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Zpráva jednatele společnosti 2

Vážené dámy a pánové, vážení obchodní partneři,

předkládám Vám výroční zprávu, která hodnotí činnost Technických služeb města Přerova, 
s.r.o. za rok 2020. Tento rok byl nejen v naší republice, ale i na celém světě, ovlivněn pan-
demií viru, způsobující nemoc Covid-19 a tato skutečnost se dotkla i naší společnosti.

Technické služby města Přerova, s.r.o. dosáhly v roce 2020 plánovaných ukazatelů zisko-
vosti společnosti a dokázaly tak již několik let po sobě, že jsou společností ekonomicky sta-
bilní, plnící ukazatele hospodářského plánu a také společností, která plní své závazky vůči 
svému hlavnímu odběrateli, což je Statutární město Přerov, a také vůči ostatním partnerům.

Splnili jsme plán hospodářského výsledku, kdy zisk činí 3,608 mil. Kč před zdaněním. Vý-
nosy byly ovlivněny celkovou situací v rámci epidemie Covid-19 a byly o 5,35 mil. Kč nižší, 
než předpokládal plán. Tržby od ostatních subjektů mimo město byly nižší o 1,78 mil. Kč, 
než předpokládal plán. Náklady byly také nižší oproti plánu, a to o 5,46 mil. Kč., snížení 
je hlavně ve spotřebě materiálu, dále pak ve mzdových nákladech, nákladech na opravy 
a udržování.

Rok 2020 hodnotím jako velmi úspěšný i z pohledu toho, že se nám podařilo uvést do 
provozu nejvýznamnější investice společnosti za posledních 5 let. V červnu 2020 byla 
dokončena výstavba rozšíření sběrného dvora Na  Hrázi 17,  který  představuje  nový  
systém  provozování  sběrných  dvorů  a  je  inspirován  zahraničními zkušenostmi. Mo-
derní budova, skládající se z 35 prefabrikovaných buněk, přispívá ke zlepšení komfortu 
ukládání velkoobjemových a dalších odpadů pro občany a také pro naši společnost zname-
ná výrazný posun v logistice svozu odpadů a snížení nákladů.

V květnu  2020  byla  uvedena  do  zkušebního  provozu  nově  vybudovaná  plocha 
a  technologie  rozšíření kompostárny v areálu skládky v Žeravicích. Tato investice zna-
menala výrazný pokrok při likvidaci BIO odpadu, kdy nám umožňuje zpracovat až 5500 
tun BIO odpadu za rok. Zároveň zde byly uvedeny do provozu nové technologie, které 
umožňují zpracovat lépe, kvalitněji a rychleji tento odpad a vytvářet kvalitní kompost nejen 
pro občany, ale i pro další odběratele. Můžeme již také nabízet prostor pro likvidaci BIO 
odpadu pro další zájemce z řad okolních obcí, což nám předcházející stav neumožňoval.

Naše společnost i v tomto roce pokračovala v dlouhodobé strategii investic do hmotné-
ho majetku společnosti. V rámci plánované obměny techniky byla pořízena 3 nová malá 
dodávková vozidla pro jednotlivé provozy, pro kompostárnu v rámci projektu rozšíření 
kompostárny byl pořízen nový výkonný drtič dřevního odpadu za 5,7mil. Kč. Dále byla 
v rámci hmotného majetku provedena oprava střechy na útulku pro zatoulaná zvířata, 
která spočívala v kompletní výměně střešní krytiny.

I přes složitou situaci v souvislosti s epidemií nemoci Covid-19 byla společnost personálně 
stabilizovaná. Potíže spojené s absencí zaměstnanců nás nezastavily v plnění požadavků 
na nás kladených.  Za toto patří všem našim zaměstnancům velké poděkování a uznání.

V druhé polovině roku vyvrcholila dlouhodobá práce na přípravě nové Smlouvy o výko-
nu sjednaných činností mezi Technickými službami města Přerova, s.r.o. a Statutárním 
městem Přerov. Tato smlouva byla podepsána dne 15. 12. 2020 s platností od 1. 1. 2021 
na dobou trvání 5 let s možností dalšího prodloužení.

I  přes  pokračující  nepříznivou  pandemickou  situaci  věřím,  že  naše  společnost  je  na-
tolik  personálně a ekonomicky stabilní, že se nám i v roce 2021 podaří jako každoročně 
splnit požadavky města Přerova a našich zákazníků a budeme i v očích veřejnosti nadále 
vnímáni jako společnost, přispívající ke zlepšování podmínek pro život občanů ve městě 
Přerově a jeho místních částech.

Duben 2021

Bohumír Střelec
Jednatel společnosti



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:     103 542 000,- 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
-  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 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

Základní identifkační údaje3
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Ing. Petr Měřínský

Mgr. Petr Kouba 
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Ing. Petr Vrána

Ing. Tomáš Navrátil

Ing. Bohumír Střelec

Mgr. Jakub Navařík, Ph.D

Ing. Tomáš Dostal
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Mgr. Jaroslav Hýzl

primátor, člen Rady města Přerova
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člen Rady města Přerova

Rada města Přerova v působnosti valné hromady společnosti

Jednatel společnosti 
Ing. Bohumír Střelec

Dozorčí rada
Mgr. Štěpán Schenk

Jan Jüttner

PhDr. Marcel Kašík

Ivo Lausch

Pavel Košutek

předseda dozorčí rady

člen dozorčí rady 

člen dozorčí rady 

člen dozorčí rady 

člen dozorčí rady 
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Správa hřbitovů

Útulek pro zatoulaná zvířata

Polesí a honitba

Technické oddělení

Ekonomický náměstek

Ekonomický odbor

Sekretariát

Technicko-provozní náměstek

Dozorčí rada



Provoz Komunikace a čištění města
ZA ROK 2020 BYLO V RÁMCI PROVOZU:

•	 opraveno 1269 m² výtluků při spotřebě cca 156 tun asfaltové drti
•	 předlážděno 1730 m² chodníků
•	 vyčištěno ve  městě  v rámci 61  blokových  čištění 807  tis. m² komunikací dle har-

monogramu. Zde bylo zařazeno více jak 95 % místních komunikací, včetně parkovišť 
a odstavných stání, chodníků, přilehlé zeleně a dětských hřišť,  kde byly zařazeny 
i 3 nové ulice – Markulčenkova, Pavla Nováka a Kotasova

•	 bylo provedeno min 2x vyčištění komunikací a chodníků v rámci strojního čištění ve 
městě a v místních částech o celkové délce 80 km

•	 odstraněno  při  čištění  chodníků  a  veřejných  ploch  celkově  přes  10,2  tun  psích 
exkrementů

•	 obnoveno  778  m²  vodorovného  dopravního  značení  na  přechodech pro  chodce 
a 3400 bm na parkovacích stáních a cyklistických stezkách

•	 nově osazeno 30 svislých dopravních značek

Přehled činností jednotlivých provozů 6



Provoz odpadové hospodářství
ZA ROK 2020 BYLO V RÁMCI PROVOZU:

•	 obsluhováno v rámci města a jeho místních částí při svozu SKO v interva-
lech 1100 l 2x týdně, 110, 120, a 240 l v měsících prosinec až březen 1x týd-
ně, v měsících duben až listopad 1x za 14 dnů střídavě s nádobami na BIO odpad: 
 -1307 ks plastových kontejnerů 1100 l, 3542 ks plechových odpadových nádob  
110 l, 2568 ks plastových odpadových nádob 120 l, 117 ks odpadových nádob 240 l, 
přes 3 500 ks odpadových nádob na BIO 240 l, 80 ks odpadových nádob BIO 1100 l, 
20 ks odpadových nádob BIO 770 l

•	 zajištěno vyprazdňování nádob na SKO v rámci 17 přilehlých obcí regionu
•	 obsluhováno v rámci města a jeho MČ při svozu separovaného odpadu z celkem 

