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Vážené dámy a pánové, vážení obchodní partneři,
společnost Technické služby města Přerova, s.r.o. v roce 2016 plnila hlavně úkoly, 
které pro ni vyplývají ze Smlouvy o vykonávání sjednaných činností, která byla 
uzavřena se Statutárním městem Přerov, a to zajišťování komunálních služeb na 
území města Přerova a jeho místních částech. Dále pak zajišťovala svoz a likvidaci 
odpadů pro další partnery z řad přilehlých obcí a pro podnikatelské subjekty, čištění 
ploch, chodníků a komunikací na základě objednávek zákazníků a také provozovala 
činnost Pohřební služby v areálu městského hřbitova v Přerově.
V tomto roce byla dokončena personální obměna ve vedení společnosti a na místa 
odborných náměstků byli přijati pracovníci, kteří mají zkušenost s řízením odborných 
úseků v soukromých společnostech a tito jsou garanty postupných změn ve 
struktuře a řízení jednotlivých odborných útvarů společnosti.
Technické služby také pokračovaly ve společném programu se Statutárním městem 
Přerov a Úřadem práce při zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných. V průběhu 
roku bylo zaměstnáno až 42 pracovníků z řad dlouhodobě nezaměstnaných, kteří 
přispěli svou prací ke zlepšení čistoty ve městě Přerově. 
V rámci dlouhodobé strategie společnosti jsme i v roce 2016 pokračovali 
v plánovaných investicích  do  movitého i nemovitého majetku. V oblasti movitého 
majetku byla největší investicí koupě malého komunálního automobilu pro potřeby 
provozu Veřejná zeleň, v oblasti nemovitého majetku byl odkoupen od města 
Přerova pozemek a budova sběrného dvora v areálu Na Hrázi a provozní budova 
v areálu skládky.
Naše společnost také zajišťuje provozní podporu a podílí se i finančním příspěvkem 
na mnoha kulturních, sportovních a společenských akcích, spolupodílela se na 
oslavách velikonočních, vánočních a novoročních svátků na Náměstí TGM, podpořili 
jsme rovněž dobročinné akce na podporu nemocných a handicapovaných občanů, 
zaštítili jsme akce na zlepšení čistoty a životního prostředí ve městě Přerově a jeho 
místních částech. 
Technické služby také pravidelně přispívají na dobročinnost – v roce 2016 jsme opět 
podporovali revitalizaci Knejzlíkových sadů, finančním darem jsme přispěli Svazu 
tělesně postižených ČR, místní organizaci v Přerově. Společnost také věnovala 
finanční dar Statutárnímu městu Přerovu na nákup herních prvků pro dětská hřiště 
v Přerově a v místních částech.
Těmito aktivitami se společnost stává jednou z firem, které přispívají ke stabilitě 
města Přerova v rámci udržení zaměstnanosti, k podpoře kultury a sportu a tímto se 
snažíme přispívat k vytváření příznivého prostředí pro život v našem městě.

Duben 2017
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Ing. Bohumír Střelec
jednatel společnosti



ZáKlADNí IDeNTIfIKAČNí ÚDAje

Obchodní jméno:	 	 	 Technické	služby	města
	 	 	 	 	 Přerova,	s.r.o.
Sídlo:	 	 	 	 	 Na	Hrázi	3165/17,
	 	 	 	 	 Přerov	I-Město,
	 	 	 	 	 750	02	Přerov

Identifikační číslo:	 	 	 278	41	090
Daňové identifikační číslo:	 	 CZ27841090

Právní forma:	 	 	 	 Společnost	s	ručením	omezeným

Společník:	 	 	 	 Statutární	město	Přerov	-	100%	
	 	 	 	 										IČ	003	01	825

Vklad:	 	 	 	 	 97	872	000,-	Kč
Splaceno:	 	 	 	 100	%
Obchodní podíl:	 	 	 100	%
Druh podílu:	 	 	 	 Základní

Den zápisu:	 	 	 	 2.	dubna	2008

Obchodní rejstřík:	 	 	 vedený	u	Krajského	soudu
	 	 	 	 	 v	Ostravě,	oddíl	C,	vložka	43227

Předmět podnikání:

	 	 -	podnikání	v	oblasti	nakládání	s	nebezpečnými	odpady
	 	 -	provozování	pohřební	služby
	 	 -	montáž,	opravy,	revize	a	zkoušky	elektrických	zařízení
	 	 -	výroba,	obchod	a		služby	neuvedené	v	přílohách
			 	 		1	až	3	živnostenského	zákona
	 	 -	silniční	motorová	doprava
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VAlNá HROMADA, jeDNATel, DOZORČí RADA, PROKURA
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Rada města Přerova v působnosti valné hromady společnosti

Jednatel společnosti 
Ing. Bohumír Střelec

Mgr. Štěpán Schenk

Petr Turanec

Valeria Švestková

Ing. Martin Mlčák, MBA

jitka Korejzová
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člen dozorčí rady

členka dozorčí rady

člen dozorčí rady

členka dozorčí rady

Dozorčí rada
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Společnost Technické služby města Přerova, s.r.o. byla založena dne 2. dubna 2008 jako 
společnost, jejíž prioritním cílem je zajišťovat komunální služby pro statutární město Přerov. 
Tímto krokem se tak završila transformace příspěvkové organizace Technické služby 
v municipální společnost plně vlastněnou statutárním městem Přerov.

Technické služby města Přerova, s.r.o., na základě Smlouvy o vykonávání sjednaných 
činností, která vzešla z veřejné zakázky na provedení komunálních služeb pro statutární 
město Přerov, provádí veškeré činnosti související se zajištěním správy, údržby a úklidu 
komunikací, chodníků a veřejných prostranství na území města Přerova a jeho místních 
částí, údržby veřejné zeleně a parku Michalov, svozu a likvidaci odpadů, správy hřbitovů, 
správy lesních hospodářských celků a provozu útulku pro zatoulaná zvířata. Společnost dále 
zajišťuje provoz Pohřební služby a také realizuje své podnikatelské záměry pro soukromé 
podnikatele a společnosti a také pro okolní obce, a to hlavně v oblasti svozu komunálního 
a separovaného odpadu.

V areálu skládky komunálního odpadu Žeravice společnost provozuje třídící linku na 
separovaný odpad, kde jsou tříděny plastové obaly. Dále se zde sváží papír a netříděné 
barevné sklo. V roce 2015 začala společnost na základě nájemní smlouvy s městem 
Přerovem provozovat kompostárnu s kapacitou 2.500 tun bio odpadů za rok, jejíž kapacita 
byla v roce 2016 navýšena na 3.500 tun bio odpadů za rok. Dále společnost provozuje 
2 sběrné dvory a to v areálu společnosti Na Hrázi 17 a v areálu bývalých kasáren 
v Želátovské ulici. Na přelomu let 2015 a 2016 bylo provedena další část rekultivace I. etapy 
skládky v Žeravicích, kdy na této rekultivované ploše byla vybudovaná zpevněná plocha pro 
přechodné skladování materiálu se záchytnou jímkou.

V průběhu let společnost postupně měnila zastaralý vozový park, byly nakoupeny nové 
svozové automobily na svoz komunálního a separovaného odpadu, automobily na svoz 
velkoobjemových kontejnerů. Byly pravidelně dokupovány velkoobjemové kontejnery 5, 7  
a 10 m3 pro jarní a podzimní svoz velkoobjemového odpadu na území města Přerova. 

V rámci údržby městské zeleně se postupně modernizovaly stroje na údržbu zeleně 
a v současné době společnost disponuje 9 výkonnými sekačkami s hydraulickým zdvihem 
pro sečení travnatých ploch. Bylo také zakoupeno vozidlo Mitsubishi fusso na svoz 
posekané trávy a v roce 2016 byl pro tento provoz nakoupen malý víceúčelový komunální 
automobil DURSO.

Pro zlepšení kvality čištění města společnost postupně nakoupila 3 zametací stroje značek 
Bucher a Bellos pro údržbu chodníků a cest, v roce 2015 nakoupila na jeden tento stroj 
nástavbu na postřik proti plevelům. Dále byla pořízena kropící nástavba na nákladní 
automobil ke snížení prašnosti ve městě Přerově a to s finanční dotací Operačního programu 
pro životní prostředí.

Technické služby města Přerova, s.r.o. také provozují pohřební službu a to v areálu 
přerovského hřbitova. Postupně byl obnoven vozový park a společnost nyní vlastní 
2 pohřební vozy VW Cady, z nichž jeden byl zakoupen v roce 2015. V rámci smlouvy 
s městem realizuje společnost správu hřbitovů v Přerově a v některých místních částech. 

HISTORIe SPOleČNOSTI5



V roce 2015 se společnost podílela na úpravě prostranství od vstupu ze strany ulice U hřbitova 
a na opravě hřbitovní zdi na této straně, v roce 2016 opravila společnost historickou kapli 
pro uložení uren, kdy byla kompletně vyměněna dosluhující krytina za pálenou keramickou 
krytinu a osazeny nové měděné žlaby a svody. V rámci zlepšení komfortu smuteční síně 
byly pořízeny nové sedací soupravy a textilní potahy sedaček ve smuteční síni.

Pro zlepšení procesů probíhajících uvnitř společnosti přijalo vedení cíl dosáhnout kvalitnější 
a vyšší úrovně v oblasti vykonávaných sjednaných služeb. V roce 2011 došlo k získání certifikátů 
v oblasti systému řízení jakosti společnosti ISO 9001, bezpečnosti práce OHSAS 18001 
a ochraně životního prostředí eMS ISO 14001. Tyto systémy jsou pravidelně dozorovány 
dozorovými audity a společnost pravidelně obhajuje v rámci recertifikace tyto certifikáty.

V letech 2015 a 2016 se společnost zapojila do společného projektu zaměstnávání 
dlouhodobě nezaměstnaných, bylo zřízeno středisko Veřejně prospěšných prací a za 
finanční podpory Úřadu práce v Přerově bylo postupně zaměstnáno až 42 pracovníků 
v roce 2016. Tito pracovníci zajišťovali hlavně úklid města a jeho místních částí.

