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slovo předsedy představenstva

Dámy a pánové, vážení zaměstnanci,

rok 2010 byl pro naši společnost HOMOLA a.s. rokem, kdy se nám i přes 
ekonomickou recesi ve stavebnictví podařilo zvýšit hospodářský výsledek před 
zdaněním, a to při meziročním snížení obratu firmy. 

Tohoto se nám podařilo docílit dobudováním a stabilizováním týmu 
profesionálních pracovníků ve všech oblastech podnikání firmy a na všech 
stupních řízení. Rovněž jsme od počátku recese pracovali na racionalizačních 
opatřeních s cílem snížení nákladů při vlastní realizaci prací. Dále jsme posílili důraz 
na oblast bezpečnosti práce a na zvýšení kvality prováděných prací.

Vzhledem k nepříznivým prognózám ve vývoji českého stavebnictví bude naším 
dalším cílem v podnikání rozšíření lokality místa působení, a to do příhraničních 
oblastí v Polsku.

Věřím, že naše nově nabyté zkušenosti a znalosti zaměstnanců nám pomohou 
překlenout nelehké následující období. K tomuto si nám všem dovoluji popřát 
mnoho úspěchů.

Mojmír Homola
předseda představenstva
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struktura a profil společnosti

Obchodní firma:

Identifikační číslo:

Daňové identifikační číslo:

Sídlo:

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl B, vložka 2654

Datum vzniku:

Základní kapitál:

Počet akcií:

Akcionáři:

HOMOLA a.s.

267 92 770

CZ26792770

Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava-Kunčičky

13. ledna 2003

47 900 000 Kč

479 ks

Mojmír Homola

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI
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struktura a profil společnosti

CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI

Společnost vznikla 13. ledna 2003 přetransformováním firmy Mojmír Homola, která 
jako fyzická osoba podnikala od roku 1990 v oblasti výroby a dodávek bojlerů 
a kotlů na tuhá paliva. V dalších letech se společnost rychle rozvíjela a začala 
se prosazovat v oblasti výstavby a rekonstrukcí veškerých inženýrských sítí, prací 
na pozemních stavbách, geodetické činnosti, zemních prací a také v oblasti 
výroby a montáže zámečnických a ocelových konstrukcí.

V roce 2002 proběhlo významné investiční rozhodnutí, kdy společnost odkoupila 
průmyslový areál Vítkovických staveb v Ostravě-Kunčičkách, dnes označovaný 
jako Průmyslové centrum Ostrava.

Společnost HOMOLA a.s. je držitelem certifikátů systému řízení jakosti ČSN EN ISO 
9001:2009, systému environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005, 
systému řízení ČSN OHSAS 18001:2008 a řady certifikátů a oprávnění GAS a OBÚ pro 
práci na plynových zařízeních.

Mezi hlavní činnosti, které společnost nabízí svým zákazníkům, patří zejména: 

- montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení
- výstavba a rekonstrukce plynovodů, teplovodů, vodovodů a kanalizací
- provádění pozemních staveb, jejich úprav a odstraňování
- revitalizace bytových a panelových domů, zateplování
- geodetické a zeměměřičské práce
- realitní činnost
- silniční nákladní motorová doprava
- prodej trubního a instalačního materiálu
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PŘEDSTAVENSTVO: 
Mojmír Homola, předseda představenstva, narozen v r. 1959, člen statutárního orgánu 
od 13. ledna 2003

Ing. Michal Homola, místopředseda představenstva, narozen v r. 1987, člen statutárního 
orgánu od 1. prosince 2005

Ing. Ondřej Homola, člen představenstva, narozen v r. 1985, člen statutárního orgánu 
od 14. června 2005

DOZORČÍ RADA:

Marie Zhorelová, předsedkyně dozorčí rady, narozena v r. 1962, členka statutárního 
orgánu od 26. února 2008

Ing. Vladimír Bělohoubek, místopředseda dozorčí rady, narozen v r. 1957, člen 
statutárního orgánu od 15. ledna 2004

Mgr. Martina Homolová, členka dozorčí rady, narozena v r. 1982, členka statutárního 
orgánu od 31. května 2008

ŘEDITELÉ SPOLEČNOSTI:

Ing. Vít Dostál, ředitel, narozen v r. 1963, zaměstnanec společnosti od r. 2010

Marie Zhorelová, ředitelka Průmyslového centra Ostrava, narozena v r. 1962, zaměstnanec 
společnosti od r. 2005

Ing. Robert Gola, ekonomický ředitel, narozen v r. 1974, zaměstnanec společnosti 
od r. 2010

Pavel Pekárek, výrobní  ředitel,  narozen v r. 1954, zaměstnanec společnosti od r. 2009

struktura a profil společnosti

PŘEDSTAVENSTVO, DOZORČÍ RADA A ŘEDITELÉ SPOLEČNOSTI
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struktura a profil společnosti

mateřská společnost

dceřiná společnost
ELTEM servis s.r.o.

podíl na vl. kapitálu 100 %

Severomoravský vzdělávací institut s.r.o. 
(SMVI) byl oživen začátkem roku 2011 
jako dceřiná společnost firmy HOMOLA a.s.

Předmětem činnosti SMVI budou především 
školení a pronájmem školicích prostor.

dceřiná společnost
Severomoravský vzdělávací institut s.r.o.

podíl na vl. kapitálu 100 %

ELTEM servis s.r.o. vznikl v roce 2006 jako 
dceřiná společnost firmy HOMOLA a.s. 
s oprávněním pro provádění činnosti:

- velkoobchod a maloobchod
- poradenství a konzultační činnost,

zpracování odborných studií a posudků
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA HOLDINGU
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výrobní část

Úsek stavební výroby v hospodářském roce 2010 úspěšně předal více než 110 
zakázek, které byly realizovány převážně v oblasti plynárenství. Vedle plynovodů 
a plynovodních přípojek proběhla také výstavba vodovodů, horkovodů, 
parovodů nebo rozvodu chladu. 

Během hospodářského roku 2010 došlo k rozšíření, zefektivnění a stabilizaci 
pracovníků ve výrobním úseku s důrazem na odbornost a profesionalitu. Tento směr 
se nám osvědčil při realizaci velkých a technicky náročných zakázek, jako např. 
„Přeložky inženýrských sítí pro halu rychlokovacího stroje ve Vítkovicích“ nebo 
„Modernizace úpravny uhlí na dole ČSM Sever – Stonava“. Společnost HOMOLA a.s. si 
vždy zakládala na vysoce kvalifikovaných pracovnících, zejména svářečích 
s úřední zkouškou, montérech plynových zařízení, izolatérech, geodetech, 
stavbyvedoucích s autorizací ČKAIT, revizních technicích a vyšším svářečském 
personálu. 

Současně s vysokými nároky na odbornost se nezapomíná na moderní technické 
vybavení a zázemí firmy. V roce 2010 byly pořízeny montážní dílny MAN, rotační 
fréza Fein k bezjiskrovému dělení ocelového potrubí do prostředí s nebezpečím 
výbuchu, svářecí zařízení pro spojování plastového PE potrubí velkých průměrů 
a GPS stanice pro zaměřování v náročných terénních podmínkách. Tyto uvedené 
skutečnosti naplňují stále aktuální slogan HOMOLA a.s. – „Spolehněte se na 
odborníky“.
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výrobní část

Přeložky inženýrských sítí pro halu rychlokovacího stroje ve Vítkovicích
Provedení přeložky horkovodu DN 400 v délce 250 m, včetně měření a regulace, 
montáže potrubního mostu, rozvodů pitné vody, provozní vody, acetylénu, 
vzduchu, kyslíku, zemního plynu, koksárenského plynu, dusíku, argonu, potrubní 
pošty a elektrorozvodů. Doba realizace od 8/2009 do 6/2010, finanční objem 
49,4 mil. Kč.

Úprava ocelové konstrukce stávající úpravny uhlí na dole ČSM ve Stonavě 
související se změnou technologie úpravy uhlí, a to jak na hrubé, tak i na jemné 
úpravně uhlí. Ocelová konstrukce byla realizována pro zabudování 
technologického zařízení a pro obslužné a manipulační plochy. Celková hmotnost 
dodávaných ocelových prvků přesáhla 120 tun. Dále byly provedeny montáže 
ocelových konstrukcí podlah v budově jemné a hrubé úpravny uhlí, provedení 
montáže potrubních rozvodů užitkové vody po celé úpravně, napojování 
technologických celků (odstředivek, balancérů, třídících sít atd.), výroba 
technologických celků nádrží, síta balancérů. Doba realizace od 3/2009 do 8/2011, 
finanční objem 64,2  mil.  Kč.

Modernizace úpravny uhlí na dole ČSM Sever

VYBRANÉ REALIZOVANÉ NEBO DOKONČENÉ ZAKÁZKY
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Parovody Místecká
Realizace jednoho hlavního a dvou odbočných kolektorů s rozvodem páry při 
stavbě „Ostrava – prodloužená Místecká I. a II. stavba“. Stavba zahrnuje stavební i 
technologickou část, jako např. průlezné kolektory s potrubím parovodů dimenzí 
DN 100 až DN 600. Trubní rozvody jsou prováděny jak v klasickém černém potrubí 
a následnou izolací a oplechováním, tak i systémem předizolovaného potrubí. 
Doba realizace od 8/2008 do 9/2011, finanční objem 53,7 mil. Kč.



výrobní část

Práce probíhaly v celém areálu zoologické zahrady – v technické a provozní části, ve 
veřejně přístupných prostorách a ve výbězích zvířat. Bylo realizováno cca 2 600 m 
plynovodů a přípojek k jednotlivým pavilonům v různých dimenzích. Součástí zakázky 
bylo přetlakování částí stávajícího NTL plynovodu a přepojení rozvodů propan-
butanu na STL rozvody. Dále výstavba nových kotelen, rekonstrukce kotelen 
stávajících a rekonstrukce celého ústředního vytápění stavebního objektu. Doba 
realizace od 10/2010 do 5/2011, finanční objem 8,7 mil. Kč. 