250 stanovišť:
 - 357 ks kontejnerů 1100 l na papír, 263 ks kontejnerů 1100 l na sklo, 335 ks 
      kontejnerů 1100 l na plasty a nápojové kartony a 27 ks kontejnerů 1100 l na kovy
•	 přistaveno a vyvezeno z 12 místních částí a Laguny 335 kontejnerů 5 m3 na BIO odpad
•	 zajištěn 1x týdně a v krizových místech 2x týdně svoz ve formě pytlového svozu odpa-

du v období duben–listopad z celkem 39 stanovišť a 15 stanovišť s umístěnými 1100 l 
kontejnery, kdy bylo celkem touto formou na skládku uloženo 193 tun odpadu

•	 zabezpečen výsyp odpadových košů v celkovém objemu 144 314 výsypů za rok

Přehled činností jednotlivých provozů7

Vývoj celkového množství uloženého odpadu na skládce v Žeravicích
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•	 Výše uvedené informace o celkové produkci nám ukazují, že produkce odpadů na jed-
noho obyvatele je stabilní. Mírný nárůst lze přičítat vlivu pandemické situace, ve vazbě na 
zdržování se obyvatelstva v místě bydliště a omezení služeb zejména v oblasti pohostinství. 
Proti průměru v ČR dosahuje produkce obyvatelstva Přerova o cca 15 % lepších výsledků 
a má zvyšující se charakter.

•	 Zlepšující se zodpovědný přístup k životnímu prostředí můžeme vidět z výše uvedených 
dat o produkci separovaně sbíraných a následně využitých složek komunálního odpadu. 
Společnost TSMPr byla schopna pružně reagovat na zvýšený objem produkce odpadů, 
který činí mezi lety 2017 a 2020 průměrně 21 % u plastů, skla a BIO odpadů a 54 % 
u produkce papíru.

Přehled činností jednotlivých provozů 8
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INVESTICE, ZÁSADNÍ OPRAVY A ZMĚNY NA DANÉM ÚTVARU:

•	 v září 2020 byl spuštěn provoz na nové části kompostárny. Díky tomu se navý-
šila kapacita přijímaného odpadu na 5500 t. Použitá technologie spodního pro-
větrávání a skrápění zefektivňuje kompostovací proces a k rychlému zpracování 
odpadu také přispělo pořízení nového drtiče Husmann HFG IV

•	 v druhé polovině roku 2020 došlo k modernizaci sběrného dvoru Na Hrázi, a to 
v podobě nadzemní nájezdové rampy, kdy uvnitř je skladovací prostor a horní 
část je uzpůsobena k vyhazování odpadů do níže přistavených kontejnerů. Vý-
sledkem je navýšení kapacity a efektivity třídění odpadů, vč. snížení provozních 
nákladů na přepravu

•	 ke zlepšení manipulace s druhotnými surovinami přispívá nově pořízený mani-
pulátor MERLO Compact P 27.6 Plus, který nahradil již vysloužilý stroj UNC 060 
vyrobený před rokem 1990 a částečně přebírá práci za teleskopický manipulátor 
z roku 2011

Přehled činností jednotlivých provozů9
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•	 Úspěchem Technických služeb města Přerova, s.r.o. byla nominace na CENY OLO-
MOUCKÉHO KRAJE 2020 ZA PŘÍNOS V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ v kategorii 
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ za významný počin v roce 2019, ze které jsme si nakonec 
odnesli 3. místo.
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Provoz veřejná zeleň
ZA ROK 2020 BYLO V RÁMCI PROVOZU:

•	 v jarních měsících vyměněno u 50 pískovišť v rámci Přerova 162 tun písku (použitý písek 
byl recyklován a doplněn do dopadových ploch, podsyp pod výstavbu chodníků atd.)

•	 opraveno a nově natřeno 122 ks poničených a technicky nevyhovujících laviček
•	 provedeno sestřižení živých plotů v celkové délce cca 21 000 bm v Přerově a cca 3 900 

bm na místních částech
•	 zajištěno posečení travnatých ploch v různých intenzitách sečí v celkovém rozsahu cca 

6,5 mil. m²
	 •	Přerov	sečeno	8x	na	ploše	cca	71	tis.	m²
	 •	Přerov	sečeno	5x	na	ploše	cca	665	tis.	m²
	 •	Přerov	sečeno	3x	na	ploše	cca	79	tis.	m²
	 •	Přerov	sečeno	2x	na	ploše	cca	20	tis.	m²
	 •	Přerov	sečeno	1x	na	ploše	cca	9	tis.	m²
	 •	Park	Michalov	18x	na	ploše	cca	6,5	tis.	m²
	 •	Park	Michalov	a	Laguna	6x	na	ploše	cca	153	tis.	m²
	 •	Místní	části	sečeno	5x	na	ploše	cca	160	tis.	m²
	 •	Místní	části	sečeno	3x	na	ploše	cca	51	tis.	m²
	 •	Místní	části	sečeno	2x	na	ploše	cca	14	tis.	m²
	 •	Místní	části	sečeno	1x	na	ploše	cca	3,4	tis	m²
	 •	Dětská	hřiště	Přerov,	Michalov,	místní	části	sečeno	10x	na	ploše	cca	86	tis.	m²

•	 vysázeno 5840 ks letniček, a to na květinových záhonech, v mobilních pyramidách, 
vázách a závěsných květináčích v Přerově a 11 200 ks letniček v areálu parku Michalov

•	 zajištěna pravidelná oprava pískových cest spočívající v odstranění stávající vrstvy pís-
ku, následném dosypání nové vrstvy a zaválcování

•	 výsadba jaro – 75 ks stromů
•	 výsadba podzim - 48 ks listnatých stromů, 11 ks jehličnatých stromů a 406 ks keřů
•	 výsadba památníku Jana Blahoslava na Horním náměstí
•	 výsadba dvouletek – 1380 ks Bellis a 2820 ks Viola na záhonech na Žerotínově nám.
•	 byla realizována rekonstrukce sadových úprav u finančního úřadu - plocha cca 83 m2, 

vysázeno 505 ks listnatých keřů



INVESTICE, ZÁSADNÍ OPRAVY A ZMĚNY NA DANÉM ÚTVARU:

•	 bylo pořízeno užitkové vozidlo DACIA DOKKER jako přímá náhrada vozidla 
FIAT DOBLO z roku 2010

•	 v rámci provozu jsme se zaměřovali na doplňující pasportizaci dětských hřišť, živých 
plotů, ploch sečení a nově vysázených dřevin, kdy jsou pro tyto účely používány mobilní 
terminály s přímým napojením na Geografický Informační Systém města Přerova

Přehled činností jednotlivých provozů 12
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Středisko veřejné osvětlení 
 
ZA ROK 2020 BYLO V RÁMCI STŘEDISKA:

•	 zabezpečeno fungování všech 5219 ks lamp veřejného osvětlení a 425 světelných bodů 
SSZ

•	 provedeno 80 ks výměn celých svítidel na ulicích Seifertova, U Výstaviště, Svornosti, 
Pod Skalkou, Hranická, U Hřbitova, Petřivalského, Kouřílkova, Želatovská, Alšova, 
Neumannova a dalších ulic dle rozpisu v GIS

•	 výměna 3 ks stožárů VO po dopravních nehodách a živelních pohromách
•	 výměna 48 ks stožárů VO v ulicích Pod Skalkou, Hranická, Mikuláškova, Laguna,
•	 U Hřbitova, Petřivalského, Kouřílkova, Želatovská, Alšova, Neumannova, Dvořákova, 

Penčice
•	 byla provedena defektoskopie 43 ks stožárů VO v ulicích Petřivalského, U Hřbitova, 

Alšova, Neumannova, Kouřílkova
•	 realizace betonového základu a posunutí stožáru ve svahu SSZ křižovatky Staré 