Společnost se také podílí na technickém zabezpečení a finanční spoluúčasti při realizaci 
mnoha kulturních, sportovních a společenských akcí, na organizaci velikonočních a vánočních 
trhů ve městě Přerově. Od roku 2015 se společnost zapojuje v rámci dobročinnosti do 
podpory spolku Predmostenzis a Svazu tělesně postižených, v roce 2016 věnovala finanční 
dar na pořízení nových hracích prvků pro dětská hřiště na území města Přerova.

HISTORIe SPOleČNOSTI 6



ORGANIZAČNí STRUKTURA SPOleČNOSTI

Valná hromada

Jednatel

Dozorčí rada

Sekretariát

Technicko-provozní náměstek

Obchodní oddělení

Komunikace a čištění města

Odpadové hospodářství

Veřejná zeleň

Veřejné osvětlení

Správa hřbitovů
a pohřební služba

Útulek pro zatoulaná zvířata

Polesí a honitba

Správa a údržba majetku

Ekonomický náměstek

Ekonomický odbor
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Provoz odpady
 
TSMPr zajišťují svoz a likvidaci odpadu nejen pro statutární město Přerov na základě Smlouvy 
o zajišťování činností, ale také pro okolní obce v regionu okresu Přerov, pro právnické osoby 
a pro podnikající fyzické osoby. likvidace směsného komunálního, velkoobjemového 
a pytlového odpadu je prováděna na skládce v Žeravicích, kde je umístěna také třídící linka 
na plasty, papír a sklo. V areálu skládky se nachází také kompostárna, kde se kompostuje 
biologicky rozložitelný odpad, s kapacitou 3.500 t BRKO ročně.

Svoz směsného komunálního odpadu zajišťuje provoz podle harmonogramů na základě 
uzavřených smluv. V Přerově včetně místních částí se vyprazdňují nádoby na směsný 
komunální odpad 1100 lt v intervalu 2x týdně, nádoby 110 lt v měsících prosinec až únor 
1x týdně, v měsících březen až listopad 1x za 14 dnů střídavě s nádobami na Bio odpad. 
Celkem je obsluhováno 1.139 ks kontejnerů 1100 lt, 5.701 ks odpadových nádob 110 
lt, 876 ks odpadových nádob 120 lt a 26 ks odpadových nádob 240 lt, dále 3.500 ks 
odpadových nádob 240 lt a 25 ks odpadových nádob 1100 lt na Bio odpad.

Provoz zajišťuje rovněž svoz směsného odpadu v 16 přilehlých obcích regionu.

V měsících březen, duben, květen, srpen, září, a říjen bylo na 111 stanovištích ve městě 
přistaveno 717 kontejnerů 5 m3 a dále na 28 stanovištích v zahrádkářských koloniích bylo 
přistaveno 101 kontejnerů 5 m3. Celkem bylo touto formou na skládku uloženo 1.307  tun 
odpadu.

Pytlový svoz se prováděl v měsících duben až listopad - všechna stanoviště 1x týdně, 
krizová místa 2x týdně. Celkem je zřízeno 39 stanovišť pytlového svozu a na 15 stanovištích 
jsou umístěny kontejnery 1100 lt. V rámci pytlového svozu bylo v roce 2015 uloženo na 
skládku 300 tun odpadu.

Svoz separovaného odpadu z města Přerova včetně místních částí probíhal dle smlouvy, 
od měsíce října byl změněn interval svozu plastů na 2x týdně. Celkem je rozmístěno 321 ks 
kontejnerů 1100 lt na papír, 254 ks kontejnerů 1100 lt  na sklo a 313 ks kontejnerů 1100 lt 
na plasty a nápojové kartony. Celkem je zřízeno 250 stanovišť na separovaný sběr. 

V rámci svozu odpadových košů bylo provedeno cca 124 tisíc výsypů za rok. Zničeno bylo 
24 ks nových odpadových nádob a 7 plechových. Obnoveno a opraveno 24 ks nádob. 
Přibylo 47 nových stanovišť s odpadovými nádobami.

V roce 2016 byla naplněna kapacita kompostárny a v průběhu roku byl 2x vydáván kompost 
pro obyvatele města Přerova. Kompost je dále používán na přihnojování veřejné zeleně a při 
rekultivačních pracích ve městě.

8PŘeHleD ČINNOSTí jeDNOTlIVÝCH PROVOZŮ
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Množství odpadu odebraného společností TSMPr, s.r.o. v letech 2014 - 2016

Množství uloženého odpadu v tunách na skládce v Žeravicích v letech 1993 - 2016
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Celkem v 
tunách

Z toho Přerov 
v tunách

Celkem v 
tunách

Z toho Přerov 
v tunách

Celkem v 
tunách

Z toho Přerov 
v tunách

Směsný komunální 
odpad

12.684 8.264 11.174 6.834 11.453 7.183

Objemný odpad 2.836 2.435 2.820 2.440 2.827 2.403

Papírové a lepenkové 
obaly

670 326 822 362 837 405

Plastové obaly + NK 379 306 438 348 520 418

Skleněné obaly 553 460 592 461 641 481

Biologicky rozložitelný 
odpad

75 75 3.247 1.987 3.254 1.705

Dřevo 0 0 164 94 212 73
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Provoz Komunikace a čištění města 

Provoz zajišťuje lokální opravy místních komunikací, chodníků a vpustí a dále se stará o jejich 
čištění. V době od listopadu do března zajišťuje také zimní hotovost a sjízdnost komunikací 
a schůdnost chodníků, zastávek a schodů v rámci zimní sezony.

V rámci zimní údržby bylo spotřebováno 197 t soli a 65 t inertního posypového materiálu 
(drti). Celkové náklady na zajištění zimní údržby byly cca 2 mil. Kč (bez DPH).

Při  opravách výtluků  bylo  spotřebováno  v roce 2016 cca 90 t  asfaltové  drti, celkem bylo  
opraveno na  5.030 m2 výtluků. V rámci činnosti při údržbě  bylo předlážděno na 2.870 m2  
chodníků.

Bylo obnoveno vodorovné dopravní značení na přechodech pro chodce v rozsahu 
1.050 m2  a 2.430 bm na parkovacích stáních a cyklistických stezkách. Nově bylo osazeno 
28 svislých dopravních značek.

V rámci čištění města byl pozměněn harmonogram blokového čištění. Do harmonogramu 
blokového čištění bylo zařazeno více jak 95 % místních komunikací včetně parkovišť 
a odstavných stání v počtu 60 blokových čištění. Při blokovém čištění byla vyčištěna plocha 
o výměře 664 tis. m2 (komunikace, chodníky, přilehlá zeleň). Harmonogram čištění dále řeší 
zejména zvýšenou péči o dětská hřiště a přilehlé zelené plochy.

Při strojních čištění v místních částech se podařilo min. 2 x do roka vyčistit komunikace 
a chodníky v místních částech o délce 80 km.

Při čištění chodníků a prostranství od psích exkrementů bylo odstraněno přes  7,3 tun 
exkrementů. 



Údržba parku Michalov
 
V průběhu roku zajišťují pracovníci tohoto střediska úklid a údržbu tohoto parku, v zimním 
období schůdnost chodníků a pískových cest v parku. V zimním období jsou prováděny 
ořezy stromů a keřových skupin. Dále se starají o areál skateparku a udržují přírodní areál 
laguna.

Na začátku jara začala pravidelná oprava pískových cest spočívající v odstranění stávající 
vrstvy písku, následném dosypání nové vrstvy a zaválcování.

Byla provedena pravidelné roční revize dětských hřišť, opravy jednotlivých hracích prvků, 
výměna písku v pískovištích a jarní údržba volejbalových hřišť.

Od dubna byl otevřen skleník pro veřejnost.
Vzhledem k příznivému počasí se s údržbou travnatých ploch začalo již v dubnu. Tyto 
plochy byly pravidelně sečeny od dubna do konce října.

V květnu byly upraveny záhony na výsadbu letniček. Výsadby probíhaly od poloviny května, 
bylo vysázeno okolo 25.000 ks letniček.                                                                                                                                                               
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Veřejná zeleň

V zimních měsících se obě střediska provozu, a to veřejná zeleň a park Michalov a místní 
části, zaměřovala na kácení suchých stromů, ořezy a výchovné zásahy keřových skupin. 
V rámci zimní údržby prováděli zaměstnanci úklid chodníků, přechodů pro chodce, lávek, 
schodů a zastávek. V předjaří pracovníci provozu dokončili vyhrabávání listí a opravu 
a úpravu dětských hřišť. Byla provedena výměna písku u 29 pískovišť v městě Přerově, 
kde bylo vyměněno 57 t písku. Bylo zrušeno 9 zastaralých hřišť. Byly prováděny nátěry 
dřevěných a ocelových prvků dětských hřišť, opravy a údržba laviček (oprava 87 poničených 
laviček a nátěry 235 laviček).

Pracovníci provozu také prováděli sestřih živých plotů ve městě Přerově a místních částech. 
V městě Přerově bylo celkem provedeno stříhání cca 18.500 m živých plotů, v místních 
částech okolo 2.000 m. 

Sečení travnatých ploch je na území města prováděno ve 3 intenzitách, plochy I. třídy se 
sečou 8x a jejich plocha je cca 409 tis. m2, plochy II. třídy se sečou 5x a jejich plocha 
je 4.302 tis. m2, plochy III. třídy se sečou 3x ročně a jejich plocha je 160 tis. m2. Sečení 
travnatých ploch je na  území  místních částí  prováděno  ve 3 intenzitách  a  to 2 seče  na 
plochách 19.578 m2, 3 seče na plochách 37.558 m2 a 5 sečí na ploše 168.584 m2.

Celkem bylo na území města Přerova vysázeno 10.250 ks letniček a to jak na květinových 
záhonech, tak v mobilních vázách a závěsných květináčích.