Plynofikace areálu ZOO Ostrava

VYBRANÉ REALIZOVANÉ NEBO DOKONČENÉ ZAKÁZKY

Výstavba rozvodů tepla systémem FINTHTERM DN 100–350. Celý rozvod 
je realizován v hloubce 3 m a více pod úrovní terénu. Součástí potrubí je i alarm 
systém, který je vyústěn v jednotlivých stavebních objektech. Dále rozvod chlazené 
vody se spádem 6/14 °C mezi jednotlivými objekty a strojovnou chlazení stavby 
Nová Karolína v Ostravě. Jako potrubí je použito plastové potrubí těžké řady SDR 17 
DN 200 až DN 600. Celý rozvod je realizován v hloubkách kolem 5 m pod úrovní 
stávajícího terénu a celková délka potrubí je 2 x 1,5 km. Doba realizace od 7/2010 
do 10/2011, finanční objem 49,8 mil. Kč. 

Rozvody tepla a chladu v lokalitě Nová Karolina

Přípojka horkovodu pro Hornbach Ostrava, která je napojena na stávající zdroj 
tepla ČEZ, a.s., v areálu OJ VT Teplárna Vítkovice. Strojní část je tvořena nadzemním 
a podzemním rozvodem předizolovaného potrubí DN 150 (tzv. spiro potrubí). Doba 
realizace od 5/2010 do 6/2011, finanční objem 9,4 mil. Kč.

Trasa horkovodu pro obchodní středisko Hornbach
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výrobní část

V průběhu hospodářského roku 2010 byly v areálu Průmyslového centra Ostrava 
dokončeny tyto stavební práce:

- dokončení haly a zpevněných asfaltových ploch v areálu PCO
- rekonstrukce části haly – Expediční základna
- opravy mostových jeřábů
- rekonstrukce kanceláře ředitelky Průmyslového centra Ostrava a předsedy 
  představenstva společnosti HOMOLA a.s.

Developerské projekty

Proměny Plesná

Průmyslové centrum Ostrava (PCO)

V návaznosti na úspěšný projekt „Stavební parcely Vřesina u Hlučína” jsme v roce 
2010 koupili budovy a pozemky bývalého areálu zemědělského družstva 
v Ostravě-Plesné za účelem odstranění staveb a přípravy území pro budoucí 
investice. Celý projekt byl výstižně nazván „Proměny Plesná”.

VYBRANÉ REALIZOVANÉ NEBO DOKONČENÉ ZAKÁZKY
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Rekonstrukce místních sítí v Jeseníku, ul. Bezručova
Rekonstrukce cca 1 200 m plynovodů a přípojek v různých dimenzích. Práce na 
zakázce probíhaly převážně na hlavní komunikaci města Jeseník – ul. Bezručova, 
ve složitých dopravně technických podmínkách, bez možnosti částečných nebo 
úplných uzavírek komunikace. Složitost rekonstrukce si vyžádala větší počet 
propojů a odpojů na plynovodech. Doba realizace od 8/2009 do 11/2010, finanční 
objem 6,5 mil. Kč.



obchodní část

OBCHODNÍ ČINNOST SPOLEČNOSTI

Obchodní činnost společnosti HOMOLA a.s. je diverzifikována do tří pilířů:

- stavební zakázky a outsourcing
- pronájem kancelářských a skladových prostor
- prodej pozemků vč. inženýrských sítí

Širší spektrum obchodních činností nám dává, jakožto stavební firmě, jejíž zakázky 
jsou sezónní se závislostí na klimatických podmínkách, možnost zajištění chodu celé 
společnosti i v méně produktivní části roku, tedy v zimním období (realizováno 13 % 
z celkového počtu zakázek). Naopak v realitách je pro nás jistě konkurenční 
výhodou, že nenabízíme k prodeji pouze pozemky, ale pozemky včetně 
inženýrských sítí, které jsme vlastními kapacitami vybudovali a část z nich 
i provozujeme. 

V roce 2010 společnost HOMOLA a.s. rozšířila svou působnost o další úsek – 
OUTSOURCING, který zajišťuje na základě dlouhodobých rámcových smluv provoz, 
údržbu a drobné opravy distribučních sítí plynovodů a dusíkovodů plynárenských 
společností v regionu severní Moravy a Slezska. Tato obchodní aktivita také přispívá 
k eliminaci výkyvů pracovní naplněnosti stavební výroby. 

V roce 2010 učinila společnost HOMOLA a.s. další významné rozhodnutí – účetně 
přešla z kalendářního roku na rok hospodářský. 
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Vřesina u Hlučína

  Z důvodu srovnání přechodného účetního období v délce 16 měsíců jsou hodnoty z VZZ 
přepočteny na srovnatelnou základnu jednoho roku dle vzorce (skutečná hodnota 
běžného období VZZ/16*12) a jsou v obchodní části označeny vždy tak, že se jedná 
o přepočtený údaj.

1

1



obchodní část

OBCHODNÍ ČINNOST SPOLEČNOSTI

Celkové výkony společnosti za období 1/2010–4/2011 činily 280,9 mil. Kč. 
Přepočtené výkony jsou tedy 210,7 mil. Kč. V porovnání s rokem 2009 jsme 
zaznamenali pokles přepočtených výkonů o 14 % (rok 2009 = 246 mil. Kč), který vznikl 
především celostátním nepříznivým vývojem ve stavebnictví a dále preferencí 
využívání vlastních výrobních a personálních kapacit před realizací zakázek 
prostřednictvím subdodavatelů. Tento krok zvyšuje naši obchodní marži a následně 
i přidanou hodnotu poskytovaných výrobků a služeb.

Nejvýznamnějším účetním a ekonomickým ukazatelem, a rozhodně pozitivně 
prezentujícím celkovou činnost společnosti HOMOLA a.s., je hospodářský výsledek 
(HV) před zdaněním, který dosáhl 22,4 mil. Kč. Tento HV před zdaněním se řadí 
k nejvyšším v celé historii společnosti HOMOLA a.s.
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obchodní část

STAVEBNÍ ZAKÁZKY

Rok 2010 zaznamenal pokles státních veřejných zakázek. Dle analýzy společnosti 
ÚRS Praha se hodnota veřejných státních zakázek za rok 2010 meziročně snížila 
o 37 %. Zatímco v roce 2009 tato hodnota činila 194 miliard Kč, v roce 2010 to už bylo 
pouhých 122,2 miliard Kč. Přes tento fakt společnost HOMOLA a.s. získala v období 
1/2010–4/2011 4× více zakázek od zadavatelů ze státního sektoru než v roce 2009. 

Převážný podíl objednatelů společnosti HOMOLA a.s. tvoří stále soukromí investoři, 
kdy mezi naše významné partnery patří např. společnost Green Gas DPB, a.s., 
SMP Net, s.r.o., Dalkia Česká republika, a.s., ČEZ, a.s., Caterpillar Inc. Ze státního 
sektoru jsou to např. Moravskoslezský kraj, Magistrát města Ostravy či Ostravské 
komunikace. Finanční rozsah jednotlivých zakázek se pohybuje v hodnotě 
od několika tisíců Kč až k 65 miliónům Kč. V neposlední řadě pak uspokojujeme 
i potřeby drobných soukromých investorů.

13



V období 1/2010–4/2011 jsme díky precizní práci a schopnostem vrcholového 
managementu a obchodního úseku uzavřeli 128 obchodních kontraktů v oblasti 
stavební výroby v celkové hodnotě 178 mil. Kč. Většina těchto uzavřených smluv 
byla realizována v daném období. Zbývající byly zasmluvněny s částečnou 
nebo celkovou realizací na další hospodářský rok. Následující tabulka uvádí 
nejvýznamnější z nich:

Po přepočtu a porovnání jsme oproti roku 2009 uzavřeli o 33 % méně kontraktů. 
Celkové tržby stavební výroby za období 1/2010–4/2011 dosáhly 232,1 mil. Kč. 
I zde je znát ve srovnání s rokem 2009 pokles cca o 17 %. Tyto nepříznivé výsledky 
souvisí s menšími investičními prostředky investorů a vysokou konkurencí v oboru. 
Proto jsou pro naši společnost HOMOLA a.s. důležité další podnikatelské aktivity 
nesouvisející se stavební výrobou.

obchodní část

STAVEBNÍ ZAKÁZKY

 

Název zakázky
 

Objednatel
 Termín 

uzavření 
kontraktu

 
Termín 

realizace
 

zakázky
 Cena bez DPH

 

Horkovod pro Hornbach, 
Ostrava-Jih

 
 

ČEZ, a.s.
 

30. 4. 2010
 5/2010

 

–
 

6/2011
 
9 426 341

 
Kč

 
 

Plynofikace areálu ZOO
 

Statutární město 
Ostrava

 
26. 7. 2010

 10/2010
 

–
 

5/2011
 

8 682 111 
 

Kč
 
 

Rozvody tepla a chladu 
v lokalitě Nová Karolína Dalkia ČR, a.s.

 

18. 6. 2010  7/2010
 

–  
 

49 841 961
 

Kč
 

Přeložky VTL plynovodů 
pro hypermarket Globus 
Havířov  

Praha West 
Investment k.s.  25. 4. 2011  

 
–  

10/2011   

12 925 050  Kč  
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obchodní část

REALITNÍ ČINNOST A DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

Stavební parcely ve Vřesině u Hlučína – prodej pozemků

Prodej pozemků ve Vřesině u Hlučína byl zahájen v druhé polovině roku 2009. V roce 
2010 bylo prodáno celkem 11 stavebních parcel ze zbývajících 57. K tomuto 
pozitivnímu výsledku dopomohla především atraktivní lokalita, příznivé ceny 
a kompletní technická infrastruktura u všech prodávaných pozemků. 

Průmyslové centrum Ostrava

Průmyslové centrum Ostrava mělo svou kapacitu naplněnou po celou dobu 
hospodářského roku 2010 přibližně na 98 %. Pokud z důvodu ekonomické krize 
či jiných příčin některá z firem ukončila nájemní smlouvu výpovědí, pokaždé 
se podařilo uvolněný prostor obsadit novým nájemcem. 

V březnu 2010 společnost HOMOLA a.s. dostavěla a pronajala novou skladovací 
halu. Výpis dalších stavebních prací v objektu PCO je uveden ve VÝROBNÍ ČÁSTI.

