod{řský výsledek před zdaněním v roce 2009 vzrostl na hodnotu 3 994 tis. Kč a 

meziročně se tak Hospod{řský výsledek před zdaněním zvýšil o 2,31% oproti hodnotě roku 

2008. 

 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2009 se snížil o 5 na hodnotu 84. N{růst Hospod{řského 

výsledku z{roveň s poklesem průměrného počtu zaměstnanců vedl k meziročnímu zvýšení 

HV na jednoho zaměstnance o +8,4% a také k n{růstu produktivity pr{ce. 

 

Celkov{ hodnota bilanční sumy ve výši 200 585 tis. Kč se oproti roku 2008 navýšila o 26,5% 

tj. o 42 045 tis. Kč. V oblasti aktiv se jedn{ zejména o n{růst Nedokončeného dlouhodobého 

majetku ve výši 14 211 tis. Kč, jež souvisí s realizací inženýrských síti v r{mci 

developerského projektu II. a III. etapy stavebních parcel ve Vřesině u Hlučína a druhý 

významný vliv tvoří n{růst Kr{tkodobých pohled{vek ve výši 24 878 tis. Kč, který je 

zapříčiněn zvýšením počtu realizovaných zak{zek s vyšším objemem a splatností pro velké 

institucion{lní investory (např. ČEZ, MSK Kraj, Město Ostrava, RWE atd.). N{růst bilančních 

hodnot na pasivní straně je soustředěn ve třech oblastech. První je převod výsledku roku 

2008 do Nerozděleného zisku minulých let ve výši 2 688 tis. Kč. Druhou oblast tvoří Rezervy, 

které se zvýšily o 5 027 tis. Kč a poslední oblastí jsou Kr{tkodobé z{vazky vyšší o 31 289 tis. 

Kč, jež souvisí s realizací vyššího objemu prov{děných stavebních prací formou 

outsourcingu. 

 

Z pohledu finanční stability došlo k diverzifikaci poskytovatelů bankovních úvěrů, jimiž 

jsou Česk{ spořitelna a.s. a Komerční banka a.s. V oblasti poměrových ukazatelů rentability, 

likvidity, aktivity a zadluženosti je dosahov{no stabilně příznivé úrovně. Za zdůraznění stojí 

srovn{ní rentability vlastního kapit{lu, kter{ se zvýšila z hodnoty 3,55 v roce 2008 na 

hodnotu 3,77% v roce 2009 oproti průměrné sazbě 1 měsíční PRIBOR v roce 2009, kter{ činila 

1,44 %. 

 

Výsledky hospodaření za rok 2009 byly zpracov{ny do ř{dné účetní z{věrky, kterou tvoří 

rozvaha, výkaz zisku a ztr{ty, přehled o změn{ch vlastního kapit{lu a příloha k účetní 

z{věrce. Cel{ účetní z{věrka byla ověřena auditorem Ing. Ivo KOPSOU ze společnosti 

COTAX AUDIT, s.r.o. s výrokem „bez výhrad“. 
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Finanční výkazy – výkaz zisků a ztrát, rozvaha 
 

VÝSLEDOVKA 
v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2009 

(v tisících Kč) 

Označení TEXT 
Číslo 
řádku 

Skutečnost v účetním období 

běžném minulém 

a b c 1 2 

I. Tržby za prodej zboží 01 123 394 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 129 148 

+ Obchodní marže 03 -6 245 

II. Výkony 04 246 028 183 981 

II.1. Tržby za prodej vlast. výrobků a služeb 05 245 988 184 542 

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 41 -561 

B. Výkonová spotřeba 08 183 741 133 740 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 09 34 922 44 544 

2. Služby 10 148 820 89 197 

+ Přidaná hodnota 11 62 281 50 486 

C. Osobní náklady 12 38 824 37 987 

C.1. Mzdové náklady 13 27 997 28 927 

3. Náklady na soc. zab. a zdr. poj. 15 9 069 8 381 

4. Sociální náklady 16 1 758 679 

D. Daně a poplatky 17 1 248 1 583 

E. Odpisy dlouh. nehmot. a hmot. majetku 18 6 280 5 366 

III. Tržby z prodeje dlouh. majet. a materiálu 19 7 980 3 495 

III.1. Tržby z prodeje dlouhod. majetku 20 7 980 3 495 

F. Zůst.cena prodaného dlouh.majet. a mater. 22 10 040 864 

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku 23 10 040 864 

G. Změna stavu rezerv a opr. pol., komp.nákl 25 8 595 1 680 

IV. Ostatní provozní výnosy 26 2 260 1 407 

H. Ostatní provozní náklady 27 311 501 

* Provozní výsledek hospodaření 30 7 221 7 406 

X. Výnosové úroky 42 13 8 

N. Nákladové úroky 43 1 621 2 117 

XI. Ostatní finanční výnosy 44 1 2 

O. Ostatní finanční náklady 45 1 554 1 407 

* Finanční výsledek hospodaření 48 -3 162 -3 514 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 872 1 075 

