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1. Úvod - základní charakteristika společnosti 
 

 

obchodní jméno : Technické služby Tábor spol. s r.o. 
  Společnost s ručením omezeným založená Městem Tábor, jako jediným zakladatelem 

 

sídlo:   Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor 

 

datum založení : 1.1.1995  

 

IČO:    62502565 

 

Základní kapitál : 156.434.000,- Kč 

 

 Certifikáty ISO:  14001, 9001, 18001, 27001, 50001 

 

 

 

 

 

Předmět podnikání:   

 

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

b. Zámečnictví, nástrojářství 

c. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

d. Silniční motorová doprava 

e. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 

 

  

Obrat za rok 2018:  144.223 tisíc Kč   
 

 

 Průměrný počet pracovníků:  109    

      z toho THP:  13,      z toho řídící:    4 
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2. Historie společnosti  a postavení v daném oboru  
 

Společnost Technické služby Tábor s.r.o. vznikla 1.1.1995, a to po zániku příspěvkové organizace 

Technické služby města Tábora. 

 

Z této příspěvkové organizace vznikly dvě samostatné obchodní společnosti:  

            a) Technické služby Tábor s.r.o.  

b) Bytes s.r.o.  

Veškeré závazky a pohledávky převzal bývalý zřizovatel Město Tábor.  

 

 

V roce 1997 společnost zahájila provoz parkovacího systému v Táboře (oblast Staré a Nové město). 

 

  

V roce 1999 společnost převzala provoz útulku  pro opuštěné psy. 

 

 

V roce 2001 společnost odkoupila od Města Tábora celou síť veřejného osvětlení, včetně dopravní 

světelné signalizace. 

  

 

V roce 2003 se oblast parkovacího systému rozšířila do prostoru okolo nádraží.  

 

 

V roce 2006 dokončila výstavbu skládky odpadů Klenovice z vlastních finančních zdrojů.  

 

 

Na sklonku roku 2007 byl dokončen a předán do zkušebního provozu nový Parkovací dům                         

pod Střelnicí. Celkové náklady na jeho výstavbu byly 68.097.000,- Kč. Termín dokončení byl dodržen 

a doba výstavby činila jeden rok. V roce 2011 byl přejmenován  na Parking Centrum. 

 

 

V roce 2009 byl zaveden systém SMS Parking (platba parkovného prostřednictvím mobilních 

telefonů). 

V průběhu roku 2009 byla provedena úprava zdevastovaného prostoru u pivovaru                               

po archeologickém průzkumu (položen nový asfaltový povrch, provedeno dopravní značení a osazení 

technologie). Zde vzniklo 90 nových parkovacích míst.   

 

V roce 2011 vzniklo v prostoru za nádražím další odstavné parkoviště s kapacitou   cca 80 parkovacích 

míst (PM). 

 

V roce 2014 byla uvedena do provozu parkovací plocha v ulici Valdenská, která slouží též jako 

odstavné parkoviště za minimální poplatek. 

 

V roce 2018 zvýšen základní kapitál společnosti nepeněžitým vkladem jediného společníka Města 

Tábor, který představuje pozemek, stavbu včetně součástí a příslušenství. Jedná se o psí útulek.  
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Společnost pro svou činnost využívá především nemovitosti pronajaté od Města Tábora, Úřadu práce a              

ÚZSVM. 

 

Společnost je založena za účelem vykonávání těchto činností pro město Tábor :  

 

a) zajišťování oprav a realizace městského mobiliáře (dětská hřiště, sportovní hřiště, drobná 

architektura, parky, kašny, hřbitovy apod.) 

b) opravy a realizace veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení a světelné dopravní signalizace 

c) opravy a realizace chodníků, místních komunikací a dopravního značení 

d) zajištění oprav a investiční výstavby do výše nákladů akce 5 mil. Kč 

e) běžná údržba pro město (zeleň, čištění města, zimní údržba, automobilová doprava, likvidace 

odpadů mimo nebezpečných) 

f) provozování hřbitovů 

g) provozování útulku pro nalezené psy 

h) provozování parkovacího systému v Táboře 

i) provozování skládky odpadů, včetně recyklačního provozu a kompostárny, likvidace odpadů 

(mimo nebezpečných) 

j) zajišťování technického zázemí pro akce pořádané městem. 
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3. Politika kvality a EMS  
 

Společnost je držitelem certifikátů auditů systémů managementu kvality QMS a managementu 

životního prostředí EMS od roku 2008.  

 

Od  roku 2011 je také držitelem certifikátu  se zaměřením na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci OHSAS.  

 

Od roku 2017 jsou Technické služby Tábor s.r.o. držitelem „energetického“ certifikátu EnMS auditu 

ČSN EN ISO 50001:2012. Dozorový audit proběhl dne 16.11.2018 a potvrdil platnost vydaných 

certifikátů EnMS, snižování energetické náročnosti společnosti při výběru a nákupu nových 

technologií.  

 

Technické služby Tábor s.r.o. jsou od roku 2018 nově držitelem certifikátu bezpečnosti a ochrany 

informací podle ČSN ISO/IEC 27001:2014. Tento dvoustupňový audit udržování efektivního systému 

managementu bezpečnosti informací ve společnosti je platný do roku 2021 na základě splnění 

požadavků normy při ročním dozorovém auditu.   

 

Ve dnech 14. – 16.11.2018 provedla nezávislá certifikační společnost 3EC International s.r.o. Praha 

dozorové audity u Technických služeb Tábor s.r.o. Udělené  certifikáty ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN 

EN ISO 14001:2016 a  OHSAS 18001:2007 byly obhájeny, potvrzena jejich platnost do r. 2020.  

Systémy managementu QMS, EMS i OHSAS naplňují požadavky norem. Společnost je schopna 

v souladu s těmito normami naplňovat požadavky zákazníka s minimalizací vlivu na životní prostředí a 

se zachováním zásad bezpečné práce.  
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4. Strategie společnosti 
 

Hlavním úkolem společnosti je rozšiřovat a zkvalitňovat služby komunálních činností pro město 

Tábor. 

   

Cílem je splnění požadavků zákazníka, zabezpečení kvality služeb, respektování platných právních a 

technických norem a uvědomělý přístup k ochraně životního prostředí. Toho lze dosáhnout pouze 

s kvalifikovanými a spokojenými zaměstnanci. 

 

Strategie společnosti vychází z úkolů daných valnou hromadou. Cílem společnosti je tvořit zisk a 

investovat finanční prostředky do obnovy dlouhodobého majetku. 

   

 

Dílčí cíle společnosti lze shrnout do těchto bodů: 

 

- udržet, rozšířit činnosti pro odběratele 

- splnit požadavky zákazníků 

- zvýšit kvalitu služeb 

- plnit uzavřené obchodní smlouvy ke spokojenosti odběratelů 

- dosahovat spokojenosti a kvalifikačního rozvoje zaměstnanců 

- zvyšovat produktivitu práce 

- eliminovat pohledávky z obchodního styku po lhůtě splatnosti 

- udržovat závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti na minimum 

- minimalizovat produkci odpadů z výroby 

- modernizovat síť veřejného osvětlení s důrazem na úsporu elektrické energie (LED osvětlení) 

- v provozu parkovišť podporovat obnovu technologií využívající ke svému provozu sluneční energii, 

podporovat parkování v parkovacích domech, čímž přispěje ke snížení parkování v ulicích a 

uskutečnění Vize zdravého a udržitelného města  

- soustavně modernizovat strojní vybavení s ohledem na ekonomiku provozu a ochranu životního 

prostředí. Cílem je každý rok modernizovat vozový park na nové emisní normy EURO 6. 
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5. Úspěchy dosažené ve stávajícím roce  
 V roce 2018 získala společnost ocenění v kategorii „malá a střední organizace“ „Společensky 

odpovědná organizace II. stupně“ a mezinárodní certifikát „Committed to Sustainability (2 

hvězdy)“ . 

Výhody pro společnost: 

1.    Národní a mezinárodně uznávané ocenění „Committed to Sustainability“ (platnost 2 roky) 

2.    Externí a nezávislá zpětná vazba v podobě silných stránek a oblastí pro zlepšení 

3.    Zařazení do mezinárodní databáze EFQM 

 

 Projekt Technických služeb Tábor s.r.o., na úspory energie v systému veřejného osvětlení a 

omezování světelného smogu, se umístil v TOP 15 projektů a společnost je tedy semifinalistou 

Cen SDGs pro rok 2018. 

 

 Společnost také úspěšně zvládla v daném roce recertifikaci systému managementu kvality ISO 

9001, systém enviromentálního managementu ISO 14001, systém managementu bezpečnosti 

práce OHSAS 18001,systém managementu hospodaření s energii ISO 50001 a nově získala 

certifikát bezpečnosti a ochrany informací podle ČSN ISO/IEC 27001. 

 

 Aktivně se společnost zapojila do dotačních programů : 

a) Úřad práce - veřejná služba, probační a mediační služba.  

b)  realizátor projektu Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí  - projekt Zkuste to 

jinak.   

Získáním daných dotací se podařilo jak docílit úspor ve firmě, ale také zaměstnat několik osob 

s minimálním nebo žádným vzděláním, zdravotně znevýhodněné pracovníky, kteří na trhu 

práce hledají velice těžko uplatnění. Tedy napomáháme ke snížení nezaměstnanosti ve městě. 

 

 Dalším úspěchem firmy bylo zprovoznění světelného navigačního systému pro parkovací dům. 

 

 Na začátku roku 2018 byla zprovozněna podniková čerpací stanice pohonných hmot. 

 

 Realizována 1. etapa rekultivace skládky. 

 

 Úspěchem je také schválení žádostí o investiční dotace na nákup: 

a) 3 kusů osobních vozidel s pohonem CNG 

b) 2 kusů komunálního elektromobilu 

Cílem je pomoci ke snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. 

zejména snížení emisí z dopravy a snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory 

využívání vozidel s alternativním pohonem. 

 

 Za nejvýznamnější považujeme schválení dotace z programu EFEKT 2018. Z dotace se 

podařilo vyměnit 442 ks svítidel a došlo k větší úspoře energie než požadoval dotační program. 

V roce 2018  společnost investovala i vlastní finanční prostředky do veřejného osvětlení (nad 

rámec účetních odpisů) – Budějovická, EFEKT 2018 (vl. zdroje), MŠ Světlogorská aj. 
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6. Výhled do dalších let     
 

V současné době společnost zvažuje realizaci investiční akce v oblasti parkování ve spolupráci 

s Městem Tábor. Probíhá  zpracování  studie proveditelnosti výstavby skeletového parkovacího domu 

na ploše bývalého hokejbalového hřiště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře. Odhadovaná cena výstavby 

parkovacího domu je 50 mil. Kč bez DPH a odhadované roční provozní náklady 1 mil. Kč bez DPH. 
 

 

S ohledem na recertifikaci ISO 50001 bude společnost i v následujících letech investovat  

do obměny vozového a strojového parku. Plán pořízení nového dlouhodobého majetku je sestaven 

nejen dle potřeb jednotlivých provozů, ale také s ohledem na hospodárnost a snížení energetické 

náročnosti. 

