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1. Úvod - základní charakteristika společnosti

obchodní jméno:

Technické služby Tábor 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:

9001, 45001, 50001

Předmět podnikání:
a.
b.
c.
d.
e.

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

Obrat za rok 2021:

117.089 tisíc Kč

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k 31.12.2021: 103
z toho THP: 14
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. Veškeré závazky a pohledávky převzal bývalý zřizovatel Město Tábor.
Z této příspěvkové organizace vznikly dvě samostatné obchodní společnosti:
a) Technické služby Tábor s.r.o.
b) Bytes s.r.o.
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 se zlevněnou sazbou.
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.
V roce 2019 otevřena v útulku nová část pro kočky. Útulek je schopen kapacitně pojmout 30 psů a 30
koček.
Od listopadu 2020 zavedena nová možnost úhrady parkovného – Mobilní i webová aplikace ParkSimply.
V roce 2020 dokončena investiční akce – val na skládce Klenovice.
V roce 2021 provedena modernizace parkovacího systému v PD Parking Centrum
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Společnost pro svou činnost využívá především nemovitosti pronajaté od Města Tábora a Úřadu práce.

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 a údržba veřejných pohřebišť
g) provozování útulku pro nalezené psy a kočky
h) provozování parkovacího systému v Táboře
i) provozování skládky odpadů, včetně recyklačního provozu, likvidace odpadů (mimo nebezpečných)
j) zajišťování technického zázemí pro akce pořádané městem.
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3. Politika kvality a EMS
Společnost Technické služby Tábor s.r.o. je dlouhodobě držitelem certifikátů dle několika mezinárodních
norem. První certifikáty, a to systému managementu kvality dle ISO 9001 a systému environmentálního
managementu dle ISO 14001, dokonce získala již v roce 2008, tedy před 13 lety.
K těmto certifikátům postupně přidávala další, a to certifikát systému managementu bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci dle standardu OHSAS 18001 poprvé v roce 2011, později nahrazený normou ISO
45001.
Od roku 2017 jsou Technické služby Tábor s.r.o. také držitelem certifikátu systému managementu
hospodaření s energií dle ISO 50001, kterým společnost plní požadavky zákona o hospodaření s energií
na neustálé zlepšování svojí energetické hospodárnosti.
Technické služby Tábor s.r.o. v roce 2018 dále implementovaly a od tohoto roku udržují systém
managementu bezpečnosti informací v souladu s ČSN EN ISO/IEC 27001:2014, jehož prostřednictvím se
zaměřují na kybernetickou bezpečnost. Ve stejném roce začala společnost s implementací systému
managementu společenské odpovědnosti dle ČSN 01 0391.
Na podzim roku 2020 společnost Technické služby Tábor s.r.o. opět prošla úspěšně auditem provedeným
nezávislou třetí stranou a získala certifikáty vydané akreditovaným certifikačním orgánem Tayllorcox
s.r.o. v rozsahu norem ISO 9001, ISO 50001 a ISO 45001.
V témže období také společnost Technické služby Tábor s.r.o. úspěšně absolvovala náročný audit v rámci
Národní ceny kvality ČR, program Start plus, který provedl tým zkušených hodnotitelů, a který se
zaměřuje na devět hodnotících kritérií a vychází z principu, že vynikající výsledky předpokládají
vynikající manažerské přístupy a jejich aplikaci v hodnocené společnosti. Společnost Technické služby
Tábor s.r.o. získala umístění mezi prvními třemi účastníky ve své kategorii.
V roce 2021 společnost Technické služby Tábor s.r.o. již tradičně velmi úspěšně absolvovala dozorový
audit k certifikátům vydaným akreditovaným certifikačním orgánem Tayllorcox s.r.o. v rozsahu norem
ISO 9001, ISO 50001 a ISO 45001.
Všechny uvedené standardy, tj. systém managementu kvality v souladu s ISO 9001, systém
environmentálního managementu v souladu s ISO 14001, systém managementu bezpečnosti informací dle
ISO/IEC 27001, systém managementu hospodaření s energií dle ISO 50001, i systém managementu
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ISO 45001 společnost Technické služby Tábor s.r.o. uplatňuje i
nadále v rámci integrovaného systému řízení tak, aby plnila všechny požadavky zákazníků, uživatelů
služeb, partnerů i dalších zainteresovaných stran, aby plnila požadavky právních a jiných předpisů a
neustále zlepšovala všechny svoje procesy.
Požadavky dalších norem uplatňuje nad rámec certifikovaného systému managementu jako soubor zásad
a postupů správné praxe.
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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
- bezpečné podmínky práce pro zaměstnance
- 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 2021 se společnost zapojila do projektu Táborská stravenka. Tento projekt pomáhá lidem
bez domova obnovovat pracovní návyky a být prospěšnými pro společnost.
 Druhý ročník soutěže „Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+“ přinesl naší společnosti
první místo v kategorii střední firmy. Ocenění bylo vyhlášeno pod záštitou ministryně práce a
sociálních věcí Jany Maláčové a prostřednictvím předchozí hejtmanky Jihočeského kraje Ivany
Stráské.
 19. května 2021 se uskutečnilo na pozvání Karla Havlíčka, místopředsedy vlády a ministra
průmyslu a obchodu, slavnostní setkání při příležitosti předávání Národní ceny kvality České
republiky za rok 2020 na MPO ČR.
Společnost Technické služby Tábor s.r.o. se umístila na 2. místě v kategorii Byznys a získala
ocenění „Organizace způsobilá pro program excelence“.
 Na konferenci České parkovací asociace, která se konala na začátku měsíce září, přihlásila
společnost Technické služby Tábor projekt v kategorii „Městská parkovací politika“ a získala od
odborné poroty 2. místo.
 Společnost také úspěšně zvládla v daném roce recertifikaci systému managementu kvality ISO
9001, systému managementu hospodaření s energií ISO 50001 a systém managementu
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ISO 45 001.
 31.1.2021 skončilo veřejné hlasování o Nejpraxi Zdravých měst 2020 a 1. místo získalo Zdravé
město Tábor s příkladem: Rozšíření útulku pro psy o útulek pro kočky.


