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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení akcionáři, vážení spolupracovníci, vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu akciové společnosti Technické sítě Brno. Tato výroční zpráva obsahuje stav majetku a výsledky 
hospodaření společnosti.

Prioritou pro rok 2006 bylo naplnění níže uvedených cílů:

 - trvalé zvyšování kvality poskytovaných služeb,
 - příprava a realizace 6. 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.

Primárním posláním společnosti je poskytování služeb Statutárnímu městu Brnu. Jedná se o správu a zabezpečení provozu veřejného 
a slavnostního osvětlení města Brna, o správu a zabezpečení provozu podzemní kolektorové sítě města Brna, jakož i o rozvoj, budování 
a servis sítí elektronických komunikací.

Rok 2006 byl již šestým 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, ve výrazném zlepšování technického stavu souboru majetku 
veřejného osvětlení, ve zvyšování kvality poskytovaných služeb - snižování poruchovosti veřejného osvětlení, ve zvyšování bezpečnosti 
provozu a v neposlední řadě ve zlepšování vzhledu jednotlivých obnovených částí veřejného osvětlení.

V podzemních kolektorech jsme se zaměřili na rekonstrukce ocelových konstrukcí z hlediska technického stavu a bezpečnosti nejzanedbanějších 
částí kolektorů. Byla provedena rekonstrukce zkorodovaných potrubních vedení čerpání spodních vod v hlubinných kolektorech, bylo 
pokračováno v obnově a výměně řídícího systému kolektorů. Byla provedena rekonstrukce fonického sdělovacího systému ve stavbách 
sekundárních kolektorů pod historickým jádrem města Brna, na kterou poskytlo město Brno investiční prostředky formou navýšení základního 
kapitálu naší společnosti. V průběhu roku 2007 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 a. s. 110 kV do primárních kolektorů. 
V souvislosti s touto akcí bude nutné provést rozsáhlé rekonstrukce nejstarších a technicky nejhorších nosných systémů 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 zúčastnila veřejné zakázky Veřejný 
přístup občanů ve Statutárním městě Brně k širokopásmovému internetu prostřednictvím veřejné knihovny. V rámci této zakázky jsme 
propojili 14 poboček knihovny Jiřího Mahena v Brně optickými kabely a provedli komplexní dodávku aktivních prvků a jejich zprovoznění. 
Dalších 18 poboček knihovny Jiřího Mahena jsme propojili pomocí pronajatých datových okruhů. Pro tuto nově vybudovanou komunikační 
infrastrukturu zajišťuje naše společnost servis, správu a technický dohled. V souladu se schváleným technicko-ekonomickým zadáním 
Metropolitní sítě města Brna se rozvoj dodavatelských a servisních činností v oblasti datových komunikací očekává zejména v letech 
2007 - 2010. 

V oblasti engineeringu, projekčních a stavebních činností zpracovává společnost studie a projekty v oblasti veřejného a slavnostního 
osvětlení a následně zabezpečuje technický dozor a odborná stanoviska k výstavbě nových částí veřejného osvětlení města Brna. Dále se 
podílí na přípravě a realizaci průzkumu podzemí historického jádra města Brna. Společnost také poskytuje součinnost a konzultace při 
výstavbě nových tras podzemních kolektorů.

V oblasti obchodních aktivit společnost poskytuje služby především našemu strategickému partnerovi a zřizovateli Statutárnímu městu Brnu, 
pro které provozuje a zabezpečuje správu a obstarání 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.
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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 apod.

Jak je již výše uvedeno, naším nejvýznamnějším zákazníkem a strategickým partnerem je 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.