 

V roce 2019 je v plánu pořídit tento dlouhodobý majetek : 

     Předpokládaná cena 

Komunální nosič 4x4 3,5 t  2 000 000 Kč 

Sypač nerez 300 000 Kč 

Radlice šípová  80 000 Kč 

Traktorová sekačka 800 000 Kč 

Dodávka CNG ***** 600 000 Kč 

Plánované finanční prostředky na pořízení HIM 3 780 000 Kč 

 

V případě poskytnutí investiční dotace nákup elektromobilu místo dodávky 

 

******Elektromobil  1 000 000 Kč 

 

 

Na provozu 40 skládka Klenovice nebude zřejmě od roku 2024 (dle zákona o odpadech 

č.229/2014Sb.) možnost ukládat směsný komunální odpad, recyklovatelné a využitelné odpady, ale 

pouze netříditelný a nespalitelný odpad. Z tohoto důvodu nedojde k realizaci dříve plánované výstavby 

2. etapy skládky. Jako výhodné se jeví v budoucnu využít prostor 2. etapy skládky jako skládku 

inertních materiálů – zeminy. V současnosti je zpracovaná projektová dokumentace na rozšíření a 

následné uzavření 1. etapy skládky. Podle projektu se má navýšit na jižním okraji 1. etapy obvodová 

zemní hráz navezením cca 7.590 m3 vhodné zeminy s max. kótou 412 m n.m.. Realizace hráze je 

v plánu pro rok 2019. Předpokládaná cena je cca 5.000.000,- Kč bez DPH a rozšíření kapacity bude 

činit cca 15.000 m3 odpadu a zvětšení úložiště o 1 360 m2 na 14 860 m2 . Po provedení navýšení bude 

doba skládkování v 1.etapě prodloužena maximálně do roku 2025 a poté dojde k uzavření a rekultivaci 

skládky. Je již zpracována studie EIA (v současné době probíhá schvalovací řízení na Krajském 

úřadě).  
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7. Orgány společnosti  
 

valná hromada   Rada města Tábora 

 

    

dozorčí rada  předseda Milan Breda 

Ing. Petr Havránek 

Ing. Lenka Horejsková 

Martina Kvěchová  

Ing. Petr Lapačka 

Růžena Novotná 

RNDr. Ing. Vladimír Říha, CSc. 

  

statutární orgán  jednatel Michal Polanecký 

 

 

 

 

AUDIT & CONSULTING. s.r.o., osvědčení KAČR č.346 

auditor - Ing. J. Rosenbaumová, osvědčení KAČR č. 2081 
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jednatel 

vedoucí provozu 

20 zástupce 

jednatele 
 

vedoucí provozu 30 
 

asistentka, marketing, veřejné 

zakázky, administrátor BI 
 

ekonom 

 mistr 4, stavbyvedoucí 1,  

řidič dělník 10,  

ruční dočišťovač 10,  

dělník autodílny 1,  

dělníci VO 5,                

dělník parkovišť 7,  

dělníci komunikací 20, 

dispečer ZÚ ,  

ošetřovatelky 2, uklízečky 2 

 

účetní 0,5 

účetní - 

investice, 

pokladna 

Hospodářka  

stř. 21,22,26 

 
Hospodářka  

stř. 24,25 

hospodářka stř. 

31,32, 36, 37 

 

samostatný 

referent MTZ 

hospodářka stř. 

23 

 

hlavní 

účetní 

personalistika 

+ mzdy 

 

bezpečnostní technik, 

koordinátor ISŘ 

vedoucí oddělení 

3 

vedoucí oddělení  

dělníci 3 
 

mistr 2, dělník 

veřejné zeleně 22, 

VPP 6,  

dělník hřbitovů 4, 

admin. pohřebiště 1 

veřejné WC 3,  

uklízečka 1 
 

0,5 hospodářka 

stř. 41,42,43,44 
 

8. Organizační struktura  
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* Kmenoví zaměstnanci - Dohoda o provedení práce 

** Dohoda o provedení práce 
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9. Činnost jednotlivých středisek  
 

Pro účetnictví jsou provozovny a jejich jednotlivá střediska označena číselně následovně: 

1) Provozovna 20  

 - středisko 21 - čištění města 

- středisko 22 - zimní údržba 

 - středisko 23 - parkoviště        

                       - původní systém  

                       - informační středisko 

                       - Tabačka 

                       - podzemní garáže 

                       - Parking Centrum  pod Střelnicí 

 - středisko 24 - dopravní značení a komunikace  

- středisko 25 - veřejné osvětlení 

 - středisko 26 - útulek pro opuštěné psy  

 

2) Provozovna 30, 40 

 - středisko 31 - veřejná zeleň 

 - středisko 32 - hřbitovy 

 - středisko 36 - WC Žižkovo náměstí č.p. 11 

 - středisko 37 - WC Křižíkovo náměstí  

 - středisko 41 - uzavřená skládka 

 - středisko 42 - recyklace stavebních sutí   

 - středisko 43 - kompostárna  

 - středisko 44 – skládka TKO 

 - středisko 45 – rezerva TKO 

 

 

4) Provozovna 50  

- středisko 51,52 - správa podniku 

 - středisko 54 – čerpací stanice 

 - středisko 55 – cenné papíry 
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 STŘEDISKO 21 - čištění města 

 Od 15.3. do 15.11. středisko čištění města zabezpečovalo  tyto činnosti:  

1) Průběžné strojní a ruční čištění místních komunikací, chodníků a prostranství ve správě Města 

Tábora odboru dopravy, dle harmonogramu 

2) Blokové čištění – jarní a podzimní - místní komunikace, chodníky a prostranství ve správě 

Města Tábora odboru dopravy 

3) Strojní čištění i pro jiné obce a organizace  

4) Svoz odpadků z košů 

5) Přistavování velkokapacitních kontejnerů dle objednávek 

6) Likvidace černých skládek - dle objednávek 

7) Přistavování velkoobjemových kontejnerů na svoz bioodpadu z města 

8) Z důvodu snížení prašnosti od roku 2014 provádíme  čištění krajských komunikací na území 

města Tábora ve správě SÚS v třítýdenním intervalu. SÚS tyto komunikace čistí pouze 2x 

ročně. 

9) Instalace stojanů na sáčky na psí exkrementy, doplňování těchto sáčků. 

 

STŘEDISKO 22 - zimní údržba 
Od 1.1. do 15.3. a od 15.11 do 31.12. středisko zimní údržby zabezpečovalo sjízdnost a schůdnost 

komunikací a chodníků v Táboře dle Operačního plánu zimní údržby místních komunikací. 

Zimní údržba byla dále zajišťována v příměstských obcích na základě smluv s jinými organizacemi. 

Problémem zůstává neukázněnost řidičů  při parkování. Vozidla stojící na zákazech stání, zastavení 

nebo na vozovkách užších než 3 metry znemožňují průjezd mechanizace zabezpečující zimní údržbu.  

  TST zajišťují údržbu 160 km místních komunikací a 45 km chodníků, z toho 5 km ručně.  

V listopadu 2010 byl spuštěn projekt na úklid sněhu za účasti občanů. V roce 2018 se v této činnosti 

pokračovalo a od listopadu pracovalo 8 sněhometů. 

 

STŘEDISKO 23 - parkoviště  

Středisko 23 zajišťuje provoz parkovišť v oblasti placeného stání  ve vnitřním městě, cílem je 

regulovat dopravu a parkování na frekventovaných částech města.  

Počet parkovacích míst v oblastech placeného stání: 1450 PM 

Z toho 761 PM pro návštěvníky (parkovací automat), 588 PM rezidentně abonentní lokality, 30 PM 

vyhrazené dopravním značením a 71 PM pro ZTP. 

Celkem je v parkovacím systému 2459 PM. Jsou zde započítána záchytná parkoviště, parkovací dům 

parking Centrum a areál Tabačka – pozemní i nadzemní parkoviště. 

V roce 2018 byl parkovací systém inovován o 3 světelné navigační tabule pro Parking Centrum 

s online počtem volných parkovacích míst. Dále započala stavební příprava povrchového parkoviště 

v areálu Tabačka na samoobslužný provoz 

     

STŘEDISKO 24  - dopravní značení a komunikace  

Středisko ve své činnosti zahrnuje tyto oblasti: dopravní značení, zámečnické práce, opravy 

komunikací, investiční akce a modernizace na veřejném osvětlení pro středisko 25, opravy dětských 

hřišť a městského mobiliáře, údržba městských kašen a fontán. Různé stavby zadávané městem i 

jinými organizacemi. Středisko se účastní v zimním období na odklízení sněhu z parkovacích ploch 

pro středisko  23 (parkoviště), z přechodů pro chodce a zastávek MHD pro středisko 22 (zimní 

údržba). 
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STŘEDISKO 25  - veřejné osvětlení 
Pracovníci veřejného osvětlení prováděli pravidelnou údržbu světelných bodů a další činnosti s tím 

spojené, údržbu světelné signalizace dle dohody s Městem Tábor. Dále byla prováděna rekonstrukce 

některých ulic nebo částí města,  dle plánu investic a modernizace veřejného osvětlení, různé práce 

s montážní plošinou ve volné kapacitě nebo v rozšířené pracovní době. 

U všech investičních akcí a modernizací veřejného osvětlení byl kladen maximální důraz na úsporu 

elektrické energie.  

V roce 2011 jsme zrealizovali první pilotní projekt (nasazení LED osvětlení) při osvětlení Kozí stezky. 

Od tohoto roku jsou při všech investičních akcích, případně při modernizacích VO instalována pouze 

LED svítidla. 

Na základě sledování a vyhodnocování parametrů těchto svítidel lze konstatovat, že proklamované 

parametry souhlasí s realitou. Proto budou LED svítidla nasazována do běžného provozu i v dalších 

letech. K 31.12.2018 je ve městě 1614 LED svítidel. 

 

STŘEDISKO 26 - útulek pro opuštěné psy  

 

Středisko 26 zajišťuje provoz útulku pro nalezené psy. V roce 2018 bylo do útulku přijato celkem 129 

psů. Většinu psů odchytla Městská policie na území Tábora a několik psů bylo z ostatních měst a obcí, 

s nimiž jsou uzavřené smlouvy. V útulku se daří najít náhradního majitele pro všechny přijaté psy i 

díky zveřejňování fotografií a popisů na webu www.utulektabor.cz a inzertních portálech. Dlouhodobé 

statistiky ukazují, že pes čeká na nového majitele průměrně necelé tři týdny. Čekání psům zkracuje 

mimo jiné možnost venčení ze strany veřejnosti, což občané Tábora i okolních obcí využívají stále 

častěji.  

Kapacita útulku je 30 psů, naplněnost se pohybuje okolo 5-ti psů. Zázemí dočasného domova pro psy 

se kontinuálně vylepšuje a to i pohodlí a vyžití psů. 