Rybníky, Velká Dlážka, Hranická
•	 zprovoznění a údržba vánočních světelných motivů v počtu 217 ks
•	 bylo provedeno ošetření a nátěr 82 ks stožárů VO v ulicích: Vsadsko, Smetanova, 

Jaselská, Interbrigadistů, Bayerova, Čechova, tř. 17. listopadu
•	 byla provedena instalace nového kabelového vedení VO a zprovoznění svítidel 

v ulicích U Tenisu a Kosmákova a provedena výměna zemního kabelového vedení v ulici 
Bezručova u Malé Laguny

•	 v rámci pasportu bylo provedeno očíslování stožárů a rozvaděčů VO v části Přerov 
město
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INVESTICE, ZÁSADNÍ OPRAVY A ZMĚNY NA DANÉM ÚTVARU:

•	 bylo zakoupeno a uvedeno koncem března 2020 do provozu VO nové vozidlo 
s montážní plošinou MP 15. Nahrazuje tak vozidlo Renault z roku 2006, které má 
prasklý nosný rám

•	 v roce 2020 byla plně zahájena elektronická evidence prováděné práce mobilními 
terminály a tím zabezpečena obnova dat v rámci pasportizace VO, která v roce 
2020 probíhala ve spolupráci s dodavatelskou firmou
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Středisko správa hřbitovů 
INVESTICE, ZÁSADNÍ OPRAVY A ZMĚNY NA DANÉM ÚTVARU:

•	 v tomto roce jsme se věnovali obnově značení hrobových míst a kontrolou a zpřesněním 
pasportu jednotlivých hřbitovů ve vazbě na neobsazená hrobová místa, stav dřevin atp.

•	 proběhlo na hřbitově v Přerově na základě povolení MMPr kácení tújí většího rozsahu 
v odděleních SK1, SK2, HRO 9, HRO 10

•	 v rámci zkušebního provozu jsme na přerovském městském hřbitově umístili dva zelené 
1100 l kontejnery na třídění skla. Třídění skla na městském hřbitově bylo vyhodnoceno 
jako nepřínosné a neefektivní. Přesto byly tyto odpadové nádoby na sklo na místním 
hřbitově ponechány.

•	 na hřbitově v Lověšicích bylo vyfrézováno 14 kusů pařezů
•	 Rada města Přerova ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů schválila nový Řád veřejného pohřebiště města dne 27. 8. 
2020, pod číslem usnesení 1663/44/7/2020
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Středisko útulek pro zatoulaná zvířata
ZA ROK 2020 BYLO V RÁMCI STŘEDISKA:
•	 přijato do útulku 91 psů a 78 koček
•	 vráceno 58 psů a 1 kočka původním majitelům
•	 předáno 30 psů a 62 koček do pěstounské péče
•	 k 31. 12. 2020 přítomno 17 psů a 19 koček
•	 nabízeno pěstounství zvířat formou webu útulku www.utulekprerov.cz, tak i na www.

facebook.com/utulekprerov.cz, https://www.instagram.com/utulekprerov/, https://
www.darcovstvi.vaschovatel.cz/utulky/detail/47-utulek-pro-zatoulana-zvirata-pre-
rov/o-utulku

•	 do 31. 12. 2020 bylo umístěno v rámci hotelových služeb 15 psů

INVESTICE, ZÁSADNÍ OPRAVY A ZMĚNY NA DANÉM ÚTVARU:
•	 V prosinci proběhla na budově útulku oprava střechy formou výměny střešní krytiny.

Statistika útulku
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Středisko správa polesí
ZAMĚŘENÍ STŘEDISKA:

•	 správa dvou lesních hospodářských celků
 - Přerov – národní přírodní rezervace Žebračka
 - Přerov II (Svrčov).
•	 zajištění funkce odborného lesního hospodáře
•	 zabezpečení provozu režijní honitby

Těžba a výsadba

Ostatní práce v lesním celku
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Technický úsek
ZAMĚŘENÍ ÚTVARU:
•	 vyjadřování se k plánovaným a realizovaným stavebním projektům na území města Pře-

rova a jeho místních částí
•	 evidence překopů v komunikacích realizovaných stavebníky a dohled nad jejich uvede-

ním do akceptovatelného stavu
•	 zajištění provozu vlastních budov a budov v pronájmu z hlediska údržby, investic 

a spotřeby energií
•	 dohled nad fungováním nastavených parametrů v rámci BOZP a PO
•	 zabezpečení provozu veřejných WC na Žerotínově náměstí
•	 zajištění dohledu nad fungováním parkovacích automatů
•	 zabezpečení provozu tržních míst a tržního prodeje

ZA ROK 2020 BYLA V RÁMCI ÚTVARU:
•	 provedena v areálu Na Hrázi:
 - instalace 2 ks sekčních vrat na novém sběrném dvoře
•	 provedena na tržních místech a parkovacích automatech:
 - instalace nového PA v ul. Palackého
•	 provedena na skládce v Žeravicích:
 - oprava opěrné zídky nákladní váhy
•	 provedena v Michalově
 - instalace nádrží na svod dešťové vody
•	 provedena v útulku pro zatoulaná zvířata
 - oprava střechy budovy útulku
 - instalace střešních svodů na venkovních kotcích

Počet dozorovaných zásahů do komunikací v období 2014 - 2020
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Investiční akce – koordinace:

•	 ROZŠÍŘENÍ KOMPOSTÁRNY PŘEROV-ŽERAVICE – ZPRACOVÁNÍ KALŮ
•	 ROZŠÍŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA V AREÁLU SPOLEČNOSTI TSMPR, NA HRÁZI 17, 

PŘEROV
•	 OPRAVA MYCÍ RAMPY V AREÁLU TSMPR NA HRÁZI 17
•	 REALIZACE NOVÉHO STŘEPIŠTĚ SKLÁDKY TKO ŽERAVICE
•	 REALIZACE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V AREÁLU TSMPR NA HRÁZI 17
•	 OPRAVA ASFALTOVÝCH PLOCH AREÁLU TSMPR NA HRÁZI 17

Rozsáhlejší opravy komunikací pro SMP
•	 oprava cyklostezky Přerov – Grymov
•	 oprava odvodnění ulic Selská a Na Červenici v Přerově – Čekyni
•	 oprava chodníků ulic Kovářská, Hanácká v Přerově – Popovicích
•	 oprava chodníku ulice Kosmákova č.p.5-15 a č.p.2-14
•	 oprava chodníku Pod Skalkou č.p.2-12
•	 oprava chodníku Hranická 34
•	 výšková úprava chodníku u vstupu Pod Skalkou 20
•	 oprava žulové dlažby ulice Wilsonova
•	 oprava přístupových chodníků Kozlovská č.p.11,13,15
•	 oprava přístupových chodníků Trávník č.p.20,22,24
•	 oprava asfaltové komunikace ulice Budovatelů
•	 oprava spojovacího chodníku Sokolská – Velká Dlážka
•	 oprava chodníku Malá dlážka
•	 oprava chodníku Kratochvílova (Přerovanka)
•	 oprava chodníku a cyklostezky Bří Hovůrkových I. Etapa

Přijaté dotace společnosti z evropských fondů

ZPRACOVÁNÍ KALŮ PŘEROV: celkové způsobilé výdaje 13 670 477 Kč, 
dotace ve výši 25 %

DOVYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA: celkové způsobilé výdaje 9 292 796 Kč, 
dotace ve výši 25 %

VÝMĚNA STROJNÍHO VYBAVENÍ SPOLEČNOSTI TSMPr: celkové způsobilé výdaje 
1 539 000 Kč, dotace ve výši 30 %

Přehled činností jednotlivých provozů19
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Oblast zaměstnanecké politiky
Společnost Technické služby města Přerova, s.r.o. zabezpečovala v roce 2020 provozní 
činnost s celkovým přepočteným stavem 151,76 pracovníků v pracovním poměru.
K 31. 12. 2020 pracovalo ve společnosti 163 pracovníků v pracovním poměru členěném 
dle jednotlivých kategorií:

V roce 2020 vyplácela společnost příspěvky ze sociálního programu společnosti.