Bc. Miloslav Humpolíček
předseda představenstva

PhDr. Kateřina Dubská
místopředsedkyně představenstva

Mgr. Michal Čoupek
generální ředitel
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ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI

PŘEHLED HLAVNÍCH AKTIVIT SPOLEČNOSTI

Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení patří mezi významné služby poskytované obyvatelům města Brna. Jako významná součást infrastruktury města přispívá 
k 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, zvýrazňuje architektonické hodnoty a bohatství města. 
Společnost provozovala k 31.12.2006 veřejné a slavnostní osvětlení ve městě Brně v celkovém počtu 37 954 světelných míst. Z tohoto 
počtu je 37 551 světelných míst veřejného osvětlení ulic a pěších komunikací a 403 světelných míst slavnostního osvětlení kulturních 
památek a významných budov v Brně. Z celkového počtu 37 954 provozovaných světelných míst je k 31.12.2006 provozováno společností 
928 světelných míst v režimu obstarání v členění 817 světelných míst veřejného osvětlení a 111 světelných míst slavnostního osvětlení.

Společnost v roce 2006 zabezpečovala také přenesenou správu (provoz) soustavy veřejného osvětlení ve městě Most.

Rok 2006 byl již 6. 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 elek-
trické energie, výrazném zlepšování technického stavu souboru majetku veřejného osvětlení, zvyšování kvality poskytované služby - snižo-
vání poruchovosti veřejného osvětlení, zvyšování bezpečnosti provozu, v neposlední řadě i ve zlepšení vzhledu jednotlivých obnovených 
částí veřejného osvětlení.

V současnosti vstupuje naše společnost do 7. roku realizace tohoto osmiletého projektu, ve kterém se od r. 2004 zaměřujeme především na 
plošné obnovy nejstarších částí veřejného osvětlení města Brna. V roce 2006 byly hlavními oblastmi obnovy veřejného osvětlení práce na 
dokončení vnitřní části sídliště Lesná, kompletní výměna zařízení veřejného osvětlení ulice Okružní, náměstí SNP v Černých Polích, ulice 
Krásného v Juliánově, ulice Vlárské a Langrovy ve Slatině a také ulice Jasanové v Juliánově.

Celkem bylo zpracováno a realizováno 37 projektů, při nichž bylo vyměněno 1007 ks stožárů, položeno 52 614 m kabelů do 39 455 m 
výkopů. Další část obnovy veřejného osvětlení města Brna bude dle jejich stáří a stavu následovat v letech 2007 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 oproti 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 provozu a ztížení pohybu 
občanů a návštěvníků města Brna. Společnost provozuje k 31.12.2006 ve městě Brně 21 021 m podzemních kolektorů, z toho 17 671 m 
vlastních a 3 350 m v obstarání. 

V podzemních kolektorech jsme se zaměřili na rekonstrukce ocelových konstrukcí z hlediska technického stavu a bezpečnosti nejzanedbaněj-
ších částí kolektorů. Byla provedena rekonstrukce zkorodovaných potrubních vedení čerpání spodních vod v hlubinných kolektorech, provádí 
se obnova a výměna řídícího systému kolektorů. Byla provedena rekonstrukce fonického sdělovacího systému ve stavbách sekundárních 
kolektorů pod historickým jádrem města Brna, na kterou poskytlo město Brno investiční prostředky formou navýšení základního kapitálu 
naší společnosti. V průběhu roku 2007 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 a. s. 110 kV do primárních kolektorů. V souvislosti s 
touto akcí bude nutné provést rozsáhlé rekonstrukce nejstarších a technicky nejhorších nosných systémů technického vybavení kolektorů 
(lávky atd.) a zajistit překládky některých stávajících energetických a komunikačních sítí v kolektorech. V r. 2007 probíhá investiční akce 
budování IV. etapy nového fonického sdělovacího systému v hlubinných kolektorech pro zajištění komunikace mezi pracovníky v kolektorech 
a centrálním dispečinkem.

Elektronické komunikace (datové sítě)
V oblasti rozvoje, budování a servisu sítí elektronických komunikací (datových sítí) naše společnost realizovala optické propojení 14 poboček 
knihovny Jiřího Mahena v Brně, dodávku aktivních prvků a rozváděčů a jejich zprovoznění. Dalších 18 poboček knihovny Jiřího Mahena jsme 
propojili pomocí pronajatých datových okruhů službou Ethernet Line. 