 

STŘEDISKO 31 - veřejná zeleň 

Hlavní činnost střediska veřejné zeleně je systematická péče v oblasti údržby sídlištních a parkových 

trávníků pomocí speciální malé mechanizace (rotační sekačky, malotraktory, strunové vyžínače atd.), 

provádění odborných zásahů v rámci ošetření stromů nejen u nových výsadeb (výchovné řezy), ale i u 

stromů, u kterých je nutnost provádět zdravotní a hlavně bezpečnostní zásahy. S bezpečností je úzce 

spjata i asanace nemocných a pro dnešní dobu nevhodně vysazených stromů či vzrostlých náletových 

dřevin. 

Nedílnou součástí údržby je tvarování a výsadba živých plotů, trvalkových a květinových záhonů. 

V zimním období se účastní zimní údržby a to hlavně úseků, kde nelze použít mechanizaci. 

V roce 2018 došlo k navýšení údržby ploch – Husův park a prostor před Svíčkou 

V roce 2018 byly při údržbě veřejné zeleně prováděny tyto práce: 

 - kácení stromů a zpracování vývratů 

 - průklest stromů a vývratů 

 - hrabání listí a suché trávy 

 - odstranění ruderální vegetace na dosud  neudržovaných plochách 

 - řez živých plotů 

 - frézování pařezů 

 - jarní a letní výsadba květinových záhonů, kruhových křižovatek a mobilní zeleně 

 - pletí růží, květinových záhonů, mobilní zeleně, zahuštění  výsadeb keřů 

 - výsadba dřevin 

 - sečení travnatých ploch 

 - chemické odplevelení zpevněných ploch a ploch určených  k výsadbě dřevin  
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 - zálivka a přihnojování výsadeb 

 - jarní úklid sídlišť a parků 

 

 

STŘEDISKO 32 – hřbitovy 

Toto středisko vede evidenci hrobových míst, evidence plateb za pronájem a služby. Celkem je 

ve správě pět městských hřbitovů (Tábor, Klokoty, Horky, Čekanice a Čelkovice). V roce 2018 

proběhla výměna softwaru na evidenci hrobových míst a příprava ortomap. 

Na všech hřbitovech provádíme intenzivní údržbu zeleně, cestiček, kolumbárních stěn, vodovodní sítě, 

obvodových zdí, zimní údržbu a odvoz kontejnerů na odpad. 

V roce 2018 zřízeno místo administrátora pohřebišť. 

 

STŘEDISKO  36 a 37 - veřejné WC 

Zabezpečuje provoz veřejných toalet - Křižíkovo náměstí a Žižkovo náměstí. 

 

STŘEDISKO 41 - uzavřená skládka 

Provoz je zajišťován podle Provozního řádu a Programu odpadového hospodářství, které byly 

vypracovány, aby splňovaly všechny podmínky a zákonné ekologické předpisy pro provoz  uzavřené 

skládky. Tyto dokumenty byly schváleny Krajským úřadem. Provoz je zajišťován na základě 

integrovaného povolení. Jsou prováděna předepsaná měření a odběry vzorků vody z monitorovacích 

vrtů. Neustále probíhají opravy oplocení celého prostoru a čištění uzavřené skládky od náletů odpadu 

z prostor současné skládky.  

 

 

STŘEDISKO 42 - recyklační provoz 

Na části uzavřené skládky je v činnosti recyklační provoz, který podporuje druhotné využití stavebních               

a demoličních odpadů a tím šetří kapacitu skládek v Klenovicích a v Želči.   

V roce 2018 bylo uloženo celkem 3.503 tun materiálu vhodného k drcení.  

 

STŘEDISKO 43 - kompostárna      

Od roku 2002 je v provozu kompostárna – byla určena především na likvidaci zeleného odpadu z 

města Tábor. V roce 2018 uzavřelo Město Tábor smlouvu s jinou kompostárnou na likvidaci zeleného 

odpadu - trávy.  

Výsledný produkt je používán zpět do města na údržbu zelených ploch a v budoucnosti na rekultivaci 

skládky TKO. 

 

 STŘEDISKO 44 – skládka TKO  

V závěru roku 2006 byla uvedena do provozu skládka TKO. Byla vybudována hlavně z důvodu 

ukládání odpadů z města Tábora. V roce 2018 zde bylo uloženo 3506 tun odpadu. V průběhu roku 

2018 proběhla 1.část etapy rekultivace skládky. 

STŘEDISKO 51,52 - správa podniku   

Toto středisko zahrnuje řízení a správu společnosti.  
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10. Hospodaření Technických služeb Tábor s.r.o. za rok 2018 
 

Hospodářský výsledek za rok 2018 činí 2.293.078 Kč, ve finančním plánu pro daný rok byl 

odhadován ve výši 2.917.998 Kč.  

 

Skutečnosti, které představují významnou odchylku od schváleného finančního plánu: 

 

a) prodej cenných papírů - hodnoty na účtech 561, 661 – vyřazení a nákup cenných papírů.  

Ke konci roku 2018 došlo k prodeji portfolia u ČSOB Management. 

 

b) neinvestiční dotace od Úřadu práce a COP Sezimovo Ústí 

 

c) tvorba rezervy na rekultivaci skládky- zákonná rezerva (povinná) na rekultivaci skládky je 

vytvořena v nedostatečné výši (zjištěno při realizaci první části rekultivace), a tak se společnost 

rozhodla začít tvořit nedaňovou (dobrovolnou) rezervu na rekultivaci skládky 

 

d) vyšší stav získaných zakázek – během roku bylo získáno více zakázek, než bylo kalkulováno  

ve finančním plánu. V důsledku toho jsou vyšší tržby, současně však i vyšší vstupy související 

s nárůstem zakázek (např. přímý materiál, mzdy, ostatní služby) oproti hodnotám ve schváleném 

finančním plánu. 

 

 

Společnost Technické služby Tábor s.r.o. pokračovala i v roce 2018 s investicemi do obměny 

hmotného investičního majetku a v tomto trendu chce pokračovat i v dalších letech. 

V roce 2018 činily výdaje společnosti (bez dotací) na pořízení stálých aktiv 17.070.758 Kč (v roce 

2017 15.452 tis Kč a v roce 2016 9.127 tis. Kč).  

Při investování do majetku byla společnost úspěšná v těchto dotačních programech:  

 Program Efekt 2018 – Ministerstvo průmyslu a obchodu – Opatření ke snížení 

energetické náročnosti veřejného osvětlení – obdržena dotace ve výši 2.000.000 Kč, 

 Národní program Životního prostředí – Státní fond životního prostředí ČR - Snížení 

imisní zátěže z provozu TS Tábor s.r.o. – obdržena dotace ve výši 500.000 Kč, 

 Národní program Životního prostředí – Státní fond životního prostředí ČR - Nákup tří 

osobních vozidel s pohonem CNG + nákladní vozidlo elektromobil – dotace  

750.000 Kč bude poskytnuta fondem v roce 2019. 

 

Finanční prostředky na pořízení stálých aktiv byly investovány do těchto druhů majetku: 

 

Veřejné osvětlení  9 440 827 Kč 

Samostatné movité věci – stroje, 

automobily, .. 
7 121 479 Kč 

Software, mapová aplikace…   321 016 Kč 

Rekultivace skládky a rozšíření 

skládky 
- 329 400 Kč 

Čerpací stanice  PHM 516 836 Kč 

celkem 17 070 758 Kč 

 

 

 



                          

                                           Technické služby Tábor s.r.o. 
  

    

 - 18 - 

                    v Kč 

název pořizovací cena dotace hodnota přírůstků DM 

IIS Hřbitovy 5 632,00   5 632,00 

mapová aplikace 55 000,00   55 000,00 

software 100 153,50   100 153,50 

server a instalace serveru 160 230,00   160 230,00 

mezisoučet 321 015,50   321 015,50 

pěch vibrační 40 490,00   40 490,00 

kontejner 45 000,00   45 000,00 

radlice 75 000,00   75 000,00 

Škoda Citigo Ambition 136 363,64   136 363,64 

Radiodetection – přijímač + vysílač 147 967,00   147 967,00 

Světelný navigační systém 153 881,00   153 881,00 

sypač 280 000,00   280 000,00 

Fiat Qubo 1,4 CNG 281 529,13 50 000,00 231 529,13 

Fiat Qubo CNG" 281 529,13 50 000,00 231 529,13 

Fiat Qubo 1,4 CNG 281 529,13 50 000,00 231 529,13 

Fréza Simex 282 590,00   282 590,00 

TZH sypač 258 000,00   258 000,00 

Škoda Yeti 350 000,00   350 000,00 

bateriový komunální vysavač s 
pojezdem 443 000,00   443 000,00 

samochodná sekačka 783 000,00   783 000,00 

podvozek Isuzu - tech.zhodnocení 845 000,00   845 000,00 

elektromobil 868 000,00 500 000,00 368 000,00 

komunální nosič nástaveb 2 218 600,00   2 218 600,00 

mezisoučet 7 771 479,03 650 000,00 7 121 479,03 

veřejné osvětlení 11 440 827,15 2 000 000,00 9 440 827,15 

čerpací stanice 516 835,92   516 835,92 

rozšíření skládky 100 000,00   100 000,00 

rekultivace skládky ********** -429 400,00   -429 400,00 

celkem za rok 2018      17 070 758 

    

 

********** 2 470 251,15 výdaje v roce 2018 na rekultivaci

2 899 651,15 odúčtovaná rezerva skládka - povolení KÚ

-429 400,00  
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schválený plán skutečnost

spotřeba materiálu 5011 8 214 000 8 684 825

       režijní 5012 4 132 300 3 271 295

DHM 3,000 5013 95 000 83 013

ochranné pomůcky 5014 280 600 286 636

krmení pro psy 5015 30 000 174 043

DHIM 5017 597 000 687 953

spotřeba PHM 5018 4 121 000 4 227 132

reklamní předměty 5019 50 000 110 672

spotřeba energie        5021 4 517 800 4 058 553

       vody               5022 306 500 501 807

       tepla                5023 833 000 688 509

opravy a udržování 5110 5 461 500 5 395 393

cestovné 5120 8 000 11 927

reprezentace 5130 20 000 31 447

náklady nájem, leasing             5181 4 380 125 4 268 004

       spoje               5182 171 500 170 432

       revize              5183 698 370 665 195

       školení            5184 155 000 173 506

       reklama           5185 50 000 30 771

       ostatní              5189 8 041 800 12 923 367

mzdové náklady               521,523 30 657 993 33 049 974

       pojištění           524 10 391 318 10 961 964

soc.nákl.stravné 527 2 062 410 1 967 345

silniční daň 531 297 264 349 696

daň z nemovitosti 532 26 842 26 842

ostatní poplatky 538 48 000 37 568

dary 543 363 000

ostatní pokuty,penále 545 110 889

odpis pohledávky 546 13 957

ost.prov.náklady 548 1 019 052 1 037 186

odpisy 551 11 922 595 11 845 325

rezerva 554 380 000 -1 622 440

prodané CP 561 38 311 317

nákl. z přecenění CP 564 387 394

bank. poplatky 568 57 000 67 316

manka a škody 569 405

aktivace 581 -1 950 000 -2 051 314

daň z příjmů 591 4 420

odložená daň 592 412 000 625 000

97 487 969 141 930 324

vnitřní náklady 599 13 668 090 14 234 346

Náklady celkem 111 156 059 156 164 670

tržby z prodeje služeb  MÚ celkem 602 75 950 480 79 995 188

        odbor dopravy 6021 48 543 400 49 238 085

        odbor ŽP 6022 23 107 000 24 904 131

        ostatní odbory 6023 4 300 080 5 852 973

tržby ostatní 6020 24 445 487 24 747 633

tržby z prodeje majetku, materiálu 641,2 50 202

smluvní pokuty 644 13 592

jiné provozní výnosy 6480,1,3 230 690

dotace 6482 758 260

dary 6484 10 000 264 045

výnosy z odepsaných pohledávek 646 600

tržby z prodeje CP 661 37 759 929

úroky 662 32 210

výnosy z krátk.fin.majetku, ostatní 666,668 371 053

100 405 967 144 223 402

vnitřní výnosy 699 13 668 090 14 234 346

Výnosy celkem 114 074 057 158 457 748

HOSPODÁŘSKÝ  VÝSLEDEK 2 917 998 2 293 078

v Kč

Náklady 501-598

Výnosy 601-698

2018
název účtu účet
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Komentář k hospodaření středisek 