•	 příspěvek ve výši 6000 Kč, který může zaměstnanec čerpat v průběhu roku a je určen 
pro využití podpory v oblasti zdraví, sportu a oddychu

•	 jednorázový příspěvek při narození dítěte zaměstnance a při úmrtí člena rodiny
•	 příspěvek na dopravu, který je vyplácen mimopřerovským zaměstnancům

Pokleslo zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných, které společnost realizuje s podpo-
rou Úřadu práce v Přerově. V roce 2020 byli zaměstnáni 2 dlouhodobě nezaměstnaní při 
práci na úklidu města, čištění chodníků a komunikací a sběru odpadů.

Kategorie Stav k

31.12.2017

Stav k

31.12.2018

Stav k

31.12.2019

Stav k

31.12.2020

THP ( mistr,fakturant, technik, skladník) 31 29 33 35

Správa 2 2 2 2

Dělníci 122 127 126 126

Dělníci veřejně prospěšných prací 11 5 3 0

CELKEM 166 163 164 163
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Společnost má uzavřenou kolektivní smlouvu se Základní organizací Odborového svazu 
UNIOS technické služby Přerov. Tato kolektivní smlouva upravuje individuální a kolektivní 
vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci v oblasti pracovněprávních, mzdových a so-
ciálních nároků a vztahuje se na všechny zaměstnance společnosti. Veškeré dohody, které 
byly v rámci této Kolektivní smlouvy ujednány, společnost v roce 2020 splnila.

FLUKTUACE
Přesto, že v roce 2018 fluktuace dočasně vzrostla, v roce 2019 se opět stabilizovala pod 
úrovní 5 % a následně v roce 2020 opět klesala. Uvedená data jsou bez přirozených úbytků 
z důvodů odchodu do důchodu a úmrtí zaměstnanců, které činí cca 0,5 % ročně.

NEMOCNOST A VYPLÁCENÉ NÁHRADY
Legislativní změny ve vyplácení náhrady za nemoc od 1. 7. 2019 způsobily zdvojnásobení 
původně vyplácených objemů dávek. V roce 2020 sice klesl počet pracovních dnů ne-
mocnosti oproti roku 2019, jednalo se však více o krátkodobé nemoci do 14 dnů, kde je 
náhrada mzdy plně na straně zaměstnavatele, což zapříčinilo její nárůst oproti roku 2019.
V souvislosti s nemocí Covid-19 došlo také k nárůstu OČR. To se oproti roku 2019 navýšilo 
celkem o 897 kalendářních dní.

Vývoj fluktuace meziročně

Vývoj nemocnosti vč. náhrad vyplácených zaměstnavatelem
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020 
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% 

 

Ovládaná osoba – jediný společník, tj. podíl 100% 

Pohřební služba Přerov, s.r.o. 
Přerov, Na Hrázi 3165/17, IČ 01925920 

 

B) Úloha ovládané osoby, způsob a prostředky ovládání 
 

Zpracovatel zprávy vykonává samostatně podnikatelskou činnost, tj. technické služby, nakládání s odpady, obchodní 
činnost, 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 2020, 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 2020 nebylo na popud nebo v zájmu ovládající osoby učiněno žádné jednání týkající se majetku přesahujícího 10% 
vlastního kapitálu společnosti. 
 

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

 

1. Smlouvy uzavřené v roce 2020 

 

V nichž ovládaná osoba (Technické služby města Přerova s.r.o.) vystupuje jako dodavatel: 

 

Smluvní strana Typ smlouvy 
Datum 

uzavření Charakteristika smlouvy 

Statutární město Přerov  Smlouva o dílo 26.02.2020 Výměna písku v pískovištích DH 2020 

Statutární město Přerov Smlouva o dílo 12.02.2020 LHC Přerov 2 - zalešňování 2020 (jarní) 

Statutární město Přerov Smlouva o dílo 31.03.2020 
Odvodnění ulic Selská a Na Červenici, Přerov - 
Čekyně 

Statutární město Přerov Smlouva o dílo 31.03.2020 Oprava cyklostezky Přerov - Grymov 

Statutární město Přerov Smlouva o dílo 08.04.2020 Oprava chodníku ulice Pod Skalkou č. 2 - 12 

Statutární město Přerov Smlouva o dílo 07.04.2020 Oprava chodníků - "ul. Kosmákova" 

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020
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Smluvní strana Typ smlouvy 

Datum 

uzavření Charakteristika smlouvy 

Statutární město Přerov Smlouva o dílo 20.04.2020 Náhradní výsadby - 2020, jaro 

Statutární město Přerov Smlouva o dílo 29.04.2020 LHC Přerov 2 - stavba oplocení, 2020 

Statutární město Přerov Smlouva o dílo 23.04.2020 
Oprava chodníku v ul. Hanácká a Kovářská, 
přerov - Popovice 

Statutární město Přerov Smlouva o dílo 10.06.2020 
LHC Přerov 2 - péče o vysazené lesní kultury, 
aplikace herbicidů, 2020 

Statutární město Přerov Smlouva o dílo 16.06.2020 
LHC Přerov 2 - péče o vysázené lesní kultury - 
vyžínky, 2020 

Statutární město Přerov Smlouva o dílo 14.07.2020 Oprava žulové dlažby ulice Wilsonova 

Statutární město Přerov Smlouva o dílo 
 

07.09.2020  
Čištění odvodňovacích žlabů ve správě města 
Přerova 

Statutární město Přerov Smlouva o dílo 07.09.2020 
Oprava a čištění komunikací z tvrdolitého 
asfaltu 

Statutární město Přerov Smlouva o dílo 24.09.2020 LHC Přerov 2 - zalesňování 2020, podzim 

Statutární město Přerov Smlouva o dílo 21.10.2020  LHC Přerov 2 - strojní příprava půdy, 2020 

Statutární město Přerov Smlouva o dílo 30.10.2020 Náhradní výsadba - 2020, podzim 

Statutární město Přerov Smlouva o dílo 09.11.2020 
Opravy chodníků na ul. Malá Dlážka, Sokolská, 
Kratochvílova a bří. Hovůrkových 

Statutární město Přerov Smlouva o dílo 11.11.2020 
LHC Přerov 2 - opravy lesní infrastruktury 
Svrčov 2020 

Statutární město Přerov Smlouva o dílo 07.12.2020 
LHC Přerov 2 - péče o vysázené lesní kultury 
2020 - 2021 

Statutární město Přerov Smlouva o dílo 17.12.2020 Péče o vysazené lesní kultury 2020 - 2021 

Statutární město Přerov Smlouva o dílo 17.12.2020 LHC Přerov 2 - zalesňování zima 2020 - 2021 

Statutární město Přerov 

Smlouva o 

poskytování 
komunálních služeb 
a příkazní smlouva 

15.12.2020 
Smlouva o poskytování komunálních služeb a 
příkazní smlouva s účinností od 1.1.2021 

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

jednorázové 
objednávky 

2020 
zajištění jednorázových služeb a nákupu 
materiálu 

 

    

  V nichž ovládaná osoba  (Technické služby města Přerova s.r.o.) vystupuje jako odběratel: 
 

Smluvní strana Typ smlouvy 

Datum 

uzavření Charakteristika smlouvy 

Statutární město Přerov  
smlouva o 

centralizovaném zadávání  25.09.2017 

Dodávka elektrické energie na období 
2018 a 2020 

 

 

2. Ostatní smlouvy platné v roce 2020 

 

V nichž ovládaná osoba vystupuje jako dodavatel 

 

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 vykonávaní 
sjednaných činností 

9.9.2010 Sjednané činnosti 

Statutární město Přerov Smlouva o zajištění ZO 
světelných zdrojů 

1.7.2008 Zpětný odběr svět. Zdrojů 
ASEKOL 

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020
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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 

Příspěvkové aj. 

organizace a společnosti 
zřízené Statutárním  
městem Přerov  

Svoz a likvidace 

komunálního 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 

Statutární město Přerov Smlouva o nájmu 
honitby 

25.07.2019 Smlouva o nájmu honitby 

 

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

V nichž ovládaná osoba vystupuje jako odběratel: 
 

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-hřbitov 

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  Nájemní smlouva 13.2.2015 Nájem kompostárny 

Statutární město Přerov Nájemní smlouva 13.4.2015 Pronájem podia 

Statutární město Přerov  smlouva o 

centralizovaném 
zadávání 
 

25.09.2017 Dodávka elektrické energie na 
období 2018 a 2020 

 

 

Smlouvy uzavřené s ovládanou osobou : Pohřební služba Přerov s.r.o. 
 