Q.1. - splatná 50 473 619 

2. - odložená 51 399 456 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 3 188 2 817 

XIII. Mimořádné výnosy 53 8 48 

R. Mimořádné náklady 54 73 36 

* Mimořádný výsledek hospodaření 58 -65 12 

*** Výsledek hospodaření za účetní obd. (+ -) 60 3 122 2 829 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 61 3 994 3 904 
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ROZVAHA 
v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2009 

(v tisících Kč) 

Označení AKTIVA 
Číslo 
řádku 

Běžné účetní období 
Minulé úč. 

období 

Brutto Korekce Netto Netto 

a b c 1 2 3 4 

  AKTIVA CELKEM 1 268 487 67 902 200 585 158 540 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2         

B. Dlouhodobý majetek 3 178 894 61 278 117 616 105 912 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 1 038 995 43 2 

B.I.1. Zřizovací výdaje 5 235 235     

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6         

3. Software 7 804 761 43 2 

4. Ocenitelná práva 8         

5. Goodwill 9         

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10         

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11         

8. Poskytnuté zálohy na dlouh. nehm. majetek 12         

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 13 177 556 60 183 117 373 105 710 

B.II.1. Pozemky 14 10 803   10 803 8 637 

2. Stavby 15 107 979 29 342 78 636 82 546 

3. Sam. movité věci a soubory movitých věcí 16 31 256 27 149 4 108 4 296 

4. Pěstit. celky trvalých porostů 17         

5. Základní stádo a tažná zvířata 18         

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 95   95 95 

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 18 193   18 193 3 982 

8. Poskytnuté zálohy na dlouh. hmot. majetek 21         

9. Oceň. rozdíl k nabytému majetku 22 9 231 3 692 5 539 6 154 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 23 300 100 200 200 

B.III.1. Podíly v ovlád. a řízených osobách 24 300 100 200 200 

2. Podíly v úč.jedn. pod podstatným vlivem 25         

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26         

4. Půjčky a úvěry-ovlád.a říd.os, podst.vliv 27         

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 28         

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29         

7. Poskytnuté zálohy na dlouh. fin. majetek 30         

C. Oběžná aktiva 31 88 840 6 624 82 216 50 811 

C.I. Zásoby 32 6 834   6 834 3 749 

C.I.1. Materiál 33 6 617   6 617 3 573 

2. Nedokončená výroba a polotovary 34 217   217 176 

3. Výrobky 35         

4. Zvířata 36         

5. Zboží 37         

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38         

C.II. 
Dlouhodobé pohledávky 39         
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C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 40         

2. Pohledávky- ovládající a řídící osoba 41         

3. Pohledávky - podstatný vliv 42         

4. Pohledávky za společníky,čl.dr. a úč.sdr. 43         

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44         

6. Dohadné účty aktivní 45         

7. Jiné pohledávky 46         

8. Odložená daňová pohledávka 47         

C.III. Krátkodobé pohledávky 48 70 977 6 624 64 353 39 475 

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 49 68 608 6 624 61 984 33 755 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 50         

3. Pohledávky - podstatný vliv 51         

4. Pohledávky za společníky,čl.dr. a úč.sdr. 52 854   854   

5. Sociální zabezpečení a zdrav. pojištění 53         

6. Stát - daňové pohledávky 54 136   136 2 523 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 872   872 477 

8. Dohadné účty aktivní 56 51   51 76 

9. Jiné pohledávky 57 457   457 2 644 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 58 11 029   11 029 7 587 

C.IV.1. Peníze 59 171   171 63 

2. Účty v bankách 60 10 858   10 858 7 524 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 61         

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62         

D.I. Časové rozlišení 63 753   753 1 817 

D.I.1. Náklady příštích období 64 643   643 1 718 

2. Komplexní náklady příštích období 65         

3. Příjmy příštích období 66 110   110 98 
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ROZVAHA 
v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2009 

(v tisících Kč) 

