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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení akcionáři,

výroční zpráva, která Vám je předkládána uvádí výsledky hospodaření společnosti a stav majetku společnosti v r.2005. I tento rok byl charakteristický důsledným 
naplňováním stanovených cílů společnosti, kterými byly zejména:

 trvalé zvyšování kvality poskytovaných služeb

 příprava a realizace další již 5.etapy rekonstrukce a obnovy soustavy veřejného osvětlení Statutárního města Brna

 rekonstrukce technického vybavení dílčích částí hlubinných kolektorů (šachet hlubinných kolektorů) a fonického systému kolektorů

 zvýšení produktivity práce a redukce nákladů

 tvorba zisku

Poskytování služeb Statutárnímu městu Brnu je hlavní a prioritní činností společnosti. Nejvýznamnějšími z nich jsou správa a zabezpečení provozu veřejného a slavnostního 
osvětlení města Brna, správa a zabezpečení provozu kolektorových sítí města Brna a rozvoj, budování a servis sítí elektronických komunikací 

Rok 2005 byl již pátým rokem (z osmiletého plánu obnovy veřejného osvětlení) ve kterém probíhají rekonstrukce veřejného osvětlení  strategicky významných a provozně 
nejstarších částí veřejného osvětlení města Brna. Vydané prostředky na investice v průměrné výši 60 - 70 milionů korun na rok se projevují v úsporách spotřeby elektrické 
energie, výrazném zlepšování technického stavu souboru majetku veřejného osvětlení, zvyšování kvality poskytovaných služeb - snižování poruchovosti veřejného osvětlení, 
zvyšování bezpečnosti provozu, neposledně i ve zlepšování vzhledu jednotlivých obnovených částí veřejného osvětlení.

V podzemních kolektorech jsme se zaměřili na rekonstrukce z hlediska technického stavu a bezpečnosti nejzanedbanějších částí kolektorů. Byla provedena rekonstrukce 
vstupní šachty Š2 Křenová vč. výměn zkorodovaných potrubních vedení čerpání spodních vod, dokončila se dodávka a rekonstrukce výtahu a výtahové šachty Zvěřinova, 
provádí se obnova a výměna ŘS kolektorů. Byla provedena rekonstrukce více než poloviny fonického sdělovacího systému kolektorů v hlubinných kolektorech. V průběhu 
roku 2006 se dotkne společnosti akce odboru investic MMB, příprava a realizace akce „Primární kolektor Koliště a šachta Š8A Teplárna“, která se provádí za účelem 
uložení kabelového vedení E.ON 110kV do kolektorů. V souvislosti s touto akcí bude nutné provést rozsáhlé rekonstrukce nejstarších a technicky nejhorších nosných 
systému technického vybavení kolektorů (lávky atd.) a zajistit překládky některých stávajících energetických a komunikačních sítí v kolektorech.

V oblasti rozvoje, budování a servisu sítí elektronických komunikací (datových sítí) se naše společnost  účastnila na zpracování technicko - ekonomického záměru (TEZ) 
budování páteřní informační sítě města Brna a jejího servisního zabezpečení.  Dále v návaznosti na tento úkol byla zpracována pro město Brno 1.část prováděcího projektu 
– fyzická infrastruktura metropolitní sítě města Brna (dále MSMB). Rozvoj dodavatelských a servisních činností v oblasti přenosu elektronických komunikací metropolitní 
sítě města Brna se očekává zejména v letech 2006 - 2010.

V oblasti inženýringu a stavebních činností zabezpečuje společnost inženýrský dohled a odborná stanoviska k budování nových částí veřejného osvětlení města Brna, 
budování nových tras podzemních kolektorů, sanací podzemních, historicky cenných prostor města Brna, zpracovává studie a projekty v oblasti veřejného a slavnostního 
osvětlení.

Dodavatelsky se společnost účastnila řady investičních akcí třetích stran, z nich za zmínku stojí zejména budování MUK Hlinky, Rampa Rybnická, dokončení akce 
vybudování slavnostního osvětlení pro dalších 28 objektů města Brna.

V oblasti obchodních aktivit společnost poskytuje služby především našemu strategickému partnerovi a zřizovateli Statutárnímu městu Brnu, pro které provozuje a 
zabezpečuje správu a obstarávání majetku veřejného osvětlení a podzemních kolektorů, zabezpečuje servis komunikační infrastruktury města Brna pro páteřní optické 
trasy včetně aktivních prvků v majetku TSB, a.s. a města Brna, zabezpečuje inženýrské služby při budování nových částí veřejného osvětlení města Brna, budování nových 
tras podzemních kolektorů, sanací podzemních historicky cenných objektů na území města Brna, atd.

Dále společnost dodavatelsky zpracovává studie a projekty v oblasti veřejného a slavnostního osvětlení, zabezpečuje reklamní služby, poskytuje komplexní služby i dalším 
provozovatelům veřejného osvětlení, např. materiálové zabezpečení, projekční práce, posudky, studie a pod.

Jak je již výše řečeno je naším nejvýznamnějším zákazníkem a strategickým partnerem Statutární město Brno. Ostatní obchodní aktivity společnosti jsou nezbytným 
doplňkem potřebným k zabezpečení zdrojů financování osmiletého projektu obnovy veřejného osvětlení města Brna, rekonstrukcí a obnov podzemních kolektorů a dalších 
investičních aktivit naší společnosti.

Spokojenost občanů a návštěvníků Statutárního města Brna a našich obchodních partnerů  s kvalitou našich služeb je pro nás tím nejvyšším cílem.

Ing. Petr Paulczyňski
předseda představenstva

Ing. Jiří Tregler
generální ředitel

Paulczyňski Tregler podpis Tregler parafa

Paulczyňski Tregler podpis Tregler parafa
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ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI

PŘEHLED HLAVNÍCH AKTIVIT SPOLEČNOSTI

Veřejné osvětlení
VO patří mezi nejdůležitější služby obyvatelstvu. Jako významná součást životního prostředí se podílí na zajišťování bezpečnosti osob, silničního provozu, ale i ochrany 
veřejného i soukromého majetku. Správně vybudované a kvalitně udržované veřejné osvětlení umožňuje obyvatelstvu i návštěvníkům dobrou orientaci ve městě, zvýrazňu-
je architektonické hodnoty a bohatství města. Společnost provozovala k 31. 12. 2005 veřejné osvětlení v městě Brně v celkovém počtu 37.171 světelných míst veřejného 
osvětlení, z toho 36.770 vlastních, 401 v obstarání a 401 světelných míst slavnostního osvětlení, z toho 299 vlastních a 102 v obstarání. Společnost zabezpečuje také 
přenesenou správu-provoz soustavy veřejného osvětlení ve městě Most.
Rok 2005 byl již pátým rokem ve kterém probíhá plánovaná dlouhodobá obnova strategicky významných a provozně nejstarších částí veřejného osvětlení města Brna. 
Vydané prostředky na investice průměrně ve výši 60 - 70 milionů korun ročně se projevují v úsporách spotřeby elektrické energie, výrazném zlepšování technického stavu 
souboru majetku veřejného osvětlení, zvyšování kvality poskytované služby - snižování poruchovosti veřejného osvětlení, zvyšování bezpečnosti provozu, neposledně i ve 
zlepšení vzhledu jednotlivých obnovených částí veřejného osvětlení.
V současnosti vstupuje naše společnost do 6 roku realizace tohoto osmiletého projektu, ve kterém se již od r.2004 zaměřujeme především na plošné obnovy nejstarších 
částí veřejného osvětlení města Brna. V roce 2005 byla hlavní oblastí rekonstrukce vnitřní část sídliště Lesná, další části VO budou dle jejich stáří a stavu následovat v 
letech 2006 až 2008.

Podzemní kolektory
Podzemní kolektory slouží k ukládání inženýrských a datových sítí nezbytných pro zabezpečení chodu města, potřeb obyvatelstva a organizací. Technická vedení 
(potrubní systémy, kabely, optické sítě, atd. se do kolektorů snadněji ukládají, lépe se kontroluje jejich stav a provádí jejich  údržba proti stavu kdy jsou technická 
vedení pokládána do země (pod povrch) klasickými metodami. Významnou předností uložení technického vedení do podzemních kolektorů je, že nedochází k narušení 
povrchu komunikací a omezení silničního a občanského provozu.
Společnost provozuje k 31. 12. 2005 v městě Brně více než 18.000 m podzemních kolektorů, z toho 17.722 m vlastních a 1.034 m v obstarání.
V podzemních kolektorech jsme se zaměřili na rekonstrukce technického stavu a bezpečnostních systémů nejstarších částí kolektorů. Byla provedena rekonstrukce 
vstupní šachty Š2 Křenová vč.výměn zkorodovaných potrubních vedení čerpání spodních vod, dokončila se dodávka a rekonstrukce výtahu a výtahové šachty Zvěřinova, 
provádí se obnova a výměna ŘS kolektorů. Byla provedena rekonstrukce více než poloviny fonického sdělovacího systému kolektorů v hlubinných kolektorech. V r.2006 
probíhá investiční akce budování nového fonického sdělovacího systému v sekundárních kolektorech pod historickým jádrem města Brna na kterou poskytlo město Brno 
investiční prostředky formou navýšení základního kapitálu naší společnosti.
V oblasti investiční výstavby podzemních kolektorů se v průběhu roku 2006 dotkne společnosti akce odboru investic MMB, příprava a realizace akce „Primární kolektor 
Koliště a šachta Š8A Teplárna“, která se provádí za účelem uložení kabelového vedení E.ON 110kV do kolektorů. V souvislosti s touto akcí bude nutné provést rozsáhlé 
rekonstrukce nejstarších a technicky nejhorších nosných systému technického vybavení kolektorů (lávky atd.) a zajistit překládky některých stávajících energetických a 
komunikačních sítí v kolektorech.

Elektronické komunikace (datové sítě)
V oblasti rozvoje, budování a servisu sítí elektronických komunikací (datových sítí) se naše společnost  účastnila na přípravě technicko-ekonomického záměru (TEZ) 
budování páteřní informační sítě města Brna a jejího servisního zabezpečení. Dále v návaznosti na tento úkol byla zpracována 1.část prováděcího projektu – fyzická 
infrastruktura metropolitní sítě města Brna (dále MSMB). Vedle účasti na rozvoji MSMB společnost průběžně zabezpečuje servis stávající komunikační infrastruktury MMB 
včetně lokálních sítí v jednotlivých budovách, vč.klimatizací, UPS, EPS.
Dále jsme průběžně poskytovali páteřní optické trasy včetně aktivních prvků v majetku TSB, a.s. zabezpečující propojení sedmi budov MMB.