Aktivně se společnost zapojila do dotačních programů od Úřadu práce – veřejná služba, probační a
mediační služba.
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.



V roce 2021 získala společnost již počtvrté od Ministerstva průmyslu a obchodu z programu
EFEKT dotaci ve výši 2 mil. Kč na výměnu svítidel. Samotná výměna proběhne v I. pololetí 2022.
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6. Výhled do dalších let
Společnost předpokládá, že i nadále bude vykonávat podstatnou část své činnosti ve prospěch veřejného
zadavatele Města Tábor, který má výlučná majetková práva a je tedy využita výjimka in-house.
Předpokladem pro rok 2022 je 90 % ve prospěch zadavatele Města Tábor.
Rada města Tábor 19.8.2019 pověřila jednatele společnosti zahájit ověření proveditelnosti výstavby
nového parkovacího domu na ploše bývalého hokejbalového hřiště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře. Dne
20.12.2021 schválilo Zastupitelstvo města Tábora realizaci akce „Výstavba skeletového parkovacího
domu na ploše bývalého hokejbalového hřiště SNL“ prostřednictvím Technických služeb města Tábor
s.r.o. a dále ukládá Zastupitelstvo města Tábora místostarostovi připravit návrh na záměr nepeněžitého a
peněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti.
S ohledem na recertifikaci ISO 50001 chce společnost i v následujících letech investovat
do obměny vozového a strojového parku. S ohledem na vývoj cen na trhu, vyvolaný nejen probíhající
pandemií ale i probíhající válkou na Ukrajině, bude vykazovat investiční činnost značný nárůst výdajů,
když bude udržen roční objem investic přibližně ve stejné výši jako roky předchozí.
Plán pořízení nového dlouhodobého majetku je sestaven nejen dle potřeb jednotlivých provozů, ale také
s ohledem na hospodárnost a snížení energetické náročnosti.
Pro rok 2022 je v plánu pořídit tento dlouhodobý majetek:
cena bez DPH
Vysokozdvižná montážní plošina
Sekačka svahová
Komunální nosič s nástavbou
Univerzální nakladač a nosič nářadí

3 500 000 Kč
800 000 Kč
3 400 000 Kč
1 500 000 Kč

Plánované finanční prostředky na pořízení HIM

9 200 000 Kč

V I. pololetí roku 2022 očekává společnost z Krajského úřadu v Českých Budějovicích konečné
rozhodnutí týkající se skládkování odpadů.
Novela zákona z roku 2020, která změnila pravidla pro potřebnou dokumentaci k ukládání odpadu,
způsobila snížení ukládaného odpadu na skládce v Klenovicích nejen v roce 2021, a stejný předpoklad je i
do dalších let.
V souvislosti s pandemií v České republice došlo k poklesu příjmů v oblasti parkování. Předpokladem je,
že dojde postupně k navrácení do stejné výše příjmů jako před pandemií. V posledních letech však
dochází i k omezování (zábor) míst parkování v souvislosti s investiční činností v oblasti středu města
Tábor.
Růst cen energií i materiálu ovlivňuje i našeho největšího obchodní partnera Město Tábor, a tak v úvahu
přichází i určitá omezení nákupu služeb (úspora) Městem Tábor.
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7. Orgány společnosti
valná hromada

Rada města Tábora

dozorčí rada
předseda Ing. Petr Havránek
Ing. Petr Lapačka (místopředseda)
Ing. Jaroslav Jankovský
Miroslav Smetana
Ing. Pavel Moravec
Mgr. Jakub Smrčka
Mgr. Tibor Stano
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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8. Organizační struktura
Jednatel
asistentka jednatele

vedoucí
provozu 20

ekonom

vedoucí
provozu 30

hlavní účetní

hospodářka stř.21,22,25

účetní

hospodářka stř. 23

vedoucí
oddělení 40

hospodářka
stř.31,32,36,37

hospodářka
stř.41,42,43,44

veřejné WC 3
mistr 2
dělníci 23

správa
pohřebišť

hospodářka stř. 24

mzdová účetní,
pokladna

samostatný referent MTZ

správa majetku,
pohřebišť

dělník

vedoucí oddělení 4

mistr 4, stavbyvedoucí 1
řidič dělník 10
ruční dočišťovač 9
dispečer ZÚ
dělník autodílny 1
dělníci VO 5
dělník parkovišť 5
ošetřovatelky 2
dělníci komunikací 19
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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
- středisko 24 - dopravní značení a komunikace
- středisko 25 - veřejné osvětlení
- středisko 26 - útulek

