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PRILOHA K UCETNI ZA VERCE 

ZAROK2014 

I. Obecné údaje 

Název: 

Sídlo: 

Právní forma: 

IČ: 

Předmět podnikání: 

Datum vzniku společnosti: 

Rozvahový den: 

Datum sestavení účetní závěrky: 

Technické služby Opava s. r. o. 

Těšínská 2057/71, Opava, PSČ 746 Ol 

společnost s ručením omezeným 

64618188 

- poskytování technických služeb 
-podnikání v oblasti nakládání s odpady 
- podnikání v oblasti s nakládání s nebezpečnými 

odpady 
- zámečnictví 
- provozování tělovýchovných a sportovních 
zařízení sloužících regeneraci a rekondici 

- mechanizačně-dopravní služby 
-údržba a obnova zeleně a provoz zásobního 

zahradnictví 
- provozování veřejných WC 
- provozování parkovišť 
- výroba dopravních značek 
- plakátovací služby 
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a 

prodej 
- silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní -

mezinárodní provozovaná vozidly do 3,5 tuny 
celkové hmotnosti 

- inženýrská a investorská činnost, stavební dozor 
- montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických 
zařízení 

- ubytovací služby 
- truhlářství 

20. 12. 1995 

31. 12.2014 

31. 3. 2015 

Osoby vlastnící více než 20% podíl na základním kapitálu: Statutární město Opava 100 % 



Organizační struktura: 

Statutární orgány: 

Dozorčí rada: 

ředitelský úsek 

provozně-technický úsek 
- provozovna komunikace 
- provozovna čistota města 
- provozovna údržba 
- provozovna veřejná zeleň 
- provozovna veřejné osvětlení 
- pro vozovna rekreačně-hygienické služby 
- provozovna správa hroitovů 
- provozovna odvoz TKO 
- provozovna doprava 

ekonomický úsek 
- finanční účtárna a pokladna 
- cenové odděleni a daně 
- personální a mzdové odděleni 

jednatelé - Aleš Žižlavský 
-Mgr. Dalibor Halátek 

Ing. Roman Kremser - předseda 
Ing. Jan Hanslík 
Petr Szalacsi 

Na základě usnesení Rady Statutárního města Opavy, jako jediného společníka při výkonu 
působnosti valné hromady, dochází s účinností od 1. 1. 2015 ke změně v počtu členů a 
obsazení dozorčí rady takto: Mgr. Martin Petrásek- předseda, Ing. Michal Jedlička- člen, 
Ing. Miroslav Krajíček- člen, Milan Kolář- člen, Miroslav Kořistka- člen 

Název a sídlo obchodní společnosti, v níž mají Technické služby Opava s. r. o. větší než 20 % 
podíl na základním jmění: 

Společnost nemá žádnou platnou ovládací smlouvu ani závazek řízené osoby o převodu zisku. 

Průměrný počet zaměstnanců 
za rok: 

- z toho řídící pracovnici: 

Osobní náklady vynaložené 
na zaměstnance v tis. Kč: 

- z toho na řídící pracovníky: 

2012 
249 

12 

76 072 

8 112 

2 

2013 
246 

12 

75 819 

8 293 

2014 
247 

12 

78 164 

8 636 



Odměny členům statutárních orgánů a dozorčí rady: 

- statutární orgány 
- dozorčí rada 

72 tis. Kč 
186 tis. Kč 

Statutární orgán má uzavřenou smlouvu o užívání služebního auta i k soukromým účelům. 
Společnost hradí statutárnímu orgánu příspěvek na soukromé životní pojištění. 
Odměna za výkon člena statutárního orgánu nebo dozorčí rady činila 6 000,- Kč/měsíc. 

Půjčky, záruky, ostatní plnění členům statutárních orgánů nebyly poskytnuty. 

II. Informace o použitých účetních metodách 

2. 1. Způsob ocenění 

- zásob nakupovaných - pořizovací cenou 
- zásob vytvořených ve vlastní režii - vlastními náklady 

-dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
vytvořeného vlastní činnosti - vlastními náklady 

2. 2. Způsob stanoveni reprodukční pořizovací ceny u majetku pořízeného v této ceně: 

2. 3. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů obvykle zahrnované do ceny nakupovaných 
zásob: přeprava, clo, pojistné, skonto, provize. 

Z vnitropodnikových služeb se účtuje do ceny přepravné a vlastni náklady zpracování 
materiálu. 

Vlastni náklady jsou přímé náklady, tj. materiál, osobní náklady a výrobní režie. 

2. 4. Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odepisování proti předcházejícímu 
účetnímu období: 

2. 5. Způsob stanovení opravných položek. 

V souladu ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., vyhlášky č. 500/2002 Sb. a ČÚS. 

2. 6. Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek. 

Dlouhodobý majetek se odepisuje na základě odpisového plánu podle zákona o 
účetnictví v platném znění. 

Účetní odpisy jsou stanoveny z cen, v nichž je majetek veden v účetnictví, tj. z pořizovací 
ceny, respektive z výše vlastních nákladů. 
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Sazby účetních odpisů jsou stanoveny z doby upotřebitelnosti dlouhodobého majetku. 
Majetek od 1 000,- Kč do 40 000,- Kč je odepisován jednorázově a veden 
v podrozvahové evidenci. 

2. 7. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou korunu. 

Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně se používá denní kurz ČNB, 
platný v den uskutečnění účetního případu, ve znění zákona a vyhlášky 500/2002 Sb 

Společnost nevlastní žádný majetek, který se v souladu se zákonem oceňuje reálnou 
hodnotou. 