Engineering
Inženýrská složka je připravena nabídnout cizím investorům služby na základě zkušeností získaných při zabezpečování provozu a obnovy zejména veřejného a slavnost-
ního osvětlení, výstavby kolektorů a sanací podzemí.
Společnost zabezpečuje inženýrský dohled a stanoviska k budování nových částí veřejného osvětlení města Brna, budování nových tras podzemních kolektorů, sanací 
podzemních, historicky cenných prostor města Brna, zpracovává studie a projekty v oblasti veřejného a slavnostního osvětlení.
Dodavatelsky se společnost účastnila na řadě investičních akcí třetích stran, z nich za zmínku stojí zejména budování MUK Hlinky, Rampa Rybnická, dokončení akce 
vybudování slavnostního osvětlení pro dalších 28 objektů města Brna.
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Reklama
Společnost jako vlastník souboru veřejného osvětlení v městě Brně nabízí a realizuje zákazníkům naváděcí nebo informační systémy, které přispívají k lepší orientaci 
návštěvníků města, zlepšují jeho vzhled a v nemalé míře přispívají ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a ke zlepšení čistoty města. 
Tato obchodní aktivita společnosti je nezbytným doplňkem potřebným k zabezpečení zdrojů financování osmiletého projektu obnovy veřejného osvětlení města Brna, 
rekonstrukcí a obnov podzemních kolektorů a dalších investičních aktivit naší společnosti.

Obchod
V oblasti obchodních aktivit společnost 
 poskytuje služby především městu Brnu – provozování, správa a obstarávání majetku veřejného osvětlení a podzemních kolektorů, zabezpečuje inženýrský  
 dohled a stanoviska k budování nových částí veřejného osvětlení města Brna, budování nových tras podzemních kolektorů, sanací podzemních, historicky  
 cenných prostor města Brna, zpracovává studie a projekty v oblasti veřejného a slavnostního osvětlení.
 zabezpečuje projektování a realizace staveb veřejného a slavnostního osvětlení dodavatelsky,
 pronajímá trasy pro uložení technického vybavení nájemců v kolektorech (ukládání potrubních řádů, energetických rozvodů,  komunikační infrastruktury,  
 apod.),
 zabezpečuje budování a servis komunikační infrastruktury města Brna pro  páteřní optické trasy včetně aktivních prvků v majetku TSB,a.s. a města Brna,
 zabezpečuje reklamní služby, kde se zaměřuje zejména na využití vlastního majetku společnosti realizací programů reklamy umisťované na  
 standardizovaných reklamních nosičích umístněných na stožárech veřejného osvětlení, 
 prodává el.energii třetím stranám, zabezpečuje přenesenou správu VO v lokalitách mimo město Brno,
 poskytuje komplexní služby i dalším provozovatelům veřejného osvětlení, např. materiálové zabezpečení, projekční práce, posudky, studie a pod.
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HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2005

Hospodaření společnosti v roce 2005 probíhalo v souladu s přijatým plánem. Základních plánovaných cílů bylo dosaženo. V oblasti nejvýznamnějších ukazatelů  
hospodaření společnosti je v porovnání s rokem předchozím patrný pozitivní vývoj.

Pozn.*1) Ke snížení objemu výkonů v oblasti engineeringu došlo vlivem systémové změny ve způsobu financování akcí průzkumu a sanací podzemních prostor Statutár-
ního města Brna. Do poloviny roku 2004 byly akce investičně i organizačně zabezpečovány prostřednictvím TSB, a.s. převodem investičních prostředků z města Brna. 
Od poloviny roku 2004 přešlo přímé financování těchto akcí na město Brno a TSB, a.s. zabezpečují pro tyto akce technickou přípravu a dozor za úplatu.
Pozn. *2) K poklesu objemu tržeb došlo v oblasti obchodu snížením objemu nákupu a prodeje zboží pro sítě veřejného osvětlení jiných provozovatelů. Vysoké objemy 
dosahovaných tržeb z obchodních aktivit společnosti v oblasti nákupu a prodeje zboží pro sítě veřejného osvětlení jiných provozovatelů v předchozích letech nebyly 
adekvátní jejich podílu na tvorbě zisku společnosti. Z uvedeného důvodu byly aktivity v oblasti nákupu a prodeje zboží pro cizí v souladu se záměry vedení společnosti 
po r..2004 výrazně utlumeny. Nové aktivity v této oblasti budou realizovány pouze za podmínky ziskové rentability těchto činností.
Společnost pokračuje v postupné modernizaci sítě veřejného osvětlení a rekonstrukci technického vybavení kolektorů. V oblasti komunikace preferuje společnost 
orientaci na potřeby zákazníků.

Vybrané ekonomické ukazatele MJ 2004 2005 Index
2005/2004 v % 

Výkony tis.Kč 195 422 205 527 105,2%

Přidaná hodnota tis.Kč 77 339 81 379 105,2%

Prům.počet pracovníků osoby 101 94 93,1%

Produkt. práce z přidané hodnoty Kč/prac 765,7 865,7 113,1%

Výsledek hospodaření-zisk před zdaněním tis.Kč 14 507 14 574 100,5%

Struktura nákladů 2004 2005 Index
2005/2004 v %

Náklady celkem tis.Kč 199 685 212 938 106,6%

z toho :

materiál a energie tis.Kč 44 839 51 998 116,0%

opravy a udržování tis.Kč 11 275 10 798 95,8%

služby ostatní tis.Kč 61 970 61 986 100,0%

osobní náklady tis.Kč 31 328 31 844 101,6%

odpisy tis.Kč 30 694 41 729 136,0%

ostatní tis.Kč 19 579 14 583 74,5%

Výnosy z běžné činnosti 2004 2005
Index

2005/2004 v %

Výnosy celkem tis.Kč 214 192 227 512 106,2%

z toho:

Projekty a  engineering (*1) tis.Kč 43 503 397 0,9%

Veřejné osvětlení tis.Kč 84 628 144 629 170,9%

Reklama tis.Kč 23 811 27 964 117,4%

Kolektory tis.Kč 22 946 25 808 112,5%

Obchod (*2) tis.Kč 8 656 2 700 31,2%

Provoz a servis dat.sítí tis.Kč 29 963 25 454 85,0%

Ostatní tis.Kč 685 560 81,8%
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UDÁLOSTI ZNÁMÉ K DATU VYDÁNÍ TÉTO VÝROČNÍ ZPRÁVY, KTERÉ BY ZÁVAŽNĚJŠÍM ZPŮSOBEM MOHLY OVLIVNIT HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2006

Společnost podala návrh na konkurz společnosti TSB Svítidla s.r.o. v níž je 51% vlastníkem. Konkurz byl 12. 12. 2005 Krajským soudem v Brně vyhlášen.
Představenstvo po ukončení konkurzu rozhodne dle výše nevymožené pohledávky (588 tis.Kč) o dalším postupu.
K jiným událostem, které by závažnějším způsobem ovlivnily hospodaření společnosti v období od počátku roku 2005 až do vydání této výroční zprávy nedošlo.

PERSONÁLNÍ, MZDOVÝ A SOCIÁLNÍ VÝVOJ
Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady v r.2004 a 2005

Odměňování zaměstnanců bylo prováděno v souladu s platným mzdovým předpisem a závazky sjednanými v kolektivní smlouvě.

Odměny a půjčky společníkům a členům statutárních a dozorčích orgánů
V roce 2004 obdrželi členové a bývalí členové Statutárních a dozorčích orgánů odměny v celkové výši 840 tis. Kč., v roce 2005 celkem 983 tis. Kč.

ZÁVĚR
Hospodaření společnosti je významně ovlivňováno náklady souvisejícími se správou, provozem a udržováním veřejného a slavnostního osvětlení a správou, provozem a 
udržováním podzemní kolektorové sítě Statutárního města Brna.
Své hlavní smluvní závazky a strategické cíle pro rok 2005 společnost v plném rozsahu splnila.
Pracovní procesy jsou ve společnosti řízeny a spravovány v systému jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 a environmentu ČSN EN ISO 14 001.
Za hlavní cíle roku 2006 kromě samozřejmé povinnosti kvalitně provozovat soustavu veřejného osvětlení města Brna a kolektorovou síť města Brna spatřujeme další 
úspěšné pokračování projektu obnovy VO města Brna, zahájení obnovy technického vybavení podzemních kolektorů a součinnost společnosti na realizaci  
technicko - ekonomického záměru (TEZ) při budování páteřní informační sítě města Brna a jejího servisního zabezpečení.

PaM Průměrný počet zaměstnanců Mzdové náklady Sociální a zdrav. zabezpečení Ost. sociální náklady

2004

Zaměstnanci 97 19 664 6 691

Řídící pracovníci 4 2 424 849

Celkem 101 22 088 7 540 0

2005

Zaměstnanci 91 20 218 7 013

Řídící pracovníci 3 2 063 722

Celkem 94 22 281 7 735 0
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU A OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2005

Ustanovení obchodního zákoníku § 66a se vztahuje na vztahy mezi společností Technické sítě Brno, akciová společnost a Statutárním městem Brnem a na vztahy 
mezi společností Technické sítě Brno, akciová společnost a právními subjekty, jejichž zřizovatelem je Statutární město Brno, nebo ve kterých je Statutární město Brno 
společníkem nebo většinovým akcionářem.