 

15



  Z důvodu srovnání přechodného účetního období v délce 16 měsíců jsou hodnoty z VZZ 
přepočteny na srovnatelnou základnu jednoho roku dle vzorce (skutečná hodnota 
běžného období VZZ/16*12) a jsou v ekonomické části označeny vždy tak, že se jedná 
o přepočtený údaj.

ekonomická část%

16

I přes pokračující pokles stavební výroby v ČR v letech 2010–2011, která je hlavním 
předmětem činnosti naší společnosti, jsme vykázali jeden z nejlepších 
hospodářských výsledků od vzniku firmy, kdy hospodářský výsledek před zdaněním 
dosáhl výše 22,4 mil. Kč, což činí nárůst oproti roku 2009 téměř o 561 %.

Společnost přešla během účetního období dle § 3 zákona č. 563/1991 Sb. 
z kalendářního na hospodářský rok. Přechodné účetní období tedy trvá od 
1. 1. 2010 do 30. 4. 2011. 

Přepočtené výkony (210 640 tis. Kč) hospodářského roku 2010/2011 se snížily o cca 
14 % oproti roku 2009. Tento pokles byl zapříčiněn zejména změnou strategie, 
kdy jsme většinu našich výkonů realizovali vlastními pracovníky a v období recese 
ve stavební výrobě tak v prvé řadě zajistili plné využití vlastních výrobních kapacit.

Průměrný počet zaměstnanců v hospodářském roce 2010/2011 se oproti roku 2009 
navýšil o 9 na hodnotu 93. I při zvýšeném počtu zaměstnanců jsme dokázali udržet 
trend předchozích let a přepočtený HV na 1 zaměstnance zvýšit téměř o 280 %.

Od 1. 7. 2010 jsme rozšířili počty našich kmenových zaměstnanců o 18, neboť jsme 
uzavřeli dlouhodobou smlouvu na zajišťování trvalého a bezpečného provozu 
distribuční sítě cca 180 km plynovodů a dusíkovodů v regionu severní Moravy 
a Slezska.

1

1

Nová Karolína



ekonomická část%

Bilanční suma ve výši 189 039 tis. Kč se snížila o necelých 6 % oproti předchozímu 
období. V oblasti dlouhodobého hmotného majetku došlo zejména k přesunu 
z nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do staveb (skladová hala 
v areálu PCO a inženýrské sítě ve Vřesině) a současně i pořízení pozemků (lokalita 
Ostrava-Plesná).

U oběžných aktiv sice došlo k nárůstu u nedokončené výroby z titulu přímých 
nákladů souvisejících s fakturací výkonů, které dle smlouvy o dílo lze realizovat až 
po rozhodném datu. Současně se podařilo výrazně snížit stav zásob materiálu 
optimalizací procesů skladového hospodářství (dodávky přímo na jednotlivá 
staveniště) a vyřazením nepotřebných zásob materiálu.

Pokles krátkodobých pohledávek je zapříčiněn přechodem na hospodářský rok 
k datu 30. 4. 2011. K datu 31. 12. 2009 objem ve výši 61 984 tis. Kč tvořily pohledávky 
z výkonů fakturovaných zejména v období 9–12/2009 (vysoké objemy s vyšší 
průměrnou dobou splatnosti 60–75 dnů). Oproti předchozímu období objem 
pohledávek k 30. 4. 2011 ve výši 21 125 tis. Kč tvoří pohledávky z výkonů 
fakturovaných v období 2–4/2011, které je z hlediska počasí každoročně výkonově 
nejslabší.

Krátkodobý finanční majetek a zejména pak účty v bankách se zvýšily o 15,4 mil. Kč 
na hodnotu 26,2 mil. Kč, což je způsobeno zejména transformací hospodářského 
výsledku do likvidní podoby. 17



ekonomická část%

Pasivní strana bilance je v oblasti vlastního kapitálu vyšší o 16 976 tis. Kč oproti 
předchozímu období a hlavní podíl tvoří výsledek hospodaření běžného účetního 
období. Naopak v oblasti cizích zdrojů došlo k výraznému poklesu a to u závazků 
z obchodních vztahů (analogie s poklesem krátkodobých pohledávek a přesun 
od realizace prací subdodavateli k realizaci vlastními kapacitami) a bankovních 
úvěrů a výpomocí, kdy strategií společnosti je neustálý tlak na snižování úvěrové 
angažovanosti.

U téměř všech poměrových ukazatelů rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti 
došlo k výraznému zlepšení oproti předchozímu období. Za nejpozitivnější lze 
označit rentabilitu vlastního kapitálu ve výši 17,01 %, která oproti průměrné sazbě 
1 měsíční PRIBOR, jež v roce 2010 činila 1,19 %, dosáhla i v kontextu podnikatelského 
prostředí nadstandardních hodnot.

Výsledky hospodaření za období 1. 1. 2010–30. 4. 2011 byly zpracovány do řádné 
účetní závěrky, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách 
vlastního kapitálu a příloha k účetní závěrce. Celá účetní závěrka byla ověřena 
auditorem Ing. Ivo KOPSOU ze společnosti COTAX AUDIT, s.r.o., s pozitivním výrokem. 

A na závěr, společnost HOMOLA a.s. dosáhla v hospodářském roce 
(1. 1. 2010–30. 4. 2011) při nižších výkonech vyššího hospodářského zisku před 
zdaněním, současně došlo ke snížení úvěrové angažovanosti vůči bankovním 
ústavům  a zároveň i k výraznému zlepšení likvidity oproti roku 2009. 18



investiční činnost
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Rozsah investic společnosti HOMOLA a.s. dosáhl jedné z nejvyšších hodnot 
od vzniku společnosti, kdy z vlastních i cizích zdrojů byly pořízeny investice 
za bezmála 39 mil. Kč. Investiční činnost směřovala do tří následujících oblastí:

1. Stavební výroba

Významnou měrou došlo k rozšíření a modernizaci vozového i strojového parku 
v oblasti hlavního předmětu činnosti společnosti. Především pořízení dvou nových 
terénních nákladních automobilů MAN se skříňovou nástavbou pro další rozšíření 
pojízdných montážních dílen v objemu 4,5 mil. Kč je nejvýznamnější investicí v rámci 
stavební výroby. Další modernizace či rozšíření vozového parku o 5 nákladních 
a 7 osobních vozidel plně koresponduje s plánem investic a strategií společnosti. 
Nejen o dopravní techniku bylo v rámci investic rozšířeno technické vybavení. 
Zejména specializované stroje a zařízení v celkovém objemu cca 2,3 mil. Kč zvýší 
naši konkurenceschopnost na trhu a přinese vyšší přidanou hodnotu našim 
zákazníkům. Příkladem zde může být pořízení trubní frézy FEIN RSG (pro dělení 
a úkosování ocelových nebo ocelolitinových potrubí v rozsahu O 250–3000 mm, 
s tloušťkou stěny až 45 mm). V neposlední řadě jsme investicí za cca 360 tis. Kč 
zmodernizovali vybavení a tím i zvýšili produktivitu našeho speciálního týmu 
geodetů.

Vřesina u Hlučína



investiční činnost
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2. Areál Průmyslového centra v Ostravě-Kunčičkách

Naše společnost v každém roce modernizuje a zatraktivňuje tento areál 
pro stávající i budoucí nájemce. Ve sledovaném období byla dokončena 

2zateplená skladová hala o ploše 900 m  včetně přilehlých asfaltových ploch 
2o rozloze 5 000 m  včetně oplocení. Současně jsme zahájili výstavbu nové skladové 

2vytápěné zateplené haly o ploše 900 m , jež bude dokončena v r. 2012.

3. Developerské projekty

a. Vřesina u Hlučína
V rámci této developerské akce byly dokončeny realizace inženýrských sítí 
na zakoupených pozemcích, a to kanalizace, vodovod, plynovod a elektropřípojky 
o celkovém objemu za bezmála 9 mil. Kč. 

b.  Proměny Plesná – městský obvod Ostrava-Plesná
Zakoupením budov a pozemků byla zahájena nová developerská aktivita v lokalitě 
Stará Plesná.



certifikáty a oprávnění

Integrovaný systém řízení (IMS)

Společnost HOMOLA a.s. se řídí dle IMS zahrnujícího:

- systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 (QMS)
- systém environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 (EMS)
- systém řízení BOZP dle normy ČSN OHSAS  18001:2008 (SM BOZP)

IMS je manažerský systém integrující jednotlivé divize do jednoho koherentního 
systému, který umožňuje optimální splnění politiky a cílů naší společnosti. Tento systém 
pak dále průběžně vylepšujeme, stejně jako úroveň služeb poskytovaných našim 
zákazníkům.

V květnu 2010 proběhl opakovaný dozorový audit IMS prostřednictvím certifikačního 
orgánu CQS – Sdružení pro certifikaci systému jakosti. Následně nám byla prodloužena 
platnost certifikátů do roku 2012. Funkci managera jakosti zastává ve společnosti 
HOMOLA a.s. pan Pavel Pekárek. Interní audity jsou prováděny kvalifikovanými 
auditory organizace i externími auditory.

Certifikát GAS

Společnost HOMOLA a.s. je držitelem certifikátu GAS, který prokazuje shodu 
prováděných procesů s požadavky právních a technických předpisů, 
dokumentovaných zásad, postupů a podmínek pro provádění montáží a oprav 
plynárenských zařízení. Rozsah certifikace má označení G-S5,P2 – montáže a opravy 
plynovodů a plyn. přípojek z oceli v otevřených výkopech o světlostech bez omezení 
a provozním přetlaku bez omezení; montáže a opravy plynovodů a plyn. přípojek 
z polyetylénu v otevřených výkopech o průměru bez omezení a provozním přetlaku 
bez omezení.

Platnost certifikátu je do 13. srpna 2015.

21
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certifikáty a oprávnění

Oprávnění společnosti HOMOLA a.s.

Oprávnění Technické inspekce České republiky (TIČR) k revizi a zkouškám vyhrazených 
plynových zařízení.

Oprávnění TIČR k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení.

Oprávnění Obvodního báňského úřadu (OBÚ) pro výrobu, montáž, opravy a zkoušky 
vyhrazených zařízení tlakových.

Oprávnění OBÚ pro montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených technických 
zařízení plynových.