 

 26 psí útulek – středisko vykazuje ztrátu 29 tisíc Kč: 

 oproti roku předchozímu již nižší ztráta 

 navýšení úhrady za služby od Města Tábor 

 25 veřejné osvětlení – zisk 1.243 tisíc Kč: 

 v roce 2018 zaměřeno na investiční část, z toho důvodu vykazován lepší 

výsledek hospodaření = výdaje na investice nevstupují v tu chvíli do nákladů 

(tedy do výsledku hospodaření), ale až v následujících letech formou odpisů 

 43 kompostárna – středisko vykazuje ztrátu 446 tisíc Kč: 

 obchodní partner Město Tábor začal během roku vozit odpad na vysoutěženou 

novou kompostárnu = pokles uloženého odpadu a výsledkem toho snížení tržeb 

na středisku 

 v současné době společnost zvažuje, zda bude pokračovat v provozování 

kompostárny s ohledem na rentabilitu  

 45 rezerva TKO – ztráta  1.271 tisíc Kč: 

 jedná se o výši vytvořené rezervy 

 ke konci roku 2018 bylo začato s tvorbou rezervy na zbývající rekultivaci 

skládky (s ohledem na získané zkušenosti s 1.etapou rekultivace skládky) 

 55 cenné papíry – ztráta 568 tisíc Kč: 

 několika měsíční informace vykazovaly záporné zhodnocení portfolia, jednou 

z variant doporučení správce portfolia bylo ukončení portfolia, společnost 

ukončila portfolio a dané prostředky uložila na termínovaný vklad 

 

údaje v Kč

náklady výnosy VH

21 čištění 18 379 287 18 491 167 111 880

22 zimní údržba 7 276 438 7 277 267 829

23 parkoviště 14 201 272 16 498 129 2 296 857

24 komunikace 23 147 811 23 055 050 -92 761

25 veřejné osvětlení 19 141 890 20 385 289 1 243 399

10 opravy VO 417 494 417 494 0

26 psí útulek 1 544 320 1 515 166 -29 154

31 zeleň 16 729 681 16 630 510 -99 171

32 hřbitovy 3 126 951 3 136 687 9 736

36,37 WC 872 381 881 195 8 814

41 skládka 180 922 181 818 896

42 recyklace 1 470 139 2 218 285 748 146

43 kompostárna 686 196 239 978 -446 218

44 TKO 2 130 768 2 606 607 475 839

45 rezerva TKO 1 271 428 -1 271 428

51,52 správa 6 792 385 6 792 385 0

54 čerpací stanice 96 596 -96 596

55 cenné papíry 38 698 711 38 130 721 -567 990

156 164 670 158 457 748 2 293 078

Hospodaření středisek v roce 2018

středisko

celkem  
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12. Příloha č.2 dle "Směrnice o výročních zprávách s.r.o.“  
    

v tis. Kč 2016 2017 2018 

AKTIVA CELKEM 
 

196 899 208 117 208 769 

POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL 
 

0 0 2 234 

STÁLÁ AKTIVA 
 

134 804 138 073 143 298 

OBĚŽNÁ AKTIVA 
 

61 772 69 425 62 824 

ZÁSOBY 1 486 641 965 

KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY 4 681 5 612 5 961 
KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 30 731 29 999 0 
PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY 24 874 33 173 55 898 

OSTATNÍ AKTIVA 
 

323 619 413 

     PASIVA CELKEM 
 

196 899 208 117 208 769 

VLASTNÍ KAPITÁL 
 

179 250 182 732 186 683 

ZÁKLADNÍ KAPITÁL 154 200 154 200 156 434 

KAPITÁLOVÉ FONDY 8 020 8 020 8 020 

FONDY ZE ZISKU 5 929 6 593 6 998 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MINULÝCH  LET 8 966 10 295 12 938 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ BĚŽNÉHO ROKU 2 135 3 624 2 293 

CIZÍ ZDROJE 
 

17 649 25 385 22 086 

REZERVY 4 980 5 985 4 363 

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY 3 458 4 410 5 035 

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 9 211 14 990 12 688 

DLOUHODOBÝ BANKOVNÍ ÚVĚR 0 0 0 

 

SKUTEČNOST PLÁN

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2 134 763 3 624 232 2 293 078 2 917 998

NÁKLADY CELKEM 99 066 328 125 377 719 141 930 324 97 487 969

MATERIÁLOVÉ NÁKLADY 18 151 460 19 855 626 17 525 568 17 519 900

NÁKLADY NA ENERGIE 5 419 750 5 662 162 5 248 870 5 657 300

NÁKLADY MZDOVÉ 28 013 622 29 807 872 33 049 974 30 657 993

NÁKLADY NA OPRAVY 5 946 990 5 672 620 5 395 393 5 461 500

OSTATNÍ NÁKLADY 37 829 305 40 359 767 42 399 202 38 191 276

VYŘAZENÉ CP 3 705 201 24 019 672 38 311 317 0

VÝNOSY CELKEM 101 201 091 129 001 951 144 223 402 100 405 967

TRŽBY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 96 342 947 103 605 805 104 742 821 100 395 967

TRŽBY - CP 3 704 768 24 044 056 37 759 929 0

OSTATNÍ VÝNOSY 207 943 529 213 962 393 10 000

DOTACE MĚSTA 0 0 0 0

DOTACE ÚŘAD PRÁCE,COP 945 433 822 877 758 259 0

2017
2018

 v Kč 2016
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13. Přehled o změnách vlastního kapitálu 
 

                                   údaje v tis. Kč 

Položka Text 

Konečný 

stav k 

31.12.2017 

Zvýšení Snížení 
Konečný stav 

k 31.12.2018 

A.I.1. Základní kapitál 154 200 2 234   156 434 

A.I.2. Vlastní podíly       0 

A.I.3. Změny základního kapitálu       0 

A.II.1. Ážio        0 

A.II.2. Kapitálové fondy 8 020     8 020 

A.III.1. Ostatní rezervní fondy 1 540 182   1 722 

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 5 053 800 577 5 276 

A.IV. Výsledky hospodaření minulých let 10 295 2 643   12 938 

A.V. 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 3 624 2 293 3 624 2 293 

  Součet 182 732 8 152 4 201 186 683 
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14. Příloha k účetní závěrce za rok 2018  
 

1. OBECNÉ ÚDAJE 

 

Název účetní jednotky:  Technické služby Tábor s.r.o. 

 

Sídlo společnosti:   Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor 

IČO:     625 02 565 

Spisová značka: C 4797 zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

1.1.1995  

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

 

Rozvahový den: 31.12.2018 

 

Okamžik sestavení účetní závěrky: 14.02.2019 

 

Předmět podnikání 

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

Zámečnictví, nástrojářství  

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

Silniční motorová doprava 

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

  

Osoby podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu: 

100 %   Město Tábor, IČO 002 53 014  

 

 

Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období: 

Zvýšení základního kapitálu o 2.234.000 Kč nepeněžitým vkladem společníka - nová výše 

základního kapitálu je 156.434.000 Kč. 

 

Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni: 

 Jednatel:   Michal Polanecký 

 

 Předseda dozorčí rady: Milan Breda 
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 Členové dozorčí rady  Ing. Petr Havránek 

Ing. Lenka Horejsková 

Martina Kvěchová 

Ing. Petr Lapačka 

Růžena Novotná 

Ing. Vladimír Říha, RNDr. 

 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený: 

      109 

      z toho 13 THP 

 

2. ÚČETNÍ METODY 

Účetnictví společnosti je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném 

znění, vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 

Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného 

účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. 

 

Účetnictví společnosti respektuje obecné účetní zásady, především zásadu oceňování 

v historických cenách, akruální princip, zásadu opatrnosti, zásadu účetní jednotky, zásadu 

věrného a poctivého zobrazení. 

 

a) oceňování majetku a závazků 

 Nakoupený hmotný majetek (kromě zásob) i nehmotný majetek pořizovacími 

cenami. 

 Hmotný majetek vytvořený vlastní činností vlastními náklady. 

 Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Výdej zásob  

ze skladu účtován v průměrných skladových cenách způsobem A. 

 Pohledávky oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o příslušné 

opravné položky k nedobytným částkám. 

 Závazky, pohledávky při vzniku jmenovitou hodnotou. 

 Cenné papíry a podíly se při pořízení oceňují pořizovací cenou, ke konci 

rozvahového dne se oceňují reálnou hodnotou. 

b) stanovení úprav hodnot majetku 

 Odpisy – společnost odepisuje majetek rovnoměrně, doba odepisování s ohledem 

na očekávanou životnost majetku. 

 Opravné položky – v roce 2018 nebyla tvořena žádná opravná položka 

k pohledávkám. 
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c) uplatnění při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu 

Společnost v daném období neprováděla operace v cizí měně. 

 

3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE, VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT 

 

Přijaté dotace 

Poskytovatel Projekt Částka 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 

Efekt 2018 - Opatření ke snížení 
energetické náročnosti veřejného osvětlení 

2.000.000,00 Kč 

Vyšší odborná škola, Střední 
odborná škola, COP 

Zkuste to jinak 124.444,00 Kč 

Úřad práce ČR 
Nové pracovní příležitosti - Veřejně 
prospěšné práce 

487.197,00 Kč 

Úřad práce ČR 
Podpora odborného vzdělávání 
zaměstnanců II 

***117.054,00 Kč 

Státní fond životního prostředí 
ČR 

Snížení imisní zátěže z provozu TS Tábor 
s.r.o. 

