
, v , , 

VYROCNIZPRAVA 
o hospodaření Technických služeb Opava s. r. o. za rok 2014 

Sídlo: Opava, Těšínská 2057171 IČ: 64618188 

Hlavní pracovní úkoly společnosti v roce 2014 spočívaly v péči o svěřený majetek 
Statutárního města Opavy. Tímto majetkem jsou zejména místní komunikace a chodníky, veřejné 
osvětlení, světelně řízené křižovatky, zóna placeného stání, městská sportoviště, veřejná WC, městský 
mobiliář, hřbitovy a veřejná zeleň. Výkony pro Statutární město Opavu dosáhly v roce 2013 objemu 
84,0% celkových výnosů. V roce 2014 dosáhl objem výkonů 83,8% objemu celkově realizovaných 
výnosů. 

Významný podíl na výnosech společnosti představují tržby ze svozu a zpracování 
komunálního a separovaného odpadu. V roce 2012 činil tento podíl 33,0%, v roce 2013 35,6% a 
v roce 2014 pak 34,4% celkového objemu dosažených výnosů. Podíl Statutárního města Opavy činil 
25,3%, podíl okolních obcí a ostatních podnikatelských subjektů 9,1 %. 

Zbývající část tržeb společnost Technické služby Opava s. r. o. dosáhla poskytováním 
podnikatelských služeb pro právnické i fyzické osoby v oblasti odvozu stavebních odpadů, čištění 
pracovních prostor, stavebních akcí a oprav, údržby zeleně, provozování koupaliště a dalších. V roce 
2013 dosáhly tyto tržby 4,7% a v roce 2014 7,1% celkového objemu dosažených výnosů. 

Vývoj podnikatelské činnosti pro rok 2015 je plánovaný jako vyrovnaný, s finančním krytím a 
naplněním výrobních a provozních kapacit. Převážnou část tvoří objem výkoni1 v oblasti komunálně
technických služeb pro Statutární město Opava. Nezanedbatelnou oblastí je rovněž činnost svozu a 
zpracování komunálního a dalšího odpadu, pro kterou mají Technické služby Opava s. r. o. uzavřené 
obchodní smlouvy se Statutárním městem Opava, obchodními partnery z podnikatelské sféry a 
okolními obcemi. 

Rozsah ostatních prací a poskytovaných služeb vychází ze současné znalosti a předpokladu 
zájmu našich obchodních partnerů o prováděné činnosti. 

Při výkonu své podnikatelské činnosti společnost Technické služby Opava s. r. o. hájí 
oprávněné zájmy svého vlastníka, obchodních partnerů a zaměstnanců uplatněňováním zásad 
společenské odpovědnosti a principů environmentální politiky. 

Finanční a obchodní situace roku 2014 byla dostatečně zajištěna a podobně jako v letech 2012 
a 2013 nebyly v průběhu období vyvolány platební komplikace. · 

V období od rozvahového dne 31. 12. 201 4 k datu sestavení účetní závěrky nenastaly žádné 
významné skutečnosti, které by měly vliv na účetní závěrku roku 2014. 

V Opavě 31. 3. 2015 
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statutární zástupce 