OSOBA OVLÁDANÁ
Technické sítě Brno, akciová společnost
IČ 25512285, Barvířská 5, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně B/2500

OSOBA OVLÁDAJÍCÍ
Statutární město Brno
IČ 44992785, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno 

PROPOJENÉ OSOBY
 Dopravní podnik města Brna, a.s., IČ 25508881, Hlinky 151, 656 46 Brno,zapsaná v OR vedeném KS v Brně B/2463
 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IČ 46347275, Hybešova 16, 657 80 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně B/783
 Spalovna a komunální odpady Brno, akciová  společnost.,IČ 60713470, Jedovnická 2, 628 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně B/1371
 Muzeum města Brna, p.o., IČ 00101427, Špilberk 1, 662 24 Brno, zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/34
 Tepelné zásobování Brno, a.s., IČ 60705418,Hlinky 68, 603 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně B/1336
 Veřejná zeleň města Brna, p.o., IČ 62161521,Údolní 5, 658 93 Brno, zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/9
 Brněnské komunikace, a.s., IČ 60733098, Renneská 1a, 657 68 Brno, zapsaná v OR vedeného KS v Brně B/1479
 Dům umění města Brna, p.o., IČ 00101486,  Malinovského nám. 652/2, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/31 
 Centrum dětských odborných zdravotnických služeb Brno, p.o., IČ 00345610, Žerotínovo nám. 4/6 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeného  KS v Brně Pr/7
 Centrum experimentálního divadla v Brně, p.o., IČ 00400921, Zelný trh 9, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeného  KS v Brně Pr/29     
 Centrum sociálních služeb, p.o., IČ 70887039, Tábor 22, 600 00 Brno, zapsaná v OR vedeného  KS v Brně Pr/24     
 Kojenecký ústav a dětský domov, p.o., IČ 48512486 ,Hlinky 136, 600 00 Brno, zapsaná v OR vedeného  KS v Brně Pr/5     
 Brněnské kulturní centrum, p.o., IČ 00101460, Radnická 4 – 10, Brno, zapsaná v OR vedeného  KS v Brně Pr/18    
 Turistické informační centrum města Brna, p.o., IČ 71241124, Mečová 5, Brno, zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/1469
 Domov důchodců Kociánka, p.o., 70887284, Kociánka1/8, Brno, zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/25
 Domov důchodců Kosmonautů, p.o.,  IČ 70887209, Kosmonautů 21,  Brno, zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/26
 Domov důchodců Mikuláškovo nám., p.o., IČ 71155988, Mikuláškovo nám. 20, Brno, zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/1302
 Domov důchodců Nopova, p.o., IČ 70887314, Nopova 96, Brno, zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/19
 Domov důchodců Věstonická, p.o., IČ 70887292, Věstonická 1, Brno, zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/27
 Domov penzion pro důchodce Foltýnova, p.o., IČ 70887055, Foltýnova 21, 635 00 Brno, zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/20
 Domov penzion pro důchodce Koniklecova, p.o., IČ 70887047, Koniklecova 1/3,  Brno, zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/21
 Domov penzion pro důchodce, p.o.,  IČ 70887250, Okružní 21, Brno, zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/22
 Domov penzion pro důchodce Podpěrova, p.o., IČ 70887233, Podpěrova 4,  Brno, zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/28
 Domov penzion pro důchodce Vychodilova, p.o., IČ 70887276, Vychodilova 20, Brno,  zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/23
 Domov mládeže Juventus, p.o., IČ 00638021, Stamicova 11, 600 00 Brno, zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/36
 Evropská základní škola Brno, p.o.,  IČ 70919682 , Čejkovická 10, 628 00 Brno, zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/279
 Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka, p.o., IČ 00101443, Rybkova 23, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/17
 Knihovna Jiřího Mahena, p.o.,  IČ 00101494, Kobližná 4, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/33
 Lázně města Brna, p.o., IČ 00836222, Rašínova 12, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/37
 Loutkové divadlo Radost, p.o., IČ 00489123, Bratislavská 22, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/32
 Mateřská škola internátní Brno,  IČ 75003902, Štolcova 51, p.o., zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/1119
 Mateřská škola internátní Brno, IČ 75007843, Veslařská 256, p.o., zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/1118
 Městské divadlo Brno, p.o., Lidická 16,  IČ 00101397, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/35
 Nemocnice Milosrdných bratří, p.o., IČ 48512478, Polní 3, Brno, zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/13
Seznam dalších organizací a společností založených MMB včetně 193 základních a mateřských škol a školních jídelen zřizovaných městskými částmi, s nimiž neeviduje-
me obchodní aktivity, lze na požádání předložit u ekonoma společnosti.
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PŘEHLED O UZAVŘENÝCH SMLOUVÁCH OSOBOU OVLÁDANOU

Smlouvy, ve kterých ovládaná osoba vystupuje jako dodavatel
Statutární město Brno – č. sml. objednatele 57059084, č. sml. zhotovitele 2/05, technická pomoc při řešení veřejného osvětlení města Brna, příloha  
„MS pro VO“ – doporučená svítidla ze dne 17. 2. 2005, cena díla 36.000 Kč bez DPH.                                       

Vztahy mezi ovládanou a ovládající osobou
Dodávky prací a služeb realizovaných akciovou společností pro Statutární město Brno na základě již dříve uzavřených smluv:
 Komisionářská smlouva o provozování veřejného a slavnostního osvětlení a kolektorové sítě ve městě Brně,č. 57 99 9 304 ze dne 28.1.2000, vč. dodatků č.1 - 5
 Smlouva o obstarání veřejného a slavnostního osvětlení a staveb kolektorové sítě města Brna, č. 57 99 9 305 ze dne 28.1.2000, vč. dodatku č 1 - 14
 Smlouva mandátní k zajištění inženýrské a investorské činnosti na akcích sanace podzemí města Brna č. 57 98 9 060 ze dne 4.2.1998, vč. dodatků č.1 – 10 
 Smlouva o obstarání rozvodů společné televizní antény v Brně - Bohunicích, č. 57 01 9 030 za dne 13.3.2001
 Smlouva o poskytnutí  služeb pro zajištění provozu na přenosových trasách páteřní sítě a aktivních prvcích optické páteřní sítě ISMB č. 53039059 ze dne 28.11.2003
 Smlouva na servis aktivních prvků, serveroven a datových center č. 53049070 ze dne 22.7.2004

PŘEHLED O ODBĚRATELSKÝCH VZTAZÍCH S PROPOJENÝMI OSOBAMI
Ovládaná osoba je odběratelem

propojená osoba jako dodavatel
poskytnutá plnění

stav k 31.12. 2005
účel Kč

Dopravní podnik města Brna, a.s., IČ 25508881, Hlinky 151, 656 46 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně B/2463 pronájem reklamních 
ploch, převěsy

1 420 502,00 Kč 388 317,20 Kč

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IČ 46347275, Hybešova 16, 657 80 Brno, zapsaná 
v OR vedeném KS v Brně B/783

vodné a stočné 605 860,50 Kč 44 416,20 Kč

Spalovna a komunální odpady Brno, akciová  společnost.,IČ 60713470, Jedovnická 2, 628 00 Brno, zapsaná v OR vedeném 
KS v Brně B/1371

likvidace odpadů 50 539,20 Kč 29 966,53 Kč

Muzeum města Brna, p.o., IČ 00101427, Špilberk 1, 662 24 Brno, zapsaná v OR 
vedeného KS v Brně Pr/34

el. energie 88 541,00 Kč 88 541,00 Kč

Tepelné zásobování Brno, a.s., IČ 60705418,Hlinky 68, 603 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně B/1336 dodávky tepla, 308 631,30 Kč -7 059,00 Kč

Dům umění města Brna, p.o., IČ 00101486, Malinovského nám. 652/2, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeného KS v Brně 
Pr/31 

el. energie 12 618,20 Kč 7 139,00 Kč

Celkem  2 486 692,20 Kč 551 320,93 Kč
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OSTATNÍ VZTAHY
Mezi výše uvedenými osobami nedošlo v uvedeném období k žádným dalším vztahům.

PROHLÁŠENÍ PŘEDSTAVENSTVA
Představenstvo akciové společnosti Technické sítě Brno prohlašuje, že všechny výše uvedené smlouvy byly uzavřeny za podmínek, především cenových, na trhu běžných 
a tedy žádné straně nevznikla jakákoliv újma.

Ing. Petr Paulczyňski
předseda představenstva

Paulczyňski Tregler podpis Tregler parafa

propojená osoba
jako odběratel

poskytnutá plnění stav k 
31.12. 2005účel Kč

Dopravní podnik města Brna, a.s., IČ 25508881, Hlinky 151, 656 46 
Brno,zapsaná v OR vedeném KS v Brně B/2463

Pronájem kolektorů, dodávky elektřiny, rekonstrukce trolejového 
vedení, výměny stožárů VO

647 203,90 Kč 47 525,00 Kč

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IČ 46347275, Hybešova 16, 657 80 
Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně B/783

Práce dle objednávky, pronájem kolektorů 2 784 692,90 Kč 274 326,10 Kč

Tepelné zásobování Brno, a.s., IČ 60705418, Hlinky 68, 603 00 Brno,  
zapsaná v OR vedeném KS v Brně B/1336

pronájem kolektorů 2 198 112,00 Kč 217 979,50 Kč

Brněnské komunikace, a.s., IČ 60733098, Renneská 1a, 657 68 Brno, 
zapsaná v OR vedeného KS v Brně B/1479

pronájem kolektorů 41 136,00 Kč 8 158,80 Kč

Národní divadlo v Brně, p.o., Dvořákova 11, IČ 00094820, 602 00 Brno, 
zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/30

reklamní služby 26 880,00 Kč 0,00 Kč

STAREZ - SPORT, a.s., Křídlovická 34, Brno, IČ 26932211, zapsaná v OR 
vedeného KS v Brně B/4174

půjčení automobilu 69 624,00 Kč 0,00 Kč

Lesy města Brna, spol. s r.o., IČ 60713356, Křížkovského 247, 664 34 
Kuřim, zapsaná v OR vedeném Ks v Brně C/15805

Práce dle objednávky 730,60 Kč 0,00 Kč

Technologický park Brno, a.s., IČ 48532215, Technická 15, 616 00 Brno, 
zapsaná v OR vedeném KS v Brně B/1034

reklamní služby 7 212,00 Kč 0,00 Kč

Kulturní středisko OMEGA, p.o., IČ 00101524,  Musilova 2a, 614 00 Brno reklamní služby 7 920,00 Kč 0,00 Kč
Celkem  5 783 511,40 Kč 547 989,40 Kč

Ovládaná osoba je dodavatelem
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určená akcionáři a statutárnímu orgánu účetní jednotky

Technické sítě Brno, akciová společnost

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2005 společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, IČ: 255 12 285, identifikované v této účetní 
závěrce. Za sestavení této účetní závěrky je odpovědné představenstvo společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost. Naším úkolem je vydat na základě provede-
ného auditu výrok k této účetní závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem Č. 254/2000 Sb., o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory audi-
torů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl audit tak, aby získal přiměřenou jistotu o tom, že účetní závěrka neobsahuje významné 
nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit též zahrnuje posouze-
ní použitých účetních metod a významných odhadů provedených vedením účetní jednotky a dále zhodnocení vypovídací schopnosti účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že 
provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho níže uvedeného výroku.

Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktív, pasiva finanční situace společnosti Technické sítě Brno, akciová 
společnost ke dni 31. 12. 2005, nákladů, výnosů a výsledků hospodaření za rok 2005 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy platnými v České 
republice.

K datu vydání této zprávy nebyla auditorem ověřena výroční zpráva společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost za účetní období roku 2005.

Ověřovali jsme také účetní závěrku společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost sestavenou ke dni 31. 12. 2004 a naše zpráva ze dne 26. 4. 2005 obsahovala 
výrok bez výhrad.