500.000,00 Kč 

Celkem  3.228.695,00 Kč 
 
Na konci roku 2018 byla Státním fondem životního prostředí ČR schválena dotace ve výši 

750.000,00 Kč na projekt „Nákup tří osobních vozidel s pohonem CNG + nákladní 

elektromobil“. Peníze z této dotace budou přijaty v průběhu roku 2019. 

*** V roce 2019 bude přijat doplatek dotace od Úřadu práce ve výši 29.564,50 Kč. 

 

Cenné papíry 

Technické služby Tábor s.r.o. mají uzavřenou smlouvu o obhospodařování cenných papírů 

s ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost. 

V průběhu měsíce prosince 2018 byly všechny cenné papíry držené společností Technické 

služby Tábor s.r.o. prodány. K 31.12.2018 je celkový objem portfolia 0,- Kč 

 

Pohledávky z obchodních vztahů 

Pohledávky dle splatnosti - účet 311 

počet dnů částka 

do lhůty splatnosti 1.618.222,20 Kč 

do 30 dnů 308.157,90 Kč 

do 60 dnů 72.147,60 Kč 

do 90 dnů 70.059,00 Kč 

do 180 dnů 0,00 Kč 

do 365 dnů 13.903,70 Kč 

nad 365 dnů 361.569,80 Kč 

Celkem 2.444.060,20 Kč 
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Přijaté úvěry a poskytnuté půjčky 

přijaté úvěry poskytnuté půjčky 

rok částka rok částka 

2018 0,00 Kč 2018 0,00 Kč 

 

Závazky z obchodních vztahů 

Závazky dle splatnosti – účet 321 

počet dnů částka 

do lhůty splatnosti 3.646.102,03 Kč 

do 30 dnů 1.673,00 Kč 

do 60 dnů 3.398,00 Kč 

do 90 dnů 0,00 Kč 

do 180 dnů 0,00 Kč 

do 365 dnů 0,00 Kč 

nad 365 dnů 0,00 Kč 

celkem 3.651.173,03 Kč 

 

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

  
 

k 1.1.2018 
pořízení 
nového 

zvýšení 
pořiz.hodnoty 

vyřazení 
likvidací 

vyřazení 
prodejem 

k 31.12.2018 

013 256.920 Kč 96.596 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 353.516 Kč 

Celkem 
DNM 

256.920 Kč 96.596 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 353.516 Kč 

       

 
k 1.1.2018 

pořízení 
nového 

zvýšení 
pořiz.hodnoty 

vyřazení 
likvidací 

vyřazení 
prodejem 

k 31.12.2018 

021 233.032.320 Kč 4.338.851 Kč 0 Kč 2.323.440 Kč 0 Kč 235.047.731 Kč 

022 110.479.602 Kč 6.861.270 Kč 1.176.152 Kč 3.153.610 Kč 1.356.072 Kč 114.007.342 Kč 

Celkem 
DHM 

343.511.922 Kč 11.200.121 Kč 1.176.152 Kč 5.477.050 Kč 1.356.072 Kč 349.055.073 Kč 

 

 
 

k 1.1.2018 

 

 

  

k 31.12.2018 

041 0 Kč Pořízení DNM    64.190 Kč 

042 10.589.612 Kč Pořízení DHM      15.123.312 Kč 

 z toho rozpracované investice do veřejného osvětlení     14.475.512 Kč 

Celkem brutto dlouhodobý hmotný majetek   364.178.385 Kč 

Celkem brutto dlouhodobý nehmotný majetek  417.706 Kč 
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Odložená daň 

odložená daň 

rok částka 

2015 92.900 Kč 

2016 271.000 Kč 

2017 952.100 Kč 

2018 625.000 Kč 

 

Odložená daň vznikla z přechodných rozdílů mezi účetním a daňovým pojetím účetních 

případů: 

a) rozdílná účetní a daňová zůstatková cena majetku 

b) daňově neuznatelná rezerva na budoucí uznatelný náklad 

 

Rezervy 

V roce 2018 byla tvořena: 

a) zákonná rezerva na skládku 

b) nedaňová rezerva na drcení odpadu 

c) nedaňová rezerva na nevyčerpanou dovolenou 

d) nedaňová rezerva na rekultivaci skládky 

 

rezervy k 1.1.2018 
tvoření 
rezervy 

použití 
rezervy 

k 31.12.2018 

zákonná rezerva na 
skládku 

5.034.803 Kč 324.546 Kč 2.899.651 Kč 2.459.698 Kč 

rezerva na drcení 359.749 Kč 12.160 Kč 371.909 Kč 0 Kč 

rezerva na nevyčerpanou 
dovolenou 

590.572 Kč 631.559 Kč 590.572 Kč 631.559 Kč 

rezerva na rekultivaci 
skládky 

0 1.271.428 Kč 0 1.271.428 Kč 

celkem 5.985.124 Kč 2.239.693 Kč 3.862.132 Kč 4.362.685 Kč 
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4. Návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2018 

 

Společnost vykazuje k 31.12.2018 zisk ve výši 2.293.078,03 Kč. Jeho rozdělení navrhuje 

následujícím způsobem: 

a. zákonný příděl do rezervního fondu (5 %)     114.654,00 Kč 

b. příděl do sociálního fondu        800.000,00 Kč 

c. příděl do nerozděleného zisku    1.378.424,03 Kč 

 

 

 

V Táboře, 14.02.2019 

 

 

 Michal Polanecký  

 jednatel společnosti 
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15. Výkaz zisku a ztráty 
 

ve znění p.p.

       Kpt. Jaroše 2418

       390 03 Tábor

Označení Číslo
Skutečnost v účetním období

řádku běžném minulém

a c 1 2

 I.     001 104 743 103 606

 II.     Tržby za prodej zboží 002

A.      003 46 444 46 461

A.1. 004

A.2. 005 22 774 25 518

A.3. 006 23 670 20 943

B.      007

C.      008 -2 051 -2 224

D.      009 45 979 41 526

D.1. 010 33 050 29 808

D.2. 011 12 929 11 718

D.2.1. 012 10 962 9 866

D.2.2. 013 1 967 1 852

E.      014 11 845 11 733

E.1. 015 11 845 11 733

E.1.1. 016 11 845 11 733

E.1.2. 017

E.2. 018

E.3. 019

III. 020 1 317 1 188

III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 021 21 130

III.2. Tržby z prodaného materiálu 022 29 79

III.3. 023 1 267 979

F. 024 317 2 845

F.1. 025 449

F.2. 026

F.3. 027 414 387

F.4. 028 -1 622 969

F.5. 029 1 525 1 040

* 030 3 526 4 453

Jiné provozní náklady

Provozní výsledek hospodaření                                                                

(ř.01+02-03-(+/-07)-08-09-14+20-24)

Ostatní provozní náklady                                              (ř.25 až 29)

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

Prodaný materiál

Daně a poplatky

Rezervy v provozní oblasti a koplexní náklady příštích období

Spotřeba materiálu a energie

Služby

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

Aktivace (-)

Jiné provozní výnosy

Mzdové náklady

Náklady na soc. zabezpečení, zdrav. poj. a ost. náklady (ř.12+13)

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Ostatní náklady

Úpravy hodnot v provozní činnosti                             (ř.15+18+19)

Úpravy hodnot dlouhod. nehmot. a hmot. majetku             (ř.16+17)

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku - trvalé

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku - dočasné

Úpravy hodnot zásob

Úpravy hodnot pohledávek

Ostatní provozní výnosy                                               (ř.21 až 23)

T E X T

b   

Tržby z prodeje výrobků a služeb

Náklady vynaložené na prodané zboží

Výkonová spotřeba                                 (ř.04 až 06)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotkyMinimální závazný výčet informací VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. v plném rozsahu        Technické služby Tábor s.r.o.

ke dni :  31.12.2018        

( v celých tisících Kč  ) 

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

   IČ  a místo podnikání liší-li se od bydliště

  2018-12     62502565  

Osobní náklady                                   ( ř.10+11)
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Označení Číslo Skutečnost v účetním období

řádku běžném minulém

a c 1 2

IV. 031 0 0

IV.1. 032

IV.2. 033

G. 034

V. 035 0 0

V.1. 036

V.2. 037

H. 038

VI. 039 32 6

VI.1. 040

VI.2. 041 32 6

I. 042

J. 043 0 0

J.1. 044

J.2. 045

VII. 046 38 131 24 202

K. 047 38 767 24 082

* 048 -604 126

** 049 2 922 4 579

L. 050 629 955

L.1. 051 4 3

L.2. 052 625 952

** 053 2 293 3 624

M. 054

*** 055 2 293 3 624

* 056 144 223 129 002

Daň z příjmů                                                                      (ř.51+52)

Daň z příjmů splatná

Daň z příjmů odložená (+/-)

Výsledek hospodaření po zdaněnní (+/-)            (ř.30+48-50)

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)          (ř.53-54)

Čistý obrat za účetní období            (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)

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

Náklady související s ostatními dlouhodobým finančním majetkem

Výnosové úroky a podobné výnosy                               (ř. 40+41)

Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná a ovládající osoba

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

Nákladové úroky a podobné náklady                                (ř.44+45)

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

Ostatní finanční výnosy

Ostatní finanční náklady

Finanční výsledek hospodaření                                                  

(ř.31-34+35-38+39-42-43+46-47)

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

T E X T

b   

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly       (ř.32+33)

Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba

Ostatní výnosy z podílů

Náklady vynaložené na prodané podíly

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku     (ř.36+37)

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo 

ovládající osoba
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16. Rozvaha(Bilance) 
 

      Technické služby Tábor s.r.o.

      

Označení Číslo Běžné účetní období Min.úč.obd.