Pro zlepšení kvality poskytovaných prací byl zakoupen nový malý komunální automobil 
DURSO, který slouží pro svoz posečené trávy a ořezů stromů a keřů. V zimní údržbě 
zajišťuje tento automobil zimní údržbu komunikací a chodníků, kde využívá kartáčovou 
a posypovou nadstavbu.
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Veřejné osvětlení

Provoz se v průběhu roku stará o opravy kabelových tras, výměnu svítidel, osvětlovacích 
prvků, stožárových patic a opravy dalších poruch na sítích veřejného osvětlení v Přerově 
a místních částech. Dále jsou prováděny výměny rozvaděčů veřejného osvětlení a také 
revize.
Pracovníci provozu také provádí údržbu světelné signalizace, výměnu žárovek a pravidelné 
revize světelné signalizace.

Každým rokem je koncem listopadu instalováno vánoční osvětlení v Přerově a v místních 
částech, jakož i osvětlení vánočního stromu na náměstí TGM a v některých místních částech 
Přerova. 

V roce 2016 pracovníci provozu realizovali akci Rozšíření veřejného osvětlení v místní části 
Čekyně

PŘeHleD ČINNOSTí jeDNOTlIVÝCH PROVOZŮ13



Obchodní úsek

Obchodní úsek zajišťuje pro naše partnery z řad právnických a fyzických osob nabídku 
různých činností, a to převážně realizaci svozu a likvidaci komunálního a separovaného 
odpadu, čištění komunikací a chodníků, ořezy a sečení veřejné zeleně. 

V roce 2016 jsme pokračovali v soutěži ve sběru papíru a hliníkových obalů na všech 
základních a mateřských školách na území města Přerova.  Cílem tohoto projektu je 
propagace třídění odpadu u školních a předškolních dětí. V tomto školním roce bylo 
sesbíráno více než 310 tun starého papíru a 661 kg hliníkových odpadů. V červnu 2016 
došlo k slavnostnímu vyhlášení této soutěže v Mervartově síni Přerovského zámku, kde 
jednotliví žáci obdrželi věcné dary a školy finanční příspěvek za tuto akci.

V roce 2016 jsme podpořili, jako již tradičně, Avon  pochod  proti  rakovině  prsu, Alfa 
olympiádu tělesně postižených, akci Ukliďme Česko, kulturní akci Hudba na hradbách 
a Matějskou jazzovou pouť. Městské knihovně Přerov jsme poskytli stánek na půjčování 
knih a časopisů, který byl umístěn na přerovském bazéně. 

TSMPr se podílely také na technickém  zajištění Velikonoc, Květnových oslav, vzpomínkové 
akci Švédské šance, festivalu V zámku a podzámčí, Přerovských hodech a Vánocích.

V rámci dobročinných aktivit společnosti jsme poskytli finanční dar společnosti Predmostenzis 
na údržbu Knejzlíkových sadů, dále Svazu tělesně postižených, organizaci Přerov na její 
činnost a městu Přerovu finanční dar na pořízení nových hracích prvků pro dětská hřiště na 
území města Přerova a jeho místních částí.
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Správa polesí

Středisko spravuje 2 lesní hospodářské celky (dále jen lHC) Přerov – národní přírodní 
rezervaci Žebračka a Přerov II (Svrčov). 

I v roce 2016 probíhala na pozemcích polesí Svrčov těžba v rámci odstranění kůrovcové 
kalamity. Bylo vytěženo celkem  11.500  m3 smrkového porostu. Z důvodu toho, že byl do 
konce roku 2015 vytěžen celkový objem povolené těžby lesním hospodářským plánem 
pro období 2010 – 2020, musel být zpracován dodatek lesního hospodářského plánu na 
období 2016 – 2020. je předpoklad, že z důvodu kůrovcové kalamity bude i tento plán 
těžby zrealizován již do konce roku 2017. 

V rámci pěstební činnosti proběhlo zalesnění připravených holin o rozloze 20,6 ha 
s množstvím sazenic 170.000 ks. Následně proběhla strojní příprava půdy na holinách 
k zalesnění 2 ha, byla provedena stavba nového oplocení v délce 6.000 m. Pro možnost 
zajištění dopravy bylo opraveno 700 m lesních cest a to úpravou těchto cest štěrkovým 
posypem s následným zaválcováním.
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Správa hřbitovů a pohřební služba

Správa hřbitovů udržuje a zabezpečuje provoz nejen městského hřbitova v Přerově, ale 
i dalších hřbitovů v místních částech a to v Předmostí, Čekyni, Penčicích, Dluhonicích 
a lověšicích.

V roce 2016 bylo za účelem pohřbívání vykopáno 33 hrobů, otevřeno 11 hrobek. Individuální 
vsyp na vsypových loučkách byl proveden u 87 uren, 27 uren bylo uloženo do hrobů a 
urnových míst. Bylo provedeno 7 exhumací hrobů a hrobek. V kolumbáriu z 605 volných 
míst bylo obsazeno k 31. 12. 2016 celkem 267 schránek. Pracovníci správy se také podíleli 
na zabezpečení úprav hřbitovů k jednotlivým svátkům a starali se také o údržbu hrobů 
významných osobností. 

V roce 2016 byla na hřbitově v Přerově opravena kaplička pro úschovu uren, kdy byla 
kompletně vyměněna stará plechová krytina a tato byla nahrazeno novou pálenou krytinou, 
dále byly vyměněny žlaby a svody a provedeno měděné oplechování střešních prvků. 
V tomto roce jsme také realizovali výstavbu nových 42 urnových šachet v 5. urnovém háji. Na 
6. vsypové loučce byl instalován žulový stůl včetně předláždění jeho okolí žulovými kostkami. 
Byly vyměněny orientační tabule s plánem hřbitova, na kterém byly nově vyznačeny hroby 
významných osobností města.

Pro zlepšení prostředí ve smuteční síni byl pořízen textilní potah dřevěných lavic a nový 
čalouněný nábytek do předsálí smuteční síně.

Pohřební služba v roce 2016 zabezpečovala smuteční obřady a pohřbívání zesnulých, a to 
nejen na hřbitovech na území města Přerova. Pohřební služba pro svou činnost používala 
2 vozy Volswagen. 
V roce 2016 bylo sjednáno 598 pohřbů, v obřadní síni proběhlo celkem 451 smutečních 
obřadů.



Statistika útulku

ROK POČET PSŮ
za rok

PRŮMĚRNÉ
STÁŘÍ PSŮ

2009 172 3,56 let

2010 165 3,66 let

2011 131 3,81 let

2012 108 4,58 let

2013 124 3,64 let

2014 135 3,37 let

2015 158 2,56 let

2016 155 3,22 let

Útulek Dr. Matinové pro zatoulaná zvířata

Technické služby provozují na základě smlouvy s městem útulek pro zatoulané psy a kočky. 
V roce 2016 bylo do útulku přijato 155 psů a 39 koček. Původním majitelům bylo vráceno 
72 psů. Do pěstounské péče bylo předáno 72 psů a 36 koček. K 31. 12. 2016 bylo v útulku 
přítomno 22 psů a 6 koček.

V roce 2016 došlo také k personálnímu posílení pracovníků útulku o 1 ošetřovatelku zvířat, 
toto opatření přispělo ke zlepšení organizace práce na útulku.

Společnost přistoupila ke kompletnímu předělání internetových stránek útulku, kde jsou 
zvířata z útulku prezentována a nabízena potencionálním majitelům nebo pěstounům.  
Útulek se také zapojil do kampaně „ Pomozte naplnit misky v útulcích“ a na základě této 
akce jsme obdrželi 112 kg granulí pro naše kočičí svěřence.

TSMPr také z vlastních finančních prostředků pořídili 4 nové venkovní kotce se zateplenými 
boudami a další 4 venkovní již zchátralé kotce byly nahrazeny novými, taktéž se zateplenými 
boudami.
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INVeSTICe

INVESTICE

Vedení společnosti i v tomto roce pokračovalo v realizaci dlouhodobého záměru postupné 
inovace a modernizace hmotného i nehmotného majetku společnosti. Nově bylo pořízeno 
například:

Typ majetku Název Cena bez DPH

Dopravní prostředky, 
příslušenství, stroje

Malé univerzální komunální 
vozidlo Durso

1.483.000 Kč

 
 
 
 

Sekačka ISEKI 435.000 Kč

Mulčovací stroj 262.000 Kč

Osobní vozidlo ŠKODA
Octavia

427.000 Kč

Míchací a postřikovací zařízení 
na solanku

475.000 Kč

Přípojný traktorový kejdovač 395.000 Kč

Motorové sbíjecí kladivo 68.000 Kč

Ostatní majetek Kontejnery 417.000 Kč

 Software na identifikaci 
svozových nádob

231.000 Kč

EZS areálu Na Hrázi 17 622.000 Kč

 Nehmotný majetek Sběrný dvůr 968.000 Kč

Rozšíření skládky 15.639.000 Kč
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Zpráva dozorčí rady společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. o její činnosti 
pro jednání jediného společníka v působnosti valné hromady

Dozorčí rada jednala v roce 2016 celkem třikrát a nad předběžnými výsledky roku 2016 dne 
14.3.2017. Dozorčí rada se sešla vždy v úplném složení a jednání byla společná s vedením 
společnosti.  Činnost dozorčí rady probíhala v součinnosti s vedením společnosti.

Dozorčí rada pracovala v roce 2016 ve složení:

Předseda dozorčí rady:   Mgr. Štěpán Schenk    
Členové rady:                                 jitka Korejzová    
                                                        Ing. Martin Mlčák, MBA  
                                                        Petr Turanec    
                                                         Valerie Švestková   
                                                        
Při svých zasedáních se dozorčí rada zabývala především průběžnými ekonomickými 
výsledky, provozní problematikou a investiční politikou společnosti. Dozorčí rada zejména 
dohlížela na výkon působnosti vedení společnosti a způsob hospodaření jednotlivých 
středisek a celé společnosti. Vedení společnosti pravidelně informovalo dozorčí radu o 
činnosti společnosti, poskytovalo jí veškeré požadované informace o personální, technické 
a finanční situaci. Mezi dozorčí radou a vedením společnosti byly na zasedáních projednávány 
i záležitosti týkající se prodejů, nákupů a služeb ve vztahu k městu Přerov. Dozorčí rada 
neshledala nedostatky ve výkonu působnosti a vedení společnosti a podnikatelské činnosti. 

finanční situace Technických služeb města Přerova, s.r.o. k 31.12.2016 a výsledky 
hospodaření za rok 2016 jsou v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy 
České republiky. 