2) Provozovna 30
- středisko 31 - veřejná zeleň
- středisko 32 - hřbitovy
- středisko 36 - WC Žižkovo náměstí č.p. 11
- středisko 37 - WC Křižíkovo náměstí

3) Provozovna 40
- 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
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STŘEDISKO 21 - čištění města
Od 15.3. do 15.11. středisko čištění města zabezpečovalo tyto činnosti:
1) Strojní a ruční čištění místních komunikací, chodníků a prostranství ve správě Města Tábora
odboru dopravy, dle harmonogramu
2) Blokové čištění – jarní a podzimní
V rámci projektu „Snížení prašnosti“ čištění krajských komunikací na území Města Tábora
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) Instalace stojanů na sáčky na psí exkrementy, doplňování těchto sáčků.
STŘEDISKO 22 - zimní údržba
Od 15.11. do 15.3. středisko zimní údržby zajišťovalo zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti dle
Operačního plánu zimní údržby místních komunikací.
V příměstských obcích byla zimní údržba zajišťována na základě smluv s jinými organizacemi.
V listopadu 2010 byl spuštěn projekt na úklid sněhu za účasti občanů a v roce 2021 jsme v tomto projektu
pokračovali.
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: 1465 PM. Z toho 775 PM pro návštěvníky
(parkovací automat), 588 PM rezidentně abonentní lokality, 30 PM vyhrazené dopravním značením a 72
PM pro ZTP.
Celkem je v parkovacím systému 2474 PM. Jsou zde započítána záchytná parkoviště, parkovací dům
Parking Centrum a areál Tabačka – pozemní i nadzemní parkoviště.
Povrchové parkoviště v areálu Tabačka a parkovací dům Parking Centrum jsou v bezobslužném režimu.
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. Odběratelem je Město Tábor a jiné firmy na území Tábora.
V zimním období se účastní na odklízení sněhu z parkovacích ploch pro středisko 23 (parkoviště),
z přechodů pro chodce a zastávek MHD pro středisko 22 (zimní údržba).
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 byl realizován 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.
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Ve výměně LED zdrojů pokračujeme i u světelného signalizačního zařízení, v roce 2021 bylo dokončeno
24 LED návěstidel na přechodu pro chodce Budějovická-poliklinika.
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 31.12.2021 je ve městě 2 144 LED svítidel.
STŘEDISKO 26 - útulek
Středisko 26 Útulek Tábor - pro psy a kočky v roce 2021 zajišťovalo péči o nalezené psy a kočky.
V tomto roce prošlo útulkem 211 zvířat, konkrétně 102 psů a 109 koček. Díky značení mikročipem a
našemu aktivnímu prohledávání registrů jsme domů původním majitelům vrátili víc jak polovinu pejsků.
Do původního domova se vrátilo pouze jedenáct koček, což je bohužel následkem méně častého
označování koček mikročipy. O ty, co zůstali, jsme se starali: léčili, hojili, pečovali o tělo i duši, očkovali,
mikročipovali, inzerovali, snažili se být dobrou přestupní stanicí do doby, než našli nový domov. Útulek
v roce 2021 vyhrál výběrové řízení a prohloubil spolupráci s orgány státní správy. Proto to i u nás žilo
mediálně známými případy úředně odebraných argentinských dog či jorkširských teriérů, z nich část našla
útočiště právě v našem útulku.
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 zaměstnanci účastní zimní údržby a to úseků, kde nelze použít mechanizaci.
V roce 2021 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
- zálivka a přihnojování výsadeb
- jarní úklid sídlišť a parků
- likvidaci plevelů parní technologií.