22



personální politika

Za účelem rozšíření obchodních aktivit se vedení společnosti rozhodlo v loňském 
roce založit divizi, která svou činnost plně soustředí především na údržbu 
degazačních plynovodů ve správě Green Gas DPB, a.s., dále na likvidaci 
plynovodních poruch a havárií. S ohledem na uvedené skutečnosti vzrostl 
průměrný roční počet zaměstnanců společnosti oproti předchozímu roku o 17,85 %. 
K 30. 4. 2011 jsme tedy ve společnosti HOMOLA a.s. evidovali v zaměstnaneckém 
poměru 99 osob, přičemž z tohoto počtu ve společnosti pracovalo 22 žen 
a 77 mužů. Technicko-administrativní personál čítal celkem 44 osob a dělnické 
pozice byly obsazeny 55 osobami.

V průběhu roku 2010 pokračovalo vedení společnosti v personální politice, jejímž 
cílem je optimalizace struktury a počtu zaměstnanců, prohlubování a zvyšování 
jejich profesní kvalifikace a odborného růstu. K tomuto slouží také čerpání 
dotačního programu z projektu Komplexnost – naše přednost v rámci Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost prostřednictvím Společenství 
průmyslových podniků Moravy a Slezska, jehož je naše společnost členem. 
Realizace projektu byla zahájena v lednu 2011 a účastníci kurzů tak mohli získat 
nové zkušenosti ve své profesi nejen teoretickým výkladem lektorů, ale každou 
dovednost si vyzkoušeli na praktických příkladech. Všichni absolventi jednotlivých 
kurzů obdrželi osvědčení o dosažené kvalifikaci.

Významnou součástí vnitropodnikového systému vzdělávání zaměstnanců 
je kromě výuky anglického jazyka a školení MS Office pořádání kurzů měkkých 
dovedností (komunikační dovednosti, analytické myšlení, schopnost prosadit se, 
zvládání konfliktů, týmová práce) a četné specializované profesní školení (kurzy 
svářečů, jeřábníků, vazačů, obsluha motorových pil a křovinořezů, montérů 
plynových zařízení atd.). K zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci 
každoročně přispívá pravidelné absolvování odborného proškolení všemi 
zaměstnanci včetně školení požární ochrany. 
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personální politika

K motivaci zaměstnanců využíváme kromě prémiové složky mzdy i řadu jiných 
zaměstnaneckých výhod, mezi které patří možnost využití bezúročné 
zaměstnanecké půjčky, kapitálového životního pojištění či stravenkových poukazů.

Preventivní lékařské prohlídky v režimu závodní preventivní péče společnost 
zajišťuje pravidelně ve smluvním zdravotnickém zařízení a v r. 2010 je absolvovali 
všichni zaměstnanci, kterým tato povinnost ze zákona vznikla.

Období hospodářského útlumu se v předchozím roce ve společnosti projevilo 
tlakem, který zapříčinil snižování nákladů. To s sebou přineslo také pokles 
přepočtených mzdových nákladů za hospodářský rok 2010 oproti roku 2009.
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dokumenty
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Zpráva auditora
Výpis z obchodního rejstříku
Výkaz zisku a ztráty
Rozvaha
Příloha k účetní uzávěrce
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
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Zpracováno v souladu s vyhláškou

č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

v plném rozsahu

ke dni

IČ

26792770

Obchodní marže                                                                         (ř. 01 - 02)

Výkony                                                                                   (ř. 05 až 07)

Výkonová spotřeba                                                                    (ř. 09 + 10)

Přidaná hodnota                                                                  (ř. 03 + 04 - 08)

Osobní náklady                                                                       (ř. 13 až 16)

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                          (ř. 20 + 21)

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu        (ř. 23 + 24)

Provozní výsledek hospodaření                         
[ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)]

Společnost přešla během účetního období dle § 3 zákona č. 563/1991 Sb. z kalendářního na hospodářský rok. Přechodné účetní obodobí tedy trvá od 1.1.2010 do 30.4.2011

i) Sledované účetní období 1.1.2010-30.4.2011

ii) Minulé úč. období 1.1.2009-31.12.2009

30.4.2011

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Obchodní firma nebo jiný 

(v celých tisících Kč) název účetní jednotky

HOMOLA a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo

podnikání účetní jednotky

Označení

a

Číslo 
řádku

c

     I. 01Tržby za prodej zboží

Vratimovská 624/11
Ostrava Kunčičky

718 00

123

A. 02

    + 03

    II.      1. 05

B.         1. 09

B. 08

3.  07

2.  06

C.         1.

    II. 04

    + 11

B.         2. 10

C. 12

C.         3. 15

C.         2.

    III.       2 21

F. 22

D. 17

E. 18

    III.       1 20

C.         4. 16

    III. 19

F.          2

F.           1 23

3 383

25

26

27Ostatní provozní náklady

Převod provozních výnosů 28

29I. Převod provozních nákladů

    IV.

H.

    V.

G.

41

280 853

273 147

7 706

183 741196 646

62 281

14

2 716

38 824

84 413

58 492

34 922

148 820

69 275

127 371

Mzdové náklady

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

9 069

1 758

13 27 99741 872

13 904Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Sociální náklady

1 248

6 280

1 802

9 338

Daně a poplatky

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Tržby z prodeje materiálu

24

7 980

7 980

17 678

17 678Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

Ostatní provozní výnosy

10 0403 003Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

Prodaný materiál

13

Aktivace

Spotřeba materiálu a energie

Služby

8 595

2 260

4 409

4 078

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

-6

246 028

245 988

206

311

10 0403 003

minulém 
ii)

2

sledovaném 
i)

1

Skutečnost v účetním obdobíTEXT            

b

Náklady vynaložené na prodané zboží

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

Změna stavu zásob vlastní činnosti

219

129

* 30 25 742 7 221



Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                                 (ř. 34 až 36)

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti                   (+/-)

Finanční výsledek hospodaření

 [(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 47)]

Daň z příjmů za běžnou činnost                                                    (ř. 50 + 51)

Výsledek hospodaření za běžnou činnost                                 (ř. 30 + 48 - 49)

Daň z příjmů z mimořádné činnosti                                                (ř. 56 + 57)

Mimořádný výsledek hospodaření                                           (ř. 53 - 54 - 55)

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                            (ř. 52 + 58 - 59)

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                       (ř. 30 + 48 + 53 - 54)

Společnost přešla během účetního období dle § 3 zákona č. 563/1991 Sb. z kalendářního na hospodářský rok. Přechodné účetní obodobí tedy trvá od 1.1.2010 do 30.4.2011

i) Sledované účetní období 1.1.2010-30.4.2011

ii) Minulé úč. období 1.1.2009-31.12.2009

Sestaveno dne: 

Právní forma účetní jednotky: 

Předmět podnikání účetní jednotky: 

Podpisový záznam: 

13

38

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

Skutečnost v účetním období

1 5542 516

Q. 49 5 430

46Převod finančních výnosů

P. 47Převod finančních nákladů

     X. 42

    XII.

O. 45Ostatní finanční náklady

Ostatní finanční výnosy 1    XI. 44

1 621N. 43 1 521Nákladové úroky

K.

37Výnosové úroky

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

L. 40

     IX. 39

M. 41

Prodané cenné papíry a podíly

    VII. 3.

sledovaném 
i)

1

Náklady z finančního majetku

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

TEXT            

b

34

    VIII. 37Výnosy z krátkodobého finančního majetku

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů    VII. 2. 35

Číslo 
řádku

c

     VI.

36

33

    VII. 1.
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních
jednotkách pod podstatným vlivem

    VII.

J.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

minulém 
ii)

2

32

31

Označení

a

Q. 2.

50 4 366

1 064

52 16 312

 - odložená

 - splatnáQ. 1.

51

    XIII. 53 8 8Mimořádné výnosy

     **

S. 1.

S.

54 -647Mimořádné náklady 73

55

R.

S. 2. 57

T.

58 655

     **** 61 22 396

6.9.2011

akciová společnost

     *

3 994

     *** 3 122

59

 - odložená

 - splatná

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, realitní činnost

-3 162

56

-65

473

399

872

3 188

60 16 967

     * 48 -4 000



Zpracováno v souladu s vyhláškou

č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

v plném rozsahu

ke dni

IČ

26792770

AKTIVA CELKEM                        (ř. 02 + 03 + 31 + 63)

Dlouhodobý majetek                                  (ř. 04 + 13 + 23)

Dlouhodobý nehmotný majetek                          (ř. 05 až 12)

Dlouhodobý hmotný majetek                             (ř. 14 až 22)

Dlouhodobý finanční majetek                            (ř. 24 až 30)

Společnost přešla během účetního období dle § 3 zákona č. 563/1991 Sb. z kalendářního na hospodářský rok. Přechodné účetní obodobí tedy trvá od 1.1.2010 do 30.4.2011

1) Běžné účetní období 1.1.2010-30.4.2011

2) Minulé úč. období 1.1.2009-31.12.2009

Označení

a

Číslo 
řádku

c

Brutto

1

AKTIVA            

b

Minulé úč. období 
2)

Netto

4

Netto

3

Korekce

2

Běžné účetní období 1)

718 00

Sídlo, bydliště nebo místo

podnikání účetní jednotky

Vratimovská 624/11
Ostrava Kunčičky

30.4.2011

ROZVAHA

(v celých tisících Kč)
Obchodní firma nebo jiný 

název účetní jednotky

HOMOLA a.s.

189 039

14

007

008

14

72 743

844

001

002

235

3.

2.

A.

B. I.        1.

B. I.   

B.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

005

B. II.       1.

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Pozemky

6.

7.

8.

B. II.

43

003

004

Software

235

858

006

4.

5.

Ocenitelná práva

Goodwill 

Zřizovací výdaje

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

200 585

188 324 66 737 121 587 117 616

261 782

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

43624 609

187 165 65 793 121 372 117 373

15 595 15 595 10 803

124 484 35 273 89 211 78 636

32 055 26 007 6 048 4 108

95 95 95

5 705 5 705 18 193

9 231 4 513 4 718 5 539

300 100 200 200

300 100 200 200

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

5.

6.

7.

B. III.

B. III.      1.

2.

3.

4.