Dozorčí rada po přezkoumání účetní závěrky za období od 1.1. do 31.12.2016 konstatuje, 
že účetní záznamy a evidence byly vedeny průkazným způsobem a v souladu s obecně 
závaznými předpisy upravujícími vedení účetnictví podnikatelských subjektů a také 
v souladu se zakladatelskou listinou.

Dozorčí rada se na svém zasedání dne 11.5.2017 seznámila a projednala materiály 
připravené k předložení jedinému společníkovi reprezentovaném Radou města Přerova, 
tzn.: 
- Výroční zprávu o hospodaření společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016, tj. za účetní 
období od 1.1.2016 do 31.12.2016;
- Účetní závěrku za rok 2016 včetně příloh;
- Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami dle § 82 zákona o obchodních korporacích;
- Zprávu nezávislého auditora Ing. Pavly Židlíkové.

Společnost za rok 2016 vykázala kladný hospodářský výsledek – zisk po zdanění ve 
výši 13.052 tis. Kč. jednatel společnosti navrhuje, aby tento hospodářský výsledek byl 
vypořádán tak, že částka ve výši 500 tis. Kč bude převedena do sociálního fondu a zbylá 



20ZPRáVA PŘeDSeDY DOZORČí RADY

částka bude převedena na účet č. 428 – nerozdělený zisk z minulých let. 

Shodně se zprávou nezávislého auditora Ing. Pavly Židlíkové dozorčí rada konstatuje, 
že účetní závěrka podává ve všech podstatných aspektech věrný a poctivý obraz aktiv, 
pasiv, vlastního kapitálu, závazků a finanční situace společnosti k 31.12.2016 a výsledku 
hospodaření za rok 2016 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České 
republiky.

Dozorčí rada souhlasí s obsahem Výroční zprávy společnosti za rok 2016 a doporučuje 
Radě města Přerov vyslovit souhlas s vykázaným stavem majetku, vlastního kapitálu, 
závazků a výší hospodářského výsledku a jeho rozdělením za rok 2016 podle návrhu 
jednatele společnosti. 

Dozorčí rada doporučuje Radě města Přerov, jako jedinému společníkovi

     schválit:

- řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016 v předloženém znění;
- návrh jednatele na rozdělení zisku vytvořeného v roce 2016 ve výši 13 051 961,85 Kč tak, že částka ve výši 
500 000. Kč bude převedena do sociálního fondu a částka ve výši 12 551 961,85. Kč bude převedena na účet 
č. 428 – nerozdělený zisk z minulých let. 

Tato zpráva dozorčí rady byla schválena na jejím zasedání dne 11.5.2017

V Přerově dne 11.5.2017

      Mgr. Štěpán Schenk
      předseda dozorčí rady
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016
dle ust. § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Společnost Technické služby města Přerova, s.r.o. se sídlem Přerov I – Město, 750 02 
Přerov, Na Hrázi 3165/17, IČ 278 41 090, zapsaná u Krajského obchodního soudu 
v Ostravě, oddíl C, vložka 43227 (jako osoba ovládaná – zpracovatel zprávy), je součástí 
uskupení, ve kterém existují následně popsané vztahy.

A) Struktura vztahů propojených osob

Ovládající osoba – jediný společník, tj. podíl 100%
Statutární město Přerov.
Přerov, Bratrská 34, IČ 00301825

Další ovládané osoby:
1. Příspěvkové organizace - jediný zřizovatel
2. Teplo a.s., IČ 25391453 – podíl 100%
3. Přerovská rozvojová, s.r.o., IČ 27831337 – podíl 100%

B) Úloha ovládané osoby, způsob a prostředky ovládání

Zpracovatel zprávy vykonává samostatně podnikatelskou činnost, tj. technické služby, 
nakládání s odpady, obchodní činnost, provozování pohřební služby a montáž, opravy, 
revize a zkoušky elektrických zařízení, silniční motorová doprava. V rámci seskupení neplní 
žádnou funkci prostředníka.

Ovládání společnosti je vykonáváno prostřednictvím jediného společníka – Rady města 
Přerova při výkonu působnosti valné hromady a dozorčí rady společnosti.

C) Přehled jednání učiněných v roce 2016, 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 2016 nebylo na popud nebo v zájmu ovládající osoby učiněno žádné jednání týkající 
se majetku přesahujícího 10% vlastního kapitálu společnosti.
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Smluvní strana Typ smlouvy Datum uzavření Charakteristika smlouvy
Statutární město Přerov smlouva o dílo 28.12.2015 výsadba dřevin dle podkladů

Statutární město Přerov smlouva o dílo 15.02.2016 výměna písku na děts. hřišť.

Statutární město Přerov smlouva o dílo 08.07.2016 stavba oplocenek a likvidace klestu LC 
Přerov II

Statutární město Přerov smlouva o dílo 12.08.2016 rozšíření veřejného osvětlení Čekyně

Statutární město Přerov smlouva o dílo 27.07.2016 vyžínky - LHC Přerov 2

Statutární město Přerov darovací smlouva 28.11.2016 finanční dar na koupi prvků pro dětská 
hřiště

Statutární město Přerov 
a jím zřízené příspěvkové 
a ostatní organizace a 
společnosti

jednorázové objednávky 2016 zajištění jednorázových služeb 
a nákupu materiálu

1. Smlouvy uzavřené v roce 2016

V nichž ovládaná osoba vystupuje jako dodavatel:

D) Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo 
mezi osobami ovládanými

V nichž ovládaná osoba vystupuje jako odběratel:

Smluvní strana Typ smlouvy Datum uzavření Charakteristika smlouvy
Statutární město Přerov smlouva o vzniku 

společnosti
25.02.2016 sdružení za účelem společného 

postupu při zajištění poskytovatele 
hlasových a datových služeb

Statutární město Přerov nájemní smlouva 20.05.2016 nájem 96,78m² v 2NP. v Jateční 26

Statutární město Přerov smlouva o právu provést 
stavbu

25.05.2016 rozšíření skládky TKO Žeravice

Statutární město Přerov kupní smlouva 31.08.2016 odkup budov a pozemku v k.ú. Přerov 
a v k.ú. Žeravice

Statutární město Přerov smlouva o právu provést 
stavbu

27.09.2016 kotce pro psy

Statutární město Přerov smlouva o bezúplatném 
postoupení práv a povin-
ností

01.12.2016 převod práv a povinností z územního 
souhlasu č. 129/2016 s umístěním 
kotců na pozemku útulku pro psy

Příspěvkové organizace  
zřizované Statutárním 
městem Přerov

kupní smlouvy s předškol-
ními a školskými zařízeními

31.08.2016 dodávka sběrového papíru a hliník-
ových obalů

Teplo Přerov, a.s. smlouva o sdružení veře-
jných zadavatelů

20.09.2016 spojení v konání veřejné zakázky na 
dodávka zemního plynu

Kulturní a informační služby 
města Přerova 

komisionářská smlouva 10.11.2016 prodej nástěnných kalendářů

Kulturní a informační služby 
města Přerova 

smlouva o zajištění reklamy 20.1.2016 propagace společnosti

Kulturní a informační služby 
města Přerova 

smlouva o zajištění reklamy 3.2.2016 propagace společnosti
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2. Ostatní smlouvy platné v roce 2016

V nichž ovládaná osoba vystupuje jako dodavatel

V nichž ovládaná osoba vystupuje jako odběratel:

Smluvní strana Typ smlouvy Datum uzavření Charakteristika smlouvy

Statutární město Přerov Smlouva o krytí ztráty WC 29.9.2009 Krytí ztráty veřejných WC

Statutární město Přerov Smlouva o provozování 
sběrného dvora 

28.12.2011 Provoz SD a místa ZO v sídle 
provozovatele

Statutární město Přerov Smlouva o vykonávaní 
sjednaných činností

9.9.2010 Sjednané činnosti

Statutární město Přerov Smlouva o zajištění ZO 
světelných zdrojů

1.7.2008 Zpětný odběr svět. Zdrojů ASE-
KOL

Statutární město Přerov Smlouva o zajištění ZO 
elektrozařízení

1.7.2008 Zpětný odběr elektrozařízení 
Elektrowin

Statutární město Přerov Smlouva o zajištění ZO 
elektrozařízení

1.7.2008 Zpětný odběr elektrozařízení 
Ekolamp

Statutární město Přerov Smlouva o provozování 
sběrného dvora 

3.2.2014 Provoz SD a místa ZO Želatovská

Příspěvkové aj. organ-
izace a společnosti zřízené 
Statutárním  městem 
Přerov 

Svoz a likvidace komunál-
ního a tříděného odpadu

různě Svoz a likvidace komunálního
a tříděného odpadu

Statutární město Přerov Nájemní smlouva 30.11.2015 Nájem odpadových nádob

Přerovská rozvojová, s.r.o. Obecná smlouva 7.12.2015 Provádění servisní činnosti

Plnění resp. protiplnění z výše uvedených smluv se poskytuje za ceny a za podmínek obvyklých v obchodním 
styku jako všem ostatním partnerům

Smluvní strana Typ smlouvy Datum Charakteristika smlouvy

Statutární město Přerov Smlouva o převodu práv 25.8.2008 Užívací práva ke skládce

Statutární město Přerov Smlouva o spolupráci 25.1.2010 Trvalý přístup na GIS server

Statutární město Přerov Smlouva o nájmu honitby 3.8.2009 Pronájem honitby

Statutární město Přerov Mandátní smlouva 30.9.2010 Správa hřbitova, péče o lesy, 
správa majetku

Statutární město Přerov Nájemní smlouva 23.11.2009 Nájem nebytových prostor-hřb-
itov

Statutární město Přerov Nájemní smlouva 1.9.2009 Nájem nebyt. prostor a pozemků

Statutární město Přerov Smlouva o výpůjčce 
nemovitých věcí

1.9.2009 Výpůjčka nemovitých věcí

Statutární město Přerov Smlouva o výpůjčce 27.6.2012 Výpůjčka pozemku

Statutární město Přerov Nájemní smlouva 6.11.2014 Nájem části pozemku za účelem 
umístění informační tabule

Statutární město Přerov O výpůjčce 13.4.2015 Výpůjčka movitých věcí na 
oslavy a společenské akce

Statutární město Přerov Kupní 23.11.2015 Koupě dříví nastojato

Statutární město Přerov Nájemní smlouva 13.2.2015 Nájem kompostárny

Statutární město Přerov Nájemní smlouva 13.4.2015 Pronájem podia
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Další smlouvy mezi propojenými osobami nebyly uzavřeny.