V Brně dne 20. 03. 2006
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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a.s. ZA ROK 2005

Dozorčí rada akciové společnosti Technické sítě Brno, a.s. pracovala v roce 2005 ve složení:

Předseda dozorčí rady Mgr. Martin Soukup, místopředseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Vích, CSc. a členové dozorčí rady Ing. Pavel Březa, WDr. Jeroným Tejc, Ing. Ivana 
Brýžová a pan Dušan Piják. Dne 26. 05. 2005 Rada města Brna v působnosti valné hromady akciové společnosti Technické sítě Brno, a.s. odvolala na jeho vlastní 
žádost z funkce člena dozorčí rady společnosti JUDr. Jeronýma Tejce a ke stejnému dni zvolila členkou dozorčí rady Mgr. Květuši Doležalovou. Dnem 22. 03. 2005 
přestala být členkou dozorčí rady společnosti Ing. Ivana Brýžová a na její místo byl zvolen pan Marek Doležal. 

Ve sledovaném období se dozorčí rada zaměřila na dohlížení na výkon působnosti představenstva akciové společnosti Technické sítě Brno, a.s., kontrolu hospodaření 
společnosti a přezkum řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky společnosti, kontrolu zadávání veřejných zakázek, průběhu výběrových řízení a hodnocení 
nabídek, dále pak na kontrolu smluv uzavíraných společností a soudních řízení vedených společností. Dozorčí rada průběžně rovněž sledovala další vývoj kolem dceřiné 
společnosti TSB Svítidla, s.r.o. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 12. 12. 2005 byl prohlášen konkurz na majetek obchodní společnosti TSB Svítidla, s.r.o. a 
ustaven konkurzní správce. 

Se svými závěry a doporučeními seznamovala dozorčí rada představenstvo společnosti a valnou hromadu společnosti. Dozorčí rada v uplynulém období byla v pravidel-
ném kontaktu s generálním ředitelem společnosti Ing. Jiřím Treglerem. 

Při průběžném sledování výkazů hospodaření a zisku a ztrát neshledala dozorčí rada zjevné nedostatky v hospodaření společnosti. 

Dozorčí rada na svém zasedání dne 27. 03. 2006 vzala na vědomí zprávu nezávislého auditora a na základě předložených dokladů doporučuje valné hromadě schválit: 

 - roční účetní závěrku akciové společnosti za rok 2005 
 - návrh na rozdělení zisku akciové společnosti za rok 2005 
 - zprávu o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou a mezi propojenými osobami za rok 2005.

V Brně dne 27. 03. 2006

Mgr. Martin Soukup
předseda dozorčí rady
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY r.2005 r.2004
I.       Tržby za prodej zboží                       836  
A.       Náklady vynaložené na prodané zboží         204
+        Obchodní marže                              633
II.      Výkony                                      205 527 195 422
   1.    Tržby za prodej vlast. výrobků a služeb     188 895 185 882
   2.    Změna stavu zásob vlastní činnosti          
   3.    Aktivace                                    16 632 9 541
B.       Výkonová spotřeba                           124 781 118 084
B.1.     Spotřeba materiálu a energie                51 998 44 839
  2.     Služby                                      72 784 73 245
  +      Přidaná hodnota                             81 379 77 339
C.       Osobní náklady                              31 844 31 328
C.1.     Mzdové náklady                              22 281 22 088
  2.     Odměny členům orgánů společnosti a družst   983 840
  3.     Náklady na sociální zabezpečení             7 735 7 635
  4.     Sociální náklady                            846 765
D.       Daně a poplatky                             141 149
E.       Odpisy dlouh. nehmot. a hmot. majetku       41 729 30 694
III.     Tržby z prodeje dlouh. majet. a materiálu   4 103 8 988
III.1.   Tržby z prodeje dlouhod. majetku            1 669 318
    2.  Tržby z prodeje materiálu                    2 435 8 670
F.      Zůst.cena prodaného dlouh.majet. a mater.    2 181 8 145
F.1.    Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku     134 566
   2.   Prodaný materál                              2 046 7 579
G.      Změna stavu rezerv a opr. pol., komp.nákl    -53 835
IV.     Ostatní provozní výnosy                      8 619 211
H.       Ostatní provozní náklady                    783 159
V.       Převod provozních výnosů                    
I.       Převod provozních nákladů                   
*        Provozní výsledek hospodaření               17 476 15 228
X.       Výnosové úroky                              16 10
N.       Nákladové úroky                             8 662 8 738
XI.      Ostatní finanční výnosy                     7 199 8 183
O.       Ostatní finanční náklady                    2 666 1 528
XII.     Převod finančních výnosů                    
P.       Převod finančních nákladů                   
*        Finanční výsledek hospodaření               -4 114 -2 072
Q.       Daň z příjmů za běžnou činnost              
Q.1.      - splatná                                  
   2.     - odložená                                 
**       Výsledek hospodaření za běžnou činnost      13 362 13 156
XIII.    Mimořádné výnosy                            1 211 1 378
R.       Mimořádné náklady                           27
S.       Daň z příjmů z mimořádné činnosti           
S.1.     - splatná                                   
  2.     - odložená                                  
*         Mimořádný výsledek hospodaření             1 211 1 351
T.       Převod podílu na výsl. hosp. společníkům    
***      Výsledek hospodaření za účetní obd. (+ -)   14 574 14 507
 Kontrolní číslo 933 408 895 356

TABULKOVÁ ČÁST
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2005 (tis. Kč)
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Rozvaha k 31. 12. 2005 (tis. Kč)

ROZVAHOVÁ DATA - AKTIVA 2005 2004
Brutto Korekce Netto Netto

a b 1 2 3 4
  AKTIVA CELKEM                               1 963 160 179 942 1 783 218 1 449 217
A.       Pohledávky za upsaný základní kapitál       
B.       Dlouhodobý majetek                          1 904 877 178 823 1 726 053 1 387 644
B.I.     Dlouhodobý nehmotný majetek                 5 734 3 243 2 492 736
B.I.1.   Zřizovací výdaje                            
     2.  Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje          
     3.  Software                                    3 417 2 988 429 733
     4.  Ocenitelná práva                            2 318 255 2 063 3
     5.  Goodwill                                    
     6.  Jiný dlouhodobý nehmotný majetek            
     7.  Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek     
     8.  Poskytnuté zálohy na dlouh. nehm. majetek   
B.II.    Dlouhodobý hmotný majetek                   1 899 142 175 581 1 723 561 1 386 908
B.II.1  Pozemky                                     2 455 2 455 2 455
      2.  Stavby                                      1 656 707 144 401 1 512 306 1 202 183
      3.  Sam. movité věci a soubory movitých věcí    134 264 31 179 103 084 95 061
      7.  Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek       83 788 83 788 62 253
      8.  Poskytnuté zálohy na dlouh. hmot. majetek   21 928 21 928 24 956
      9.  Oceň. rozdíl k nabytému majetku             
B.III.   Dlouhodobý finanční majetek                 
B.III.1.  Podíly v ovlád. a řízených osobách          
      3.  Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly    
C.      Oběžná aktiva                                57 727 1 118 56 609 60 726
C.I.     Zásoby                                      24 099 251 23 848 37 260
C.I.1.   Materiál                                    24 099 251 23 848 37 260
C.II.    Dlouhodobé pohledávky                       
C.II.1.  Pohledávky z obchodních vztahů              435 435
     2.  Pohledávky za ovlád. a řízenými osobami     
     5.  Dohadné účty aktivní                        
     6.  Jiné pohledávky                             
     7.  Odložená daňová pohledávka                  
C.III.   Krátkodobé pohledávky                       23 141 868 22 274 20 127
C.III.1.  Pohledávky z obchodních vztahů              16 935 868 16 067 15 458
      6.  Stát - daňové pohledávky                    2 022 2 022 2570
      7.  Ostatní poskytnuté zálohy                   3 609 3 609 1 919
      8.  Dohadné účty aktivní                        
      9.  Jiné pohledávky                             575 575 180
C.IV     Krátkodobý finanční majetek                 10 053 10 053 3339
C.IV.1  Peníze                                      65 65 47
     2.  Účty v bankách                              9 987 9 987 3292
D.  Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv       556 556 847
D.I.     Časové rozlišení                            556  556 847
D.I.1    Náklady příštích období                     511 511 587
     2.  Komplexní náklady příštích období           
     3.  Příjmy příštích období                      45 45 259
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ROZVAHOVÁ DATA - AKTIVA 2005 2004
Brutto Korekce Netto Netto

a b 1 2 3 4
  AKTIVA CELKEM                               1 963 160 179 942 1 783 218 1 449 217
A.       Pohledávky za upsaný základní kapitál       
B.       Dlouhodobý majetek                          1 904 877 178 823 1 726 053 1 387 644
B.I.     Dlouhodobý nehmotný majetek                 5 734 3 243 2 492 736
B.I.1.   Zřizovací výdaje                            
     2.  Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje          
     3.  Software                                    3 417 2 988 429 733
     4.  Ocenitelná práva                            2 318 255 2 063 3
     5.  Goodwill                                    
     6.  Jiný dlouhodobý nehmotný majetek            
     7.  Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek     
     8.  Poskytnuté zálohy na dlouh. nehm. majetek   
B.II.    Dlouhodobý hmotný majetek                   1 899 142 175 581 1 723 561 1 386 908
B.II.1  Pozemky                                     2 455 2 455 2 455
      2.  Stavby                                      1 656 707 144 401 1 512 306 1 202 183
      3.  Sam. movité věci a soubory movitých věcí    134 264 31 179 103 084 95 061
      7.  Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek       83 788 83 788 62 253
      8.  Poskytnuté zálohy na dlouh. hmot. majetek   21 928 21 928 24 956
      9.  Oceň. rozdíl k nabytému majetku             
B.III.   Dlouhodobý finanční majetek                 
B.III.1.  Podíly v ovlád. a řízených osobách          
      3.  Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly    
C.      Oběžná aktiva                                57 727 1 118 56 609 60 726
C.I.     Zásoby                                      24 099 251 23 848 37 260
C.I.1.   Materiál                                    24 099 251 23 848 37 260
C.II.    Dlouhodobé pohledávky                       
C.II.1.  Pohledávky z obchodních vztahů              435 435
     2.  Pohledávky za ovlád. a řízenými osobami     
     5.  Dohadné účty aktivní                        
     6.  Jiné pohledávky                             
     7.  Odložená daňová pohledávka                  
C.III.   Krátkodobé pohledávky                       23 141 868 22 274 20 127
C.III.1.  Pohledávky z obchodních vztahů              16 935 868 16 067 15 458
      6.  Stát - daňové pohledávky                    2 022 2 022 2570
      7.  Ostatní poskytnuté zálohy                   3 609 3 609 1 919
      8.  Dohadné účty aktivní                        
      9.  Jiné pohledávky                             575 575 180
C.IV     Krátkodobý finanční majetek                 10 053 10 053 3339
C.IV.1  Peníze                                      65 65 47
     2.  Účty v bankách                              9 987 9 987 3292
D.  Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv       556 556 847
D.I.     Časové rozlišení                            556  556 847
D.I.1    Náklady příštích období                     511 511 587
     2.  Komplexní náklady příštích období           
     3.  Příjmy příštích období                      45 45 259

