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Výroční zpráva za rok 2017 
(podle § 21 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví) 

 

 

1.  Základní údaje o společnosti 
 

Název:   Skládka Hraničky, spol. s r.o. 

 

Zapsána:  V obchodním rejstříku dne 16. 4.1999, vedeném Krajským soudem  

v Brně, oddíl C, vložka 33663 

  

Sídlo společnosti: Masarykova 200, 696 11 Mutěnice 

 

Předmět podnikání: Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

   Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského  

zákona 

 

Statutární orgán: Petr Blaha, DiS. – jednatel společnosti 

 

IČ:    25561405 

DIČ:   CZ25561405 

Banka:   ČSOB, a.s. 

Bankovní spojení: 154361730/0300 

   175177510/0300 (stř. ČOV) 

 

Vlastník:  Obec Mutěnice (100%) 

 

 

2. Změny v orgánech společnosti 
 

Ve vedení společnosti Skládka Hraničky, spol. s r.o. nedošlo v roce 2017 ke změně v 

dozorčí radě. Od 10. prosince 2014 je dozorčí rada devítičlenná.  

 

Předsedkyně dozorčí rady: 

Zdeňka Puškelová 

 

Členové dozorčí rady: 

František Dubina 

Ing. Petr Plchut 

Marek Ištvánek 

 Mgr. Naděžda Horáková 

 Štěpán Krpálek 

 Jaroslav Brožovič 
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 Přemysl Rozehnal 

 Bc. Josef Vagunda – Drgáč 

 

 

3. Představení společnosti 
 

Společnost Skládka Hraničky, spol. s r.o. byla založena za účelem provozování 

skládky tuhého komunálního odpadu v Mutěnicích, nacházející se v lokalitě zvané Hraničky. 

Původně skládku (do roku 1999) provozovala obec Mutěnice a sloužila zejména pro ukládání 

odpadů ze svazku obcí zvaných Jihovýchod. Největším sídlem tohoto svazku je město 

Hodonín. Později po uzavření řady skládek se okruh obcí využívající skládku v Mutěnicích 

rozšířil až na Horňácko, tedy oblast v okolí Velké nad Veličkou. 

Postupem času společnost pod svá bedra převzala provozování kanalizace, 

přečerpávacích stanic a ČOV v Mutěnicích a tak 1. 1. 2002 vzniklo stř. 02 – ČOV. V roce 

2003 vzniklo stř. 03 – Technické služby. Náplní tohoto střediska je provádění technických 

služeb obce Mutěnice spočívající v celé škále služeb od údržby zeleně a veřejných 

prostranství až po drobné stavební práce. Toto středisko je velmi dobře technicky vybaveno. 

  

V roce 2009 byla zejména díky dotaci ze SFŽP obcí Mutěnice vybudována v areálu 

skládky v Hraničkách kompostárna a sběrný dvůr. V roce 2014 bylo dokončeno překladiště 

TKO, které rovněž vybudovala obec Mutěnice a i financování tohoto zařízení bylo částečně 

pokryto dotacemi. Překladiště bylo vybudováno v souladu s plány odpadového hospodářství 

ČR a Jihomoravského kraje, které před skládkování řadí nejen materiálové využití odpadů, ale 

i jeho energetické využití. K tomu dochází ve spalovně SAKO v Brně, kam se komunální 

odpad z překladiště převáží. Část odpadu tak nekončí na skládce, ale je energeticky využitý ve 

spalovně. Provozování všech těchto zařízení bylo rovněž svěřeno společnosti Skládka 

Hraničky, spol. s r.o. a rozšířilo tak činnost stř. 01 – Skládka. V roce 2017 tak bylo odvezeno 

do spalovny celkem 5.145,74 tun komunálního odpadu, který by jinak skončil „nevyužit“ na 

skládce. Za celou dobu fungování překladiště je to dokonce již přes 12.000 tun! 

 

 

4. Personální obsazení 
 

Skládka Hraničky, spol. s r.o. je personálně dostatečně stabilizovaná a dlouhodobě řeší 

pouze jednotlivé změny, z toho ve většině případů z důvodu odchodu zaměstnanců do 

starobního důchodu. Ve třech střediscích, které společnost provozuje, je tento, rovněž ustálený 

poměr pracovníků: 

Středisko 01 – Skládka: 11 stálých zaměstnanců.  

Středisko 02 – Kanalizace a ČOV: 3 stálí zaměstnanci, v měsíci listopadu a prosinci 

byla navíc přijata z důvodu zaškolení nová pracovnice na pozici referentky VH, jelikož 

stávající pracovnici byl ukončen pracovní poměr dohodou k 31.12.2017. 

Středisko 03 – TS: 5 stálých zaměstnanců. Kromě stálých pracovníků nastoupilo 

postupně dalších 8 lidí na dobu určitou v rámci veřejně prospěšných prací z Úřadu práce. 