Mezi propojenými osobami byly dále uskutečňovány standardní dodávky služeb na základě 
příslušných objednávek a to za ceny a za podmínek obvyklých v obchodním styku.

E) Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma, a posouzení jejího vyrovnání podle 
§71 a 72

V roce 2016 neučinila ovládaná osoba v zájmu nebo na popud ovládající osoby žádné jiné 
právní úkony ani nepřijala žádná ostatní opatření.

V roce 2016 nevznikla ovládané osobě újma  a z tohoto důvodu nedochází ani k posouzení 
jejího vyrovnání.

F) Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi propojenými osobami 
a uvedení, zda převládají výhody nebo nevýhody a jaká z toho pro ovládanou osobu 
plynou rizika

Obecně lze konstatovat, že ze vztahů mezi propojenými osobami plynou zejména výhody. 
Mezi ně lze zařadit:
- Stabilní obchodní vztahy založené na dlouhodobé smlouvě
- Možnost přenosu a využívání know-how mezi propojenými osobami
- „Společný“ marketing – propagace jedné společnosti v rámci skupiny
- Společné sdílení některých prostředků komunikace  GIS)
- Propojená skupina realizuje výběrová řízení ve skupině na některé komodity – plyn,    
  elektřina, spoje apod. a tím dosahuje lepší ceny na trhu

Mezi nevýhody plynoucí ze vztahů v rámci skupiny patří:
- V některých případech menší operativnost přenosu informací
- Rozdílnost režimů uplatňování daně z přidané hodnoty.

Ze vztahu mezi propojenými osobami výrazně převažují výhody a vztah nenese s sebou 
žádná rizika. 

G) Důvěrnost informací

Za důvěrné jsou považovány informace, které jsou součástí obchodního tajemství ovládané 
osoby, ovládající osoby jako  i osob ovládaných ovládající osobou.
Z tohoto důvodu neobsahuje zpráva informace o cenách ani jiných finančních částkách, ani 
informace o množství plnění.
Ve všech uvedených případech byly ceny sjednány na smluvním základě jako ceny obvyklé, 
přičemž ovládané osobě nevznikla žádná újma.

ZPRáVA O VZTAZíCH MeZI PROPOjeNÝMI OSOBAMI ZA ROK 2016 24



H) Závěr

Zpracování zprávy bylo zajištěno statutárním orgánem společnosti.
Zpráva bude předložena auditorovi k ověření.
Zpráva bude součástí výroční zprávy společnosti.

V Přerově dne 31. března 2017
        

        Ing. Bohumír Střelec
        jednatel společnosti

25 ZPRáVA O VZTAZíCH MeZI PROPOjeNÝMI OSOBAMI ZA ROK 2016
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Minulé úč. období

Brutto                                              
1

Korekce                                                
2

Netto                                                
3

Netto                                                
4

AKTIVA CELKEM 001 254 996 -79 191 175 805 158 487

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27) 003 153 145 -78 666 74 479 75 526

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 778 -585 193 193

B. I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 005 0 0 0 0

2. Ocenitelná práva (ř. 07 + 08) 006 524 -331 193 193

2. 1. Software 007 524 -331 193 193

2. Ostatní ocenitelná práva 008 0 0 0 0

3. Goodwill 009 0 0 0 0

4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010 254 -254 0 0

5. 011 0 0 0 0

5. 1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0 0

2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013 0 0 0 0

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 014 152 367 -78 081 74 286 75 333

B. II. 1. Pozemky a stavby (ř. 16 + 17) 015 70 900 -7 875 63 025 48 162

1. 1. Pozemky 016 17 739 0 17 739 17 596

2. Stavby 017 53 161 -7 875 45 286 30 566

2. Hmotné movité věci a jejich soubory 018 74 165 -63 123 11 042 13 330

3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 019 0 0 0 0

4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř. 21 + 22 + 23) 020 7 302 -7 083 219 193

4. 1. Pěstitelské celky trvalých porostů 021 0 0 0 0

2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 022 0 0 0 0

3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 023 7 302 -7 083 219 193

5. 024 0 0 0 13 648

5. 1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 025 0 0 0 0

2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 0 0 0 13 648

B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34) 027 0 0 0 0

B. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 028 0 0 0 0

2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 029 0 0 0 0

3. Podíly - podstatný vliv 030 0 0 0 0

4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 031 0 0 0 0

5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 032 0 0 0 0

6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 033 0 0 0 0

7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř. 35 + 36) 034 0 0 0 0

7. 1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 035 0 0 0 0

2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 036 0 0 0 0

Běžné účetní období

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Číslo 
řádku

c

Označení

a

AKTIVA

b

(ř. 02 + 03 + 37 + 74) = ř. 78

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

ROZVAHA
v plném rozsahu

ke dni

(v celých tisících Kč)

Rok Měsíc IČO

2016 12 27841090

Technické služby města Přerova, s.r.o.

Na Hrázi 3165/17
750 02  Přerov I-Město

31.12.2016

(ř. 05 + 06 + 09 + 10 + 11)

(ř. 15 + 18 + 19 + 20 + 24)

(ř. 12 + 13)

(ř. 25 + 26)
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Minulé úč. období

Brutto                                              
1

Korekce                                                
2

Netto                                                
3

Netto                                                
4

C. Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 68 + 71) 037 101 397 -525 100 872 81 154

C. I. Zásoby 038 2 495 -190 2 305 2 201

C. I. 1. Materiál 039 2 495 -190 2 305 2 201

2. Nedokončená výroba a polotovary 040 0 0 0 0

3. Výrobky a zboží (ř. 42 + 43) 041 0 0 0 0

3. 1. Výrobky 042 0 0 0 0

2. Zboží 043 0 0 0 0

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044 0 0 0 0

5. Poskytnuté zálohy na zásoby 045 0 0 0 0

C. II. Pohledávky (ř. 47 + 57) 046 7 652 -335 7 317 2 762

C. II. 1. Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52) 047 0 0 0 0

1. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 048 0 0 0 0

2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049 0 0 0 0

3. Pohledávky - podstatný vliv 050 0 0 0 0

4. Odložená daňová pohledávka 051 0 0 0 0

5. Pohledávky - ostatní (ř. 53 až 56) 052 0 0 0 0

5. 1. Pohledávky za společníky 053 0 0 0 0

2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 0 0 0 0

3. Dohadné účty aktivní 055 0 0 0 0

4. Jiné pohledávky 056 0 0 0 0

2. Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61) 057 7 652 -335 7 317 2 762

2. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 2 850 -335 2 515 1 826

2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059 0 0 0 0

3. Pohledávky - podstatný vliv 060 0 0 0 0

4. Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67) 061 4 802 0 4 802 936

4. 1. Pohledávky za společníky 062 0 0 0 0

2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063 0 0 0 0

3. Stát - daňové pohledávky 064 4 198 0 4 198 0

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 438 0 438 11

5. Dohadné účty aktivní 066 0 0 0 0

6. Jiné pohledávky 067 166 0 166 925

C. III. Krátkodobý finanční majetek (ř. 69 až 70) 068 0 0 0 0

C. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069 0 0 0 0

2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 070 0 0 0 0

C. IV. Peněžní prostředky (ř. 72 až 73) 071 91 250 0 91 250 76 191

C. IV. 1. Peněžní prostředky v pokladně 072 174 0 174 241

2. Peněžní prostředky na účtech 073 91 076 0 91 076 75 950

D. Časové rozlišení aktiv (ř. 75 až 77) 074 454 0 454 1 807

D. 1. Náklady příštích období 075 274 0 274 1 642

2. Komplexní náklady příštích období 076 0 0 0 0

3. Příjmy příštích období 077 180 0 180 165

Číslo 
řádku

c

Označení

a

AKTIVA

b

Běžné účetní období

(ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45)
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PASIVA CELKEM (ř. 79 + 101 + 141) = ř. 001 078 175 805 158 487

A. Vlastní kapitál 079 143 532 130 951

A. I. Základní kapitál (ř. 81 až 83) 080 97 872 97 872

A. I. 1. Základní kapitál 081 97 872 97 872

2. Vlastní podíly (-) 082 0 0

3. Změny základního kapitálu 083 0 0

A. II. Ážio a kapitálové fondy (ř. 85 + 86) 084 0 42

A. II. 1. Ážio 085 0 0

2. Kapitálové fondy (ř. 87 až 91) 086 0 42

2. 1. Ostatní kapitálové fondy 087 0 42

2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 088 0 0

3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 089 0 0

4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 090 0 0

5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 091 0 0

A. III. Fondy ze zisku (ř. 93 + 94) 092 129 144

A. III. 1. Ostatní rezervní fondy 093 0 0

2. Statutární a ostatní fondy 094 129 144

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (ř. 96 až 98) 095 32 479 17 985

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 096 32 479 17 782

2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 097 0 0

3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 098 0 203

A. V. 099 13 052 14 908

A. VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 100 0 0

B + C CIZÍ ZDROJE (ř. 102 + 107) 101 32 204 27 339

B. Rezervy (ř. 103 až 106) 102 20 313 15 476

B. 1. Rezerva na důchody a podobné závazky 103 0 0

2. Rezerva na daň z příjmů 104 3 340 0

3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105 16 658 14 985

4. Ostatní rezervy 106 315 491

C. Závazky (ř. 108 + 123) 107 11 891 11 863

C. I. Dlouhodobé závazky (ř. 109 + (112 až 119)) 108 0 0

C. I. 1. Vydané dluhopisy (ř. 110 + 111) 109 0 0

1. 1. Vyměnitelné dluhopisy 110 0 0

2. Ostatní dluhopisy 111 0 0

2. Závazky k úvěrovým institucím 112 0 0

3. Dlouhodobé přijaté zálohy 113 0 0

4. Závazky z obchodních vztahů 114 0 0

5. Dlouhodobé směnky k úhradě 115 0 0

6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116 0 0

7. Závazky - podstatný vliv 117 0 0

8. Odložený daňový závazek 118 0 0

9. Závazky - ostatní (ř. 120 až 122) 119 0 0

9. 1. Závazky ke společníkům 120 0 0

2. Dohadné účty pasivní 121 0 0

3. Jiné závazky 122 0 0

Stav v minulém
účetním období

6

Výsledek hospodaření běžného účetního období
(ř. 01 - 80 - 84 - 92 - 95 - 100 - 101 - 141) = ř. 55 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu

Číslo 
řádku

c

Označení

a

PASIVA

b

Stav v běžném
účetním období

5

(ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100)
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C. II. Krátkodobé závazky (ř. 124 + (127 až 133)) 123 11 891 11 863

C. II. 1. Vydané dluhopisy (ř. 125 + 126) 124 0 0

1. 1. Vyměnitelné dluhopisy 125 0 0

2. Ostatní dluhopisy 126 0 0

2. Závazky k úvěrovým institucím 127 0 0

3. Krátkodobé přijaté zálohy 128 95 120

4. Závazky z obchodních vztahů 129 4 830 4 961

5. Krátkodobé směnky k úhradě 130 0 0

6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 131 0 0

7. Závazky - podstatný vliv 132 0 0

8. Závazky - ostatní (ř. 134 až 140) 133 6 966 6 782

8. 1. Závazky ke společníkům 134 0 0

2. Krátkodobé finanční výpomoci 135 0 0

3. Závazky k zaměstnancům 136 3 190 2 511

4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 137 1 854 1 457

5. Stát - daňové závazky a dotace 138 474 2 091

6. Dohadné účty pasivní 139 868 47

7. Jiné závazky 140 580 676

D. Časové rozlišení pasiv (ř. 142 + 143) 141 69 197

D. 1. Výdaje příštích období 142 61 197

2. Výnosy příštích období 143 8 0

Označení

a

PASIVA

b

Stav v běžném
účetním období

5

Stav v minulém
účetním období

6

Číslo 
řádku

c

31.03.2017

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která 
je účetní jednotkou:

Společnost s ručením omezeným

Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání: Poznámka:

Poskytování technických služeb

Nakládání s odpady



30VÝKAZ ZISKŮ A ZTRáT K 31. 12. 2016

běžném                                              
1

minulém                                                
2

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 114 296 115 651

II. Tržby za prodej zboží 02 1 908 1 812

A. Výkonová spotřeba         (ř. 04 až 06) 03 35 456 44 837

A. 1. Náklady vynaložené na prodané zboží 04 1 071 1 028

A. 2. Spotřeba materiálu a energie 05 18 539 18 945

A. 3. Služby 06 15 845 24 864

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 07 0 0

C. Aktivace (-) 08 -3 -103

D. Osobní náklady   (ř. 10 + 11) 09 56 735 51 001

D. 1. Mzdové náklady 10 40 496 36 274

D. 2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 11 16 240 14 727

D. 2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 13 399 12 027

D. 2.2. Ostatní náklady 13 2 841 2 700

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti   (ř. 15 + 18 +19) 14 8 979 9 594

E. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku   (ř. 16 + 17) 15 8 795 9 546

E. 1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16 8 795 9 546

E. 1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17 0 0

E. 2. Úpravy hodnot zásob 18 0 0

E. 3. Úpravy hodnot pohledávek 19 184 48

III. Ostatní provozní výnosy   (ř. 21 až 23) 20 5 655 3 659

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 21 152 305

III. 2. Tržby z prodeje materiálu 22 13 0

III. 3. Jiné provozní výnosy 23 5 490 3 354

F. Ostatní provozní náklady   (ř. 25 až 29) 24 4 368 -2 449

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 0 41

F. 2. Zůstatková cena prodaného materiálu 26 76 0

F. 3. Daně a poplatky 27 667 596

F. 4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 1 483 -4 232

F. 5. Jiné provozní náklady 29 2 142 1 146

* Provozní výsledek hospodaření (+/-)
[ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24]

30 16 325 18 242

Skutečnost v účetním obdobíČíslo 
řádku

c

Označení

a

TEXT

b

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

ke dni

(v celých tisících Kč)

Rok Měsíc IČO

2016 12 27841090

Technické služby města Přerova, s.r.o.

Na Hrázi 3165/17
750 02  Přerov I-Město

31.12.2016

(ř. 12 + 13)
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běžném                                              
1

minulém                                                
2

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 + 33) 31 0 0

IV. 1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32 0 0

IV. 2. Ostatní výnosy z podílů 33 0 0

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 34 0 0

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 + 37) 35 0 0

V. 1. 36 0 0

V. 2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 37 0 0

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38 0 0

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 40 + 41) 39 67 95

VI. 1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 40 0 0

VI. 2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 67 95

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 0 0

J. Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 44 + 45) 43 0 12

J. 1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 44 0 0

J. 2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 0 12

VII. Ostatní finanční výnosy 46 0 0

K. Ostatní finanční náklady 47 0 1

* 48 68 82

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)  (ř. 30 + 48) 49 16 392 18 324

L. Daň z příjmů  (ř. 51 + 52) 50 3 340 3 416

L. 1. Daň z příjmů splatná 51 3 340 3 416

L. 2. Daň z příjmů odložená (+/-) 52 0 0

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49 - 50) 53 13 052 14 908

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 54 0 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53 - 54) 55 13 052 14 908

*
Čistý obrat za účetní období
[ř. 01 + 02 + 20 + 31 + 35 + 39 + 46] 56 121 927 121 217

Skutečnost v účetním období

Finanční výsledek hospodaření (+/-)
[ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47]

Číslo 
řádku

c

Označení

a

TEXT

b

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba

31.03.2017

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která 
je účetní jednotkou:

Společnost s ručením omezeným

Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání: Poznámka:

Poskytování technických služeb

Nakládání s odpady

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRáT K 31. 12. 2016
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1. OBECNÉ ÚDAJE
 
 Název účetní jednotky: Technické služby města Přerova, s.r.o.
 (dále jen „společnost“)
 
 Sídlo společnosti: Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
 IČO:    27841090 
 Spisová značka: C 43227 vedená u Krajského soudu v Ostravě
 Vznik:   2. dubna 2008
 
 
Hlavní předmět podnikání společnosti:
 
• Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
• Provozování pohřební služby
• Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
• Silniční motorová doprava
   - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené
   hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
  - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené      
  hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
  - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
 
 
Osoby podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu:
 
100%    Statutární město Přerov, IČ: 00301825, 
             Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 75011 Přerov 

 
Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období:
Odvolání prokury Ing. Radkovi Koněvalíkovi od 18. 2. 2016
 
 
Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni
jednatel:    Ing. BOHUMíR STŘeleC
předseda dozorčí rady: Mgr. Štěpán Schenk
členové dozorčí rady:   Ing. Martin Mlčák, MBA
    Valéria Švestková
    jitka Korejzová     
    Petr Turanec
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2. ÚČETNÍ METODY
Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena 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 respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku 
historickými cenami (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové 
souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve 
svých aktivitách.

 Rozvahový den:   31.12.2016 
 Účetní období:   kalendářní rok 2016
 Okamžik sestavení účetní závěrky: 31.3.2017 

finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč), 
není-li dále uvedeno jinak.
 

2.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 
Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí pozemky, stavby a hmotný majetek, jehož 
doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 40 tis. Kč v jednotlivém 
případě.
Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí zejména nehmotné výsledky výzkumu 
a vývoje, ocenitelná práva a software, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok 
a jejichž ocenění je vyšší než 60 tis. Kč v jednotlivém případě.
 
Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období 
částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku.
Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období 
částku 60 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého nehmotného majetku.
 
Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou 
o oprávky a zaúčtovanou ztrátu ze snížení hodnoty.
 
Ocenění dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé náklady, 
nepřímé náklady příčinně související s vytvořením majetku vlastní činností (výrobní režie) 
a vztahující se k období činnosti. Nezahrnují se náklady na prodej.
 
Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný majetek nabytý darováním, 
dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně nabytý na základě smlouvy o koupi najaté věci 
(účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek), nově zjištěný v účetnictví 
(účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek) a vklad dlouhodobého majetku. 
Pořizovací cena dlouhodobého majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je 
odpisována po dobu odhadované životnosti majetku podle odpisového plánu.
  
Opravné položky k dlouhodobému majetku společnost vytváří v případě nepoužitelného 
majetku. 
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2.2. Zásoby
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu 
pořízení a vedlejší pořizovací náklady, zejména dopravné.

Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které zahrnují přímé náklady 
vynaložené na výrobu nebo jinou činnost.
 
Výdeje zásob ze skladu jsou účtovány metodou fIfO (první do skladu, první ze skladu).

Opravné položky k zásobám jsou tvořeny na základě věkové analýzy zásob.  100 % opravná 
položka je tvořena k zásobám bez skladového pohybu déle než 12 měsíců. 
 
2.3. Pohledávky
Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o příslušné 
opravné položky k pochybným a nedobytným částkám. Pohledávky nabyté za úplatu 
nebo vkladem jsou oceněny pořizovací cenou sníženou o opravnou položku k pochybným 
a nedobytným částkám. 
 
Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny na základě analýzy dob po splatnosti 
pohledávek. 
Daňové opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny dle zákona č. 593/1992 Sb., 
o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.
Účetní opravné položky k pohledávkám se tvoří do 100 % pohledávek po splatnosti déle 
než 12 měsíců. 
 
2.4. Závazky 
Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. 

2.5. Úvěry
Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část 
dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data, ke kterému je sestavena 
účetní závěrka.
Veškeré výpůjční náklady jsou zaúčtovány do výsledovky v období, v němž vznikají.
 
2.6. Rezervy
Účetní rezervy jsou určeny k pokrytí závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasně definována 
a u nichž je k rozvahovému dni buď pravděpodobné, že nastanou, nebo jisté, že nastanou, 
ale není jistá jejich výše nebo okamžik jejich vzniku.