Označení PASIVA 
Číslo 
řádku 

Běžné 
účetní 
období 

Minulé úč. 
období 

a b c 5 6 

 

PASÍVA CELKEM 67 200 585 158 540 

A. Vlastní kapitál 68 82 756 79 634 

A.I. Základní kapitál 69 47 900 47 900 

A.I.1. Základní kapitál 70 47 900 47 900 

A.II. Kapitálové fondy 73 93 93 

A.II.1. Emisní ážio 74 93 93 

A.III. Rezervní fondy, neděl. fond a ost. fondy 78 1 778 1 637 

A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 79 1 778 1 637 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 81 29 863 27 175 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 82 29 863 27 175 

A.V. Výsledek hospodaření běžného úč.období +/- 84 3 122 2 829 

B. Cizí zdroje 85 115 561 76 664 

B.I. Rezervy 86 10 053 5 026 

B.I.1. Rezervy podle zvl. právních předpisů 87 10 053 5 026 

B.II. Dlouhodobé závazky 91 2 131 1 732 

10. Odložený daňový závazek 101 2 131 1 732 

B.III. Krátkodobé závazky 102 69 018 37 729 

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 103 56 471 25 241 

5. Závazky k zaměstnancům 107 1 948 6 040 

6. Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. poj. 108 1 004 1 102 

7. Stát - daňové závazky a dotace 109 1 126 1 047 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 3 431 2 950 

10. Dohadné účty pasívní 112 1 189 1 348 

11. Jiné závazky 113 3 850 2 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 114 34 359 32 176 

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 20 976 27 176 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 13 383 5 000 

C.I. Časové rozlišení 118 2 268 2 242 

C.I.1. Výdaje příštích období 119 286 17 

2. Výnosy příštích období 120 1 983 2 225 
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Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu 

a ověření účetní uzávěrky 

 

Tato výroční zpr{va byla zpracov{na společností HOMOLA a.s. dle z{kona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Údaje zde uvedené se vztahují k 31. 12. 2009, 

není-li uvedeno jinak. 

 

» Osoby odpovědné za výroční zpr{vu: 

 

Mojmír Homola, předseda představenstva a.s. HOMOLA: 

 bytem: Družební 745, Ostrava-Kr{sné Pole 

 HOMOLA a.s., Vratimovsk{ 624/11, Ostrava-Kunčičky 

 Odpovíd{ za výroční zpr{vu v plném rozsahu. 

 

 

Ing. Jaroslav Ost{rek, výkonný ředitel a.s. HOMOLA: 

 bytem: U vody 7, Ostrava 

 HOMOLA a.s., Vratimovsk{ 624/11, Ostrava-Kunčičky 

 Odpovíd{ za výroční zpr{vu v plném rozsahu. 

 

» Čestn{ prohl{šení: 

 

J{, Mojmír Homola, prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zpr{vě odpovídají skutečnosti a 

ž{dné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a spr{vné posouzení společnosti 

HOMOLA a.s. nebyly vynech{ny. 

 

 

 

 

Mojmír Homola 

 

J{, ing. Jaroslav Ost{rek, prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zpr{vě odpovídají 

skutečnosti a ž{dné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a spr{vné posouzení 

společnosti HOMOLA a.s. nebyly vynech{ny. 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Ost{rek 

 

V roce 2009 byla účetní z{věrka a cel{ výroční zpr{va ověřena: 

COTAX AUDIT, s.r.o., osvědčení KAČR č. 280, ing. Ivo Kopsa, osvědčení KA ČR č. 1155 



 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 

- 25 - 

 

 

Kontaktní údaje  
 

 

 

HOMOLA a.s. 
 
 

Sídlo:     Vratimovsk{ 624/11, 718 00  Ostrava-Kunčičky 

 

Telefonní kontakt:  tel. +420 595 226 202 

fax +420 595 226 210 

 
 

Office společnosti:  Předvrší 559, 725 26  Ostrava-Kr{sné Pole 

 

Telefonní kontakt:  tel. +420 596 940 040 

fax +420 596 942 102 
 

 

e-Kontakt:   e-mail:   sekretariat@homola-as.cz 

internet: www.homola-as.cz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:sekretariát@homola-as.cz
http://www.homola-as.cz/


 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 

- 26 - 

 

Přílohy výroční zprávy 

 
⊱  Příloha k účetní z{věrce 

 

⊱  Zpr{va auditora 

 

 ⊱  Zpr{va o vztazích mezi propojenými osobami 

 

⊱  Výpis z obchodního rejstříku 








