- 14 -

STŘEDISKO 32 – hřbitovy
Toto středisko zajišťuje činnosti a práce spojené s provozem pěti městských hřbitovů (Tábor, Klokoty,
Horky, Čekanice a Čelkovice).
V roce 2021 pokračovala činnost na ort mapě hřbitovů a následné propojování s programem na evidenci.
Na všech hřbitovech provádíme intenzivní údržbu zeleně, cestiček, kolumbárních stěn, vodovodní sítě,
obvodových zdí, zimní údržbu a odvoz kontejnerů na odpad.
Od roku 2020 spravováno dle příkazní smlouvy na provozování a údržbu veřejných pohřebišť.
STŘEDISKO 36 a 37 - veřejné WC
Zabezpečuje provoz veřejných toalet – Křižíkovo náměstí a Žižkovo náměstí.
STŘEDISKO 41 - uzavřená skládka
Provoz je zajišťován na základě smlouvy s ŽP MěÚ Tábor. Na uzavřené skládce se provádí údržba a
kontroly koks filtru na zneškodnění skládkového plynu (který do filtru přivádí sběrné potrubí).
Předepsané měření složení plynu a účinnosti filtru je zajištěno u odborné firmy. 2x ročně se provádí
odběry a rozbory podzemních vod z monitorovacích vrtů kolem skládky. 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 zajišťuje druhotné využití stavebních a
demoličních odpadů a jejich další využití zejména v provozech skládky a TS Tábor.
V roce 2021 bylo uloženo celkem 2996 tun materiálu vhodného k drcení.
STŘEDISKO 43 - kompostárna
Od roku 2021 je provoz kompostárny z technických důvodů uzavřen. V roce 2022 dojde k ukončení
provozu kompostárny rozhodnutím KÚ České Budějovice.
STŘEDISKO 44 – skládka TKO
V závěru roku 2006 byla uvedena do provozu skládka TKO. Byla vybudována hlavně pro ukládání
odpadů z města Tábora. V roce 2021 zde bylo uloženo 1229 tun odpadu a byl vybudován val, který od
letošního roku zvětší původní kapacitu skládky o cca 13 tis. m3 .
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 2021
Hospodářský výsledek za rok 2021 činí 3.350.533,29 Kč, ve finančním plánu pro daný rok byl
odhadován ve výši 1.447.804 Kč.
 Skutečnosti, které představují významnou odchylku od schváleného finančního plánu:
a) značný nárůst poskytnutých služeb pro obchodního partnera Město Tábor (převážně Odbor
dopravy a Odbor životního prostředí) a souvztažně nárůst materiálu 501xx (dřeviny, trvalky, herní
prvky, asfaltový beton, pracovní nářadí, náhradní díly ..)
b) zvýšena tvorba rezervy na skládku o 319 tis. Kč - v důsledku růstu cen na trhu provedena
aktualizace kalkulace plánované rekultivace skládky
c) vyšší mzdové náklady – vyšší objem zakázek, vyšší počet odpracovaných hodin, ohodnocení
zaměstnanců
d) růst ceny el. energie
e) nižší výběr parkovného (výnosy plán 16.128 tis. Kč x skutečnost 13.538 tis. Kč) v důsledku
omezení pohybu osob v době pandemie a zároveň však omezení příslušných variabilních výdajů na
zabezpečení parkovišť
f) zvýšeny náklady na opravy vozidel
g) větší rozsah přijatých peněžních i nepeněžních darů pro útulek
h) vyšší tvorba odložené daně
ch) pokles odpisů zejména v oblasti VO nezařazené investice a dále pozdržené dodávky
dlouhodobého majetku (např. univerzální komunální vozidlo pořízení 12/2021)
i) pozvolný nárůst cen PHM oproti predikcím, výrazný skok cen až ve IV.Q.2021


průměrná nákupní cena 1l nafty

v roce 2019 23,98 Kč
v roce 2020 20,08 Kč
v roce 2021 23,64 Kč

 Výnosové/nákladové položky, které nebyly zpracovány ve finančním plánu:
a) přijatá neinvestiční dotace od Úřadu práce – Antivirus A, Práce a život v Jihočeském kraji,
Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání
b) přijatá pojistná plnění
c) smluvní pokuta – parkování v podzemní garáži
d) tržby z prodeje nepotřebného/vyřazeného majetku
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Technické služby Tábor s.r.o. pokračovaly i v roce 2021 s investicemi do obměny hmotného investičního
majetku a předpokládají pokračovat s investicemi i v dalších letech.
V roce 2021 činily výdaje společnosti (bez dotací) na pořízení stálých aktiv 11.108.907,15 Kč,
pro srovnání v roce 2020 12.508 tis. Kč, v roce 2019 17.181 tis. Kč, v roce 2018 17.071 tis. Kč, v roce
2017 15.452 tis. Kč a v roce 2016 9.127 tis. Kč.

V roce 2021 obdržela společnost Rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu ve
výši 2.000.000 Kč na Výměnu svítidel veřejného osvětlení v Táboře – 4.etapa.
Souhrn financování: 2021 100.000 Kč
2021 -71.000 Kč
2022 1.971.000 Kč

12.10.2021 připsáno na bankovní účet
07.12.2021 odesláno v rámci FV
06.04.2022 připsáno na bankovní účet

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

mezisoučet

mezisoučet

celkem

3 420 800
1 063 400
549 000
247 095
246 043
112 821
49 950
5 689 109
5 419 154
-234 357
121 000
114 000
5 419 798

11 108 907
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univerzální komunální vozidlo
samochodná sekačka
kolový traktor
kabina
osobní automobil + TZH
zabezpečení
vánoční výzdoba
veřejné osvětlení
veřejné osvětlení-zmařená investice
skeletový parkovací dům
software

účet
spotřeba materiálu

5011

režijní

5012

DHM 3,000

5013

ochranné pomůcky

5014

krmení pro psy a kočky

plán 2021
7 101 000
3 514 800
161 500
409 500

60 000
99 200
108 571 177

10 273 134
5 022 398
157 499
271 717
181 930
1 243 967
3 809 627
147 151
4 369 287
326 999
830 396
5 399 930
45 602
29 444
4 350 384
209 679
668 706
145 441
26 027
10 293 092
36 268 846
11 882 281
1 947 260
243 499
54 136
81 730
33 209
21 196
46 836
1 330 511
12 955 450
1 365 306
104 057
47 827
-1 551 428
28 880
1 077 000
113 739 004
95 571 431
57 337 878
31 429 457
6 804 096
19 527 974
623 113
114 000
16 510
278 791
192 164
711 394
54 161
117 089 537