řádku Brutto Korekce Netto Netto

a c 1 2 3 4

          001 430 210 221 441 208 769 208 117

A.        002 2 234 2 234

B.        003 364 596 221 297 143 298 138 073

B.I.     004 418 270 148

B.I.1. 005

B.I.2. 006 354 270 84

007 354 270 84

008

B.I.3. Goodwill 009

B.I.4. 010

B.I.5. 011 64 64

012

013 64 64

B.II.  014 364 178 221 027 143 150 138 073

B.II.1. 015 235 048 136 687 98 360 99 943

016

017 235 048 136 687 98 360 99 943

B.II.2 018 114 007 84 340 29 667 27 540

B.II.3. 019

B.II.4. 020

021

022

023

B.II.5. 024 15 123 15 123 10 590

025

026 15 123 15 123 10 590

B.III.  027

B.III.1. 028

B.III.2. 029

B.III.3. 030

B.III.4. 031

B.III.5. 032

B.III.6. 033

B.III.7. 034

035

036

B.II.1.1.   Pozemky

B.II.1.2.   Stavby

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 

nedokončený dl. nehmot. maj. (ř.12+13)

B.I.5.2.   Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Pozemky a stavby                                    (ř.16+17)

Dlouhodobý hmotný majetek   (ř.15+18+19+20+24)

Stálá aktiva                                         ( ř.04+14+27)

  2018-12     62502565  

B.I.5.1.   Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 

majetek

      390 03 Tábor

Ocenitelná práva                                      (ř.07+08)

B.I.2.1.  Software

B.I.2.2.  Ostatní ocenitelná práva

AKTIVA CELKEM                (ř.02+03+37+78)=ř.82

Nehmotné výsledky  vývoje

Dlouhodobý nehmotný majetek(ř.05+06+09+10+11)

Pohledávky za upsaný základní kapitál

AKTIVA

b

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

            a místo podnikání liší-li se od bydliště

      Kpt. Jaroše 2418

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

ROZVAHAMinimální závazný výčet informací uvedený 

podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.ve znění p.p. v plném rozsahu

( v celých tisících Kč  ) 

ke dni :  31.12.2018

IČ

Podíly - podstatný vliv

Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv

Dlouhodobý finanční majetek                (ř.28 až 34)

Hmotné movité věci a jejich soubory

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek     (ř.21 až 23)

B.II.4.1.  Pěstitelské celky trvalých porostů

B.II.4.2.  Dospělá zvířata a jejich skupiny

B.II.4.3.  Jiný dlouhodobý hmotný majetek

B.II.5.2.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Podíly -  ovládaná nebo ovládající osoba

Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba

B.III.7.2.   Poskytnuté zálohy na dlouh.fin. majetek

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

Zápůjčky a úvěry - ostatní

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 

nedokončený dlouhodobý hm. Majetek     (ř.25+26)

B.II.5.1.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek

Ostatní dlouhodobý finanční majetek        (ř.35+36)

B.III.7.1.   Jiný dlouhodobý finanční majetek
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Označení Číslo Běžné účetní období Min.úč.obd.

řádku Brutto Korekce Netto Netto

a c 1 2 3 4

C.     037 62 967 144 62 824 69 425

C.I. 038 965 965 641

C.I.1. 039 965 965 641

C.I.2. 040

C.I.3. 041

042

043

C.I.4. 044

C.I.5. 045

C.II. 046 6 104 144 5 961 5 612

C.II.1. 047

C.II.1.1. 048

C.II.1.2. 049

C.II.1.3. 050

C.II.1.4. 051

C.II.1.5. 052

053

054

055

056

C.II.2. 057 6 104 144 5 961 5 612

C.II.2.1. 058 2 444 144 2 301 2 033

C.II.2.2. 059

C.II.2.3. 060

C.II.2.4. 061 3 660 3 660 3 579

062

063

064 289 289 793

065 2 518 2 518 2 560

066 85 85 201

C.II.2.4.6.   Jiné pohledávky 067 768 768 25

C.II.3. 068

C.II.3.1 Náklady příštích období 069

C.II.3.2 070

C.II.3.3 071

C.III. 072 29 999

C.III.1. 073

C.III.2. 074 29 999

C.IV. 075 55 898 55 898 33 173

C.IV.1. 076 647 647 166

C.IV.2. 077 55 251 55 251 33 007

D.   078 413 413 619

D.1. 079 413 413 619

D.2. 080

D.3. 081

Oběžná aktiva                               (ř.38+46+72+75)

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

Pohledávky - podstatný vliv

C.II.1.5.1.    Pohledávky za společníky

Zásoby                                   (ř.39+40+41+44+45)

Materiál

Výrobky a zboží                                       (ř.42+43)

C.I.3.2.   Zboží

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

Poskytnuté zálohy na zásoby

Dlouhodobé pohledávky                       (ř.48 až 52)

Pohledávky z obchodních vztahů

Krátkodobé pohledávky                        (ř.58 až 61)

Pohledávky z obchodních vztahů

Pohledávky                                         (ř.47+57+68)

Odložená daňová pohledávka

C.II.1.5.2.    Dlouhodobé poskytnuté zálohy

C.II.1.5.3.    Dohadné účty aktivní

C.II.1.5.4.    Jiné pohledávky

Komplexní náklady příštích období

C.II.2.4.5.   Dohadné účty aktivní

Peněžní prostředky na účtech

Příjmy příštích období

Krátkodobý finanční majetek                      (ř73+74)

Peněžní prostředky                                   (ř.76+77)

Peněžní prostředky v pokladně

Časové rozlišení aktiv                           (ř.79 až 81)

Náklady příštích období

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

Pohledávky - ostatní                             (ř.53 až 56)

Příjmy příštích období

AKTIVA

Ostatní krátkodobý finanční majetek

Komplexní náklady příštích období

Časové rozlišení aktiv                            (ř.69 až 71)

C.I.3.1.   Výrobky

Nedokončená výroba a polotovary

b

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

Pohledávky - ostatní                              (ř.62 až 67)

Pohledávky - podstatný vliv

C.II.2.4.2.   Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

C.II.2.4.1.   Pohledávky za společníky

C.II.2.4.3.   Stát daňové pohledávky

C.II.2.4.4.   Krátkodobé poskytnuté zálohy
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Označení Číslo Stav v běžném Stav v minulém

řádku

a c 5 6

    082 208 769 208 117

A. 083 186 683 182 732

A.I. 084 156 434 154 200

A.I.1. 085 156 434 154 200

A.I.2.  086

A.I.3. 087

A.II.    088 8 020 8 020

A.II.1. 089

A.II.2. 090 8 020 8 020

091 8 020 8 020

092

093

A. II.2.4.   Rozdíly z přeměn 

obchodních korporací (+/-)
094

095

A.III. 096 6 998 6 593

A.III.1. 097 1 722 1 540

A.III.2. 098 5 276 5 053

A.IV. 099 12 938 10 295

A.IV.1. 100 12 938 10 295

A.IV.2. 101

A.V. 102 2 293 3 624

A.VI. 103

B + C 104 22 085 25 387

B. 105 4 363 5 985

B.1. 106

B.2. 107

B.3. 108

B.4. 109 4 363 5 985

C 110 17 722 19 400

C.I. 111 5 035 4 410

C.I.1. 112

113

114

C.I.2. 115

C.I.3. 116

C.I.4. 117

C.I.5. 118

C.I.6. 119

C.I.7. 120

Závazky                                        (ř.111+126+144)

Dlouhodobé závazky                (ř.112+115 až 122)

Dlouhodobé přijaté zálohy

účetním období účetním období

PASIVA CELKEM                 (ř.83+104+147)=ř.001

PASIVA

b

Ážio a kapitálové fondy                           ( ř.89+90)

Změny základního kapitálu

Rezervy podle zvláštních předpisů

Cizí zdroje                                              (ř.105+110)

Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku  (-)

Rezerva na daň z příjmů

Dlouhodobé směnky k úhradě

Ážio

Kapitálové fondy                                   (ř.91 až 95)

Základní kapitál                                      (ř.85 až 87)

Vlastní kapitál                (ř.84+88+96+99+102+103)

Základní kapitál

Vlastní podíly (-)

Statutární a ostatní fondy

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let   

(+/-)

Výsledek hospodaření min. let (+/-)   (ř.100 až 101)

A. II.2.1.   Ostatní kapitálové fondy

Fondy ze zisku                                         (ř.97+98)

Ostatní rezervní fondy

A. II.2.2.   Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 

závazků (+/-)

A. II.2.5.   Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních 

korporací (+/-)

A. II.2.3.   Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 

obchodních korporací (+/-)

Ostatní rezervy

Vydané dluhopisy                                (ř.113+114)

C.I.1.2.   Ostatní dluhopisy

Závazky z obchodních vztahů

Závazky - podstatný vliv

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

C.I.1.1.   Vyměnitelné dluhopisy

Závazky k úvěrovým institucím

Jiný výsledek hospodaření minulých let  (+/-)

Výsledek hospodaření běžného úč.období   (+/-) (ř.01-84-

88-96-99-103-105-110-147)=ř.55 VZZ

Rezervy                                             (ř.106 až 109)

Rezerva na důchody a podobné závazky
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Označení Číslo

řádku

a c 5 6

C.I.8. 121 5 035 4 410

C.I.9. 122

123

124

125

C.II. 126 12 687 14 990

C.II.1. 127

128

129

C.II.2. 130

C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 131

C.II.4. 132 3 691 7 901

C.II.5. 133

C.II.6. 134

C.II.7. 135

C.II.8. 136 8 996 7 089

137

138

139 3 224 2 393

140 1 992 1 418

141 1 173 558

142 2 495 2 618

C.II.8.7.   Jiné závazky 143 112 102

C.III. 144

C.III.1. 145

C.III.2. 146

D. 147 1

D.1. 148 1

D.2. 149

Pozn.:

Sestaveno dne:

14.02.2019

společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)            

tel. linka:

Výdaje příštích období

C.II.8.3.   Závazky k zaměstnancům

C.II.8.4.   Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění

Časové rozlišení pasiv                          (ř.148+149)

Výnosy příštích období

C.II.8.6.   Dohadné účty pasivní

C.II.8.5.   Stát - daňové závazky a dotace

Stav v minulém 

účetním období

PASIVA Stav v běžném

b

C.II.1.1.   Vyměnitelné dluhopisy

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

Odložený daňový závazek

C.I.9.2.   Dohadné účty pasivní

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)

Závazky ostatní                                 (ř.137 až 143)

C.II.8.1.   Závazky ke společníkům

C.I.9.3.   Jiné závazky

Krátkodobé závazky                 (ř.127+130 až 136)

C.II.8.2.   Krátkodobé finanční výpomoci

Výnosy příštích období

Vydané dluhopisy                                (ř.128+129)

Závazky - ostatní                               (ř.123až 125)

Právní forma účetní jednotky

C.II.1.2.   Ostatní dluhopisy

Závazky k úvěrovým institucím

Závazky z obchodních vztahů

Krátkodobé směnky k úhradě

Závazky - podstatný vliv

C.I.9.1.   Závazky ke společníkům

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Výdaje příštích období

Časové rozlišení pasiv                          (ř.145+146)

účetním období

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona  
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17. CASH FLOW - Přehled o peněžních tocích 
 

Technické služby Tábor s.r.o. Sestaveno dne: 14.02.2019

Kpt. Jaroše 2418 390 03 Tábor

Běžné Minulé

001 P.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku 

účetního období 63172 55605

002

003 A. Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)

004

005 Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 2922 4579

006

007 A. 1. Úpravy o nepeněžní operace 10170 13015

008 A. 1. 1.

Odpisy stálých aktiv (+), s výjimkou zůstatkové ceny prodaných 

stálých aktiv a dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému 

majetku a goodwillu (+/-) 11845 11733

009 A. 1. 2. Změna stavu opravných položek, rezerv -1622 969

010 A. 1. 3.
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-) (vyúčtování do výnosů -, 

do nákladů +) -21 319

011 A. 1. 4. Výnosy z podílů na zisku (-)

012 A. 1. 5.
Vyúčtované nákladové úroky (+), s výjimkou kapitalizovaných 

úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-) -32 -6

013 A. 1. 6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace

014

015 A. *
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami 

pracovního kapitálu a mimořádnými položkami 13093 17594

016

017 A. 2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -2767 5433

018 A. 2. 1.
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů 

časového rozlišení a dohadných účtů aktivních -142 -1191

019 A. 2. 2.
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), 

pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních -2301 5779

020 A. 2. 3. Změna stavu zásob (+/-) -324 845

021 A. 2. 4.
Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do 

peněžních prostředků a ekvivalentů

022

023 A. **
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a 

mimořádnými položkami 10326 23027

024

CASH FLOW
(základní)