Stavby

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

Pěstitelské celky trvalých porostů

Dospělá zvířata a jejich skupiny

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 

Podíly v ovládaných a řízených osobách

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

023

024

025

026

Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv

Jiný dlouhodobý finanční majetek

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

029

030

027

028



Oběžná aktiva                                   (ř. 32 + 39 + 48 + 58)

Zásoby                                                         (ř. 33 až 38)

Dlouhodobé pohledávky                                   (ř. 40 až 47)

Krátkodobé pohledávky                                   (ř. 49 až 57)

Krátkodobý finanční majetek                            (ř. 59 až 62)

Časové rozlišení                                             (ř. 64 až 66)

Společnost přešla během účetního období dle § 3 zákona č. 563/1991 Sb. z kalendářního na hospodářský rok. Přechodné účetní obodobí tedy trvá od 1.1.2010 do 30.4.2011

1) Běžné účetní období 1.1.2010-30.4.2011

2) Minulé úč. období 1.1.2009-31.12.2009

Materiál

032

Označení

a

AKTIVA            

b

Číslo 
řádku

c

031

Běžné účetní období 1) Minulé úč. období 
2)

Brutto

1

Korekce

2

Netto

3

Netto

4

82 216

10 774 10 774 6 834

72 911 6 006 66 905

2 849 2 849 6 617

034 7 923 7 923 217

033

Zboží

Nedokončená výroba a polotovary

038

035

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 2 2

Výrobky

2 614

2 614 2 614

Poskytnuté zálohy na zásoby

037

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041

C.  II.

Pohledávky z obchodních vztahů 040 2 614

039

C.  II.      1.

3. Pohledávky - podstatný vliv 042

044

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 043

6. Dohadné účty aktivní 045

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

7. Jiné pohledávky 046

C.  III.      1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 27 131 6 006

8. Odložená daňová pohledávka 047

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050

C.  III. 048 33 146 6 006 27 140 64 353

61 984

3. Pohledávky - podstatný vliv 051

21 125

136

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 052

2.

854

056

6. Stát - daňové pohledávky 054 2 5822 582

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 872

51

9. Jiné pohledávky 057 1 932 1 932

1 244

257

055

457

153 171

058 26 376

1 244

C.  IV.

2. Účty v bankách 060

C.  IV.     1. Peníze

26 223

257

2.

26 223

26 376 11 029

153

6.

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061

059

10 858

8. Dohadné účty aktivní

062

D.  I. 063 548 548 753

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

D.  I.       1. Náklady příštích období 064 438 438

066 110 110

643

2. Komplexní náklady příštích období 065

110

C.

C.  I.

C.  I.       1.

2.

3.

4.

5.

3. Příjmy příštích období



PASIVA CELKEM                          (ř. 68 + 86 + 119)

Vlastní kapitál                              (ř. 69 + 73 + 79 + 82 + 85)

Základní kapitál                                               (ř. 70 až 72)

Kapitálové fondy                                             (ř. 74 až 78)

(ř. 80 + 81)

Výsledek hospodaření minulých let                      (ř. 83 + 84)

Cizí zdroje                                       (ř. 87 + 92 + 103 + 115)

Rezervy                                                         (ř. 88 až 91)

Dlouhodobé závazky                                      (ř. 93 až 102)

Společnost přešla během účetního období dle § 3 zákona č. 563/1991 Sb. z kalendářního na hospodářský rok. Přechodné účetní obodobí tedy trvá od 1.1.2010 do 30.4.2011

1) Běžné účetní období 1.1.2010-30.4.2011

2) Minulé úč. období 1.1.2009-31.12.2009

A.  III. 079 1 934 1 778

Označení

a

PASIVA            

b

Číslo 
řádku

c

A. 068

073

076

5. Rozdíly z přeměn společností

Emisní ážio 074A.  II.      1.

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností

072

A.  II.

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)

A.  I. 069

4. 077

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 

078

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 

Neuhrazená ztráta minulých let 084

A.  III.      1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 080

2. Statutární a ostatní fondy 081

A.  V.
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

085

A.  IV. 082 32 829

A.  IV.    1. Nerozdělený zisk minulých let 083

2.

B. 086

B.  I. 087

B.  I.       1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 088

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 089

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

B.  II. 092

Dohadné účty pasivní

094

3. Rezerva na daň z příjmů 090

4. Ostatní rezervy 091

B.  II.       1. Závazky z obchodních vztahů 093

2.

5.

3. Závazky - podstatný vliv 095

096

7. 099

100

10.

6. Vydané dluhopisy 098

9.

8.

Závazky - ovládající a řídící osoba

2 131

Jiné závazky 101

Dlouhodobé přijaté zálohy 097

Odložený daňový závazek

Dlouhodobé směnky k úhradě

3 122

115 561

10 053

2 131

86 536

15 079

102

93

1 778

93

29 863

29 863

3 195

10 053

32 829

16 967

15 079

1 934

93

93

067

2. Ostatní kapitálové fondy 075

2.

47 900

47 900A.  I.       1. Základní kapitál 070

071

3. Změny základního kapitálu 

Běžné 

účetní období 1)

5

Minulé

účetní období 2)

6

189 039 200 585

99 723 82 756

47 900

47 900

3 195



Krátkodobé závazky                                     (ř. 104 až 114)

Bankovní úvěry a výpomoci                         (ř. 116 až 118)

Časové rozlišení                                           (ř. 120 + 121)

C.  I.       1.

Společnost přešla během účetního období dle § 3 zákona č. 563/1991 Sb. z kalendářního na hospodářský rok. Přechodné účetní obodobí tedy trvá od 1.1.2010 do 30.4.2011

1) Běžné účetní období 1.1.2010-30.4.2011

2) Minulé úč. období 1.1.2009-31.12.2009

Sestaveno dne: 

Právní forma účetní jednotky: 

Předmět podnikání účetní jednotky: 

Podpisový záznam: 

34 359B.  IV. 115 16 428

3 8501 837

B.  IV.     1. Bankovní úvěry dlouhodobé 116 16 428

11. Jiné závazky 114

Dohadné účty pasivní

9. Vydané dluhopisy

10.

112

113

3 4318. Krátkodobé přijaté zálohy 111

1 1892 510

5 125

109

5. Závazky k zaměstnancům 108

1 1267. Stát - daňové závazky a dotace 110 4 305

1 177 1 0046. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

4.

1 9481 974

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 107

3. Závazky - podstatný vliv 106

Označení

a

PASIVA            

b

Číslo 
řádku

c

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 105

B.  III.      1. Závazky z obchodních vztahů 104

B.  III. 103

2. Krátkodobé bankovní úvěry 117

Minulé

účetní období 2)

6

51 835

34 908

69 018

56 471

C.  I. 119 2 779

3. Krátkodobé finanční výpomoci 118

286Výdaje příštích období 120 574

2 268

20 976

13 383

Běžné 

účetní období 1)

5

2.

6.9.2011

akciová společnost

Výnosy příštích období 121 2 205 1 983

montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, realitní činnost



DI�: CZ 26792770 

P�íloha k ú�etní záv�rce 
K 30.4.2011 (v tis. K�) 

(Podle Vyhlášky �.500/2002 Sb.) 

P�íloha k ú�etní záv�rce v plném rozsahu:                    ANO  

�l. I. – Obecné údaje 

1) Název ú�etní jednotky:          HOMOLA a.s.                                           
     Sídlo:                                       Vratimovská 624/11, Ostrava - Kun�i�ky 
     I�O:                                        26792770 
     Právní forma:                        akciová spole�nost
     Datum vzniku:                       13.ledna 2003 
     P�edm�t �innosti:                  Realitní �innost;  Velkoobchod;  Záme�nictví;  Vodoinstalatérství, topená�ství; 

Výroba kovových konstrukcí, kotl�, t�les a kontejner�; Montáž, opravy, revize   
a zkoušky vyhrazených plynových za�ízení a pln�ní nádob plyny; Provád�ní 
staveb, jejich zm�n a odstra�ování; Výkon zem�m��i�ských �inností; 
Projektová �innost ve výstavb�  

Osoby s podílem v�tším než 20% na základním kapitálu 

Jméno osoby Výše vkladu v % 
Mojmír Homola 100 

Zm�ny v obchodním rejst�íku:                       ANO                              NE                      

Spole�nost p�ešla b�hem ú�etního období dle § 3 zákona �.563/1991 Sb.  z  kalendá�ního na hospodá�ský rok. 
P�echodné ú�etní období  tedy trvá od 1.1.2010 do 30.4.2011. 



Organiza�ní struktura: 



Zm�ny organiza�ní struktury:                        ANO                              NE                     Dopln�k �.  

�lenové statutárních orgán�: p�edseda p�edstavenstva: Mojmír Homola, r.�. 590808/0035 
    místop�edseda p�edstavenstva: Michal Homola, r.�. 870831/5990  
      �len p�edstavenstva: Ond�ej Homola, r.�. 850421/6017 

�lenové dozor�ích orgán�: p�edseda: Marie Zhorelová, r.�. 625529/1867 
    �len: Ing. Vladimír B�lohoubek, r.�. 570503/2333  
    �len: Mgr.Martina Homolová, r.�. 825701/5558 

  

2) Ú�etní jednotka má v�tší než 20% podíl na základ. kapitálu jiných spole�nostech:               ANO 

Název a sídlo Podíl na základním 
kapitálu 

Podíl na základním 
kapitálu  
v % 

Vlastní kapitál HV za rok 

Absolutn�
Smvi,s.r.o. 600  100 -360         -8 
ELTEM servis, s.r.o. 200 100  934       497 

      
     

                                               
Ovládací smlouva uzav�ena:                                ANO                                   NE                     Dopln�k �.  

Smlouva o p�evodu zisku uzav�ena:                    ANO                                   NE                     Dopln�k �.  

Dohody mezi spole�níky 
o rozhodovacím právu uzav�eny:                         ANO                                   NE                     Dopln�k �.  