Označení ROZVAHOVÁ DATA - PASIVA 2005 2004
a b 1 2
  PASÍVA CELKEM                               1 783 218 1 449 217
A.       Vlastní kapitál                             1 512 378 1 196 682
A.I.     Základní kapitál                            1 476 145 1 174 456
A.I.1.   Základní kapitál                            1 472 145 1 174 456
    2.   Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly     
    3.   Změny základního kapitálu                   4 000
A.II.    Kapitálové fondy                            -101 -101
A.II.1.  Emisní ážio                                 
     2.  Ostatní kapitálové fondy                    
     3.  Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv.   -101 -101
     4.  Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměn.   
A.III.   Rezervní fondy, neděl. fond a ost. fondy    1 646 1 103
A.III.1.  Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond      1 433 708
      2.  Statutární a ostatní fondy                  213 395
A.IV.    Výsledek hospodaření minulých let           20 114 6 718
A.IV.1.  Nerozdělený zisk minulých let               20 114 6 718
      2.  Neuhrazená ztráta minulých let              
A.V.    Výsledek hospodaření běžného úč.období +/-   14 574 14 507
B.       Cizí zdroje                                 269 403 251 141
B.I.     Rezervy                                     
B.I.1.   Rezervy podle zvl. právních předpisů        
    3.   Rezerva na daň z příjmů                     
    4.   Ostatní rezervy                             
B.II.    Dlouhodobé závazky                          5 598
B.II.1.  Závazky z obchodních vztahů                 151
     5.  Dlouhodobé přijaté zálohy                   5 447
     8.  Dohadné účty pasívní                        
     9.  Jiné závazky                                
    10.  Odložený daňový závazek                     
B.III.   Krátkodobé závazky                          28 465 42 262
B.III.1.  Závazky z obchodních vztahů                 20 796 29 680
      2.  Závazky k ovládaným a řízeným osobám        
      5.  Závazky k zaměstnancům                      1 511 1 381
      6.  Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. poj.   897 665
      7.  Stát - daňové závazky a dotace              263 213
      8.  Krátkodobé přijaté zálohy                   178 5 746
      9.  Vydané dluhopisy                            
     10.  Dohadné účty pasívní                        4 820 4 566
     11.  Jiné závazky                                13
B.IV.    Bankovní úvěry a výpomoci                   235 341 208 879
B.IV.1.  Bankovní úvěry dlouhodobé                   235 341 208 879
     2.  Krátkodobé bankovní úvěry                   
     3.  Krátkodobé finanční výpomoci                
C.       Ostatní pasíva - přechodné účty pasív       1 437 1 394
C.I.     Časové rozlišení                            1 437 1 394
C.I.1.   Výdaje příštích období                      79 64
     2.  Výnosy příštích období                      1 358 1 329



vý
roč

ní 
zp

ráv
a

Te
ch

nic
ké

 sí
tě 

Brn
o, 

ak
cio

vá
 sp

ole
čn

os
t

20
05

Přehled o peněžních tocích - cash flow (tis. Kč)
 PENĚŽNÍ TOKY – CASH FLOW skutečnost v období
označení rok> 2 005 2004
a b 1
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 3 339 321

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti
Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 14 574 14 507
A.1. Úpravy o nepeněžní operace 49 725 30 942
A.1.1 Odpisy stálých a oběžných aktiv, umořování oceň.rozdílů k maj. a goodwillu 41 809 30 694
A.1.2 Změna stavu opr.pol., rezerv a přech.účtů 805 248
A.1.3 Zisk (-) / ztráta (+) z prodeje stálých aktiv -1 535 0
A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 0
A.1.5 Vyúčtované nákladové úroky (+) s vyj.kapital., vyúčt.výnosové úroky(-) 8 646 0
A.1.6 Úpravy o ostat.nepeněžní operace 0 0
A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,změnami provozního kapitálu a mimořádnými položkami 64 299 45 449
A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -1 329 10 454
A.2.1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti(+/-),a.ú.čas rozlišení a dohad.ú.aktiv. -2 844 10 528
A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) p.ú. čas.rozl.a doh.ú.pasiv. -11 646 4 200
A.2.3 Změna stavu zásob (+/-) 13 161 -4 274
A.2.4 Změna stavu krátkod.fin.maj. nespadajícího do PP a peněž.ekvival. 0 0
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, zdaněním a mimořádnými položkami 62 970 55 903
A.3 Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných úroků (-) 8 662 0
A.4 Přijaté úroky (+) 16 0
A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období (-) 0 0
A.6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy zachyc.v mimoř,výsl hosp. 0 0
A.7 Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)

oprava na údaje ve výr zprávě 2003
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 71 648 55 903
Peněžní toky z investiční činnosti
B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -398 062 -56 199
B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 1 669 0
B.3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -396 393 -56 199
Peněžní toky z finančních činností
C.1. Dopady změn dlouhodobých, příp.krátkod.závazků z oblasti fin.činnosti na PP a peněžní ekv. 29 952 3 256
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv. 301 507 58
C.2.1 Zvýšení PP a peněžních ekv.z titulu zvýšení zákl.kapitálu. emis.ážia, RF, vč.záloh na zvýšení (+) 301 689 0
C.2.2 Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) 0 0
C.2.3 Další vklady peněžních prostř.společníků a akcionářů (+) 0 58
C.2.4 Úhrada ztráty společníky (+) 0 0
C.2.5 Přímé platby na vrub fondů (-) -182 0
C.2.6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vč.zapl.srážkové daně (-) 0 0
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 331 459 3 314
F. Čisté zvýšení,respektive snížení peněžních prostředků 6 714 3 018

oprava na údaje ve výr. zprávě min.roku
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 10 053 3 339
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Návrh na použití (rozdělení) hospodářského výsledku roku 2005

Představenstvo společnosti Technické sítě, akciová společnost projednalo účetní závěrku společnosti za rok 2005 a rozhodlo takto:

a) Představenstvo schvaluje dosažený hospodářský výsledek společnosti pro rok 2005 ve výši 14.574 tis. Kč (zisk). Uvedené hodnoty odpovídají hodnotám v účetní 
závěrce, ověřené auditorem. 

b) Představenstvo navrhuje Radě Statutárního města Brno při výkonu působnosti valné hromady dále uvedený způsob použití (rozdělení) hospodářského výsledku roku 
2005 a další operace, týkající se vlastního jmění společnosti.

Rozdělení hospodářského výsledku roku 2005 
 stav před rozdělením HV rozdělení HV stav po rozdělení HV

tis.Kč tis.Kč tis.Kč
Hospodářský výsledek před zdaněním 14 574,0

Daň z příjmů 0,0

Hospodářský výsledek po zdanění 14 574,0

Rezervní fond 728,7 728,7

Sociální fond 227,7 227,7

Ostatní fondy

Tantiémy 350,0 350,0

Nerozdělený hospodářský výsledek 13 267,6

Vlastní jmění 1 512 378,0 1 512 378,0
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PŘÍLOHA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2005

OBECNÉ ÚDAJE
Popis účetní jednotky
Název: Technické sítě Brno, akciová  společnost  
Sídlo: Barvířská 5, 602 00  Brno
Právní forma: Akciová společnost
Datum zápisu – vzniku: 1.1.1998
IČ 255 12 285
DIČ CZ25512285
Obch. rejstřík Krajský soud Brno / odd.B, vl.2500
Hlavní předměty podnikání Poskytování služeb v oblastech správy, provozu a údržby veřejného osvětlení, 

správy, provozu a údržby podzemní kolektorové sítě, provádění staveb a inženýrská 
činnost ve výstavbě, montáže, údržba a servis telekomunikačních zařízení, reklamní 
činnost a marketing

Osoby podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu: Statutární město Brno        100%

Složení Statutárních a dozorčích orgánů společnosti k 31. prosinci 2005

Změny v zápisu do OR v roce 2005

Dne 1. 6. 2005, 16. 7. a 26. 7. 2005 byly zapsány změny členů DR společnosti.

Dne 13. 12. 2005 bylo zapsáno vydání kmenové akcie ve jmenovité hodnotě 297.689 tis. Kč v listinné podobě.

Dne 13. 12. 2005 byl proveden zápis v OR o navýšení splaceného základního kapitálu společnosti.

Představenstvo: Dozorčí rada:
Předseda : Ing. Petr Paulczyňski Mgr. Martin Soukup
Místopředseda: Jan König Ing. Zdeněk Vích, Csc.
Členové:  Ing. Oldřich Kala Ing. Pavel Březa

Ing. Zdeněk Polívka CSc.    Mgr. Květuše Doležalová
Ing. Jiří Lefner Marek Doležal

Dušan Piják
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Zaměstnanci a vedoucí pracovníci, osobní náklady

Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady v r.2004 a 2005

Průměrný počet zaměstnanců Mzdové náklady Sociální a zdrav. zabezpečení Ost. sociální
2004
Zaměstnanci 97 19 664 6 691
Řídící pracovníci 4 2 424 849
Celkem 101 22 088 7 635 765
2005
Zaměstnanci 91 20 218 7 013
Řídící pracovníci 3 2 063 722
Celkem 94 22 281 7 735 846

Odměny a půjčky společníkům a členům statutárních a dozorčích orgánů

V roce 2004 obdrželi členové a bývalí členové statutárních a dozorčích orgánů odměny v celkové výši 840 tis. Kč, v roce 2005 ve výši 983 tis. Kč. 

Organizační struktura společnosti 

Organizační schéma společnosti je uvedeno v příloze Tab.č.1

Ostatní informace
Společnost není součástí konsolidačního celku.
Společnost neuzavřela ovládací smlouvu.
Společnost podala návrh na konkurz společnosti TSB Svítidla s.r.o. v níž je 51% vlastníkem. Konkurz byl 12. 12. 2005 Krajským soudem v Brně vyhlášen.
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INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ V ROCE 2005

Přiložená účetní závěrka byla zpracována podle Zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. a  navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů. Účetní závěrka byla vypracována 
na principu historických cen. 

V účetním období 2005 nebyly změněny způsoby oceňování.

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu, za kterou byl majetek pořízen a  náklady s pořízením související. 

Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti je oceněn vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režii vztahující se k 
výrobě tohoto dlouhodobého hmotného majetku. 

Úroky se nekapitalizují, jsou součástí finančních nákladů. 

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu (ve výši dle zákona o dani z příjmů). Běžné opravy a údržba se účtují 
do nákladů.

Účetní odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. 

Nově pořízený drobný dlouhodobý hmotný majetek - movité předměty nedosahující výše předepsané zákonem o daních z příjmů jsou do dlouhodobého majetku 
zařazovány od částky 

1.000,- Kč do 40.000,- Kč. Předměty do 30.000,- Kč se odepisují jednorázově při pořízení a od 30.001,- Kč do 40.000,- Kč se odepisují 24 měsíců rovnoměrně. 

Do dlouhodobého majetku jsou také zařazovány mobilní telefony, i když nesplňují podmínky předchozího odstavce.

Předměty do 1.000,- se účtují přímo do nákladů a vede se o nich evidence v účetním systému, podléhají inventarizaci.

Dlouhodobý drobný nehmotný majetek (DDNM) od 2.000,- Kč do 60.000,- Kč se účtuje na přímo do nákladů. O DDNM se vede evidence v účetním systému a podléhá 
inventarizaci majetku.

Nově pořízený majetek a to dlouhodobý hmotný majetek (DHM) s pořizovací cenou nad 40.000,- Kč a dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) s pořizovací cenou nad 
60.000,- Kč se na základě stanovené životnosti odepisuje dle následujícího odpisového plánu.

Životnost v letech doba odepisování v letech roční odpisová sazba v %

5 5 20

10 10 10

15 15 6,67

25 25 4

34 34 2,95

50 50 2

100 100 1
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Životnost majetku se stanovuje po skupinách majetku následovně:

Odpisování majetku se zahajuje v měsíci, který následuje po měsíci jeho  zařazení. 

V měsíci, ve kterém se provádí vyřazení, se majetek neodepisuje. 

Pořizovací cenou se oceňuje hmotný i nehmotný majetek, s výjimkou majetku vytvořeného vlastní činností .

Technické zhodnocení zvyšuje pořizovací cenu majetku v měsíci pořízení. 

Hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady. Bezúplatně nabytý majetek se oceňuje reprodukční pořizovací cenou.

Pořizovací cena je cena, za kterou byl majetek pořízen a to včetně všech nákladů souvisejících s jeho pořízením.Vlastní náklady jsou přímé náklady vynaložené na 
výrobu majetku, nebo jinou činnost, a nepřímé náklady, které se k této  výrobě váží.

Reprodukční pořizovací cena je cena, za kterou byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.

Náklady na opravy a udržování se účtují do nákladů v období, v němž vznikly.

pozemky a umělecká díla neodepisuje se 

budovy 50 let

kolektory 100 let

veřejné a slavnostní osvětlení 34 let

rozváděče veřej.a slavnost.osvětlení 25 let

automobily užitkové nad 3,5 t 10 let

automobily osobní 5 let

počítače 5 let

ostatní kancelářské stroje a zařízení 5 let

pracovní stroje, přístroje a zařízení 10 let

nábytek 5 let

oceňovací rozdíl k nabytému majetku rovnoměrně 15 let

zřizovací výdaje 60 měsíců

goodwill rovnoměrně 60 měsíců

po dobu stanovenou ve smlouvě v případě užívání na dobu určitou

po dobu, na kterou jsou platná práva dle příslušného zákona

audiovizuální díla 18 měsíců

software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 60 měsíců

ostatní nehmotný majetek 60 měsíců

věcné břemeno 60 měsíců
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Daňové odpisy

Nově pořízený majetek je odepisován lineárně.

Při rovnoměrném odpisování hmotného majetku jsou odpisovým skupinám přiřazeny tyto maximální roční odpisové sazby:

Roční odpisová sazba

Přerušení daňových odpisů dle § 26,odst.8 zákona o dani z příjmu:

Na základě rozhodnutí účetní jednotky byly v roce 2004 zcela zastaveny daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku. 

V roce 2005 byly pozastaveny daňové odpisy kolektorů a staveb VO, u ostatního majetku byly odpisy uplatněny.

Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobé cenné papíry a podíly jsou oceněny při nabytí  pořizovací cenou. K okamžiku sestavení účetní závěrky byly podíly, které představující rozhodující nebo 
podstatný vliv oceněny ekvivalencí. O přechodném snížení ocenění zejména z titulu předpokládané nižší prodejní ceny se účtuje pomocí opravných položek. 

Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami s použitím metody  “first in, first out” váženým aritmetickým průměrem. Pořizovací cena zásob 
zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize, pojistné, ap.).

Pokud se při účetní závěrce zjistí, že  pořizovací cena zásob je vyšší než prodejní cena, upraví se ocenění  zásob v účetní závěrce pomocí opravné položky.

Při rekonstrukcích a opravách vzniká se spotřebou materiálu rovněž ocelový odpad (šrot). Tržby z jeho prodeje šrotu jsou uvedeny v položce „Tržby z prodeje 
investičního majetku a materiálu“.

Odpisová skupina Doba odpisování

1   3 roky

1 a   4 roky

2   5 roků

3 10 roků

4 20 roků

5 30 roků

6 50 roků

Odpisová skupina v prvním roce v dalších letech pro zvýšenou

odpisování odpisování vstupní cenu

1 20,0 40,0 33,3

1 a 14,2 28,6 25,0

2 11,0 22,25 20,0

3 5,5 10,5 10,0

4 2,15 5,15 5,0

5 1,4 3,4 3,4

6 1,02 2,02 2,0
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Pohledávky 

Pohledávky se účtují v jejich nominální hodnotě a upravují se o opravnou položku k pochybným a obtížně dobytným pohledávkám. Opravné položky k pohledávkám 
jsou stanoveny na základě analýzy platební schopnosti odběratelů a podle stáří pohledávek 10% u pohledávek starších 90 – 180 dnů, 50% u pohledávek starších  
180 – 360 dnů a 100% u pohledávek starších 360 dnů a u pohledávek, kde je dlužník v konkurzním řízení či likvidaci.

Přijaté úvěry 

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry jsou zaúčtovány ve své nominální hodnotě. Do roku 2003 byly do krátkodobých úvěrů započteny i části dlouhodobých úvěrů,  splatné 
do jednoho roku od data účetní závěrky. Od roku 2004 je i tato část součástí dlouhodobého úvěru.

Finanční pronájem 

Společnost účtuje o  najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu 
končí a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují.

Ostatní 

Náklady příštích období zahrnují zejména časově rozlišené platby předem (pojistné, pravidelná údržba a leasingové splátky) jsou účtovány do nákladů na základě věcné 
a časové souvislosti s daným účetním obdobím.

Devizové operace 

Majetek pořízený v cizí měně byl účtován v Kč v kurzu platném v době jeho pořízení.
Finanční majetek, pohledávky a závazky v cizí měně se přepočítávají na české koruny v kurzu platném ke dni jejich vzniku a ke konci roku byly přepočteny kurzem 
platným k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou.
Při účtování o nerealizovaných kurzovních rozdílech postupovala společnost dle zákona č.575/2002 Sb.
 
Závazky

Závazky jsou oceněny v jejich nominální hodnotě. Na závazky nevyúčtované k 31. 12. Společnost tvoří dohadné účty pasivní.

Odložená daň

Odložená daň z příjmů právnických osob vychází z rozdílu mezi odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku z hlediska předpisů pro účetnictví a z hlediska 
ustanovení zákona o daních z příjmů a ze sazby daně z příjmů pro rok 2005. Majetek, který není možné podle uvedeného zákona odepisovat vůbec, nebyl zahrnut do 
výpočtu. 

Přepočet operací v cizích měnách

Při přepočtu cizích měn se používá denní kurz, platný v den uskutečnění účetního případu. Tento denní kurz byl vždy určen podle platného kurzu ČNB.            
Pohledávky jsou přepočítávány kurzem platným v den vystavení odběratelské faktury, závazky kurzem platným v den přijetí dodavatelské faktury. Peněžní prostředky 
jsou přepočítávány kurzem platným v den pohybu finančních prostředků. Během roku jsou účtovány jen realizované kurzové zisky a ztráty. Aktiva a pasiva v zahraniční 
měně jsou k rozvahovému dni přepočítána podle platného kurzu ČNB.

Účtování nákladů a výnosů 

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí, na základě předání zboží nebo služeb bez ohledu na okamžik platby. 
V souladu s principem opatrnosti společnost neúčtuje nerealizované zisky do výnosů ke konci roku, zatímco dohadné účty, včetně možných budoucích ztrát, se účtují do 
nákladů ve výši známé ke dni sestavení účetní závěrky. 

Daň z příjmů
Splatná daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a 
nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.)
Odložená daň se zjišťuje ze všech přechodných rozdílů, které vznikají z rozdílného účetního a daňového pohledu na položky zachycené v účetnictví. 
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DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek
Přírůstky a úbytky dlouhodobého nehmotného  majetku Software Ocenitelná práva Nedok. invest. Poskyt. zálohy na DNM Opravné položky Celkem

Vstupní cena
Stav k 31. 12. 2004 3 049 220 0 0 0 3 269
Přírůstky 128 2 098 2 572 4 798
Převody 0
Úbytky 2 572 2 572
Stav k 31. 12. 2005 3 177 2 318 0 0 0 5 495
Oprávky
Stav k 31. 12. 2004 2 316 217 2 533
Přírůstky 432 38 470
Převody 0
Úbytky 0
Stav k 31. 12. 2005 2 748 255 0 0 0 3 003
Zůstatková hodnota 31. 12. 2004 733 3 0 0 0 736
Zůstatková hodnota 31. 12. 2005 429 2 063 0 0 0 2 492

Účetní odpisy dlouhodobého nehmotného majetku zaúčtované do nákladů v roce 2004 činiliy 579,3 tis. Kč, v roce 2005 činí 710 tis. Kč

V souladu s účetními postupy popsanými výše účtovala společnost o drobném nehmotném dlouhodobém majetku (cena pořízení od 2 do 60 tis. Kč). Tento majetek byl 
100% odepisován při zařazení do užívání. Majetek v hodnotě do 2 tis. Kč byl účtován přímo do spotřeby. 