Smluvní strana Typ smlouvy Datum uzavření Charakteristika smlouvy 

Pohřební služba Přerova   
Smlouva o úpravě 
vzájemných vztahů 20.12.2017 

Pronájem nebytových prostor, 
licenční smlouvy Karat, činnosti 
(účetnictví, IT, správa a evidence 
majetku, úklid prostor, daňové 
povinnosti 

Pohřební služba Přerova   
Rámcová kupní 
smlouva 02.01.2018 

zajištění smuteční síně (velká, 
malá) 

 

Další smlouvy mezi propojenými osobami nebyly uzavřeny. 
 

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020
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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 2020 neučinila ovládaná osoba v zájmu nebo na popud ovládající osoby žádné jiné právní úkony ani nepřijala 
žádná ostatní opatření. 
V roce 2020 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. 
 

H) Závěr 

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

 

V Přerově dne 30.3.2021 

 

 

         

              Ing. Bohumír Střelec 

              Jednatel společnosti 
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29 Rozvaha v plném rozsahu

Minulé úč. období

Brutto                                              

1

Korekce                                                

2

Netto                                                

3

Netto                                                

4

AKTIVA CELKEM 01 285 765 -102 166 183 600 209 503

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 02 0 0 0 0

B. Stálá aktiva (ř. 04 + 14 + 27) 03 220 324 -101 720 118 604 102 868

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 04 1 583 -1 448 135 223

B. I. 1. Nehmotné výsledky vývoje 05 0 0 0 0

2. Ocenitelná práva (ř. 07 + 08) 06 1 108 -973 135 223

2. 1. Software 07 1 108 -973 135 223

2. Ostatní ocenitelná práva 08 0 0 0 0

3. Goodwill 09 0 0 0 0

4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 10 475 -475 0 0

5. 11 0 0 0 0

5. 1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 0 0 0 0

2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 13 0 0 0 0

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 14 217 521 -100 271 117 250 101 426

B. II. 1. Pozemky a stavby (ř. 16 + 17) 15 100 909 -21 164 79 745 62 123

1. 1. Pozemky 16 22 194 0 22 194 22 194

2. Stavby 17 78 715 -21 164 57 551 39 929

2. Hmotné movité věci a jejich soubory 18 110 497 -74 057 36 440 33 298

3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 19 0 0 0 0

4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř. 21 + 22 + 23) 20 5 377 -5 050 327 329

4. 1. Pěstitelské celky trvalých porostů 21 0 0 0 0

2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 22 0 0 0 0

3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 23 5 377 -5 050 327 329

5. 24 738 0 738 5 676

5. 1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 25 0 0 0 0

2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 26 738 0 738 5 676

B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34) 27 1 219 0 1 219 1 219

B. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 28 1 219 0 1 219 1 219

2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 29 0 0 0 0

3. Podíly - podstatný vliv 30 0 0 0 0

4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 31 0 0 0 0

5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 32 0 0 0 0

6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 33 0 0 0 0

7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř. 35 + 36) 34 0 0 0 0

7. 1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 35 0 0 0 0

2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 36 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. P01 

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

2020 12 27841090

Technické služby města Přerova, s.r.o.

Na Hrázi 3165/17
750 02  Přerov I-Město

31.12.2020

(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) 37 64 536 -446 64 090 105 810

C. I. Zásoby 38 2 469 -201 2 268 2 416

C. I. 1. Materiál 39 2 469 -201 2 268 2 416

2. Nedokončená výroba a polotovary 40 0 0 0 0

3. Výrobky a zboží (ř. 42 + 43) 41 0 0 0 0

3. 1. Výrobky 42 0 0 0 0

2. Zboží 43 0 0 0 0

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 44 0 0 0 0

5. Poskytnuté zálohy na zásoby 45 0 0 0 0

C. II. Pohledávky (ř. 47 + 57 + 78) 46 9 381 -245 9 137 7 516

C. II. 1. Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52) 47 0 0 0 0

1. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 48 0 0 0 0

2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 49 0 0 0 0

3. Pohledávky - podstatný vliv 50 0 0 0 0

4. Odložená daňová pohledávka 51 0 0 0 0

5. Pohledávky - ostatní (ř. 53 až 56) 52 0 0 0 0

5. 1. Pohledávky za společníky 53 0 0 0 0

2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 54 0 0 0 0

3. Dohadné účty aktivní 55 0 0 0 0

4. Jiné pohledávky 56 0 0 0 0

2. Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61) 57 9 381 -245 9 137 7 516

2. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 58 3 584 -245 3 339 2 773

2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 59 0 0 0 0

3. Pohledávky - podstatný vliv 60 0 0 0 0

4. Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67) 61 5 798 0 5 798 4 743

4. 1. Pohledávky za společníky 62 0 0 0 0

2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 63 0 0 0 0

3. Stát - daňové pohledávky 64 1 913 0 1 913 3 441

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 65 600 0 600 486

5. Dohadné účty aktivní 66 550 0 550 526

6. Jiné pohledávky 67 2 735 0 2 735 290

C. II. 3. Časové rozlišení aktiv (ř. 79 až 81) 78 0 0 0 0

1. Náklady příštích období 79 0 0 0 0

2. Komplexní náklady příštích období 80 0 0 0 0

3. Příjmy příštích období 81 0 0 0 0

C. III. Krátkodobý finanční majetek (ř. 69 až 70) 68 0 0 0 0

C. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 69 0 0 0 0

2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 70 0 0 0 0

C. IV. Peněžní prostředky (ř. 72 až 73) 71 52 685 0 52 685 95 878

C. IV. 1. Peněžní prostředky v pokladně 72 109 0 109 181

2. Peněžní prostředky na účtech 73 52 576 0 52 576 95 697

D. Časové rozlišení aktiv (ř. 75 až 77) 74 906 0 906 825

D. 1. Náklady příštích období 75 560 0 560 297

2. Komplexní náklady příštích období 76 0 0 0 0

3. Příjmy příštích období 77 346 0 346 528

Číslo 
řádku

c

Označení

a

AKTIVA

b

Běžné účetní období

(ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45)
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PASIVA CELKEM (ř. 2 + 24 + 64) = ř. A01 01 183 600 209 503