Sestavený k:  31.12.2018

( v celých tisících Kč )

2018 - 12  |  IČO: 62502565  

Stav v obdobíČíslo 

řádku
Označení Text

Název:

Sídlo:
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025 A. 3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)

026 A. 4. Přijaté úroky (+) 32 6

027 A. 5.
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za 

minulá období (-) -4 -3

028 A. 6.

Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které 

tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně splatné daně z 

příjmů z mimořádné činnosti

029 A. 7. Přijaté podíly na zisku (+)

030

031 A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 10353 23030

032

033 B. Peněžní toky z investiční činnosti

034 B. 1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -17071 -15452

035 B. 2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 21 130

036 B. 3. Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám

037

038 B. *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -17050 -15322

039

040 C. Peněžní toky z finanční činnosti

041 C. 1.

Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových 

krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti 

(např. některé provozní úvěry), na peněžní prostředky a 

ekvivalenty

042

043 C. 2.
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní 

ekvivalenty -577 -142

044 C. 2. 1.

Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu 

zvýšení základního kapitálu, ážia, event. fondů ze zisku včetně 

složených záloh na toto zvýšení (+)

045 C. 2. 2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)

046 C. 2. 3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)

047 C. 2. 4. Úhrady ztráty společníky (+)

048 C. 2. 5. Přímé platby na vrub fondů (-) -577 -143

049 C. 2. 6.
Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně 

vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se 

společníky v. o. s. a komplementáři u komanditních společností (-)

050

051 C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -577 -142

052

053 F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků -7274 7566

054

055 R. Stav peněžních prostředků na konci účetního období 55898 63172  
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18. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018 
 

dle ust. § 82 Zákona č. 90/2013 Sb. o obchodních korporacích 

 

 

Společnost Technické služby Tábor s.r.o. se sídlem Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor,  

IČO 625 02 565, zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích 1.1.1995 odd. C vlož. 4797,  

je součástí uskupení, ve kterém existují následně popsané vztahy: 

 

a) Struktura vztahů 

 

 Ovládající osoba  - Město Tábor, IČ 002 53 014 

 Osoba ovládaná – Technické služby Tábor s.r.o., IČ 625 02 565, obchodní podíl  

100 % Město Tábor 

 Další ovládané osoby (stejnou ovládající osobou) 

- Bytes Tábor s.r.o., IČO 625 02 573 

- Správa lesů města Tábora, s.r.o., IČO 625 02 646 

- Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o., IČO 251 71 127 

- G - centrum Tábor, IČO 671 89 393 

- Městská knihovna Tábor, IČO 708 86 334 

- Základní škola a Mateřská škola Tábor, Mikuláše z Husi 45,  

IČO 00582590  

- Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570,  

IČO 708 77 807 

- Základní škola Tábor, Zborovská 2696,  IČ 005 82 859 

- Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská 2732, 

IČO 708 77 785 

- Základní škola a Mateřská škola Tábor - Čekanice,  

Průběžná 116, IČO 750 01 209 

- Základní škola a Mateřská škola Tábor, Měšice, Míkova 64,  

IČO 750 01 187  

- Mateřská škola Tábor, Sokolovská 2417, IČO 750 01 179  

- Mateřská škola Tábor, Kollárova 2497, IČO 750 01 195 

 

 

b) Úloha ovládané osoby v něm 

Společnost byla zřízena především za účelem vykonávání činností pro město Tábor. 

Předmětem podnikání obchodní společnosti je: 

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

b. Zámečnictví, nástrojářství,  

c. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,  

d. Silniční motorová doprava, 

e. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 

V rámci seskupení neplní žádnou funkci prostředníka. 

 

 

http://www.taborcz.eu/g-centrum-tabor/os-1802/p1=66338
http://www.taborcz.eu/assets/File.ashx?id_org=16470&id_dokumenty=54652
http://www.taborcz.eu/assets/File.ashx?id_org=16470&id_dokumenty=54660
http://www.taborcz.eu/assets/File.ashx?id_org=16470&id_dokumenty=54191
http://www.taborcz.eu/assets/File.ashx?id_org=16470&id_dokumenty=54190
http://www.taborcz.eu/assets/File.ashx?id_org=16470&id_dokumenty=54633
http://www.taborcz.eu/assets/File.ashx?id_org=16470&id_dokumenty=54633
http://www.taborcz.eu/assets/File.ashx?id_org=16470&id_dokumenty=54661
http://www.taborcz.eu/assets/File.ashx?id_org=16470&id_dokumenty=54664
http://www.taborcz.eu/assets/File.ashx?id_org=16470&id_dokumenty=54665
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c) Způsob a prostředky ovládání 

Ovládání společnosti je vykonáváno prostřednictvím dozorčí rady společnosti a Rady města 

Tábor při výkonu působnosti valné hromady. 

 

d) Přehled jednání učiněných v roce 2018, která byla učiněna na popud nebo v zájmu 

ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, 

který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední 

účetní závěrky 

V roce 2018 nebylo na popud nebo v zájmu ovládající osoby učiněno žádné jednání týkající se 

majetku přesahující 10 % vlastního kapitálu společnosti. 

 

e) Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi 

osobami ovládanými 

Mezi propojenými osobami byly uskutečňovány v roce 2018 dodávky služeb na základě nejen 

platných smluv, ale i příslušných objednávek (příloha č. 1). Z důvodu velkého množství 

jednorázových objednávek je v příloze uveden jen zkrácený výčet uzavřených objednávek 

v roce 2018. Kompletní seznam objednávek je založen ve společnosti Technické služby Tábor 

s.r.o.  

 

f) Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma, a posouzení jejího vyrovnání dle § 

71 a 72 

V roce 2018 nevznikla ovládané osobě újma, a tedy není potřeba posouzení jejího vyrovnání. 

 

Výhody a nevýhody plynoucí ze vztahů mezi propojenými osobami a uvedení, 

zda převládají výhody nebo nevýhody a jaká z toho pro ovládanou osobu plynou rizika. 

Ze vztahů mezi propojenými osobami plynou zejména výhody, a to: 

o stabilní obchodní vztahy – dlouhodobé smlouvy 

o realizace výběrových řízení ve skupině na některé komodity – např. elektrická 

energie – výhodnější ceny 

o přenos informací 

o propagace v rámci skupiny 

Nevýhodou je rozdílnost v režimu uplatňování daně z přidané hodnoty ve vztahu k Městu 

Tábor. 

Mezi propojenými osobami převyšují výhody a pro TST s.r.o. ze vztahu neplynou žádná rizika. 

Závěr 

Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby. Bude součástí výroční 

zprávy společnosti za rok 2018. 

 

 

V Táboře 13.03.2019     ……………………….. 

    Michal Polanecký 

          jednatel společnosti 
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Příloha č.1 

Město Tábor objednávka Úklid pietních míst v roce 2018 11.01.2018

Město Tábor objednávka Čištění laviček po havranech 31.01.2018

Město Tábor objednávka Zapůjčení košů a úklid Velikonoční jarmark 01.03.2018

Město Tábor objednávka Odvoz VOK na zeleň Stoklasná Lhota a Větrovy 19.03.2018

Město Tábor objednávka Odvoz odpadu " Ukliďme Česko" 03.04.2018

Město Tábor objednávka Zapůjčení košů a úklid Den dětí 05.04.2018

Město Tábor objednávka Úklid po Klokotské poutí 14.08.2018

Město Tábor objednávka Zapůjčení košů a úklid Havelský trh 26.09.2018

Město Tábor objednávka Čištění města na Pražském a Náchodském sídlišti 13.12.2018

Město Tábor objednávka Táborská setkání - koše, čištění , úklid a odvoz odpadu 23.08.2018

Město Tábor objednávka údržby, opravy a drobné služby na hřbitovech 13.02.2018

Město Tábor objednávka opravy Fitness prvků v majetku Města Tábor 22.06.2018

Město Tábor objednávka udržování dětských hřišť a s tím souvisejících služeb 13.02.2018

Město Tábor objednávka drobné služby v zeleni 13.02.2018

Město Tábor objednávka drobné služby v zeleni 26.11.2018

Město Tábor objednávka rozebrání a likvidace Táborského pokladu 13.10.2017

Město Tábor objednávka doprava sněhu z Monínce na nám. TGM 17.01.2018

Město Tábor objednávka zabetonování 6 ks odpadkových košů - Jordán 24.01.2018

Město Tábor objednávka vyklizení a odvoz materiálu-Bechyňská brána 08.01.2018

Město Tábor objednávka demontáž elektroinstalace - Bechyňská brána 08.01.2018

Město Tábor objednávka zhotovení zpevněné plochy - ul. Boženy Němcové 05.02.2018

Město Tábor objednávka zasypání a úprava sklepních prostor-výběh pro psy-kasárny J.Žižky28.03.2018

Město Tábor objednávka instalace a deinstalace velikonoční břízy 23.02.2018

Město Tábor objednávka oprava a nátěr zdi, zabezpečení oken a oprava dlažby-Popraviště 20.04.2018

Město Tábor objednávka zhotovení zpevněné plochy - U Zahrad v Čelkovicích 04.05.2018

Město Tábor objednávka DH Nedbalova - herní prvek Točidlo 18.04.2018

Město Tábor objednávka výměna písku v pískovištích na DH 04.05.2018

Město Tábor objednávka technické zajištění akce - Mistrovství ČR v orientačním běhu 14.05.2018

Město Tábor objednávka oprava čekárny MHD - Písecké rozcestí 13.03.2018

Město Tábor objednávka technické zajištění akce - Komedianti v ulicích - DZ,navěšení vlaječek29.07.2018

Město Tábor objednávka zabetonování držáků pro nádoby na olej - zpevněná plocha 25.06.2018

Město Tábor objednávka osazení provozních řádů na sportovištích a údržbu sportovišť 03.07.2018

Město Tábor objednávka přeložka kanalizažního potrubí - Čelkovice U Lázní 06.09.2018

Město Tábor objednávka opravy čekáren MHD - Klokoty, Zaluží, V Zástavách 19.09.2018

Město Tábor objednávka dodávka a montáž zámkové dlažby - Hlinice 22.08.2018

Město Tábor objednávka technické zajištění akce - Táborská setkání 23.08.2018

Město Tábor objednávka přístavba cihelné zdi a oplocení sportovního hřiště- Leskovická ul. 03.07.2018

Město Tábor objednávka montáž,příprava panelů,instalace a deinstalace panelů - výstava Velké návraty28.03.2018

Město Tábor objednávka průzkum komunikace Dukelských bojovníků (sondy) 22.10.2018

Město Tábor objednávka zpevnění mlatových cest na OZ Jordán v parčíku pod Trafačkou 23.10.2018