Bohužel jedna pracovnice byla v dlouhodobé pracovní neschopnosti a jednomu zaměstnanci 

byl ukončen pracovní poměr z důvodu jeho úmrtí. Ostatním byl pracovní poměr ukončen 30. 

11. 2017. Výjimkou byli 3 zaměstnanci, kterým byl poměr prodloužen do 30.4.2018.  

Průměrný přepočtený stav pracovníků v roce 2017 byl 22. 
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Vedení společnosti neřešilo v r. 2017 žádný případ porušení pracovní kázně ani žádný 

pracovní úraz.   

 

 

5. Ekonomické výsledky společnosti 
 

Společnost Skládka Hraničky, spol. s r.o., dosáhla v roce 2017 celkových výnosů ve 

výši 34.592 tis. Kč, což je nárůst oproti r. 2016 o 937 tis. Kč, tedy téměř o 3 %.  Zajímavostí 

je, že k naplnění 100 % plánovaných výnosů scházelo pouze 42 tis., Kč, tedy pouze 0,12 %! 

Nárůst byl způsoben vyššími Tržbami z prodeje služeb, které se podílí na celkových výnosech 

společnosti stejně jako v r. 2016, tedy 94 %. Rozdíl u středisko 02 – ČOV a stř.03 TS oproti 

loňskému roku je minimální (u ČOV je dokonce pokles!), nárůst tržeb u společnosti totiž 

téměř kopíruje stř. 01 - Skládka. U tohoto střediska se jedná o navýšení o 956 tis. Kč, tedy 

více než u celé společnosti.  

Celkové náklady společnosti v r. 2017 činily 34.406 tis. Kč. To znamená rovněž 

meziroční nárůst o 911 tis. Kč. Nejvyšší nákladovou položkou je účet 538 – Ostatní daně a 

poplatky (10.130 tis. Kč) a  518 – Ostatní služby (8.248 tis. Kč). Právě v této položce došlo 

k nejvyššímu nárůstu, kdy se náklady zvedly o 1.024 tis. Kč. Významnou položkou je i 

položka 521 – Mzdové náklady (6.661 tis. Kč). Společnost tak dosáhla zisku před zdaněním 

ve výši 185.576,26 Kč. Jelikož společnosti byla vypočtena nulová daň, jedná se zároveň o 

čistý zisk společnosti za rok 2017.  

 

 

5. 1 Středisko 01 - Skládka 
 

Středisko 01 - Skládka hospodařilo v r. 2017 díky opět výrazně zvýšeným výnosům 

znovu se ziskem, tentokrát ve výši 108 tis. Kč, tedy srovnatelným ziskem z minulého roku. 

Největší položkou zůstaly tržby za likvidaci odpadu na skládce, přestože množství uloženého 

odpadu na skládce je druhé nejnižší za posledních pět let (viz tab. 1). V r. 2017 se podílely na 

celkových výnosech střediska ve výši 76,65 %. Oproti roku 2016, kdy tržby za likvidaci 

odpadu na skládce tvořily dokonce 80 %, se ale snížily na úkor likvidace odpadu na 

překladišti, potažmo ve spalovně SAKO v Brně. Množství odpadu převzatého na překladiště 

TKO a následně odvezeného do spalovny se zvýšil o více než 1.000 tun (viz tab. 2) Zvýšily se 

ale pochopitelně i náklady střediska, nejvýrazněji u položky 518 - Ostatní služby, kde došlo 

k nárůstu oproti předchozímu roku o 1.120 tis. Kč, což nárůst o 19 %. Důvodem jsou opět 

zvýšené náklady na převoz a likvidací odpadu z překladiště na spalovnu SAKO v Brně. 

Nejvyšší nákladovou položkou střediska zůstávají Ostatní daně a poplatky (538). V této 

položce je účtován již zmíněný poplatek za uložení odpadu obci Mutěnice, který činil v r. 

2017 10.108 tis. Kč. Z významnějších položek se naproti tomu opět meziročně snížily 

položky Opravy a udržování (o 14 %), naopak se zvýšily Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku (o 17 %).  
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Tabulka č. 1 

 

Množství odpadů uložených na skládce v letech 2013-2017 
 

Rok Celkem tun 

2013 32.672,94 

2014 32.885,73 

2015 25.923,64 

2016 27.645,93 

2017 27.048,49 
 

 

Tabulka č. 2 

 

Množství odpadů přijatých na překladiště v letech 2015-2017 
 

Rok Celkem tun 

2015 2.728,05 

2016 4.135,11 

2017 5.145,74 
 

 

 

5. 2 Středisko 02 – Kanalizace a ČOV 
 

Středisko 02 - ČOV dosáhlo druhý rok po sobě záporný hospodářský výsledek ve výši 

- 28 tis. Kč. Důvodem je snížení výnosů celkových střediska oproti r. 2016 o 2,4 % na 3.605 

tis. Kč. Ještě více se snížily celkové náklady, dokonce o 4,4 % na 3.633 tis. Kč. Důvodem 

nižších tržeb je snížení množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace v r. 2017. 