Souhrnná výše drobného dlouhodobého nehmotného majetku účtovaného přímo do spotřeby neuvedeného v rozvaze činila v pořizovacích cenách k 31. 12. 2004  
109 tis. Kč, k 31. 12. 2005 činí 29 tis. Kč.
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Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného  
majetku

Budovy, 
haly 

a stavby

Stroje, 
přístroje

a zařízení

Dopravní 
prostředky

Inventář Drobný majetek Pozemky Nedok. invest Poskyt. zál.
na DHM

OP Celkem

Vstupní cena
Stav k 31.12.2004 1 321 956 111 424 4 959 713 0 2 455 62 253 24 956 1 528 716
Přírůstky 341 794 15 761 60 1 627 381 790 9 273 750 305
Převody 0
Úbytky 7 043 280 360 255 12 301 379 879
Stav k 31.12.2005 1 656 707 127 185 4 679 773 1 627 2 455 83 788 21 928 0 1 899 142

Oprávky
Stav k 31.12.2004 119 773 19 330 2 326 380 0 0 0 0 0 141 809
Přírůstky 31 671 7 075 652 142 1 555 0 0 0 41 095
Převody 0 0 0 0
Úbytky 7 043 280 0 0 0 7 323
Stav k 31.12.2005 144 401 26 405 2 698 522 1 555 0 0 0 0 175 581

Zůstatková hodnota 31.12.2004 1 202 183 92 094 2 633 333 0 2 455 62 253 24 956 0 1 386 907
Zůstatková hodnota 31.12.2005 1 512 306 100 780 1 981 251 72 2 455 83 788 21 928 0 1 723 561

Dlouhodobý hmotný majetek

Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku zaúčtované do nákladů v roce 2004 činily 30.114 tis.Kč, v roce 2005 činí 41.018 tis. Kč

Vykazovaným nedokončeným dlouhodobým majetkem v hodnotě 62.253 tis. Kč v r. 2004 a 83.788 tis. Kč v r. 2005 jsou zejména neaktivované investice obnovy 
veřejného osvětlení města Brna. 

Vykazovanými zálohami na DHM v hodnotě 24.956 tis. Kč v r. 2004 a 21.928 tis. Kč v r. 2005 jsou zejména dlouhodobé a roční zálohy poskytnuté  na investiční 
dodávky GD obnovy veřejného osvětlení města Brna. Jedná se o firmu Siemens AG. 

Souhrnná výše drobného dlouhodobého hmotného majetku účtovaného přímo do spotřeby neuvedeného v rozvaze činí v pořizovacích  cenách k 31. 12. 2004  
316 tis. Kč, k 31. 12. 2005 činí 32,3 tis. Kč.

Společnost při provedené inventarizaci majetku nezjistila nutnost tvorby opravných položek k majetku k 31. 12. 2005.

Majetek, který je zatížen zástavním právem, věcným břemenem:

Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč)

Přehled o stavu dlouhodobého finančního majetku ve skupině k 31. 12. 2004 a k 31.12.2005

Společnost nemá smlouvu,  která stanovuje rozhodovací práva společnosti bez ohledu na výši uvedeného procenta vlastnictví.

Majetek Věřitel Od – do

zástavní právo Provozní budovy Volksbank CZ, a.s. 1999-2008

zástavní právo Budova č.p.426 vč. pozemků Česká spořitelna, a.s. 2004-2006

Podíly v dceřiných společ-
nostech

počet
akcií

jmen. hodnota Pořizovací cena         (v 
tis. Kč)

% majetkové účasti Vlastní 
kapitál  
(v tis. Kč)

Výnosy

TSB Svítidla, s.r.o. 101 50,5
Celkem 101 50,5



30

Zásoby

Společnost nevykazovala ke dni 31. 12. 2004 žádné nepotřebné a nepoužitelné zásoby. 
K 31. 12. 2005 byly na podkladě inventarizace vytvořeny opravné položky na bezpohybové zásoby ve výši 251 tis. Kč.
Vysoká hodnota zásob je dána přesunem realizace části plánu obnovy VO z období 2003 - 2004 do období 2005 - 2006 (montáže a instalace rozvaděčů VO).

Pohledávky a závazky

Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly vytvořeny opravné položky na vrub nákladů v roce 2004 ve výši 901 tis. Kč, v r. 2005 ve výši 
868 tis. Kč. Z toho:
 a) 91 tis. Kč činí opravné položky k pohledávkám za dlužníky, na které soud vyhlásil konkurz.
 b) 588 tis. Kč činí opravná položka k uhrazené záloze společnosti TSB Svítidla s.r.o. v konkurzu 

Opravné položky byly stanoveny na základě analýzy platební a podnikatelské schopnosti dlužníků.

Použití opravné položky bylo zaúčtováno  v roce 2004 snížením nákladů v celkové výši 66 tis. Kč v r. 2005 ve výši 314 tis. Kč.

Leasing TSB a.s.

poř. 
č.

druh leas. pronájmu poskytovatel pronájmu doba pronájmu leasing 
celkem

úhrada z toho 2005

akontace celkem včetně 
akontace

zbývá celkem

do měsíců Kč Kč Kč Kč Kč

1 OA Opel Vectra Leasing České spořitelny a.s. 1.11.2005 36 409 312 180 000 389 286 20 026 58 078 

2 OA.Škoda Fábia Leasing České spořitelny a.s. 1.2.2006 36 270 169 63 125 234 645 35 524 68 608 

3 OA.Škoda Fábia Leasing České spořitelny,a.s. 1.2.2006 36 270 169 63 125 234 645 35 524 68 608 

4 OA.Škoda Fábia Combi Leasing České spořitelny,a.s. 1.2.2006 36 317 700 74 500 275 996 41 704 80 968 

5 OA VW Golf Škofin,s.r.o. 1.3.2006 36 485 434 127 639 405 282 80 152 120 216 

6 spec.auto NISSAN+prac.ploš. DS Leasing Brno 1.6.2007 36 1 818 470 0 799 501 1 018 969 531 636 

7 spec.auto NISSAN+prac.ploš. DS Leasing Brno 5.9.2008 36 850 665 0 850 665 850 665 230 114 

  Celkem    4 421 919 508 389 3 190 020 2 082 564 1 158 228 

Finanční leasing s následnou koupí za zůstatkovou cenu (Tab.č.4)
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Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění evidované k 31. 12. 2005 byly uhrazeny do 31. 1. 2006

Společnost neeviduje daňové nedoplatky vůči finančním orgánům.

Rezerva na daň z příjmů právnických osob nebyla tvořena, dle předběžného výpočtu společnost nebude povinna DPPO platit.

O odložené dani společnost za účetní období 2005 neúčtovala z důvodu existence odložené daňové pohledávky, u které se nepředpokládá uplatnění v následujících 
účetních obdobích v souladu  s Českým účetním standardem č. 003.

Krátkodobý finanční majetek 

Stav devizových prostředků společnosti přepočtený platným kurzem ČNB k 31. 12. 2004 činí 123 tis.Kč, k 31. 12. 2005 činí 1.681 tis. Kč

Ostatní aktiva

Náklady příštích období zahrnují především  pronájmy a  jsou  účtovány do nákladů období, do kterého věcně přísluší.

Stav pohledávek v tis.Kč k datu  k 31.12.2004 k 31.12.2005

1. Pohledávky ve lhůtě splatnosti celkem tis.Kč 12 057 10 370

Porovnání s předchozím stavem % 55,6% 86%

2. Pohledávky po lhůtě splatnosti celkem tis.Kč 1 470 1 655

Pohl po splatnosti / pohl.celkem % 10,9% 9,5%

Trend růstu/poklesu proti předchozímu stavu % -4,3% -1,4%

2.1 z období do konce r.2000 tis.Kč 0 0

2.2 z  r.2001 tis.Kč 12 0

2.3 z  r.2002 tis.Kč 0 0

2.4 z  r.2003 tis.Kč 252 47

2.5 z  r.2004 tis.Kč 1 206 90

2.6 z  r.2005 tis.Kč 0  1 518

3. Dlouhodobé pohledávky - pozastávky tis.Kč 0 435

4. Ostaní pohledávky tis.Kč 0 4 819

5. Konkurzy tis.Kč 0 91 

Celkem pohledávky z obch.styku tis.Kč 13 527 17 370

Porovnání s předchozím stavem % 53,0% 128,4%
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Přehled majetku s nižším účetním oceněním než je jeho tržní ocenění

Jedná se majetek, který společnost odkoupila po ukončení leasingových smluv. Tento majetek je v účetnictví v nulové zůstatkové hodnotě.

Společnost vlastní některé pozemky zaúčtované v historických pořizovacích cenách, přičemž u některých parcel může být současná tržní cena vyšší.
Společnost používá ke své činnosti drobný dlouhodobý majetek, jehož účetní ocenění je nulové. Dá se předpokládat, že cena takového majetku činí k 31. 12. 2005 cca 
1.007 tis. Kč.

Opravné položky

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv.
Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu s zákonem o rezervách.

Vlastní kapitál 

Základní kapitál společnosti se skládá ze 7 akcií v listinné podobě plně upsaných a splacených s celkovou nominální hodnotou 1.472.145 tis. Kč.  
Na účtu emisní ážio není účtováno. Ostatní kapitálové fondy nejsou tvořeny. 
Společnost nepořídila a nevlastnila k 31. 12. 2004 ani k 31. 12. 2005 žádné vlastní akcie.

Dat.zař. Inv.Cis. Název Cena tržní odhad Cena leasingu

31.5.1999  DH/31740/ Škoda FELICIA LX  (BZC 56-94) 36 000 Kč      285 590,00Kč

2.7.1999 DH/31779/ HYUNDAI H-100 VAN (BSD 93-15) 97 000 Kč      500 780,00Kč

24.10.2000 DH/31997/ Škoda FELICIA (BZH 85-02) 42 000 Kč      306 172,00Kč

31.3.2001 DH/32033 Kabelová lokační soupr. RD 400 12 000 Kč      102 050,00Kč

1.10.2001 DH/32241 Škoda OCTAVIA  (3B3 2975) 139 000 Kč      560 554,00Kč

22.9.2001 DH/32255 FORD Transit  FT150L 2,5TD (BSE 65-93) 90 000 Kč      666 372,00Kč

30.7.2002 DH/32499 Montážní plošina Avia (BSD 22—98) 650 000 Kč    1 390 000,00Kč

23.10.2003 DH/32655 Škoda Felicia Lxi (BZO 60-95) 85 000 Kč      269 000,00Kč

27.10.2003 DH/32657 Škoda Felicia Kombi Lxi (BZO 85-34) 105 000 Kč      277 900,00Kč

30.10.2003 DH/32658 Škoda Felicia Lxi (BZO 85-33) 85 000 Kč      229 900,00Kč

26.2.2004 DH/32670 Škoda Felicia  (BSH 11-87) 90 000 Kč      258 650,00Kč

2.3.2004 DH/32672 Škoda Fabia Kombi  (BZP 35-37) 150 000 Kč      490 100,00Kč

1.7.2004 DH/32725 Montážní plošina IVECO (BSH 17—27) 990 000 Kč   2 190 000,00Kč

31.1.2005 DH/32827 Grafická projekční stěna TOSHI 100 000 Kč   3 258 393,00Kč

17.9.2004 DH/32756 Stabilizátor a reduktor napětí 27 000 Kč      196 900,00Kč

1.12.2005 DH/32870 Opel Vectra  1,8 (1B2 8029 ) 125 000 Kč       360 000,00Kč

Zůstatek k 31.12.04 Tvorba opravné položky Zúčt. opravné položky Zůstatek k 31.12.05

Opravné položky k dlouhodob. majetku 0

Opravné položky  k zásobám 0 251 0 251

Opravné položky k pohledávkám - zákonné 73 166 73 166

Opravné položky k pohledávkám - ostatní 240 702 240 702
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Přehled o změnách vlastního kapitálu

Tvorba a použití  fondů ze zisku:

Rezervnímu fondu je přidělováno 5 % z čistého zisku až do doby, kdy se dosáhne zákonem požadované výše 10% základního kapitálu. Zůstatek rezervního fondu 
takto tvořeného představuje částku 1.433 tis. Kč. Tyto zdroje jsou určeny ke krytí ztrát společnosti. 
Ostatní fondy jsou určeny k sociálním účelům. 