Město Tábor objednávka dodávka a instalace řetězové dvojhoupačky - DH Smyslov 18.10.2018

Město Tábor objednávka instalace betonových zábran - spojka Vančurova-Nedbalova 31.10.2018

Město Tábor objednávka oprava chodníku v ulici U Cihelny 05.11.2018

Město Tábor objednávka montáž sloupků k zabezpečení sběrného dvora na SNL 20.11.2018

Město Tábor objednávka čištění zastávek MHD v Táboře 13.11.2018

Město Tábor objednávka oprava chodníku - Valdenská ul. 05.11.2018

Město Tábor objednávka oprava chodníku - Budovcova ul. 16.11.2018

Město Tábor objednávka oprava komunikací asfaltovou směsí 15.11.2018

Město Tábor objednávka kácení, převoz a instalace vánočního stromu 07.11.2018

Město Tábor objednávka převoz a instalace prodejních stánků na TGM 07.11.2018

Město Tábor objednávka rozšíření kamenné dlažby - Střelnická ul. 09.07.2018

Město Tábor objednávka přesun a rozmístění kamenných prvků - Střelnická ul. 09.07.2018

Město Tábor objednávka oprava drenáže - Čekanice  (K Jordánu - odvodnění plochy) 30.11.2018

Město Tábor objednávka Vánoce 2018-rozsvícení ván.stromu,Čertovský rej,Staročeský vánoční trh16.11.2018

Město Tábor objednávka předláždění chodníčku kamen.dlažbou - Střelnická ul.  (vícepráce) 11.12.2018

Město Tábor objednávka Vánoce 2018-zajištění elektřiny-stánky TGM, KOMA MODUL, ČD-Masaryk 19.11.2018

zkrácený výčet objednávek za rok 2018
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smluvní strana typ smlouvy charakter smlouvy datum uzavření

Bytes Tábor s.r.o. o obstarání věci a služeb o dodávce tepelné energie 7.2.2008

Bytes Tábor s.r.o. o obstarání věci a služeb údržba areálu 1.1.2008

Bytes Tábor s.r.o. o obstarání věci a služeb ukládání odpadů na recyklační provoz v Klenovicích 5.1.1999

Bytes Tábor s.r.o. o obstarání věci a služeb zajištění zimní údržby (leden - březen 2018) 28.11.2017

Bytes Tábor s.r.o. o obstarání věci a služeb zajištění zimní údržby (prosinec 2018) 28.11.2018

Město Tábor o obstarání věci a služeb blokovací zařízení na automobily 1.3.2004

Město Tábor nájemní pronájem - areál, skládka, hřbitovy .. 18.4.2011

Město Tábor nájemní provozování parkovišť 25.4.2007

Město Tábor nájemní pronájem výměníkové stanice - sklad 01.03.2011

Město Tábor o obstarání věci a služeb provozování veřejných pohřebišť 31.12.2001

Město Tábor o výpůjčce provozování útulku pro nalezené psy 26.5.1999

Město Tábor mandátní  - provoz uzavřené skládky Klenovice 6.1.2000

Město Tábor o dílo  - WC Žižkovo náměstí č.p. 11 1.1.2001

Město Tábor o dílo  - čištění města 6.1.2000

Město Tábor o dílo  - komunikace - závady ve schůdnosti 6.1.2000

Město Tábor o dílo  - údržba areálu (čištění komunikací a sečení zeleně) 12.9.2018

Město Tábor o dílo  - přistavování kontejnerů na hřbitovech 2.1.2004

Město Tábor o dílo  - zajištění provozu kašen 6.1.2000

Město Tábor o dílo  - údržba veřejné zeleně 3.1.2000

Město Tábor o dílo  - vyprazdňování odpadkových košů 6.1.2000

Město Tábor o dílo  - zajišťování zimní údržby komunikací 6.1.2000

Město Tábor o dílo  - komplexní zajištění osvětlení a světelné signalizace 10.4.2001

Město Tábor příkazní  - zajištění péče o nalezené psy 1.4.1999

Město Tábor o dílo  - jarní úklid SNL 2.1.2004

Město Tábor o dílo   - čištění a úklid Žižkova náměstí 19.1.2005

Město Tábor o obstarání věci a služeb  - zajištění fungování informační služby 8.1.2009

Město Tábor o dílo  - údržba pozemku 23.3.2009

Město Tábor o obstarání věci a služeb  - zajištění parkovacích míst v parkovacím domě 7.5.2009

Město Tábor o obstarání věci a služeb  - zajištění provozu osvětlení schodiště 14.3.2012

Město Tábor o dílo  - zajištění provozu osvětlení billboardu Moskevská 06.05.2013

Město Tábor příkazní  - zajištění WC Křižíkovo náměstí 06.02.2015

Město Tábor o dílo Pravidelné prohlídky a údržba mol na Jordánu 21.12.2017

Město Tábor o dílo Opravy drobné architektury v majetku Města Tábora 09.01.2018

Město Tábor o dílo Běžné opravy dětských hřišť v majetku Města Tábora 19.01.2018

Město Tábor o dílo parkovací místa pro služební vozidla Města Tábor 02.01.2017

Město Tábor o dílo Přistavení kontejnerů na kompostovatelný odpad ( duben - říjen ) 09.04.2018

Město Tábor o dílo Údržba a čištění dětských hřišť v Táboře 19.02.2018

Město Tábor o dílo Úklid odpočinkové zóny Jordán na rok 2017 24.01.2018

Město Tábor o dílo Údržba a servis bike-boxů 23.2.2017

Město Tábor o dílo Velké opravy dětských hřišť v majetku Města Tábora 19.02.2018

Město Tábor o dílo údržba Parku u popraviště v Táboře 2017 - 2019 07.03.2017

Město Tábor Smlouva o budoucí smlouvě  o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SMM 23/2017 BVB 17.03.2017

Město Tábor Smlouva o budoucí smlouvě  o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SMM 22/2017 BVB 17.03.2017

Město Tábor Smlouva o budoucí smlouvě  o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SMM 25/2017 BVB 21.03.2017

Město Tábor Smlouva o budoucí smlouvě  o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SMM 26/2017 BVB 21.03.2017

Město Tábor o dílo údržba nových pozemků příměstských částí 2018-19 05.03.2018

Město Tábor o dílo údržba prostoru Husův park a úklid parku U Jakuba 2018-2022 19.01.2018

Město Tábor o dílo údržba nástupního prostoru před Svíčkou 2018-2022 24.01.2018

Město Tábor o dílo Úklid černých skládek 2018 21.12.2017

Město Tábor o dílo zhotovení 30 ks zpevněných ploch 23.02.2018

Město Tábor o dílo stavba zastávky MHD v ulici U Lázní v Čelkovicích 26.02.2018

Město Tábor o dílo výběh pro psy - kasárna Jana Žižky 26.03.2018

Město Tábor o dílo výběh pro psy-kasárna-oplocení pro malá plemena+instalace prvků10.07.2018

Město Tábor o dílo oprava chodníku - ul. Bydlinského 02.07.2018

Město Tábor o dílo oprava komunikace Tismenická ul. II. etapa 25.07.2018

Město Tábor o dílo oprava chodníku - Kpt. Jaroše 25.07.2018

Město Tábor o dílo dodávka betonových zábran - Vodňanského ul. 08.10.2018

Město Tábor o dílo oprava vozovky a zvýšení bezpečnosti průjezdu - ul. Příběnická 11.09.2018

Město Tábor o dílo úpravy chodníků Budějovická,Chýnovská - Lávka pro pěší - Černé mosty08.11.2018

Město Tábor o dílo přeložka kabelů VO - Budějovická ul. - Lávka pro pěší a cyklisty 05.11.2018

Město Tábor o dílo plošné čistění dešťových vpustí 19.11.2018

Smlouvy platné v roce 2018
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19. Zpráva Dozorčí rady Technických služeb Tábor s.r.o. 
 

     Dozorčí rada jako kontrolní orgán společnosti vykonávala v roce 2018 své úkoly v souladu se 

stanovami společnosti. Její členové se pravidelně jedenkrát za měsíc scházeli na jednání. Zápisy z 

těchto jednání jsou archivovány u jednatele společnosti.  

     Dozorčí rada na svých jednáních vykonávala dohled nad činností organizace, zejména hospodaření 

společnosti, na hospodaření jednotlivých středisek, produktivitu práce na jednotlivých provozovnách, 

hodnocení stavu a vývoje pohledávek za služby. Projednala finanční plán na rok 2019, potřebu nákupu 

nových strojních investic a po posouzení navrhla valné hromadě schválit jejich pořízení i schválení 

finančního plánu na rok 2019. Pravidelně sledovala realizace nákupu strojních investic. Členové DR 

pracovali též jako členové výběrových komisí při posuzování nabídek na nákup nového HM i dalšího 

materiálu potřebného k plnění úkolů a zakázek.  

Dozorčí rada se dále zabývala celou řadou problémů, které po vyjasnění a zpřesnění zadávala k 

vyřešení jednateli společnosti nebo valné hromadě.  

 

V roce 2018 dozorčí rada řešila i následující témata:  

 

- finanční plán na rok 2019, včetně plánu pořizování investičního majetku na rok 2019 

- hodnocení nabídek výběrových řízení středních a vyšších hodnot  

- výsledky výběrových řízení vypsaných v daném roce 

- vyhodnocení zimní údržby za účetní rok 2018  

- priority společnosti pro rok 2018 a cíle společnosti do roku 2019  

- stav portfolia ČSOB a jeho převod na termínovaný vklad   

- příprava nových dotačních programů – ukončení dotačních projektů, inkasované dotace a udržitelnost  

- plán péče o veřejné osvětlení  

- přehled stavu veřejného osvětlení (nárůst počtu světelných bodů od roku 2001, snižování energetické 

   náročnosti VO, zavádění nových RVO a instalace regulátorů napětí)  

- dotace z Programu EFEKT k investiční akci VO provedenou firmou E.ON Energie, každá žádost 

   připravována na podporu ve výši 2.000.000,- Kč z investiční dotace 

- průběh činností a hospodaření na jednotlivých střediscích během celého roku 2018 

- ceník prací a služeb TST s.r.o. pro rok 2019  

- stav pohledávek společnosti  

- vyřazení nepoužitelného a neopravitelného majetku  

- navýšení mzdy zaměstnanců v souvislosti se zvýšením minimální mzdy od 1.1.2019  

                                                                                                             Předseda DR TST : Breda Milan 
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20. Závěr 
 

Celkově můžeme hodnotit rok 2018 jako úspěšný. Podařilo se nám svou prací přispět ke zvelebení 

města a tím i ke spokojenosti občanů. 

Společnost získala významné ocenění. Také se jí podařilo re certifikovat již dříve získané certifikáty a 

úspěšně získala nový certifikát.  

Společnost byla  úspěšná opět při získání finančních prostředků z některých dotačních programů a dále 

investuje do obměny dlouhodobého majetku. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Michal Polanecký 

        jednatel společnosti 
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21. Zpráva nezávislého auditora 
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