3) Pr�m�rný po�et zam�stnanc� b�hem ú�etního období a osobní náklady: 

Ukazatel Zam�stnanc� celkem Z toho �ídící 
1. Pr�m�rný po�et zam�stnanc�         93         6 
2. Mzdové náklady (521, 522)                         41 872 5 667 
3. Odm�ny �len�m orgán� (523)   
4. Nákl. na soc. zab. (524,525,526) 13 904                          1 927 
5. Sociální náklady                           2 716                             276 
6. Ostat. nákl celkem sou�et 2až 5                         58 492                          7 870 

) 



4) Výše p�j�ek, úv�r�, záruk a ostatních pln�ní spole�ník�m, akcioná��m, �len�m statutárních, dozor�ích 
a �ídících orgán�: 

Druh pln�ní Statutárním Dozor�ím �ídícím Spole�ník. akcioná��m
Vyplacené odm�ny      
Vyplacené zálohy      
Poskytnuté úv�ry      
Poskytnuté p�j�ky            
Jiné pohledávky      
Poskytnuté záruky      
Bezplatné užívání aut      
Záp�j�ky      
D�chodové pojišt�ní      
Ostatní pln�ní      

Rozpis p�j�ek a úv�r�: 
Kategorie osob Výše Úrok.  sazba Hlavní podmínky Poskytnutá zajišt�ní 
      
     
     
     

�l. II. – Informace o ú�etních metodách a obecných ú�etních zásadách 
 a zp�sobech oce�ování 

1) Zp�soby ocen�ní:
P�i ú�tování zásob postupovala jednotka dle „Postup� ú�tování „  - ú�. T�. 1, �l.2 
              
             zp�sobem A                               zp�sobem B 

a) Zásady oce�ování zásob
aa) nakupované zásoby                                jednotka nakupovala zásoby:            ANO              NE 

     Oce�ování zásob se uskute��ovalo podle § 25, odst. 1c, zákona �. 563/1991 Sb. po�izovacími cenami, 
které p�edstavují cenu po�ízení  a náklady s po�ízením související. Náklady související s po�ízením zásob se: 

       - p�i p�íjmu na sklad rozpo�ítaly s cenou po�ízení na jednotku po�ízené zásoby 

       - se rozd�lily v analytické evidenci na cenu po�ízení a na náklady s po�ízením související (dle „Postup�    
        ú�tování – ú�.t�. 1, �l. IV odst. 3). P�i vyskladn�ní zásob se tyto náklady rozpoušt�jí do ceny prodaných   
        nebo spot�ebovaných zásob podle zp�sobu závazn� stanoveném ve vnit�ním p�edpise ú�etní jednotky. 

       - po�izovací cena se v analytické evidenci rozd�lila na p�edem stanovenou cenu po�ízení a odchylku od   
        skute�né ceny po�ízení (ú�. T�. 1, �l. IV odst. 3). P�i vyskladn�ní zásob se tato odchylka rozpouští   
        zp�sobem závazn� stanoveným  jednotkou ve vnit�ním p�edpise. 

        - popis nebo odvolávka na dopln�k: 



  ab)  Zásoby vytvo�ené ve vlastní režii:                                   ANO                                 NE 

Zásoby vytvo�ené vlastní �inností se oce�ují podle § 25, odst. 1-d, zákona �. 563/1991 Sb., vlastními náklady: 

                              
              - podle skute�né výše náklad� ve složení: - p�ímé náklady 

  - �ást nep�ímých náklad�, souvisejících s touto �inností 
  - ………………………………………………………… 

               - podle operativních (plánovaných) kalkulací 

             
               - oce�ování zásob vlastní výroby dle popisu nebo dopl�ku: 

b) Oce�ování DHM a DNM vytvo�eného vlastní �inností:

     ba) Tvorba DHM    Jednotka vytvá�ela DHM vlastní �inností:                 ANO                 NE 

DHM vytvá�ený vlastní �inností oce�ovala jednotka podle §25, odst. 1-b) zákona �. 563/1991 Sb., vlastními 
náklady ve složení:  -  p�ímé náklady 
                                 -  nep�ímé náklady (výrobní režie) související s vytvo�ením DHM 
                                 -  nep�ímé náklady správního charakteru (správní režie ) 
                                 -  jinak dopln�k �. ………………………………………………. 
    
bb) Tvorba DNM   Jednotka vytvá�ela DNM vlastní �inností:                 ANO                 NE 

DNM vytvo�ený vlastní �inností oce�ovala jednotka podle § 25, odst. 1-i) zákona �. 563/1991 Sb., vlastními 
náklady (nebo reproduk�ními cenami) ve složení: 
                               -  p�ímé náklady 
                               -  nep�ímé náklady (výrobní náklady) 
                               -  správní režie 
                               -  jinak dopln�k �. ………………………………………………. 

c) Ocen�ní cenných papír� a majetkových ú�astí: 
     Jednotka v b�žném roce vlastnila cenné papíry z ú�asti:                         ANO                NE
     Cenné papíry a majetkové ú�asti byly ocen�ny dle § 25, odst. 1-f) zákona �. 563/1991 Sb., po�izovacími 
cenami. 

     Bližší popis, dopln�k:          
                                                    ANO                  NE 

d) Ocen�ní p�íchovk� a p�ír�stk� zví�at:
      Jednotka v b�žném roce oce�ovala p�íchovky a p�ír�stky zví�at:                   ANO               NE 

      Ocen�ní dle § 25. odst. 1-j) provedeno: 
                                  -  vlastními náklady 
                                  -  reproduk�ními po�izovacími náklady 
                                  -  jinak dopln�k �. ……………………………………………… 



2) Zp�sob stanovení reproduk�ní ceny: 

Jednotka v pr�b�hu ú�etního období po�izovala majetek ocen�ný po�izovací reproduk�ní cenou: 
                                               
                                             ANO                 NE 

Zp�sob stanovení reproduk�ní po�izovací ceny (ROC) majetku takto ocen�ného: 
Druh majetku Zp�sob stanovení ROC 

3) Vedlejší po�izovací náklady u zásob: 
a) Druhy vedlejších náklad� souvisejících s po�ízením, které jednotka zahrnovala do po�izovacích cen a   
        kupovaných zásob:                dopravné                         clo 
                                                        provize                           ostatní 
                                                        pojistné 

b) Složky náklad�, které jsou zahrnovány do cen zásob stanovených na úrovni vlastních náklad�: 

4) V ú�etní jednotce se v pr�b�hu roku zm�nily zp�soby: nezm�nily…………….. 
                oce�ování                         postupy ú�tování 
                odepisování                      uspo�ádání položek ú�etní uzáv�rky 

Druh zm�ny Obsahové vymezení zm�ny 
D�vod zm�ny 

Vliv zm�ny na X) Pen�žní vyjád�ení vlivu 
v tis. K�

    
    
    
X) uvádí se vliv zm�ny ( + zvýšení, - snížení) na n�kterou ze t�í složek: majetek (+M, -M), závazky (+Z, -Z), hospodá�ský výsledek (+HV, 
- HV) 

5) Opravné položky 
V pr�b�hu roku jednotka tvo�ila opravné položky majetku:                     ANO                                NE 

Druh opravné položky Zp�sob jejího stanovení Zdroj informace pro stanovení 
výšky opravné položky 

Opravná položka k majetku Oce�ovací rozdíl Ú�etní evidence 
Opravná položka k pohledávkám Dle doby splatnosti Ú�etní evidence 
Opravná položka k finan�nímu 
majetku 

 Ú�etní evidence 

   
   

                                   
- viz dopln�k �. ………………………………………………. 



6) Odpisový plán 
Zp�soby sestavení odpisového plánu pro dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a použité odpisované 
metody p�i stanovení ú�etních odpis�: 
            Odpis. plán ú�etních odpis� DHM a DNM jednotka vydala vnit�ním p�edpisem, který vycházel  
   X      z p�edpokládaného opot�ebení za�azovaného majetku odpovídajícím b�žným podmínkám jeho  
             používání. Ú�etní a da�ové odpisy jednotky se nerovnají. 

U veškerého nemovitého majetku a veškerého majetku po�ízeného po 1.1.2006 se ú�etní odpisy nerovnají 

odpis�m da�ovým.U ostatního majetku se odpisy da�ové rovnají odpis�m ú�etním. 

      
Odpis.plán ú�etních odpis� DHM jednotka vydala vnit�ním p�edpisem tak,že za základ  vzala         
metody   používané p�i vy�íslování da�ových odpis�.Da�ové a ú�etní odpisy jednotky se rovnají.
  
Odpis.plán ú�etních odpis� DNM vycházel z toho,že vzal za základ zp�sob  odpisování podle   
ú�etních odpis�. Da�ové a ú�etní odpisy DNM se rovnají.   

  
Odpis. plán-ú�etní odpisy se rovnají da�ovým ,z d�vodu p�echodu ú�etnictví z FO na a.s., a.s. 
pokra�uje v již zapo�atém zp�sobu odpisování u FO.Tímto jsme cht�li p�edejít k chybám vzniklých 
odlišným zp�sobem odpisování. 

            Použitý systém odpisování drobného dlouhodobého majetku 

Drobný dlouhodobý majetek do 40 000,-K� je p�istupováno k n�mu jako k zásobám-ú�tován p�ímo do spot�eby. 

7) P�epo�et  údaj� v cizích m�nách na �eskou m�nu 
Ú�etní jednotka ú�tovala b�hem roku o majetku a závazcích v cizí m�n�:                  ANO                 NE 

a) zp�sob uplatn�ní p�i p�epo�tu údaj� v cizích m�nách na K� v okamžiku uskute�n�ní ú�etního p�ípadu dle 
§ 24, odst. 2 zákona �. 563/1991 Sb. 

b)  Údaje v cizí m�n� se p�epo�etly uvedenými kurzy k 31. 12. daného roku:              ANO                       NE 

8) Stanovení reálné hodnoty u majetku a závazk�
Ú�etní jednotka stanovila v souladu se zákonem reálnou hodnotu u majetku             ANO                  NE 

        a závazk�  

�l. III. – Dopl�ující informace k rozvaze a k výkazu zisk� a ztrát 

1) Hmotný a nehmotný majetek: 

a) Rozpis samostatných movitých v�cí a nehmotného investi�ního majetku: 
Hlavní skupiny Po�izovací cena v tis. K� Oprávky v tis. K�

Dlouhodobý nehmotný majetek        858       844 
Dlouhodobý hmotný majetek 187 165 65 793 

   
   

b) Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze v po�izovacích cenách (nap�. p�edm�ty dlouhodobé 
spot�eby do 10 000,- K� )

Druh majetku Hodnota v tis. K�



c) P�ehled nejd�ležit�jších p�ír�stk� a úbytk� dlouhodobého majetku: 

Majetková skupina V po�izovacích 
Cenách 

V z�statkových 
Cenách 

Na po�. ú�. období Na konci ú�. období Na po�. ú�. období Na konci ú�. období
Samost. movité v�ci 31 256 32 055 4 108  6 048 

Pozemky 10 803 15 595            10 803 15 595 
Stavby          107 979          124 484            78 636  89 211 

d) Majetek zatížený zástavním právem, v�cná b�emena u nemovitostí: 
                             ANO                   NE  