A. Vlastní kapitál 02 147 366 175 564

A. I. Základní kapitál (ř. 4 až 6) 03 103 542 103 542

A. I. 1. Základní kapitál 04 103 542 103 542

2. Vlastní podíly (-) 05 0 0

3. Změny základního kapitálu 06 0 0

A. II. Ážio a kapitálové fondy (ř. 8 + 9) 07 39 781 10 272

A. II. 1. Ážio 08 0 0

2. Kapitálové fondy (ř. 10 až 14) 09 39 781 10 272

2. 1. Ostatní kapitálové fondy 10 39 781 10 272

2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 11 0 0

3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 12 0 0

4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 13 0 0

5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 14 0 0

A. III. Fondy ze zisku (ř. 16 + 17) 15 678 741

A. III. 1. Ostatní rezervní fondy 16 0 0

2. Statutární a ostatní fondy 17 678 741

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (ř. 19 až 21) 18 0 55 543

A. IV. 1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 19 0 55 543

2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 21 0 0

A. V. 22 3 365 5 466

A. VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 23 0 0

B + C CIZÍ ZDROJE (ř. 25 + 30) 24 34 965 32 022

B. Rezervy (ř. 26 až 29) 25 19 324 18 750

B. 1. Rezerva na důchody a podobné závazky 26 0 0

2. Rezerva na daň z příjmů 27 247 1 156

3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 28 18 655 16 880

4. Ostatní rezervy 29 422 714

C. Závazky (ř. 31 + 46 + 67) 30 15 641 13 272

C. I. Dlouhodobé závazky (ř. 32 + (35 až 42)) 31 0 0

C. I. 1. Vydané dluhopisy (ř. 33 + 34) 32 0 0

1. 1. Vyměnitelné dluhopisy 33 0 0

2. Ostatní dluhopisy 34 0 0

2. Závazky k úvěrovým institucím 35 0 0

3. Dlouhodobé přijaté zálohy 36 0 0

4. Závazky z obchodních vztahů 37 0 0

5. Dlouhodobé směnky k úhradě 38 0 0

6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 39 0 0

7. Závazky - podstatný vliv 40 0 0

8. Odložený daňový závazek 41 0 0

9. Závazky - ostatní (ř. 43 až 45) 42 0 0

9. 1. Závazky ke společníkům 43 0 0

2. Dohadné účty pasivní 44 0 0

3. Jiné závazky 45 0 0

Stav v minulém
účetním období

6

Výsledek hospodaření běžného účetního období
(ř. A01 - 03 - 07 - 15 - 18 - 23 - 24 - 64) = ř. 55 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu

Číslo 
řádku

c

Označení

a

PASIVA

b

Stav v běžném
účetním období

5

(ř. 3 + 7 + 15 + 18 + 22 + 23)
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C. II. Krátkodobé závazky (ř. 47 + (50 až 56)) 46 15 641 13 272

C. II. 1. Vydané dluhopisy (ř. 48 + 49) 47 0 0

1. 1. Vyměnitelné dluhopisy 48 0 0

2. Ostatní dluhopisy 49 0 0

2. Závazky k úvěrovým institucím 50 0 0

3. Krátkodobé přijaté zálohy 51 455 456

4. Závazky z obchodních vztahů 52 3 443 4 259

5. Krátkodobé směnky k úhradě 53 0 0

6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 54 0 0

7. Závazky - podstatný vliv 55 0 0

8. Závazky - ostatní (ř. 57 až 63) 56 11 743 8 557

8. 1. Závazky ke společníkům 57 0 0

2. Krátkodobé finanční výpomoci 58 0 0

3. Závazky k zaměstnancům 59 3 663 3 572

4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 60 2 025 1 967

5. Stát - daňové závazky a dotace 61 3 155 436

6. Dohadné účty pasivní 62 917 658

7. Jiné závazky 63 1 983 1 924

III. Časové rozlišení pasiv (ř. 68 až 69) 67 0 0

1. Výdaje příštích období 68 0 0

2. Výnosy příštích období 69 0 0

D. Časové rozlišení pasiv (ř. 65 + 66) 64 1 269 1 917

D. 1. Výdaje příštích období 65 44 88

2. Výnosy příštích období 66 1 225 1 829

Označení

a

PASIVA

b

Stav v běžném
účetním období

5

Stav v minulém

účetním období

6

Číslo 
řádku

c

31.03.2021

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



33 Výkaz zisků a ztrát

běžném                                              
1

minulém                                                
2

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 130 744 131 478

II. Tržby za prodej zboží 02 1 044 1 240

A. Výkonová spotřeba         (ř. 04 až 06) 03 48 519 52 913

A. 1. Náklady vynaložené na prodané zboží 04 937 1 099

A. 2. Spotřeba materiálu a energie 05 19 495 21 841

A. 3. Služby 06 28 087 29 973

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 07 0 599

C. Aktivace (-) 08 -289 -36

D. Osobní náklady   (ř. 10 + 11) 09 66 436 65 432

D. 1. Mzdové náklady 10 48 209 46 957

D. 2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 11 18 227 18 475

D. 2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 15 837 15 701

D. 2.2. Ostatní náklady 13 2 390 2 774

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti   (ř. 15 + 18 +19) 14 12 129 10 034

E. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku   (ř. 16 + 17) 15 12 109 10 195

E. 1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16 12 109 10 195

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

E. 2. Úpravy hodnot zásob 18 71 -87

E. 3. Úpravy hodnot pohledávek 19 -51 -74

III. Ostatní provozní výnosy   (ř. 21 až 23) 20 3 530 8 368

III. 1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 891 142

III. 2: Tržby z prodaného materiálu 22 0 4 909

III. 3. Jiné provozní výnosy 23 2 639 3 317

F. Ostatní provozní náklady   (ř. 25 až 29) 24 5 283 6 267

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

F. 2. Prodaný materiál 26 0 4 759

F. 3. Daně a poplatky 27 732 776

F. 4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 1 483 -1 802

F. 5. Jiné provozní náklady 29 3 068 2 534

*
Provozní výsledek hospodaření (+/-)
[ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24] 30 3 240 5 877

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

2020 12 27841090

Technické služby města Přerova, s.r.o.

Na Hrázi 3165/17
750 02  Přerov I-Město

31.12.2020

(ř. 12 + 13)



Výkaz zisků a ztrát 34

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) 39 427 780

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

VI. 2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 427 780

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

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

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

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

VII. Ostatní finanční výnosy 46 0 0

K. Ostatní finanční náklady 47 59 71

* 48 368 709

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)  (ř. 30 + 48) 49 3 608 6 586

L. Daň z příjmů  (ř. 51 + 52) 50 243 1 121

L. 1. Daň z příjmů splatná 51 243 1 121

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

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49 - 50) 53 3 365 5 466

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

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53 - 54) 55 3 365 5 466

*
Čistý obrat za účetní období
[ř. 01 + 02 + 20 + 31 + 35 + 39 + 46] 56 135 745 141 866

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

31.3.2021

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY  

ZA ROK 2020 

 

 

Název společnosti:  Technické služby města Přerova, s.r.o. 

 

 

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

 

 

IČO: 27841090   
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Příloha účetní závěrky za rok 2020 

Technické služby města Přerova, s.r.o.

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 

• 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  
 
 
 
Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni 
jednatel:    Ing. BOHUMÍR STŘELEC 
předseda dozorčí rady:  Mgr. Štěpán Schenk 
členové dozorčí rady:   Marcel Kašík 
     Ivo Lausch 
     Pavel Košutek      
     Jan Jüttner 
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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:    31.12.2020  
Účetní období:    kalendářní rok 2020 
Okamžik sestavení účetní závěrky: 31.3.2021 
 
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. 

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. 
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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. 

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.  
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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 2019 a 2020 nepotřebují bližší popis, protože vypovídající schopnost zůstává 
zachována. 

2.14. Přehled o peněžních tocích  

Přehled o peněžních tocích je sestavován nepřímou metodou.  

2.15. Obecné informace 

Všechny změny ve statutárních orgánech, ke kterým došlo v průběhu účetního období, stejně 
jako změny výše základního kapitálu byly řádně zapsány do Obchodního rejstříku. 
 