Dlouhodobé závazky 

Dlouhodobé zálohy k 31. 12. 2004 společnost neměla. 
V roce 2005 společnost přeúčtovala závazek vůči firmě Český Telecom na přijaté dlouhodobé zálohy ve výši 1.940 tis. Kč. V roce 2004 byl závazek zaúčtovaný na 
účtu 325 - ostatní závazky. Z tohoto důvodu vzniká rozdíl v minulém období v rozvaze – ř. 102. 
Jedná se o nájemné předplacené firmou Český Telecom, které přešlo na TSB a.s. k majetku vloženého  vlastníkem společnosti – Statutárním městem Brno do  
základního kapitálu společnosti TSB a.s. V r. 2005 se dále vyúčtoval závazek vůči výše uvedené firmě ze stejného titulu ve výši 3.507 tis. Kč v návaznosti na vklad 
majetku provedený v r.2005.
Dále se zaúčtovaly dlouhodobé závazky z titulu pozastávek dle uzavřených smluv ve výši 151 tis.Kč.

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (ke dni  31. 12. 2005, tis.Kč) Počáteční zůstatek Zvýšení Snížení Konečný zůstatek

A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 1 174 456 297 689  1 472 145

Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku 0 4 000  4 000

Součet A +/- B 1 174 456 XX XX XX

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0    

Součet A +/- B +/- D XX XX XX 1 476 145

Emisní ážio     

Rezervní fondy 708 725  1 433

Ostatní fondy ze zisku 395 55 237 213

Kapitálové fondy -101   -101

Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hosp. výsledku     

Zisk minulých účetních období 21 225  1111 20 114

Ztráta minulých účetních období     

Zisk/ztráta za účetní období po zdanění XX 14 574 XX 14 574

Celkem 1 196 683 317 043 1 348 1 512 378

Zákonný rezervní fond (v tis. Kč) Ostatní fondy (v tis. Kč)

Zůstatek fondu k 31. 12. 2003 643 402

Zvýšení ze zisku 65 200

Použití -207

Ostatní změny

Zůstatek fondu k 31. 12. 2004 708 395

Zvýšení ze zisku 725 55

Použití -237

Ostatní změny

Zůstatek fondu k 31. 12. 2005 1 433 213
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Krátkodobé závazky

Společnost evidovala krátkodobé závazky k 31. 12. 2004 ve výši 42.263 tis.Kč, z toho 29.680 tis.Kč tvořily závazky z obchodních vztahů. K 31. 12. 2005  
společnost eviduje krátkodobé závazky ve výši 28.465 tis. Kč, z toho 20.796 tis.Kč jsou závazky z obchodních vztahů.

K 31. 12. 2004 ani k 31. 12. 2005 neeviduje společnost žádné krátkodobé závazky kryté podle zástavního práva nebo zárukami.

Stav krátkodobých závazků z obchodních vztahů k datu 31. 12. 2005
Závazky do splatnosti    9 108 tis. Kč 
Závazky po splatnosti  do 10 dní   1 688 tis. Kč
Závazky po splatnosti nad 10 dní do 6 měsíců                0 tis. Kč
Závazky po splatnosti nad 6 měsíců do 12 měsíců             0 tis. Kč
Závazky po splatnosti nad 12 měsíců                           0 tis. Kč 

Bankovní úvěry a výpomoci 
K 31. 12. 2004 a k 31. 12. 2005 následující bankovní úvěry:

Náklady na úroky vztahující se k bankovním úvěrům a výpomocím činily v r.2004 8.067 tis.Kč,  v roce 2005  8.662 tis. Kč. Z toho bylo v r. 2004  
687 tis.Kč zahrnuto do pořizovací ceny  dlouhodobého majetku.
K 31. 12. 2004 i k 31. 12. 2005 společnost všechny úvěrové podmínky dodržovala.

Ostatní pasiva

Výnosy příštích období zahrnují výnosy z pronájmů reklamních ploch a jsou účtovány do výnosů do období, do kterého věcně přísluší.

Závazky nevykázané v rozvaze

Společnost nemá k 31. 12. 2004 ani k 31. 12. 2005 žádné závazky (peněžní a nepeněžní povahy), které nejsou vykázány v rozvaze.

Banka
2004 2005

Celk. limit Částka
tis. EUR

Částka
tis. Kč

Částka
tis. EUR

Částka
tis. Kč

Volksbank 35 000 10 384 5 769

Volksbank 10 000 4 479 3 229

ČS 41 945 28 837 23 594

ČS 12 924 10 501 8 885

ČS 10 541 10 464 9 069

ČS 11 253 11 253 9 970

ČS 42 776 42 776

Erste Bank 59 915 31 409 23 923

Erste Bank 51 635 32 486 25 775

Erste Bank 47 752 39 427 32 175

Erste Bank 45 057 29 639 37 535

Erste Bank 12 641 12 641

Celkem 208 879 235 341

Splátka v příštím roce 38 352 41 827

Splátky v dalších letech 170 527 201 908
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Výnosy běžného roku

Přehled výnosů společnosti z běžné činnosti v tis. Kč:

V polovině  r. 2004 bylo převedeno financování realizace sanačních prací při archeol. průzkumu města Brna na město Brno. TSB.a.s. zajišťuje jen engineering k 
sanacím.
Výnosy společnosti představují zejména příjmy společnosti za služby (správu, provozování a udržování) souborů majetku veřejného a slavnostního osvětlení a kolektorů 
ve Statutárním městě Brně, příjmy za dodavatelské výkony realizované naší společností při budování a rekonstrukcích veřejného osvětlení třetím stranám, příjmy za 
inženýrské činnosti poskytované při provádění sanací a budování a provozování metropolitní datové sítě Statutárního města Brna, příjmy z prodeje elektrické energie a 
poskytovaných reklamních služeb.

Výdaje na výzkum a vývoj

Společnost neprovádí výzkumné a vývojové práce.

Významné položky zisku a ztráty (významné změny)

Mimořádné výnosy tvoří plnění od pojišťoven
Mimořádné náklady nejsou.

Významné události, které nastaly  po datu účetní závěrky

5. 12. 2005 byla podepsaná smlouva o upsání akcie ve jmenovité hodnotě 4.000 tis. Kč za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti. Finanční vklad byl připsán 
na účet společnosti 30. 12. 2005. K datu 31. 12. 2005 nebyla tato skutečnost ještě zaznamenána v obchodním rejstříku. Návrh na úpis akcie do OR byl podán na KS 
v Brně v r. 2006.
Vlastník společnosti Statutární město Brno vložil k 5. 12. 2005 majetek do základního kapitálu společnosti Technické sítě Brno akciová společnost ve výši  
297.689 tis. Kč. Z toho pozemky v  hodnotě 3.292 tis. Kč byly zapsány do katastru 21. 2. 2006 s právními účinky vkladu 23. 1. 2006.

Přehled o peněžních tocích (viz.tabulková část)

2004 2005

Domácí Zahraniční Domácí Zahraniční

1. Projekty a  engineering 43 503 397

2. Veřejné osvětlení 84 628 144 629

3. Reklama 23 811 27 964

4. Kolektory 22 946 25 808

5. Obchod 8 656 2 700

6. Provoz a servis dat.sítí 29 963 25 454

7. Ostatní 685 560

Výnosy celkem 214 192 227 512
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PROHLÁŠENÍ OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU

Prohlašuji, že uvedené údaje ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné další ve zprávě neuvedené podstatné okolnosti, které by závažnějším způsobem mohly 
ovlivnit hospodaření společnosti v r.2005 nám nejsou známy.

V Brně dne 29. 3. 2006

Ing. Jiří Tregler
generální ředitel

Paulczyňski Tregler podpis Tregler parafa
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
pro účetní jednotku

Technické sítě Brno, akciová společnost

Ověřili jsme soulad výroční zprávy s účetní závěrkou společnosti Technické sítě Brno, akcíová společnost, IČ: 255 12285, se sídlem Barvířská 5, 602 00 Brno, 
k rozvahovému dni 31. 12. 2005 za účetní období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005. Účetní závěrka je obsažena v této výroční zprávě na stranách 17. až 35. 
Hlavním předmětem podnikání společnosti je montáž, opravy, revize vyhrazených elektrických zařízení. Za sestavení účetní závěrky a za správnost výroční zprávy je 
zodpovědné vedení výše uvedené společnosti. Naší úlohou je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. 

Ověření jsme provedli v souladu se Zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory 
auditorů České republiky.

Tyto standardy požadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skuteč-
nosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené 
ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. 

K ověřované účetní závěrce jsme dne 20. 3. 2006 vydali auditorskou zprávu, která obsahuje výrok bez výhrad. Tato zpráva nezávislého auditora je součástí výroční 
zprávy na straně 15. 

Podle našeho názoru informace uvedené ve výroční zprávě jsou ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. 

Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost  
ke dni 31. 12. 2005. Za sestavení této zprávy, její úplnost a správnost je zodpovědné vedení společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost.
Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích.

Prověrku jsme provedli v souladu se Zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory 
auditorů České republiky. 

Tyto standardy požadují, aby auditor naplánoval a provedl prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti.  
Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. 
Proto prověrka obsahuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. 

Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Technické 
sítě Brno, akciová společnost ke dni 31. 12. 2005.

V Brně dne 31. 03. 2006
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Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 5, 602 00 Brno, Česká republika, IČ. 255 12285, http://www.tsb.cz