Jednotka vlastní takto zatížený majetek: 
Druh a up�esn�ní majetku Povaha a funkce zatížení 

Nemovitosti v areálu Pr�myslového centra v Ostrav�
Kun�i�kách 

Ru�ení bance u investi�ního �v�ru 

e) Majetek v operativním pronájmu, leasing
Jednotka má majetek v pronájmu:                          ANO                  NE 

Druh majetku Zahájení nájmu Celková cena Splátky 
vyú�tované 

celkem   

Splátky 
vyú�tované 

v roce 

Ukon�ení, 
p�evod  

Užitkové autom.Škoda 2007    582     582   97  06/2010 
Nákladní autom. Tatra 2007 2 914           2 914            405 05/2010 
Nákl. p�ív�s PANAV 2007    630     630 123 07/2010 

Pojízdné rypadlo 2007 2 042           2 042 170 03/2010 
Pojízdné rypadlo 2007 1 998 1 998 278 05/2010 

Os.aut. Škoda Octavia 2007 1 807  1 807 502 10/2010
Užitk.aut.Š.Roomster 2007    357    357 109 11/2010

Nákl.autom.MAN 2008 2 054     1 267  548   
Nákl.autom.MAN 2008 2 590    1 554 691  

Užitkové autom.Škoda 2008    679    373 181  
Malotraktor  2008    575    278 153  

Nákl.autom.MAN 2009 2 623   1 180 699  
Nákl.autom.MAN 2009 2 623   1 180 699  

Os.aut. Lancia Delta 2009    672   280 179  
Os.aut. Škoda Fabia  2009   304   134  113  
Nákl.autom.MAN 2010 2 513 977 977  
Nákl.autom.MAN 2010 2 518 979 979  

Os.autom. Škoda Fabia 2010    246 123 123  
Trubní fréza  2010    818 375 375  

Os.autom.BMW X 6  2010 1 737  193 193  
      

- dopln�k �. ……………………………………………………………… 

f) Majetek jehož tržní cena je výrazn� vyšší než ocen�ní v ú�etnictví: 
Jednotka vlastní takový majetek:                           ANO                  NE 

Druh majetku Ú�etní hodnota Tržní hodnota Ocen�no dle 
    
    
    

- dopln�k �………………….……………………………… 



g) Majetkové cenné papíry a ú�asti
Jednotka vlastní cenné papíry a ú�asti:                      ANO                  NE 

Charakteristika 
cenného papíru 

Po�et Nominální 
hodnota v K�

Emise Finan�ní výnos Tržní cena 

SMVi, s.r.o.  100 000    
ELTEM servis s.r.o.  200 000    

      
- dopln�k �. ………………………………………………………. 

h) Nepen�žní vklady do obchod. Spole�nosti s rozdílem mezi vstupní cenou a cenou uvedenou v ú�etnictví
Jednotka vlastní takové nepen�žní vklady:                   ANO                 NE 

Spole�nost Popis nepen�žního 
vkladu 

Cena v ú�etnictví Vstupní cena 

    
    
    

- dopln�k �. ……………………………………………………….. 

2)Pohledávky 
a)   Souhrnná výše pohledávek po lh�t� splatnosti:  9 672,- 

                  pohledávky se splatností déle než 5 let:  1 308.-      
b)  Souhrnná výše pohledávek v cizí m�n� v K�:  0       

Rozpis dle m�n 
(m�na) 

     

Souhrn v cizí 
m�n�

     

dopln�k �. …………………………………………………………… 

c) Pohledávky k podnik�m ve skupin� celkem:  
……………………………………………………………………………. 

Podnik Druh pohledávky �ástka Datum splatnosti Splaceno 
SMVI,spol.s r.o. P�j�ka            344 30.11.2011 0 

ELTEM servis,s.r.o. P�j�ka        1 527 30.6.2011 0 
     
     
     
     
     

     

d) Pohledávky kryté podle zástavního práva: 

Popis pohledávky Hodnota Povaha, forma a hodnota zajišt�ní 
Pohledávky z obchodního styku Do výše 100 % 

aktuálního limitu 
revolvingového úv�ru 

Splatné pohledávky z obchodního styku 

   



3) Vlastní kapitál 

a) Popis zm�n vlastního kapitálu
Stavy v minulém ú�etním období Stavy v b�žném ú�etním období Rozdíl b�ž. – min.  období 

Vlastní kapitál 99 723                     16 967 
Z toho:   
Základní kapitál (411) 47 900   0 

Vlastní akcie /-/ (252)   

Emisní ážio (412)                                93                              0   
Ostatní kapitál. Fondy (413)   

Oce�ovací rozdíly (+,-/414 a415)   

Zákonný rezervní fond (421)                           1 934                          156 

Ned�litelný fond (422)   

Statutární a ostatní fondy  
(423, 427, 441)

  

Nerozd�lený zisk minulých let  
(428)

32 829                       2 966 

Neuhrazená ztráta z minulých let 
(/-/ 429) 

        0   0 

Hospodá�ský výsledek za ú�etní 
období 

16 967                     13 845 

b) rozd�lení ú�etního zisku, p�ípadn� zp�sob úhrady ztráty p�edcházejícího ú�. Období

ba)  V b�žném roce jednotka rozd�lila hospodá�ský výsledek – ú�etní zisk z min. ú�etního období následujícím 
zp�sobem: 

Druh p�íd�lu Suma 
Zisk k rozd�lení z minulého období 3 122 
Z toho: 
P�íd�l do zákonného rezervního fondu   156 
P�íd�l na zvýšení základního kapitálu 
P�íd�l do statutárních fond�
P�íd�l do státních fond�
Použití na vyrovnání neuhrazené ztráty z minulých let 
Dividendy spole�ník�
Nerozd�lený zisk minulých let 2 966 
Jiné rozd�lení zisku 



bb)  Jednotka rozhodla o úhrad� ztráty z minulého roku tímto zp�sobem: 

Druh úhrady Suma 
Ztráta z minulého období celkem 
          Z toho: 
Úhrada ztráty z rezervního fondu 
Úhrada ztráty ze statutárních a ostatních fond�
Úhrada ztráty spole�níky 
Úhrada ztráty snížením základního kapitálu 
Úhrada ztráty z nerozd�leného zisku minulých let 
P�evod na nerozd�lenou ztrátu minulých let 
Jiná úhrada ztráty 

c) Základní kapitál

ca) Akciová spole�nost 

Druh akcii 
Po�et 

Nominální 
hodnota 

Nesplacená �ást 
Vkladu 

Lh�ta 
Splatnosti 

Kmenové akcie na 
majitele  - 479 ks 

100 000 0  

    
    
    
    

cb) Spol. s r. o. 

Spole�ník Výše podílu Nesplacená �ást Lh�ta splatnosti 
  

   

   

   

   

   

   

- dopln�k �.:…………………………………………………… 

cc) Družstvo 
�lenské vklady zapsané do obchodního rejst�íku:       
�lenské vklady nezapsané do obchodního rejst�íku: ………………………………………………………………. 
Po�et �len� družstva: ……………………………………………………………………………………………….. 

cd) Ostatní 

4) Závazky 

a) Souhrnná výše závazk� po lh�t� splatnosti :     3 503    

                    závazky se splatností déle než 5 let:     0  

b) Souhrnná výše závazk� v cizí m�n� v K�:         0      
…………………………………………………………………….. 

Rozpis dle m�n 
(m�na) 

     

Souhrn v cizí 
m�n�

     

- Dopln�k �.: …………………………………………………. 



c)Závazky k podnik�m ve skupin� celkem: ……………………………………………………………………… 
Podnik Druh závazku �ástka Datum splatnosti Splaceno 

    
    

     

d)Závazky kryté dle zástavního práva: 
Popis závazku Hodnota Povaha, forma a hodnota zajišt�ní 

   
   

   
e) Závazky neuvedené v ú�etnictví

Subjekt závazku Hodnota závazku Popis závazku 
   
   
   
   

f) Dom�rky splatné dan� z p�íjm� za minulá období:

5) Rezervy zákonné a ostatní 
                    
a) rezervy zákonné 

Druh rezervy 
a její ozna�ení 

Po�áte�ní stav
k 1. 1.

Tvorba �erpání Kone�ný stav
k 30. 4. 

Rezerva na opravu HIM 10 053 5 026 0 15 079 
    

     

b) rezervy ostatní 
Druh rezervy 
a její ozna�ení 

Po�áte�ní stav
k 1. 1. 

Tvorba �erpání Kone�ný stav
k 31. 12. 

     

     

     

6) Dlouhodobé a krátkodobé bankovní úv�ry 
                   
Poskytovatel Výše Úroková sazba Zajišt�ní 
�eská spo�itelna         3 000 3,3% + referen�ní s.CB Zástava nemovitostmi 
�eská spo�itelna      11 670  1,75 % + PRIBOR Zástava nemovitostmi 
�SOB          259 8,2 %  Zajiš�ovací  p�evod práva 
SG Equipment Finance          987 1,23% + PRIBOR 3M Zajiš�ovací  p�evod práva 
ŠkoFIN         340 7,44 %  Zajiš�ovací  p�evod práva 
�SOB         172 5,4 % Zajiš�ovací  p�evod práva 

7) Odložený da�ový závazek nebo pohledávka: odložený da�ový závazek  3 195 

8) Dotace na investi�ní a provozní ú�ely: Spole�nost v daném období obdržela dotaci  od ministersva práce a 
sociálních v�cí ve výši  2 768 279,- K� v rámci projektu „ komplexní vzd�lávání a zvyšování adaptability 
zam�stnanc� spole�nosti HOMOLA a.s. jako nástroj zmírn�ní dopad� hospodá�ské krize ".  