Vedení společnosti pečlivě monitoruje situaci, týkající se rozšíření viru COVID-19 a hledá 
způsoby, jak minimalizovat dopad této pandemie na činnost společnosti, její budoucí aktivity a 
podnikání. Současně  dospělo k závěru, že vzhledem k lokální působnosti a nutnosti nadále 
poskytovat většinu veřejných služeb, nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání 
podniku.   
Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2020 zpracována za předpokladu, že Společnost 
bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti. 
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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 1 208 0 99  1 109 
Ostatní DNM 455 20 0  475 
Nedokončený DHM 0 0 0   0 

Celkem 1 663 20 99 0 1 584 

 
Opravné položky a oprávky 

(údaje v tis. Kč) 

 
Počáteční 

zůstatek 
Přírůstky Úbytky 

Konečný 
zůstatek 

Opravné 
položky 

Účetní 
hodnota 

Software 984 88 99 973  973 
Ostatní DNM 455 20 0 475  475 

Celkem 1 439 108 99 1448 0 1448 

 
Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 
 
Pořizovací cena 

(údaje v tis. Kč) 
 

Počáteční 
zůstatek 

Přírůstky Vyřazení Převody 
Konečný 
zůstatek 

Pozemky 22 194 0 0  22 194 
Stavby 57 551 21 164 0  78 715 
Hmotné movité věci a 
jejich soubory 

106 620 11 447 7 570  110 497 

Ostatní DHM 6 526 171 1 320  5 377 
Poskytnuté zálohy na 
DHM 

0    0 

Nedokončený DHM 5 675 33 794 38 731   738 

Celkem 198 566 66 576 47 621 0 217 521 

 
Opravné položky a oprávky 

(údaje v tis. Kč) 
 

Počáteční 
zůstatek 

Přírůstky Úbytky Převody 
Konečný 
zůstatek 

Opravné 
položky 

Účetní 
hodnota 

Pozemky        
Stavby 17 621 3 543 0    21 164 
Hmotné movité věci a 
jejich soubory 

73 323 8 304 7 570    74 057 

Ostatní DHM 6 198 173 1 321    5 050 
Poskytnuté zálohy na 
DHM 

       

Nedokončený DHM               

Celkem 97 142 12 020 8 891 0 0 0 100 271 

 

 

 

Hlavní přírůstky dlouhodobého majetku:  
 

Pořízený majetek Cena pořízení v Kč 

Vysokozdvižný vozík H16T 280 330 

Příslušenství - Sypač SnowExHelixx  458 718 

Vozidlo užitkové Dacia Dokker  284 338 

Vozidlo speciální - teleskopický manipulátor MERLO  1 324 941 

Vozidlo speciální - pracovní plošina Renault Master 1 914 450 

Vozidlo osobní Dacia Dokker 317 106 

Vozidlo užitkové Dacia Dokker  272 338 
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Pořízený majetek Cena pořízení v Kč 

Vozidlo užitkové Dacia Dokker 272 338 

Drtič dřevního odpadu Husmann HFG 5 699 600 

Sběrný dvůr – Multiblok a zpevněná plocha 10 089 464 

Kompostárna vč. všech součástí 15 900 377 

Skládka-odplynování 128 250 

Server  67 025 

3.2. Dlouhodobý finanční majetek (DFM) 

Pořizovací cena 
(údaje v tis. Kč) 

 
Počáteční 

zůstatek 
Přírůstky Vyřazení Převody 

Konečný 
zůstatek 

Pořízení dlouhodobého 
finančního majetku  1 219 0 0   1 219 

Pořízení CP a podílů 0 0 0  0 

Celkem 1 219 0 0  1 219 

3.3. Zásoby 

(údaje v tis. Kč) 
     

Konečný 
zůstatek 

Opravné 
položky 

Účetní 
hodnota 

Zásoby k 31.12.2019     2 546 130 2 416 
Zásoby k 31.12.2020     2 469 201 2 268 

        

 
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 

splatnos
ti 

Po splatnosti Celkem 
po 

splatnosti 

Celkem  

0 - 90 dní 91 - 180 
dní 

181 – 
360 dní 

1 - 2 
roky 

2 a více 
let 

2020 Brutto 3 022 307 9 0 6 239 561 3 583 
 Opr. položky 0 0 0 0 6 239 245 245 
  Netto 3 022 307 9 0 0 0  316 3 338 

2019 Brutto 2 644 123 0 6 22 275 426 3070 
 Opr. položky 0 0 0 0 22 275 297 297 
  Netto 2 644 123 0 6 0 0 129 2773 

 

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

 2020 2019 

Počáteční stav k 1. lednu 297 370 
Tvorba  21 22 
Rozpuštění  73 95 

Konečný zůstatek k 31. prosinci  245 297 

 

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 31.12.2020 činí  523 tis. Kč, z toho  
Statutární město Přerov     do splatnosti    338   tis Kč 
Pohřební služba Přerov s.r.o.   do splatnosti    185 tis. Kč 
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Krátkodobé pohledávky – ostatní 
 
Hlavními položkami ostatních pohledávek: 
- Daňové pohledávky ve výši 1 913 tis. Kč  
- pohledávky z poskytnutých záloh ve výši  600 tis. Kč (zejména zálohy na energie) 

Dlouhodobé pohledávky společnost nemá. 

3.5. Krátkodobý finanční majetek 

(údaje v tis. Kč) 

 Stav k 31.12.2019 Stav 
k 31.12.2020 

Peníze a ceniny 181 109 

 Běžné účty 78 939 34 070 
 Vázaný účet na rezervu na opravy hmotného majetku 0 0 
 Vázaný účet na rezervu na rekultivaci a asanaci skládky 16 758 18 505 

Účty v bankách 95 697 52 575 

3.6. Časové rozlišení aktivní 

Časové rozlišení aktivní představuje  560 tis. Kč časově rozlišených nákladů a  347 tis. Kč příjmů příštích 
období. 

3.7. Vlastní kapitál 

Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč):   

  
Zůstatek 
k 31. 12. 

2018 
Zvýšení Snížení 

         
Zůstatek       
k 31. 12. 

2019 

Zvýšení Snížení          Zůstatek       
k 31. 12. 2020 

        

Základní kapitál 102 552 990  103 542 0  103 542 

Ostatní kapitálové fondy 70 10309 10313 66 29 560 29 589 37 

Ostatní fondy 0 10272 0 10 272 29 509 0 39 781 

Fondy ze zisku 90 3 350 2 766 674 3 020 3 053 641 

Rezervní fond 0   0  0 0 

Výsledek hospodaření 
minulých let 

56 243  700 55 543 0 55 543 0 

Jiný výsledek hospodaření 
min. let 

0     0   
 

0 

Výsledek hospodaření 
běžného účetního období 11 572     5 466     3 365 

 
VLASTNÍ KAPITÁL 
 

170 527     175 563   147 366 

 

  

3.8. Rezervy 

 (údaje v tis. Kč) 

 Stav k 31. 12. 2019 Stav k 31. 12. 
2020 

Rezervy na rekultivaci a asanaci skládky 16 880 18 655 
Rezervy na daň z příjmů 1 156 247 
Rezervy ostatní 714 422 

Rezervy celkem 18 750 19 324 

 
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  
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 (údaje v tis. Kč) 
  2020 

Výsledek hospodaření před zdaněním  3 608 
Připočitatelné položky  1 600 
Odpočitatelné položky  834 
Rozdíl účetních a daňových odpisů  -2 428 
Základ daně   2 780 
Daň před uplatněním slev   369 
Slevy na dani  122 

Daň z příjmů  247 

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 

2019  3 935 336 2 -14    4 259 
2020  3 443 0 0 0   0 3 443 

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 2020 ve výši 3 663 tis. Kč 

- závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění z mezd za prosinec 2020 ve výši 2 025 tis. 

Kč 

- dohady na nevyfakturované dodávky ve výši  917 tis. Kč (zejména nevyfakturované dodávky energií, 
výsadba a příprava půdy) 

Dlouhodobé závazky společnost nemá. 

Závazky k podnikům ve skupině společnost činily ke konci roku 2020 13,5 tis.Kč (Pohřební služba Přerov 
s.r.o.) 