III. Doplňující informace k rozvaze a yýkazu zisků a ztrát 

Technické služby Opava s. r. o. nemají poskytnut žádný úvěr. 

3.1. Dlouhodobý majetek 

a) H 1 a v n í s k u p i n y 

Stav k 31. 12. 2014 

2100 Stavby 
2203 Energ. a hnací stroje 
2204 Prac. stroje a zařízení 
2205 Přístroje a zvl. zařízení 
2206 Dopravní prostředky 
2207 Inventář 
2208 Drobný dlouhodobý majetek 

b) Nehmotný majetek 
Přírůstky 

poř.cena 

33 135 
1 231 

32 378 
6 939 

101 087 
1 235 
2 213 

178 218 

2 436 
o 

zůst.cena 

v tis. Kč 

24 944 
219 

7 004 
1 903 

23 184 
224 

o 
57 478 

39 

oprávky 

8 191 
1012 

25 374 
5 036 

77 903 
1011 

2 213 
120 740 

2 397 

c) Technické služby Opava s. r. o. nemají uzavřenou žádnou smlouvu o finančním nebo 
operativním leasingu. 

d) Nejdůležitější přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného majetku 

Přírůstky 2014 

2204 
2205 
2206 
2207 

Celkem 

poř. cena 

574 tis. Kč 
1 077 tis. Kč 
7 886 tis. Kč 
- 56 tis. Kč 

9 481 tis. Kč 
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Vyřazeno k 31. 12. 2014 
2204 
2205 
2206 
2208 

322 tis. Kč 
180 tis. Kč 

9 075 tis. Kč 
552 tis. Kč 

Celkem 10 129 tis. Kč 

e) Souhrnná výše majetku uvedená v podrozvahové evidenci DM 
DDM 

f) Hmotný majetek zatížený zástavním právem 

g) Přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší, než jeho ocenění 
v účetnictví 

h) Počet a nominální hodnota majetkových cenných papírů 

i) Pronájmy a podnájmy DM výnosy 

3. 2. Pohledávky 

1 925,7 tis. Kč 
28,8 tis. Kč 

o 

o 

o 

667 tis. Kč 

a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti 1 025 tis. Kč 

b) Pohledávky k podnikům ve skupině krátkodobé 14 100 tis. Kč 

c) Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem, 
např. ručením jiného subjektu O 

d) Společnost neúčtovala o odložené daňové pohledávce, účtuje jenom o odloženém 
daňovém závazku 

e) Tvorba opravných položek k pohledávkám po splatnosti 374 tis. Kč 

f) Časové rozlišení nákladů 566 tis. Kč 

3. 3. Vlastní kapitál 

a) Vlastní kapitál se zvýšil proti minulém období v důsledku dosažení kladného 
hospodářského výsledku v roce 2014 ve výši 373 tis. Kč 

b) Základní kapitál (vlastník Statutární město Opava) 33 100 tis. Kč 
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3. 4. Závazky 

a) závazky po lhůtě splatnosti 4 tis. Kč 

b) závazky k podnikům ve skupině 1 592 tis. Kč 

c) závazky kryté podle zástavního práva o 

d) závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze o 

e) dohadné účty pasivní 433 tis. Kč 

t) časové rozlišení výdajů příštích období 3 320 tis. Kč 

Významné potencionální ztráty: o 

3. 5. Ostatní rezervv 

Rezerva na opravy obsluhovaného majetku 

1. 1. 2014 počáteční stav ll 500 tis. Kč 

tvorba celkem O tis. Kč 

čerpání 1500 tis. Kč 

31. 12. 2014 konečný stav 1 O 000 tis. Kč 

Rezerva na opravy najatého majetku 

1. 1. 2014 počáteční stav 6 400 tis. Kč 

tvorba celkem O tis. Kč 

čerpání O tis. Kč 

31. 12. 2014 konečný stav 6 400 tis. Kč 

3. 6. Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností 

2012 2013 2014 
(v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) 

údržba komunikací (vč. zimní údržby) 19 223 23 429 20 029 
čištění města 13 422 13 512 14 353 
odvoz TDO (vč. separace a sběr.dvorů) 68 967 65 462 67 387 
údržba veřejné zeleně 22 019 20 820 22 103 
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3. 7. Výdaje na yýzkum a VÝVoj o 

3. 8. Individuální informace o všech položkách, které jsou v rozvaze či výkaze zisku a 
ztráty kompenzovány s jinými položkami a ve yýkazech neisou samostatně 
vykázány. 

a) doměrky splatné daně z příjmu za minulé účetní období- nebyly 

b) rozpis odloženého daňového závazku týká se rozdílu se UZC a DZC dlouhodobého 
hmotného majetku - 3107 tis. Kč 

c) rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů vč. úrokových sazeb 
a popisu zajištění úvěru- společnost nemá žádné bankovní úvěry 

d) poskytnuté dotace na investiční a provozní účely · 
1 246 tis. Kč Státní fond životního prostředí 
6 414 tis. Kč Fond soudržnosti 

e) manka a přebytky zásob- nebyly 

f) v položce náklady na služby jsou v roce 2014 zahrnuty i náklady na auditorské služby 
v celkové výši 112 tis. Kč. V roce 2013 činily auditorské služby celkem 107 tis. Kč 

3. 9. Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí. 

V příloze jsou popsány doplňující informace k účetní závěrce dle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
ve znění platném pro rok 2014. Údaje §39 zmíněné vyhlášky, které nelze aplikovat v naší 
společnosti, nebyly uvedeny. 

V Opavě 31. 3. 2015 

I 

statutární zástupce 
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