Zákonné rezervy společnost tvoří dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění 
základu daně z příjmů
- dle § 7 rezervy na opravy hmotného majetku 
- dle § 10 finanční rezervy pro rekultivace a asanace skládek dle zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech

2.7. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu
Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány pevným měsíčním 
kurzem České národní banky platným k 1. dni daného měsíce. 
K datu účetní závěrky jsou cizoměnová aktiva a pasiva přepočtena kurzem ČNB platným 
k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena.
 
2.8. Daně
Daňové odpisy dlouhodobého majetku
Společnost pro účely výpočtu daňových odpisů provádí rovnoměrné odpisování.

PŘílOHA K ÚČeTNí UZáVĚRCe
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Daň z příjmů - splatná
Společnost účtuje o rezervě na daň z příjmů na základě kalkulace daně, která vychází 
z porozumění interpretace daňových zákonů platných v České republice k datu sestavení 
účetní závěrky.

Daň z příjmů - odložená
Společnost účtuje o odloženém daňovém závazku. Společnost neúčtuje o odložené daňové 
pohledávce z důvodu opatrnosti. 

2.9. Státní dotace
Dotace k úhradě nákladů se účtují do ostatních provozních a finančních výnosů ve věcné 
a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. Dotace na pořízení 
dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technického zhodnocení a dotace 
na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny snižuje jejich pořizovací cenu nebo 
vlastní náklady.
 
2.10. Výnosy a náklady
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí 
s výjimkou nevýznamných položek.

Hlavními výnosy je poskytování komunálních služeb. 

2.11. Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, 
jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na 
vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto 
odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, 
jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů 
odlišovat.

2.12. Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období
V průběhu účetního období společnost nezměnila účetní metody s výjimkou aplikace 
legislativních změn.

 
2.13. Změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich 
obsahového vymezení oproti předcházejícímu účetnímu období
Společnost při sestavení této účetní závěrky postupovala v souladu s platnou legislativou 
a její změny mezi roky 2016 a 2015 nepotřebují bližší popis, protože vypovídající schopnost 
zůstává zachována.
 
2.14. Přehled o peněžních tocích 
Přehled o peněžních tocích je sestavován nepřímou metodou.

PŘílOHA K ÚČeTNí UZáVĚRCe
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3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

3.1. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)
Pořizovací cena
(údaje v tis. Kč)

Počáteční 
zůstatek

Přírůstky Vyřazení Převody Konečný 
zůstatek

Software 410 114 524

Ostatní DNM 254 254

Nedokončený DHM 0 114 114 0

Celkem 664 114 778

Opravné položky a oprávky
(údaje v tis. Kč)

Počáteční 
zůstatek

Přírůstky Úbytky Převody Konečný 
zůstatek

Opravné 
položky

Účetní 
hodnota

Software 217 114 331 331

Ostatní DNM 254 254 254

Celkem 471 114 585 585

jediným přírůstkem je zakoupení softwaru pro evidování svozu odpadů.

3.2. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)
Pořizovací cena
(údaje v tis. Kč)

Počáteční 
zůstatek

Přírůstky Vyřazení Převody Konečný 
zůstatek

Pozemky 17 596 143 17 739

Stavby 36 266 16 895 53 161

Hmotné movité věci a 
jejich soubory

70 124 4 087 46 74 165

Ostatní DHM 7 359 158 215 7 302

Poskytnuté zálohy na DHM

Nedokončený DHM 13 648 7 634 21 282 0

Celkem 144 993 28 916 21 543 152 367

Opravné položky a oprávky
(údaje v tis. Kč) 

Počáteční 
zůstatek

Úbytky Převody Konečný 
zůstatek

Opravné 
položky

Účetní 
hodnota

Pozemky

Stavby 5 700 2 175 7 875

Hmotné movité věci
a jejich soubory

56 794 6 374 63 123

Ostatní DHM 7 166 132 7 083

Poskytnuté zálohy
na DHM

Nedokončený DHM

Celkem 69 660 8 681 78 081

PŘílOHA K ÚČeTNí UZáVĚRCe
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Hlavní přírůstky: 
Rozšíření skládky vč. vynětí pozemků ze zeměděl. půd.fondu   15 639 tis. Kč
Motorové vozidlo pro svoz BRo 3,5 t + 2 kontejnery         1 483 tis. Kč
Odkup sběrného dvora                  968 tis. Kč
Sklad nebezpečného odpadu                 543 tis. Kč

3.3. Zásoby
(údaje v tis. Kč)

Konečný zůstatek Opravné položky Účetní hodnota

Zásoby k 31.12.2015 2 201 2 201

Zásoby  k 31.12.2016 2 495 190 2 305

       
Hodnota zásob neslouží jako ručení pro úvěry. 
Opravné položky k zásobám jsou vytvořeny u zásob, které jsou déle než 12 měsíců
bez skladového pohybu a to ve výši 100% jejich hodnoty.
 
3.4. Pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů – věková struktura:
(údaje v tis. Kč) 
Rok Kategorie Do

splatnosti
Po splatnosti Celkem po 

splatnosti
Celkem

0 - 90
dní

91 - 180
dní

181 – 360
dní

1 - 2
roky

2 a více
let

2016 Brutto 2 363 32 6 114 38 297 2 850

Opr. 
položky

38 297 335

Netto 2 363 32 6 114 0 0 2 515

2015 Brutto 1 512 282 2 38 89 244 2 167

Opr. 
položky

8 89 244 341

Netto 1 512 282 2 30 0 0 1 826

 
Změnu opravné položky lze rozčlenit následovně:
(údaje v tis. Kč)

2016 2015

Počáteční stav k 1. lednu 341 293

Tvorba 30 98

Rozpuštění 36 50

Konečný zůstatek k 31. prosinci 335 341

 
Opravné položky k pohledávkám jsou vytvořeny u pohledávek, které jsou déle než
12 měsíců po splatnosti a to ve výši 100% jejich hodnoty.
Pohledávky z obchodních vztahů za podniky ve skupině k 31.12.2016 činí 1 019 tis. Kč
a jsou do splatnosti.

PŘílOHA K ÚČeTNí UZáVĚRCe
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Krátkodobé pohledávky – ostatní 
Hlavními položkami ostatních pohledávek:
- zálohy na daň z příjmů právnických osob ve výši 3 462 tis. Kč 
- pohledávky s Úřadem práce České republiky - dohody o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací ve výši 736 tis. Kč
- pohledávky z poskytnutých záloh ve výši 438 tis. Kč (zejména zálohy na energie)

Dlouhodobé pohledávky společnost nemá.

3.5. Krátkodobý finanční majetek
(údaje v tis. Kč)

Stav k 
31.12.2016

Stav k 
31.12.2015

Peníze a ceniny 174 241

Běžné účty 74 582 61 052

Vázaný účet na rezervu na opravy hmotného majetku 758 1 473

Vázaný účet na rezervu na rekultivaci a asanaci skládky 15 736 13 425

Účty v bankách 91 076 75 950

Krátkodobý finanční majetek celkem 91 250 76 191

 
3.6. Časové rozlišení aktivní
Časové rozlišení aktivní představuje 274 tis. Kč časově rozlišených nákladů
a 180 tis. Kč příjmů příštích období.

3.7. Vlastní kapitál
Přehled o změnách vlastního kapitálu: 
(údaje v tis. Kč) 

Zůstatek 
k 31. 12. 
2014

Zvýšení Snížení Zůstatek 
k 31. 12. 
2015

Zvýšení Snížení Zůstatek       
k 31. 12.   
2016

Základní kapitál 97 872 97 872 97 872

Ostatní ka-
pitálové fondy

42 42 42 0

Fondy ze zisku 126 455 437 144 455 470 129

Rezervní fond

Výsledek 
hospodaření 
minulých let

547 17 235 17 782 14 697 32 479

Jiný výsledek 
hospodaření 
min. let

203 203 203 0

Výsledek hosp-
odaření běžného 
účetního období

17 692 14 908 17 692 14 908 16 380 14 909 13 052

VLASTNÍ
KAPITÁL

116 482 130 951 143 532

PŘílOHA K ÚČeTNí UZáVĚRCe
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3.8. Rezervy
(údaje v tis. Kč)   

Stav k
31. 12. 2016

Stav k
31. 12. 2015

Rezervy na opravy hmotného majetku 800 757

Rezervy na rekultivaci a asanaci skládky 15 858 14 228

Rezervy na daň z příjmů 3 340 0

Rezervy ostatní 315 491

Rezervy celkem 20 314 15 476
 
Zákonné rezervy společnost tvoří dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění 
základu daně z příjmů:
- dle § 7 rezervy na opravy hmotného majetku 
- dle § 10 rezervy pro rekultivace a asanace skládek dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
 
Propočet rezervy na daň z příjmů:
(údaje v tis. Kč) 

2016

Výsledek hospodaření před zdaněním 16 392

Připočitatelné položky 2 870

Odpočitatelné položky -992

Základ daně 18 270

Daň před uplatněním slev    3 471

Slevy na dani - 131

Rezerva na daň z příjmů 3 340

3.9. Závazky
Věková struktura závazků z obchodních vztahů
(údaje v tis. Kč) 
Rok Do 

splatnosti
Po splatnosti Celkem 

po 
splatnosti

Celkem

0 - 90 dní 91 - 180 dní 181 – 360 dní 1 - 2 roky 2 a více let

2016 2 363 718 4 830

2015 4 851 110 4 961

Závazky z obchodních vztahů po splatnosti k rozvahovému dni byly uhrazeny v lednu 
následujícího roku.
 
Krátkodobé závazky – ostatní
Hlavními položkami ostatních závazků:
- závazky vůči zaměstnancům z mezd za prosinec 2016 ve výši 3 190 tis. Kč
- závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění z mezd za prosinec
  2016 ve výši 1 854 tis. Kč
- dohady na nevyfakturované dodávky ve výši 868 tis. Kč (zejména energií)

Dlouhodobé závazky společnost nemá.
Závazky k podnikům ve skupině činí 411 tis. Kč a jsou do splatnosti.

PŘílOHA K ÚČeTNí UZáVĚRCe
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3.10. Časové rozlišení pasivní
Časové rozlišení pasivní představuje 61 tis. Kč výdajů příštích období a 8 tis. Kč výnosů 
příštích období.
 