Pro tuto nově vybudovanou komunikační infrastrukturu zajišťuje naše společnost servis, správu a technický dohled. Pro optické kabely 
poskytujeme kabelové trasy, průběžně zajišťujeme bezporuchový provoz sítě a provádíme její monitoring. 

Vedle účasti na rozvoji metropolitní sítě města Brna společnost průběžně zabezpečuje servis stávající komunikační infrastruktury 
Magistrátu města Brna včetně lokálních sítí v jednotlivých budovách, strukturovaných kabeláží, klimatizací datových center a serveroven, 
UPS, EZS, EPS a dalších technologií.
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Dále jsme průběžně poskytovali páteřní optické trasy včetně centrálních aktivních prvků v majetku TSB, a. s. zabezpečující propojení hlav-
ních budov Magistrátu města Brna. 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. 
V návaznosti na tento úkol byla zpracována 1. část prováděcího projektu - fyzická infrastruktura metropolitní sítě města Brna. Vedle účasti 
na rozvoji metropolitní sítě města Brna společnost průběžně zabezpečuje servis stávající komunikační infrastruktury Magistrátu města Brna 
včetně lokálních sítí v jednotlivých budovách, vč. klimatizací, UPS, EPS.
TSB, a. s. poskytuje vlastní páteřní optické trasy včetně aktivních prvků zabezpečující propojení sedmi budov Magistrátu města Brna.

Engineering
Inženýrská složka je připravena nabídnout cizím investorům služby na základě zkušeností získaných při zabezpečování provozu a obnovy 
zejména veřejného a slavnostního osvětlení, výstavby kolektorů a sanací podzemí.
Společnost zabezpečuje technický dozor 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 nichž za zmínku stojí zejména budování MÚK Hlinky, 
nasvětlení přechodů na ulici Bráfova a Petřvaldská, zpracování projektu aproximace sítě veřejného osvětlení pro město Havlíčkův Brod.

Reklama
Společnost, jako vlastník souboru veřejného osvětlení ve 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 technický dozor a stanoviska k budování nových částí veřejného osvětlení města Brna, 
budování nových tras podzemních kolektorů, sanace podzemních, historicky cenných prostor města Brna, zpracovává studie a projekty 
v oblasti veřejného a slavnostního osvětlení.

Zabezpečuje projektování a realizaci staveb veřejného a slavnostního osvětlení dodavatelsky.

Pronajímá trasy pro uložení technického vybavení nájemců v kolektorech (ukládání potrubních řadů, 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 umísťované na 
standardizovaných reklamních nosičích instalovaných 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.

Jakost a Environment
Akciová společnost je od 16.12.2003 držitelem certifikátu jakosti a environmentu dle ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005. 
Koncem roku byl realizován 1. recertifikační audit systému managementu jakosti a environmentu prováděný akreditovaným certifikačním 
orgánem STAVCERT Praha, s.r.o., který potvrdil funkčnost těchto zavedených systémů.

Pro podporu systému managementu jakosti a environmentu je vyhlášena a vydaná společná politika jakosti a environmentálního 
managementu, která je stanovena a vyhlášena společně pro oba systémy. Přijetí a uplatnění politiky jakosti a environmentu má zásadní 
význam pro další úspěšný rozvoj společnosti, pro respektování zájmů jediného akcionáře i zaměstnanců a pro další růst a posilování 
postavení společnosti na trhu stavebních prací. Pomocí environmentální politiky společnost odborně řídí dopady svých činností tak, 
že chrání své zaměstnance i zákazníky a zároveň přispívá k ochraně a zlepšování životního prostředí. 
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HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2006 

Hospodaření společnosti v roce 2006 probíhalo v souladu s přijatým plánem. Základních plánovaných cílů bylo dosaženo. V oblasti nejvý-
znamnějších ukazatelů hospodaření společnosti je v porovnání s rokem předchozím patrný pozitivní vývoj. Snížení výsledku hospodaření 
bylo zapříčiněno zůstatkovou hodnotou vyřazeného majetku v rámci obnovy VO a tvorbou opravných položek k zásobám.