9) Výnosy z b�žné �innosti podle hlavních �inností jednotky 
�len�ní na tuzemsko a zahrani�í 

Druh výnosu Hodnota v tis. K�
Tuzemsko                                   Zahrani�í 

1. Výnosy z b�žné �innosti           302 873  
   1.1. Tržby z prodeje zboží                  219 
   1.2. Tržby z prodeje vlastních výrobk�        0  
   1.3. Tržby z prodeje služeb           273 147  
   1.4. Ostatní provozní �innosti             29 462  
   1.5. Finan�ní výnosy 37  
2. Mimo�ádné výnosy   8  

Výnosy celkem           302 873  

10) Celkové výdaje vynaložené na výzkum a vývoj 

Za ú�etní období jednotka vynaložila na výzkum a vývoj:   0 K�

Významné události  vzniklé mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení ú�etní záv�rky… 

            ANO 

            NE 

�l. IV. – P�ehled o závazcích týkajících se státu 

Závazky pojistného na sociální zabezpe�ení a p�ísp�vku na státní politiku zam�stnanosti k 30.4.2011  
    823 790,- K� – zaplaceno 16.5.2011 

Závazky na ve�ejné zdravotní pojišt�ní k 30.4.2011 
    353 079,-K� – zaplaceno 16.5.2011 

Závazky v��i finan�nímu ú�adu k 30.4.2011 : 
 Závislá �innost : 297 698,- K� zaplaceno 16.5.2011 
 Srážková da� : 1 500,- K� zaplaceno 16.5.2011 
 DPH: 232 447,-K� – zaplaceno 24.5.2011  
 Silni�ní da� 17 851,- K� – zaplaceno 14.7.2011 
 Da� z nemovitostí 286 603,60 K� – zaplaceno 27.5.2011 

�l. V. – P�ehled o pen�žních tocích ( cash flow ) 

Jednotka sestavuje cash flow:                 ANO     
              
                                                                   NE 

P�ílohu sestavil:  Ing.Ji�í Štverka            
Datum:  6.9.2011                          

       …………………………… 
       Mojmír Homola 
       P�edseda p�edstavenstva                          



Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 
zpracovaná podle ustanovení odst.9 § 66 zákona �.513/1991 Sb.,obchodní zákoník v platném 
zn�ní. 

Zprávu p�edkládá p�edstavenstvo HOMOLA a.s. v souladu s ustanovením § 66a Obchodního 
zákoníku �.513/1991 sb. v platném zn�ní. 

Propojenými osobami jsou ve smyslu výše uvedeného zákona: 

HOMOLA a.s,Vratimovská 624/11,718 00 Ostrava Kun�i�ky 
      p�edm�t podnikání :realitní �innost,velkoobchod,záme�nictví, 

vodoinstalatérství,plynoinstalatérství,výkon zem�m��i�ských        
�inností  
I�O: 26792770 
základní kapitál: 47 900 000,-K�
-100 % akcioná� Mojmír Homola 

Mojmír Homola,Družební 745,725 26 Ostrava Krásné Pole 
rodné.�.: 590808/0035 

                                         Severomoravský vzd�lávací institut s.r.o.,Vratimovská 624/11,718 00  
                                   Ostrava Kun�i�ky 

p�edm�t podnikání :ostatní vzd�lávání, p�íprava a vypracování  
technických návrh�, projektová �innost ve výstavb�
I�O: 63322391 
základní kapitál: 600 000,-K�
-100 % vlastník HOMOLA a.s. 

ELTEM servis s.r.o.,Vratimovská 624/11,718 00 Ostrava Kun�i�ky  
p�edm�t podnikání : montáž,opravy,revize a zkoušky vyhrazených   
plynových za�ízení, projektová �innost ve výstavb�, inženýrská �innost 
ve výstavb�
I�O : 27763315 
základní kapitál: 200 000,-K�
-100 % vlastník HOMOLA a.s. 

            HOMOLA a.s. p�echázela na hospodá�ský rok, rozhodným p�echodným obdobím je 
období od 1.ledna 2010 do 30.dubna 2011. 



Smlouvy uzav�ené mezi propojenými osobami v posledním ú�etním období a poskytnuté  
pln�ní 

- HOMOLA a.s. x  Smvi s.r.o.   

Smlouva o p�j�ce ze dne 1.4.2006 v�etn� dodatku �.1 , 2, 3 a 4 ke smlouv�
ze dne 1.5.2007 , 31.12.2008 ,30.11.2009 a  30.3.2010 - spole�nost 
HOMOLA a.s. poskytla Smvi s.r.o. finan�ní p�j�ku  ve výši 344 488,60 
K�. Tato p�j�ka je splatná 30.11.2011 a slouží výhradn� k vypo�ádání 
závazk�  z obchodního styku. 

HOMOLA a.s. fakturovala Smvi s.r.o. za nájem školících prostor v areálu 
Krásné Pole za období 1.3. -31.8.2011 �ástku ve výši 400 000,- K�.  
( objednávka SR 2011/3 ). 

- HOMOLA a.s. x ELTEM servis s.r.o. 

Smlouva o úv�ru  ze dne 13.9.2010 - HOMOLA a.s. poskytla 
spole�nosti  ELTEM servis s.r.o. úv�r ve výši 1 300 000,- K�. Úv�r byl 
splacen v plné výši dne 22.12.2010 a byl úro�en sjednanou sazbou ve 
výši  5 % p.a. Vypo�tené úroky z tohoto úv�ru �iní 15 806,49 K�.  

Smlouva o p�j�ce �.1/2011 ze dne 7.3.2011 v�. dodatku �.1 ze dne  
30.4.2011- HOMOLA a.s. poskytla spole�nosti  ELTEM servis s.r.o. 
finan�ní p�j�ku ve výši  1.500.000,-K�. P�j�ka je splatná 30.6.2011 a je 
úro�ena sjednanou sazbou ve výši  5 % p.a. Vypo�tené úroky  z  této 
p�j�ky k 30.4.2011 �iní 11 095,89 K�.  

Spole�nost HOMOLA a.s.fakturovala v pr�b�hu období 1.1.2010 -
30.4.2011 spole�nosti ELTEM servis s.r.o. :  

  - nájem nebytových prostor v�.služeb v období 1.1.-31.12.2010 
  57 238,80 K� ( Smlouva o nájmu nebytových prostor �.19/Cha-2008 ). 

- refakturaci náklad� za telefonní hovory ve výši 38 564,10 K�

- pronájem užitkového vozidla Škoda pick up,v�.refakturace náklad� za 
pohonné hmoty 67 731,40 K� ( objednávka FP 2010/53 ) 

- zajišt�ní provozu technického za�ízení na plynovodu K�SA – KSV a 
ocelového potrubí energomost p�es �eku Ostravici  987 774,- K�

   ( smlouva o poskytování služeb �.u objednatele 7/Ju/2007,�.u 
poskytovatele 174/Ho-2007 ze dne 30.8.2007 ) 

- provedené stavební práce v lokalit� Oderský  v celkové výši 54 280,-  
K� ( objednávka FP 2010/5 ze dne 15.3.2010) 



- provedené geodetické práce v lokalitách Hrušov,Krásné Pole,Oderský 
a Bernatice v celkové výši 66 100,- K�  

   ( celoro�ní objednávka FP 2011/11) 

Spole�nost ELTEM servis s.r.o.fakturovala v pr�b�hu období 1.1.2010-
30.4.2011 spole�nosti HOMOLA a.s.: 

 - pomocné a úklidové práce v areálu Pr�myslového centra v celkové 
výši 171 000,- K� ( Smlouva 2010/022/O-52 ze dne 3.1.2010 ). 

 - dodávku stavebního materialu – št�rkopísku,sloužícího k opravám v 
areálu Pr�myslového centra ve výši 1 500,- K� . 

 - dodávku stavebního materialu – št�rkopísku,sloužícího k realizaci 
provád�ných stavebních akcí (plynovodní napojení jam Dukla, 
p�eložka VTL P�íbor, sil.I/56 Ostrava prodl.Místecká,rozvody tepla a 
chladu Nová Karolina ) ve výši 761 050,- K�. 

   (objednávky SB 2010/345,SB 2010/346,SB 2010/317 a SB 2010/347) 

-  uložení stavebního odpadu ( betonu a zeminy ) p�i realizaci 
provád�né stavební akce ( plynovodní napojení jam Dukla ) ve výši 
31 110,- K�. 

   (objednávka SB 2010/337) 

 - reklamní a propaga�ní �innost  ve výši 17 900,- 
   ( objednávka SR 2010/206 ) 

 - výrobu a dodávku 2 ks razítek ve výši 730,- K�

   

- HOMOLA a.s. x Mojmír Homola 

Spole�nost HOMOLA a.s.fakturovala v pr�b�hu období 1.1.2010-
30.4.2011 Mojmíru Homolovi: 

- úklidové služby v objektu bytovky-Kr.Pole,ul P�edvrší za období  
  1-12/2010 ve výši 14 352,- K� ( objednávka 1/2010 ze dne 4.1.2010 ). 

- zpracování ú�etnictví za období 1-12/2010 ve výši 24 300,- K�

- refakturace za dodávku materialu ( odvlh�ova�e )  a služeb  
   ( instalace vodom�r�, oprava osv�tlení ) v objektu bytovky v Ostrav�  
   Krásném Poli na ul.P�edvrší v celkové výši 6 748,- K�



Mojmír Homola fakturoval v pr�b�hu období 1.1.2010-30.4.2011       
spole�nosti HOMOLA a.s.: 

 - nájem nebytových prostor v�etn� služeb – archívu v suterénu objektu 
bytovky v Ostrav� Krásném Poli na ul.P�edvrší za období 1-12/2010 
ve výši 47 571,25 K� . 

    ( Sml.o nájmu nebyt.prostor �.2010/064/0-188 ze dne 28.12.2009 ). 

   Mojmír Homola poskytl HOMOLA a.s. finan�ní p�j�ku v celkové  
výši 1 879 418,13 K� ( smlouva o p�j�ce ze dne 15.1.2009 v�.dodatku �.1 
ze dne 30.4.2011). Tato p�j�ka je úro�ena úrokovou sazbou 8,20 % p.a. 

   HOMOLA a.s. si pronajímá od Mojmíra Homoly budovu �.p.P�edvrší 559, 
Ostrava Krásné Pole na parcele �.825, sloužící jako sídlo vedení spole�nosti 
za ro�ní nájemné 736 200,- K�, odpovídající výši obvyklého nájmu. 
( smlouva �.207/Ho – 2004 )  

Veškerá pln�ní byla fakturována v b�žných cenách . 

    Všechna pln�ní byla uskute�n�na za obvyklých obchodních podmínek a 
spole�nosti HOMOLA a.s. nevznikla z výše uvedených pln�ní žádná 
majetková újma. 

V Ostrav� dne  29.7.2011 