1 447 804

3 350 533

5015,6

DHIM

5017

spotřeba PHM

5018

reklamní předměty

5019

spotřeba energie

5021

vody

5022

tepla

5023

opravy a udržování

5110

cestovné

5120

reprezentace

5130

náklady nájem, leasing

5181

spoje

5182

revize, provize

5183

školení

5184

propagace

5185

ostatní

5189

náklady mzdy

521,523

pojištění

524

soc.nákl.-stravenky + pojištění

527

silniční daň

531

daň z nemovitosti

532

ostatní daně a poplatky

538

prodaný materiál

541,542

ostatní pokuty a penále

544,545

odpis pohledávky

546

ost.prov.náklady

548

odpisy

551

rezerva

554

tvorba opravných položek

411 500
4 173 000
90 000
4 041 735
545 527
796 000
4 764 000
103 000
33 000
4 493 065
199 700
907 428
184 000
25 000
10 782 630
35 177 222
11 857 727
2 249 476
281 548
56 842
124 540

1 341 066
13 493 820
1 062 747

558

ost.fin.náklady - bank.popl.,..

568,569

aktivace

581

daň z příjmů

591

odložená daň

592

Náklady celkem
tržby služeb MÚ CELKEM
6021,5

MÚ odbor dopravy
MÚ odbor ŽP

6022

MÚ ostatní

6023
6020

tržby služeb ostatní
tržby z prodeje

641,642

smluvní pokuty

644

výnosy z odepsaných pohledávek

646

jiné provoní výnosy

6480,1,3

dotace - Úřad práce

6482

dary

6484

úroky, finanční výnosy

662,668

Tržby celkem
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
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skutečnost 2021

40 000
-1 708 000
410 000
107 123 373
84 533 313
51 474 000
28 013 045
5 046 268
23 878 664

Komentář k hospodaření středisek

 23 parkoviště – středisko vykazuje zisk 595 tisíc Kč:
 nižší tržby oproti předpokladu -souvislost s probíhající pandemií a danými
omezeními
 pokles nákladů, které nejsou fixními a jsou spjaty s výběrem parkovného
 25 veřejné osvětlení – zisk 2.234 tisíc Kč:
 vyšší nárůst aktivace dlouhodobého majetku oproti plánu (vyšší o 494 tis. Kč)
 nárůst vnitrofakturace
 pokles odpisů – rozpracované investice, avšak nezařazené
 32 hřbitovy – středisko vykazuje ztrátu 147 tisíc Kč:
 fakturace dle smlouvy – nezbytnost změny ceníku ve smlouvě a současně
zaktualizovat ceny pro občany
 44 TKO – středisko vykazuje ztrátu 847 tisíc Kč:
 významný pokles uloženého odpadu oproti plánu v souvislosti s novelou zákona o
odpadech
 45 rezerva TKO – ztráta 1.127 tisíc Kč:
 jedná se o výši tvořené rezervy
 v roce 2021 aktualizace kalkulace rekultivace
 od roku 2018 se tvoří dobrovolná rezerva na rekultivaci skládky

21
22
23
24
25
10
26
31
32
36,37
41
42
43
44
45
51,52
54

Hospodaření středisek v roce 2021
středisko
náklady
výnosy
čištění
21 585 049
22 284 042
zimní údržba
10 625 009
10 707 108
parkoviště
13 447 590
14 043 029
komunikace
26 547 141
27 028 933
veřejné osvětlení
19 628 002
21 862 204
opravy VO
424 596
424 596
útulek
2 793 394
2 884 761
zeleň
22 449 679
22 659 747
hřbitovy
3 458 649
3 311 221
WC
968 933
1 067 099
skládka
248 284
258 917
recyklace
1 012 505
2 247 251
kompostárna
266 940
1 399
TKO
1 799 466
952 851
rezerva TKO
1 127 388
správa
6 923 102
6 923 102
čerpací stanice
70 151
70 151
celkem
133 375 878 136 726 411

Pozn. zahrnuta i vnitro fakturace (účty 599,699)
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údaje v Kč
VH
698 993
82 099
595 439
481 792
2 234 202
0
91 367
210 068
-147 428
98 166
10 633
1 234 746
-265 541
-846 615
-1 127 388
0
0
3 350 533

12. Příloha č.2 dle "Směrnice o výročních zprávách s.r.o.“
v tis.Kč

2019

2020

2021

AKTIVA CELKEM
POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKL.KAPITÁL
STÁLÁ AKTIVA
OBĚŽNÁ AKTIVA
ZÁSOBY
KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY
KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY
OSTATNÍ AKTIVA

211 502

216 234

220 759

150 543
60 203
1 381
5 279
0
53 543
756

150 087
65 672
1 210
6 708
0
57 754
475

148 214
72 065
1 485
7 529
0
63 051
480

PASIVA CELKEM
VLASTNÍ KAPITÁL
ZÁKLADNÍ KAPITÁL
KAPITÁLOVÉ FONDY
FONDY ZE ZISKU
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MIN. LET
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ BĚŽ.ROKU
CIZÍ ZDROJE
REZERVY
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
DLOUHODOBÝ BANKOVNÍ ÚVĚR
OSTATNÍ PASIVA