Vybrané ekonomické ukazatele MJ 2005 2006
Index

2006/2005 
v %

Výkony tis. Kč 205 527 252 627 122,92

Přidaná hodnota tis. Kč 81 379 99 075 121,75

Prům. počet pracovníků osoby 94 99 105,32

Produkt. práce z přidané hodnoty Kč/prac 865,7 1 000,76 115,61

Výsledek hospodaření - zisk před zdaněním tis. Kč 14 574 11 524  79,07

Struktura nákladů MJ 2005 2006
Index

2006/2005
v %

Náklady celkem tis. Kč 212 938 266 134 124,98

z toho:

Materiál a energie tis. Kč 51 998 49 269 94,76

Opravy a udržování tis. Kč 10 798 9 475 87,75

Služby ostatní tis. Kč 61 986 95 368 153,86

Osobní náklady tis. Kč 31 844 39 129 122,88

Odpisy tis. Kč 41 729 47 285 113,31

Ostatní tis. Kč 14 583 25 608 175,61

Výnosy z běžné činnosti MJ
2005

tis. Kč
2006

tis. Kč 

Index
2006/2005

v %

Výnosy celkem tis. Kč 227 512 277 658 122,04

z toho:

Projekty a engineering tis. Kč 397 230 57,93

Veřejné osvětlení tis. Kč 144 629 154 116 106,56

Reklama tis. Kč 27 964 30 069 107,53

Kolektory tis. Kč 25 808 28 767 111,47

Obchod tis. Kč 2 700 3 134 116,07

Provoz a servis dat. sítí tis. Kč 25 454 57 891 227,43

Ostatní tis. Kč 560 3 451 616,25

UDÁLOSTI ZNÁMÉ K DATU VYDÁNÍ TÉTO VÝROČNÍ ZPRÁVY, KTERÉ BY ZÁVAŽNĚJŠÍM ZPŮSOBEM MOHLY OVLIVNIT HOSPODAŘENÍ 
SPOLEČNOSTI V R. 2007

K jiným událostem, které by závažnějším způsobem ovlivnily hospodaření společnosti v období od počátku roku 2006 až do vydání této 
výroční zprávy, nedošlo.

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.
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU A OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2006