3.10. Časové rozlišení pasivní 

Časové rozlišení pasivní představuje  44 tis. Kč výdajů příštích období a 1 225 tis. Kč výnosů příštích 
období. 

3.11. Odložená daň z příjmů 

Společnost o odložené daňové pohledávce neúčtuje. 
 

3.12. Výnosy z běžné činnosti 

 
    (údaje v tis. Kč)  

  Období do 31.12.2019  Období do 31.12.2020 

  Tuzem. Zahr. Celkem  Tuzem. Zahr. Celkem  

Tržby za prodej zboží 1 240  1 240 1 044  1 044 

Tržby za prodej služeb 131 478  131 478 130 744  130 744 

Tržby za prodej materiálu a majetku 5 051  5 051 891  891 

Výnosy – smluvní pokuty 0  0 724  724 

Jiné provozní výnosy 1 738  1 738 1 915  1 915 

Finanční výnosy 780   780 427   427 

VÝNOSY celkem 140 287   140 287 135 745   135 745 
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3.13. Náklady z běžné činnosti 

(údaje v tis. Kč) 

  Období 
do 31.12.2019 

Období 
do 31.12.2020 

Spotřeba materiálu 20 303 17 850 
Spotřeba energie 1 538 1 645 
Prodané zboží 1099 937 
Aktivace -35 -289 
Opravy a udržování 5 282 4 000 
Ostatní služby 24 688 24 087 
Osobní náklady 65 432 66 437 
Prodaný materiál a majetek 4 759 0 
Daně z majetku 776 732 
Poskytnuté dary 997 1 667 
Odpisy 10 195 12 109 
Rezervy a opravné položky -1 963 1 502 
Ostatní provozní náklady 1 538 1 401 
Finanční náklady 71 60 

Nedokončená výroba 599 0 

NÁKLADY bez daní celkem 135 279 132 138 

3.14. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2019 a 2020 je následující: 
 

 2019 2020 

 Počet Osobní  
  náklady  

Počet Osobní 
 náklady 

Řídící zaměstnanci 2 2 137 2 2 079 
Ostatní zaměstnanci 167 61 561 162 62 437 
Členové dozorčí rady 5 428 5 454 
Členové statutárního orgánu 1 1 306 1 1 464 

Celkem 175 65 432 170 66 437 

 
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    109 302 tis. Kč v roce 2020  
Náklady z transakcí se Statutárním městem Přerov činily 817 tis. Kč v roce 2020 

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 

Neuvedeno v rozvaze máme drobný nehmotný a hmotný majetek a majetek v nájmu. 

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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Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 
500/2002 Sb. 

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 

  

Obchodní firma nebo jiný 
název účetní jednotky 

( výkaz cash-flow ) 
Technické služby 

města Přerova, s.r.o. 
  31.12.2020   

  

(v celých tisících) Sídlo, bydliště nebo místo 
podnikání účetní jednotky 

  

Na Hrázi 3165/17 

750 02  Přerov I-Město 

          

    

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 95 878 

  Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)   

Z.     Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 3 608 

A. 1   Úpravy o nepeněžní operace 10 873 

A. 1 1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku 12 109 

A. 1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv  435 

A. 1 3 Zisk z prodeje stálých aktiv  -891 

A. 1 4 Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 

A. 1 5 Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky -780 

A. 1 6 Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace 0 

A. *   Čistý pen. tok z prov.činn. před zdan., změnami prac. kapitálu a mim.položkami 14 481 

A. 2   Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu 897 

A. 2 1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv -1 620 

A. 2 2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv 2 369 

A. 2 3 Změna stavu zásob 148 

A. 2 4 Změna stavu krátk. fin. majetku nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů 0 

A. **   Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 15 378 

A. 3   Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných   

A. 4   Přijaté úroky 780 

A. 5   Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období -243 

A. 7   Přijaté podíly na zisku   

A. ***   Čistý peněžní tok z provozní činnosti  15 915 

  Peněžní toky z investiční činnosti   

B. 1   Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -26 946 

B. 2   Příjmy z prodeje stálých aktiv 891 

B. 3   Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám   

B. ***   Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti  -26 055 

  Peněžní toky z finančních činností   

C. 1   Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků   

C. 2   Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty -33 053 

C. 2 1 Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd.   

C. 2 2 Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům -3 053 

C. 2 3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů   

C. 2 4 Úhrada ztráty společníky   

C. 2 5 Přímé platby na vrub fondů   

C. 2 6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně -30 000 

C. ***   Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti  -33 053 

F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků -43 193 

R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období 52 685 

 

 
Zpracovala: Ing. Ivana Hábová 

Ekonomický náměstek 
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Auditorská zpráva nezávislého auditora pro jediného 

společníka společnosti 
Technické služby města Přerova, s.r.o. 

 

 

 

                                                                                        V Přerově dne 27.4.2021 

 

 

 

Zakázka a její provedení 
 

Byla jsem pověřena provedením auditu účetní závěrky k 31. prosinci 2020, 

resp. za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 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 prosince 2020 až dubna 2021 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 ev.č. 1470 
Komory auditorů České republiky. 
 

Vedení společnosti mi poskytlo potřebné informace a předložilo příslušné 
podklady. 
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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 103 542 000,- 100 % splacen 

 

Statutární orgán – 
jednatel: 

 

Počet členů: 1 

 

Dozorčí rada: 

 

Počet členů: 5 

 

Společník: 

 

Statutární město Přerov se 100 % obchodním podílem 

 
 

 

 

Zpráva o auditu účetní závěrky 

 

Výrok auditora  
 

Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti Technické služby města 
Přerova, s.r.o., Přerov (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých 
účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2020, výkazu zisku a 
ztráty rok končící 31.12.2020 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 přílohy této účetní závěrky. 
 

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 2020 a 

nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2020 

v souladu s českými účetními předpisy. 
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Základ pro výrok 

 

 

Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory 

auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit 
případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Moje 
odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech 
a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsem na 
Společnosti nezávislá a splnila jsem i další etické povinnosti vyplývající 
z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní informace, které jsem 
shromáždila, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.  
 

 

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku 

 

 

Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající 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.   
Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinen posoudit, 

zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat 
v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití 
předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, 
kdy statutární orgán plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. 
kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit. 
 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 

 

 

Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje 

významnou nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu  
auditora obsahující můj výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, 
nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve 
všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou 
nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a 
považují se za významné, pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo 
v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na 
jejím základě přijmou. 
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je mou povinností 
uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní 
skepticismus. Dále je mou povinností: 

 

• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné nesprávnosti účetní závěrky 
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy 
reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace,  
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      abych na jejich základě mohla vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalím  
      významnou nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko  
      neodhalení významné nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí   
      podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí,  
      nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol. 
 

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro 
audit v takovém rozsahu, abych mohla navrhnout auditorské postupy 
vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abych mohla vyjádřit názor na 
účinnost jejího vnitřního kontrolního systému. 

 

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených 
účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán 
Společnosti uvedl v příloze účetní závěrky. 

 

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení 
účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné 
důkazní informace existuje významná nejistota vyplývající z událostí nebo 
podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti 
nepřetržitě trvat. Jestliže dojdu k závěru, že taková významná nejistota 
existuje, je mou povinností upozornit ve zprávě na informace uvedené 
v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou 
dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Moje závěry týkající se 
schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, 
které jsem získala do data mé zprávy. Nicméně budoucí události nebo 
podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě 
trvat. 

 

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně 
přílohy, a dále to, zda závěrka zobrazuje podkladové transakce a události 
způsobem, který vede k věrnému zobrazení. 

 

 

Mou povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a 
načasování auditu a o významných zjištěních, která jsem v jeho průběhu učinila, 

včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.  
 

 

 

 

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. 
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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 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 
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