211 502
188 593
156 434
8 020
7 304
14 316
2 519
22 909
6 008
6 020
10 881
0

216 234
189 442
156 434
8 020
7 356
15 661
1 971
26 629
7 153
6 802
12 674
0
163

220 759
191 627
156 434
8 020
7 345
16 477
3 351
28 283
8 519
7 879
11 885
0
849

v Kč
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

2020
PLÁN
SKUTEČNOST
938 200
1 970 241

2021
PLÁN
SKUTEČNOST
1 447 804
3 350 533

2022
PLÁN
1 273 996

NÁKLADY CELKEM
MATERIÁLOVÉ NÁKLADY
NÁKLADY NA ENERGIE
NÁKLADY MZDOVÉ
NÁKLADY NA OPRAVY
OSTATNÍ NÁKLADY

107 837 258
17 655 089
5 326 035
34 973 917
4 959 500
44 922 717

106 034 959
14 790 300
5 535 655
34 147 973
4 969 612
46 591 419

107 123 373
15 861 300
5 383 262
35 177 222
4 764 000
45 937 589

113 739 004
21 107 423
5 526 682
36 268 846
5 399 930
45 436 123

111 296 928
16 184 349
6 551 182
36 900 905
4 700 950
46 959 542

VÝNOSY CELKEM
TRŽBY Z ČINNOSTI
OSTATNÍ VÝNOSY
DOTACE MĚSTA
DOTACE ÚŘAD PRÁCE

108 775 458
108 270 458
469 000

108 005 200
106 290 318
1 417 384

108 571 177
108 411 977
159 200

117 089 537
115 099 405
1 797 968

112 570 924
112 315 924
255 000

36 000

297 498
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192 164

13. Přehled o změnách vlastního kapitálu
údaje v tis. Kč
Položka

A.I.1.
A.I.2.
A.I.3.
A.II.1.
A.II.2.
A.III.1.
A.III.2.
A.IV.
A.V.

Konečný stav
k 31.12.2020

Text

Základní kapitál
Vlastní podíly
Změny základního kapitálu
Ážio
Kapitálové fondy
Ostatní rezervní fondy
Statutární a ostatní fondy
Výsledky hospodaření minulých let
Výsledek hospodaření běžného účetního
období
Součet
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Zvýšení

Snížení

156 434
0
0
0
8 020
1 962
5 394
15 661

99
1 055
816

1 165

1 971
189 442

3 351
5 321

1 971
3 136

Konečný stav k
31.12.2021

156 434
0
0
0
8 020
2 061
5 284
16 477
3 351
191 627

14. Příloha k účetní závěrce za rok 2021
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:

31.12.2021

Okamžik sestavení účetní závěrky: 28.02.2022

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:
V daném období nebyly provedeny žádné změny ani dodatky v obchodním rejstříku.

Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni:
 Jednatel:

Michal Polanecký
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 Předseda dozorčí rady:

Ing. Petr Havránek

 Členové dozorčí rady

Ing. Petr Lapačka (místopředseda)
Ing. Jaroslav Jankovský
Miroslav Smetana
Ing. Pavel Moravec
Mgr. Jakub Smrčka Th.D.
Mgr. Tibor Stano

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený:
103 (z toho 14 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.
b) stanovení úprav hodnot majetku
 Odpisy – společnost odepisuje majetek rovnoměrně, doba odepisování s ohledem na
očekávanou životnost majetku.
 Pro věrnější a poctivější obraz účetnictví a finanční situace podniku začala společnost
využívat u VO a SS metodu komponentního odpisování.
 Opravné položky – k obtížně vymahatelným pohledávkám jsou na vrub nákladů
tvořeny opravné položky. Náklady na tvorbu jsou daňově uznatelné, jsou-li tvořeny
v souladu se zákonem 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů,
v opačném případě jsou daňově neuznatelné.
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c) uplatnění při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu
 V roce 2021 byly provedeny 2 operace v cizí měně. V obou případech se jednalo o
nákup, který byl uhrazen platební kartou z účtu vedeného v CZK u České spořitelny
s použitím aktuálního kurzu banky.
d) Účtování nákladů a výnosů
 Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově
souvisejí.
3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE, VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT
Přijaté dotace
Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí či nezpochybnitelného nároku na přijetí. Dotace
přijatá na úhradu nákladů se účtuje do ostatních provozních výnosů. Dotace přijatá na pořízení
dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení snižuje jeho pořizovací cenu.
Poskytovatel