Z tohoto důvodu schválila Rada obce Mutěnice, vykonávající funkci jediného společníka 

společnosti cenu stočného na rok 2018 na základě vypracované kalkulace ve výši 27,61 Kč 

bez DPH (viz tab. č. 3), což je nárůst ceny oproti předchozím třem letem o 0,72 Kč za 1 m3 

vyčištěné odpadní vody.  

 
Tabulka č. 3 

 

Vývoj ceny stočného (1 m3) v Mutěnicích v letech 2008-2017: 
 

    Kč včetně DPH   Kč bez DPH   

R. 2008-2009:   24,50     22,48     

R. 2010:   24,73     22,48    

R. 2011:   26,75     24,32     

R. 2012:   27,72     24,32 

R. 2013:   28,09    24,43   

R. 2014:   29,27     25,45  

R. 2015-2017:   30,92    26,89   

R. 2018:   31,75     27,61    
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5. 3 Středisko 03 – Technické služby 
 

Středisko 03 - TS hospodařilo v r. 2017 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 

106 tis. Kč. Oproti r. 2016, kdy byl zisk dokonce vy výši 150 tis. Kč, byly zvýšeny jak výnosy, 

tak i náklady střediska. Ve výnosech se největší nárůst zaznamenaly Tržby z prodeje služeb 

(602), které se navýšily téměř o 100 tis. Kč. V nákladech došlo k nárůstu u Mzdových nákladů 

(521), které se meziročně navýšily o 146 tis. Kč a s tím souvisejících nákladů na sociální a 

zdravotní pojištění. Naopak poklesly Ostatní služby (518) a Odpisy dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku (551). Ty dosáhly v r. 2017 pouze 26 % roku 2016. 

 

 

5. Investice a rezervy 
 

Největší investicí společnosti v posledních letech bylo pořízení traktoru s čelním 

nakladačem zn. Steyr 4095, drtiče míchače Zago ECOGREEN 11 SD a prosévacího síta 

FLIPSCREEN S45. Celková hodnota pořízeného majetku je 4.190.000 Kč bez DPH a z 85% 

bude pokryta z dotace z OPŽP. Přestože byly stoje dodány už v r. 2016, všechny finanční 

transakce včetně přijetí dotace proběhly až v r. 2017. V r. 2017 byly ještě pořízeny 2 ks 

kontejnerů Abroll sloužících k přepravě odpadu do spalovny v ceně 98 tis., Kč za jeden 

kontejner. Celkem už tedy používáme 8 ks těchto velkoobjemových kontejnerů. V r. 2017 

byla uvolněna částka 208.978,- Kč z účtu rekultivace skládky na práce při následné péči o 

zařízení „Řízena skládka odpadů S-003 Mutěnice-Hraničky“. Přesto se zůstatek na bankovním 

vázaném účtu rekultivace zvýšil meziročně o 1.735 tis. Kč na 32.463.452,- Kč. Na 

bankovních účtech měla společnost zůstatek k 31. 12. 2017 ve výši 1.427.159,- Kč (společný 

účet skládky a TS) a 433.769,- Kč (účet ČOV). 

 

 

6. Pohledávky a závazky 
 

Dokladem finančního zdraví společnosti je fakt, že Skládka Hraničky, spol. s r.o., 

plnila i v r. 2017 řádně a včas své závazky vůči orgánům státní správy, zdravotním 

pojišťovnám, zaměstnancům i dodavatelům. Jediné závazky po splatnosti vůči dodavatelům 

byly opět pouze vůči obci Mutěnice. Výše těchto závazků byla 3.216.033,- Kč. Pohledávky za 

odběrateli po splatnosti do 90 dnů činily k 31. 12. 2017 539.328,- Kč. Lhůtu 90 dní přesáhly 

závazky ve výši 1.689.602,- Kč, po splatnosti od 90 do 180 dní byly závazky ve výši 23.654,- 

Kč a po splatnosti nad 180 dní 85.081,- Kč. Společnost v současnosti nečerpá žádný úvěr ani 

finanční výpomoc ani nesplácí žádný leasing. 

 

 

7. Výhled a plány 
 

Do roku 2018 vstupuje společnost Skládka Hraničky, spol. s r.o. opět s mírným 

optimismem odpovídajícím zejména situaci na trhu odpadů, kde zůstává vysoká poptávka po 

likvidaci odpadů za stále se snižující kapacity skládek. Z toho důvodu zůstává prioritou 

společnosti rozšíření stávající kapacitu skládky s výhledem ukládání odpadů až do roku 2023. 

Tedy roku, kdy by mělo dojít k velkému omezení a snad i úplnému zákazu skládkování v ČR. 

Nutno dodat, že společnost na tuto skutečnost reagovala již dříve nejen vybudováním 




