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Návrh pro 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 8. 6. 2020 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Zpracovatel:  Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru 

Dagmar Bercsényiová, referentka 

Název návrhu: 

Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

bere na vědomí informaci o hospodaření společností Teplo Přerov, a. s., Vodovody a kanalizace 

Přerov, a. s., Technické služby města Přerova, s. r. o., Přerovská rozvojová, s. r. o. a Sportoviště 

Přerov, s. r. o. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Stanovisko odboru ekonomiky: 

Údaje o hospodaření společností byly čerpány z předložených výročních zpráv. Odbor ekonomiky 

doporučuje vzít informaci na vědomí.  

 

Důvodová zpráva: 

Dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, se po skončení kalendářního roku souhrnně zpracovávají údaje o ročním hospodaření 

územního samosprávného celku do závěrečného účtu, jehož součástí jsou mimo jiné údaje o 

hospodaření jím zřízených nebo založených právnických osob. Zastupitelstvu obce ukládá § 43 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, projednat tento do 30. června 

následujícího roku. Protože se předpokládalo, že Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města 

Přerova za rok 2019 bude zastupitelstvu předložena na dubnové zasedání, byly společnostem zaslány 

požadavky o zaslání informací o jejich hospodaření dostupných k datu 28.02.2020 (tyto byly 

zpracovány a jsou součástí výše uvedené zprávy) s tím, že s předložením kompletních informací 

budou zastupitelé seznámeni až po schválení výročních zpráv valnými hromadami společností. 

Vzhledem k tomu, že Rada města Přerova v působnosti valné hromady společností projednala výroční 



zprávy dne 14.05.2020, bylo možné zpracovat tento materiál, jehož jsou tyto zprávy součástí společně 

s přehledem výsledků hospodaření včetně informace o rozdělení zisku či financování ztráty.  

   

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ JEDNOTLIVÝCH SPOLEČNOSTÍ (údaje v Kč) 

  

Teplo Přerov a. s. 

  
výnosy celkem 190 311 tis. Kč 

náklady celkem 173 097 tis. Kč 

hospodářský výsledek 17 214 tis. Kč  

hospodářský výsledek  

před zdaněním 

daň z příjmů  

právnických osob 

odložená daňová 

povinnost 
hospodářský výsledek 

po zdanění  

16 454 098,59* - 2 619 817,00 - 478 990,00 13 355 291,59 

759 686,38** - 697 872,00 546 250,00 608 064,38 

17 213 784,97     13 963 355,97 

* období od 01.01.-30.04.2019 

** období od 01.05.-31.12.2019   

finanční prostředky k rozdělení za kalendářní rok 

2019  

13 963 355,97 

převod prostředků z investičního fondu na 

nerozdělený zisk 

36 826 095,03 

finanční prostředky k rozdělení celkem 50 789 451,00 

z toho: tvorba sociálního fondu  400 000,00 

tantiémy 389 451,00  

výplata dividend statutárnímu městu Přerov 50 000 000,00 

  

  

Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. 

  
výnosy 395 262 tis. Kč 

náklady 373 049 tis. Kč 

hospodářský výsledek 22 213 tis. Kč 

  

hospodářský výsledek 

před zdaněním 

daň z příjmů  

právnických osob 

odložená daňová 

povinnost 
hospodářský výsledek 

po zdanění  

22 213 112,00 - 1 777 050,00 - 2 551 775,00 17 884 287,00 

  

finanční prostředky k rozdělení za kalendářní 

rok 2019  

17 884 287,00 

z toho: podíl na zisku akcionářům 7 895 866,00 

příděl do sociálního fondu  2 100 000,00  

tantiémy 382 700,00 

příděl do investičního fondu 7 505 721,00 

  

Technické služby města Přerova, s. r. o. 

  
výnosy 141 866 tis. Kč 

náklady 135 280 tis. Kč 

hospodářský výsledek 6 586 tis. Kč 

  

hospodářský výsledek 

před zdaněním 

daň z příjmů  

právnických osob 

odložená daňová 

povinnost 
hospodářský výsledek 

po zdanění  

6 586 536,36 - 1 121 000,00 - 5 465 536,36 

  



finanční prostředky k rozdělení za kalendářní 

rok 2019  

5 465 536,36 

z toho: příděl do sociálního fondu 1 500 000,00 

převod do fondu rozvoje a investic 3 965 563,36 

    

celkový nerozdělený zisk společnosti z minulých 

let  

55 543 478,85 

z toho: výplata podílu na zisku statutárnímu 

městu Přerov  

30 000 000,00 

převod do fondu rozvoje a investic 25 543 478,85 

  

Přerovská rozvojová, s. r. o. 

  
výnosy 4 862 tis. Kč 

náklady 5 048 tis. Kč 

hospodářský výsledek - 186 tis. Kč* 

  

hospodářský výsledek 

před zdaněním 

daň z příjmů  

právnických osob 

odložená daňová 

povinnost 
hospodářský výsledek 

po zdanění  

- 187 357,64 - - - 187 357,64 

* rozdíl hospodářského výsledku je způsoben zaokrouhlováním ve výkazech na tis. Kč  

 

Společnost vykázala v roce 2019 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 187 357,64 Kč, která je kryta z 

nerozděleného zisku z minulých let. Tato ztráta je způsobena vysokými náklady parkovacího domu 

pro kola v porovnání s výnosy, které toto zařízení generuje. Parkovací dům byl spolufinancován z 

dotace a udržitelnost tohoto projektu končí v prosinci 2020. Bude proto nezbytné, aby orgány města 

rozhodly o způsobu jeho dalšího provozování, protože společnost již nebude schopna ztrátu 

parkovacího domu krýt ze svých zisků. 

  

Sportoviště Přerov s. r. o. 

  
výnosy 26 668 tis. Kč  

náklady 27 719 tis. Kč  

hospodářský výsledek - 1 051 tis. Kč 

   

hospodářský výsledek 

před zdaněním 

daň z příjmů  

právnických osob 

odložená daňová 

povinnost 
hospodářský výsledek 

po zdanění  

- 1 051 251,29 - - - 1 051 251,29 

 

Společnost vykázala v roce 2019 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 1 051 251,29 Kč. Jednalo se o 

ztrátu z doplňkových činností, které tvoří hotel Zimní stadion, kavárna Plavecký areál a wellness na 

městské sportovní hale. Zastupitelstvu města Přerova bude předložen samostatný materiál, který řeší 

návrh na úhradu ztráty společnosti.  

 

 