Projekt

Částka

Úřad práce ČR

Antivirus A

81.460,00 Kč

Úřad práce ČR

Práce a život v Jihočeském kraji

41.310,00 Kč

Úřad práce ČR

Podpora zaměstnanosti dlouhodobě
evidovaných uchazečů o zaměstnání

66.468,00 Kč

Výměna svítidel VO v Táboře – 4. Etapa

29.000,00 Kč

Ministerstvo průmyslu a
obchodu
Celkem

218.238,00 Kč

V roce 2021 byla Ministerstvem průmyslu a obchodu schválena dotace ve výši 2.000.000,00 Kč na
projekt „Výměna svítidel veřejného osvětlení v Táboře – 4. Etapa“. Dosud nevyplacená část dotace ve
výši 1.971.000,00 Kč by měla být přijata v průběhu roku 2022.
Za prosinec 2021 bylo v souvislosti s dotacemi ÚP podáno vyúčtování mzdových nákladů na
probíhající projekty:
- Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání ...............
............................................................................ 9.026,00 Kč (uhrazeno 20. 01. 2022).
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Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky dle splatnosti - účet 311
počet dnů
částka
do lhůty splatnosti
4.751.166,86 Kč
do 30 dnů
242.389,64 Kč
do 60 dnů
0,00 Kč
do 90 dnů
0,00 Kč
do 180 dnů
0,00 Kč
do 365 dnů
114.000,00 Kč
nad 365 dnů
88.805,60 Kč
Celkem
5.196.362,10 Kč
Opravné pol. k
pohledávkám
daňové
nedaňové

k 1.1.2021

tvoření

278.788,90 Kč 158.436,20 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč

rozpuštění

odpis

k 31.12.2021

54.379,70 Kč

46.835,70 Kč

382.845,40 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Přijaté úvěry a poskytnuté půjčky
přijaté úvěry
rok
částka
2021
0,00 Kč

poskytnuté půjčky
rok
částka
2021
0,00 Kč

Závazky z obchodních vztahů
Závazky dle splatnosti – účet 321
počet dnů
částka
do lhůty splatnosti
3.754.510,18 Kč
do 30 dnů
57.129,50 Kč
do 60 dnů
16.068,80 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
3.827.708,48 Kč

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí nehmotný majetek, jehož ocenění je vyšší než
60 tis. Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než 1 rok.
Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí hmotný majetek, jehož ocenění je vyšší než 40 tis. Kč
v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než 1 rok.
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Technické zhodnocení, převýšilo-li u jednotlivého hmotného a nehmotného majetku v úhrnu
za zdaňovací období částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku.
V daném období nebyl žádný dlouhodobý majetek pořízený s využitím úvěru nebo půjčky
tzn. součástí ocenění majetku nejsou úroky.
k 1.1.2021
013
Celkem
DNM

vyřazení
likvidací

vyřazení
prodejem

k 31.12.2021

489.061 Kč

0 Kč

84.000 Kč

0 Kč

0 Kč

573.061 Kč

489.061 Kč

0 Kč

84.000 Kč

0 Kč

0 Kč

573.061 Kč

pořízení
zvýšení pořiz.
nového
hodnoty
157.000 Kč
9.340.736 Kč
110.428 Kč
6.273.968 Kč
0 Kč
0 Kč

vyřazení
likvidací
0 Kč
0 Kč
0 Kč

vyřazení
k 31.12.2021
prodejem
0 Kč 262.622.206 Kč
545.643 Kč 122.483.096 Kč
0 Kč
1.373.978 Kč

0 Kč

545.643 Kč 386.479.280 Kč

k 1.1.2021
021
022
031
Celkem
DHM

zvýšení pořiz.
hodnoty

pořízení
nového

253.124.470 Kč
116.644.343 Kč
1.373.978 Kč

371.142.791 Kč 15.614.704 Kč

267.428 Kč

k 1.1.2021

k 31.12.2021

041
042

55.000 Kč Pořízení DNM
13.697.360 Kč Pořízení DHM
z toho rozpracované investice do veřejného osvětlení
Celkem brutto dlouhodobý hmotný majetek
Celkem brutto dlouhodobý nehmotný majetek

85.000 Kč
8.810.136 Kč
7.919.636 Kč
395.289.416 Kč
658.061 Kč

Odložená daň

rok
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

odložená daň
částka
92.900,- Kč
271.000,- Kč
952.100,- Kč
625.000,- Kč
985.000,- Kč
782.000,- Kč
1.077.000,- 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
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Rezervy
V roce 2021 byla tvořena:
a) zákonná rezerva na skládku
b) nedaňová rezerva na nevyčerpanou dovolenou
c) nedaňová rezerva na rekultivaci skládky
k 1.1.2021

tvoření
rezervy

3.098.822 Kč

163.902 Kč

0 Kč

3.262.724 Kč

703.187 Kč

777.202 Kč

703.187 Kč

777.202 Kč

rezerva na rekultivaci
skládky

3.351.422 Kč

1.127.388 Kč

0 Kč

4.478.810 Kč

celkem

7.153.431 Kč

2.068.492 Kč

703.187 Kč

8.518.736 Kč

rezervy
zákonná rezerva na
skládku
rezerva na nevyčerpanou
dovolenou

použití
rezervy

k 31.12.2021

Odměny členům orgánů společnosti
 Dozorčí rada
účet
523

částka
96.300 Kč

4. NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2021
Společnost vykazuje k 31.12.2021 zisk ve výši 3.350.533,29 Kč. Jeho rozdělení navrhuje
následujícím způsobem:
a) zákonný příděl do rezervního fondu (5 %) ................... 167.527,00 Kč
b) příděl do sociálního fondu (3 % z mezd) ................... 1.107.000,00 Kč
c) příděl do nerozděleného zisku .................................. 2.076.006,29 Kč
Finance v nerozděleném zisku za rok 2021 navrhujeme investovat do dlouhodobého majetku.
5. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
V období mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným
významným událostem, které by nebyly obsaženy v této účetní závěrce.
V Táboře, 28.02.2022