3.11. Odložená daň z příjmů
Celkovou existující odloženou daňovou pohledávku (závazek) lze analyzovat takto:
(údaje v tis. Kč)

Odložená daň z titulu Stav k 31.12.2016 Stav k 31.12.2015

Rozdíl účetních a daňových zůstatkových cen 4 872 4 801

Opravné položky k zásobám 36

Rezervy ostatní 60

Celkem pohledávka 4 968 4 801

Účtovaná pohledávka Stav k 31.12.2016 Stav k 31.12.2015

Neúčtovaná pohledávka 4 968 4 801

Celkem pohledávka 4 968 4 801

3.12. Výnosy z běžné činnosti
(údaje v tis. Kč)   

Období do 31.12.2016 Období do 31.12.2015

Tuzem. Zahr. Celkem Tuzem. Zahr. Celkem

Tržby za prodej zboží 1 908 1 908 1 812 1 812

Tržby za prodej služeb 114 296 114 296 115 651 115 651

Tržby za prodej 
materiálu a majetku

165 165 305 305

Výnosy - příspěvek na 
vytvoření pracovních 
příležitostí

4 921 4 921 2 813 2 813

Jiné provozní výnosy 569 569 541 541

Finanční výnosy 67 67 95 95

VÝNOSY celkem 121 926 121 926 121 217 121 217
 
Pozn. Proti roku 2015 byl překlasifikován prodej rakví ve výši 2 183 tis. Kč jako součást 
prodeje pohřební služby, tzn. z tržeb za prodej materiálu do tržeb za prodej služeb.

3.13. Náklady z běžné činnosti
(údaje v tis. Kč)    

Období do 31.12.2016 Období do 31.12.2015

Spotřeba materiálu 17 023 17 613

Spotřeba energie 1 517 1 332

Prodané zboží a majetek 1 071 1 028

Aktivace -3 -103

Opravy a udržování 4 115 10 233

Ostatní služby 11 730 14 631

Osobní náklady 56 735 51 001

Prodaný materiál a majetek 76 41

Odpisy 8 795 9 546

Jiné provozní náklady 4 475 - 2 442

Finanční náklady 0 13

NÁKLADY bez daní celkem 105 534 102 893
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Pozn. Proti roku 2015 byl překlasifikován prodej rakví ve výši 1 116 tis. Kč jako součást 
prodeje pohřební služby, tzn. z nákladů za prodej materiálu do nákladů na spotřebu 
materiálu.

3.14. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2016 a 2015 je následující:
 

2016 2015

Počet Mzdové   
náklady 

Počet Mzdové 
náklady

Řídící zaměstnanci 3 2 000 3 1 641

Ostatní zaměstnanci 175 37 377 158 33 735

Členové dozorčí rady 5 299 5 204

Členové statutárního orgánu 1 820 2 694

Celkem 184 40 496 167 36 274
 

Zaměstnancům je dle pravidel společnosti poskytován příspěvek na stravování, na údržbu 
pracovních oděvů a penzijní připojištění. Řídící zaměstnanci mají možno užívání služebního 
vozidla i pro soukromé účely.

3.15. Transakce a vztahy se spřízněnými subjekty
Výnosy z transakcí se Statutárním městem Přerov činily 87 184 tis. Kč v roce 2016
(85 383 tis. Kč v roce 2015). 
Nákupy od Statutárního města Přerova činily 968 tis. Kč v roce 2016
(4 039 tis. Kč v roce 2015). 

 3.16. Závazky a pohledávky neuvedené v rozvaze
Neuvedeno v rozvaze máme drobný nehmotný a hmotný majetek a majetek v nájmu.

3.17. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj
V roce 2016 nebyly výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum 
a vývoj. 

3.18. Předpoklad nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky
Předpoklad nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky byl v účetnictví účetní 
jednotky použit a ke dni zpracování účetní závěrky nejsou účetní jednotce známy žádné 
informace, které by nasvědčovaly tomu, že účetní jednotka nemusí být schopna nepřetržitě 
pokračovat ve své činnosti a že by v důsledku toho by byla ohrožena schopnost plnit své 
závazky.

3.19. Události, které nastaly po datu účetní závěrky
Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na 
účetní závěrku.
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P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období                               76 191

                  Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) 

Z. Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním 16 392

A. 1 Úpravy o nepeněžní operace 13 413

A. 1 1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku 8 795

A. 1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv 5 022

A. 1 3 Zisk z prodeje stálých aktiv -152

A. 1 4 Výnosy z podílů na zisku 0

A. 1 5 Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého 
majetku a vyúčtované výnosové úroky

-67

A. 1 6 Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 0

A. * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu 29 990

A. 2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -3 590

A. 2 1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv -3 196

A. 2 2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv -100

A. 2 3 Změna stavu zásob -294

A. 2 4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. a 
ekvivalentů

0

A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 26 400

A. 3 Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku 0

A. 4 Přijaté úroky 67

A. 5 Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období -3 642

A. 6 Přijaté podíly na zisku 0

A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 23 005

                  Peněžní toky z investiční činnosti

B. 1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -7 748

B. 2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 152

B. 3 Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám 0

B. *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -7 596

                  Peněžní toky z finančních činností 

C. 1 Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků 0

C. 2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty -57

C. 2 1 Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia a fondů ze zisku. -293

C. 2 2 Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům 0

C. 2 3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0

C. 2 4 Úhrada ztráty společníky 0

C. 2 5 Přímé platby na vrub fondů -57

C. 2 6 Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně 0

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti                                                                      -350

F.               Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků                                                                   15 059

R.              Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období                              91 250

PŘílOHA K ÚČeTNí UZáVĚRCe
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ZPRÁVA AUDITORA
o auditu účetní uzávěrky za rok 2016

Technické služby města Přerova, s.r.o.

Na Hrázi 3165/17, Přerov I - Město
PSČ 750 02

IČ: 278 41 090

ZPRáVA NeZáVISlÉHO AUDITORA
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Zakázka a její provedení

Byla jsem pověřena provedením  ověření účetní závěrky k 31. prosinci 2016, resp. za období 
od 1.1.2016 do 31.12.2016 společnosti

Technické služby města Přerova, s.r.o.
Přerov, Přerov I – Město, Na Hrázi 3165/17, PSČ 750 02
IČ : 278 41 090

S ohledem na množství účetních dokladů a účetních operací byla zakázka zpracována
v průběhu ledna až března 2017 v sídle auditora a v sídle auditované společnosti.

Přezkoušení bylo provedeno podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a podle zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a podle směrnic Komory auditorů ČR auditorkou Ing. Pavlou 
Židlíkovou, která je držitelkou osvědčení č. 1470 Komory auditorů České republiky.

Vedení společnosti mi poskytlo potřebné informace a předložilo příslušné podklady.

Právní uspořádání auditované společnosti

Společnost:  Technické služby města Přerova, s.r.o.
Sídlo:   Přerov, Přerov I – Město,
   Na Hrázi 3165/17, PSČ 750 02
Identifikační číslo: 278 41 090
Právní forma:  Společnost s ručením omezeným
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, spisová značka C 43227
Předmět činnosti: Dle zápisu v obchodním rejstříku 
Hospodářský rok: kalendářní rok
Základní kapitál: Kč 97 872 000,--  100 % splacen
Statutární orgán
- jednatel:  Počet členů : 1
Dozorčí rada:  Počet členů : 5
Společník:  Statutární město Přerov se 100 % obchodním podílem

Zpráva o účetní závěrce

Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti  Technické služby města Přerova 
, s.r.o., Přerov, která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2016, výkazu zisku a ztráty za 
rok končící 31. 12. 2016 a přílohy této účetní závěrky, která popisuje obsah použitých 
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti jsou uvedeny  
v odstavci  1. Obecné  údaje.
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Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., Přerov je odpovědný za 
sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními 
předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení 
účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo 
chybou.  

Odpovědnost auditora

Mojí odpovědností je vyjádřit  na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. 
Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými 
standardy a souvisejícími aplikačními doložkami  Komory auditorů České republiky. 
V souladu s těmito předpisy jsem povinna dodržovat etické požadavky  a naplánovat 
a provést audit tak, abych získala přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje 
významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a 
údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím 
i vyhodnocení rizik významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené 
podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik  auditor posoudí vnitřní kontrolní 
systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto 
posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního 
kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých 
účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové 
prezentace účetní závěrky.
jsem přesvědčena, že  důkazní informace, které jsem získala, poskytují dostatečný 
a vhodný základ pro vyjádření výroku.

Výrok auditora bez výhrad

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti  
Technické služby města Přerova, s.r.o.,  Přerov k  31. prosinci 2016 a nákladů a výnosů 
a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2016 v souladu s českými účetními 
předpisy.

Ostatní informace

Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku 
a moji zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá vedení společnosti.

Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydávám 
žádný zvláštní výrok. Přesto je však součástí mých povinností souvisejících s ověřením 
účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní informace 
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uvedené ve výroční zprávě nejsou ve významném nesouladu s účetní závěrkou či mými 
znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky, zda je výroční 
zpráva sestavena v souladu s právními předpisy nebo zda se jinak tyto informace nejeví 
jako významně nesprávné. Pokud na základě provedených prací zjistím, že tomu tak není, 
jsem povinna zjištěné skutečnosti uvést ve své zprávě.

V rámci uvedených postupů jsem v obdržených ostatních informacích nic takového nezjistila.

Pověřený auditor:

Ing. Pavla Židlíková
Pod Skalkou 3, Přerov
č. osvědčení 1470

Technické služby města Přerova, s.r.o.

2016
Auditorská zpráva

Technické služby města Přerova s.r.o.
Přerov, Přerov I – Město, Na Hrázi 3165/17, PSČ 750 02

OBSAH :
Auditorská zpráva nezávislého auditora ze dne 12.4.2017

Rozvaha k 31. prosinci 2016

Výkaz zisků a ztrát k 31. prosinci 2016

Příloha k účetní závěrce pro podnikatele za rok 2016, včetně Zprávy o vztazích mezi 
propojenými osobami za rok 2016
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