Michal Polanecký
jednatel společnosti
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15. Výkaz zisku ztráty
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16. Rozvaha (Bilance)
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17. CASH FLOW – Přehled o peněžních tocích
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18. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021
dle ustanovení § 82 Zákona č. 90/2012 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:
1. Struktura vztahů
 Ovládající osoba:

Město Tábor, IČO 002 53 014

 Osoba ovládaná:

Technické služby Tábor s.r.o., IČO 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 005 82 590
Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570, IČO 708 77 807
Základní škola Tábor, Zborovská 2696, IČO 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

2. Úloha ovládané osoby ve struktuře vztahů
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.
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3. Způsob a prostředky ovládání
Ovládání společnosti je vykonáváno prostřednictvím dozorčí rady společnosti a Rady města Tábor
při výkonu působnosti valné hromady.
4. Přehled jednání učiněných v roce 2021, 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 2021 nebylo na popud nebo v zájmu ovládající osoby učiněno žádné jednání týkající se
majetku přesahující 10 % vlastního kapitálu společnosti.
5. Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami
ovládanými
Mezi propojenými osobami byly uskutečňovány v roce 2021 dodávky služeb
na základě nejen platných smluv, a i jednotlivých objednávek v uvedené výši:
Poskytnuté
IČ
002 53 014
251 71 127
625 02 573
750 01 209
708 86 334
005 82 590
671 89 393

v Kč (bez DPH)
95 803 516,75
106 807,00
48 309,50
5 000,00
2 479,34
2 234,00
1 983,48
Přijaté

IČ
002 53 014
625 02 573

v Kč (bez DPH)
3 931 768,00
1 517 129,31

Seznam platných smluv a objednávek je k dispozici ve společnosti Technické služby Tábor s.r.o.
6. Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma, a posouzení jejího vyrovnání dle § 71 a 72
V roce 2021 nevznikla ovládané osobě újma, a tedy není potřeba posouzení jejího vyrovnání.
V roce 2021 podepsána nová smlouva s Městem Tábor týkající se útulku.
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
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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.
7. Závěr
Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby. Bude součástí výroční zprávy
společnosti za rok 2021.

V Táboře 16.03.2022

……………………………………..
Michal Polanecký
jednatel společnosti
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19. Zpráva Dozorčí rady Technických služeb Tábor s.r.o.
Dozorčí rada jako kontrolní orgán společnosti vykonávala v roce 2021 své úkoly v souladu se stanovami
společnosti a v tomto složení:
Předseda:
Místopředseda:

Ing. Petr Havránek
Ing. Petr Lapačka

Členové:

Ing. Jaroslav Jankovský
Ing. Pavel Moravec
Miroslav Smetana
Mgr. Jakub Smrčka
Mgr. Tibor Stano

Z pravidelných dozorčích rad jsou pořizovány a autorizovány zápisy.
Dozorčí rada na svých jednáních vykonávala dohled nad činností organizace a to zejména v oblastech:
1.
2.
3.
4.

Hospodaření společnosti
Kontrola stavu pohledávek
Stav rozpracovaných a plánovaných oprav
Bilance parkovacího systému

Členové dozorčí rady byli současně i členy výběrových komisí, které posuzovaly nabídky na nákup
hmotného majetku a dalších materiálů, spojených s činností společnosti. Řešili provozní i dílčí problémy
společnosti vyplývající s činnosti TST.
V roce 2021 dozorčí rada řešila tato zásadní témata:
1. Pokračování přípravy projektu parkovacího domu – Sídliště nad Lužnicí. Závěrečná fáze.
2. Integrita elektromobility ve městě – zadání realizace kabeláže u třech desítek přípojných míst pro
nabíjecí stanice.
3. Dokončení Budějovické ulice a Singltreku Pintovka.
4. Změna ceníku v souvislosti s nárůstem inflace, mezd a minimální mzdy.
5. Řešení situace společnosti v souvislosti s Covid 19.

Tábor, dne 29.3.2022

Předseda DR TST : ing. Petr Havránek
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20. Závěr
Celkově můžeme hodnotit rok 2021 jako mimořádný. Koronavirus neustoupil a byl tu s námi celých
dvanáct měsíců. Zvykli jsme si na nové podmínky práce, online jednání, omezení služeb s ohledem
na zdraví nás všech. V daném roce se objevila krize v dodávce surovin, materiálů a následný růst cen.
Náš hlavní cíl, abychom udržovali bezpečné pracovní podmínky pro naše zaměstnance a udržovali naše
město a jeho okolí stále čisté, byl i v roce 2021 naplněn.
Podařilo se nám získat opět několik významných ocenění a re certifikovat již dříve získané certifikáty.
Společnost byla úspěšná opět i při získání finančních prostředků z dotačních programů a investovala
finanční prostředky ve značné míře do obměny dlouhodobého majetku.

Michal Polanecký
jednatel společnosti
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21. Zpráva nezávislého auditora
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