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 vedeném 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 tř. 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 vedeném KS v Brně, Pr/7
Centrum experimentálního divadla v Brně, p. o., IČ 00400921, Zelný trh 9, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, Pr/29
Centrum sociálních služeb, p. o., IČ 70887039, Tábor 22, 600 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, Pr/24 
Kojenecký ústav a dětský domov, p. o., IČ 48512486, Hlinky 136, 600 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, Pr/5 
Brněnské kulturní centrum, p. o., IČ 00101460, Radnická 4 - 10, Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, Pr/18 
Turistické informační centrum města Brna, p. o., IČ 71241124, Mečová 5, Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, Pr/1469
Domov důchodců Kociánka, p. o., 70887284, Kociánka 1/8, Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, Pr/25
Domov důchodců Kosmonautů, p. o., IČ 70887209, Kosmonautů 21, Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, Pr/26
Domov důchodců Mikuláškovo nám., p. o., IČ 71155988, Mikuláškovo nám. 20, Brno, zapsaná v OR vedeném 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 vedeném KS v Brně, Pr/27
Domov penzion pro důchodce Foltýnova, p. o., IČ 70887055, Foltýnova 21, 635 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, Pr/20
Domov pension pro důchodce Koniklecová, p. o., IČ 708087047, Koniklecová 1/3, Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, Pr/21
Domov penzion pro důchodce, p. o., IČ 708087250, Okružní 21, Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, Pr/22
Domov penzion pro důchodce Podpěrova, p. o., IČ 70887233, Podpěrova 4, Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, Pr/28
Domov penzion pro důchodce Vychodilova, p. o., IČ 70887276, Vychodilova 20, Brno, zapsaná v OR vedené KS v Brně, Pr/23
Domov mládeže Juventus, p. o., IČ 00638021, Stamicova 11, 600 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, Pr/36
Evropská základní škola Brno, p. o., IČ 70919682, Čejkovická 10, 628 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, Pr/279
Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka, p. o., IČ 00101443, Rybkova 23, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, Pr/17
Knihovna Jiřího Mahena, p. o., IČ 00101494, Kobližná 4, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, Pr/33
Lázně města Brna, p. o., IČ 00836222, Rašínova 12, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, Pr/37
Loutkové divadlo Radost, p. o., IČ 00489123, Bratislavská 22, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, Pr/32
Mateřská škola internátní Brno, IČ 75003902, Štolcova 51, p. o., zapsaná v OR vedeném KS v Brně, Pr/1119
Mateřská škola internátní Brno, IČ 75007843, Veslařská 256, p. o., zapsaná v OR vedeném KS v Brně, Pr/1118
Městské divadlo Brno, p. o., Lidická 16, IČ 00101397, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, Pr/35
Nemocnice Milosrdných bratří, p. o., IČ 48512478, Polní 3, Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, Pr/13
Národní divadlo v Brně, p. o., Dvořákova 11, IČ 00094820, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, Pr/30
Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p. o., Zahradníkova 2/8, IČ 00344648, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, Pr/8
Správa hřbitovů města Brna, p. o., Vídeňská 96, Brno, IČ 62161598, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, Pr/10
STAREZ - SPORT, a. s., Křídlovická 34, Brno, IČ 26932211, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, B/4174
Státní filharmonie Brno, p. o., Komenského nám. 8, 602 00 Brno, IČ 00094897, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, Pr/16
Zoologická zahrada města Brna, p. o., IČ 00101451, U zoologické zahrady 46, 635 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, Pr/11
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Jižní centrum Brno, a. s., IČ 60741881, Kounicova 67, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, B/1462
Lesy města Brna, spol. s r. o., IČ 60713356, Křížkovského 247, 664 34 Kuřim, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, C/15805
Pohřební a hřbitovní služby města Brna, spol. s r. o., IČ 60713330, Koliště 7, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, C/15806
Technologický park Brno, a. s., IČ 48532215, Technická 15, 616 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, B/1034
Eko-sběr, spol. s r. o. - v likvidaci, IČ 63477785, tř. Gen. Píky 3, 613 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, C/20588 
MOP Brno, spol. s r. o., IČ 48910546, Žebětínská 821/70, 623 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, C/11462 
Pískovna Černovice, spol. s r. o., IČ 60697318, Vinohradská 1198/83, 618 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, C/14311
Kulturní vzdělávací a informační centrum městské části Brno - Vinohrady, p. o., IČ 004 00 912, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, Pr/1378
DROM, romské středisko, IČ 70892181, Bratislavská 41, 60200 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, Pr/39
Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p. o., IČ 71214747, Dominikánská 2, 601 69 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, Pr/1431
Správa majetku Líšeň, p. o. IČ 65349644, Jírova 2, 628 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, Pr/272
Kulturní centrum Líšeň, IČ 00380717, Kotlanova 7, 628 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, Pr/97 
Technické služby, p. o., IČ 00405434, Přemyslovo nám. 13, 627 00 Brno
Kulturní a vzdělávací středisko U tří kohoutů, IČ 00101508, Sušilova 8, 602 00 Brno
Kulturní středisko OMEGA, p. o., IČ 00101524, Musilova 2a, 614 00 Brno

Úplný seznam všech provozoven a organizací, kde je ovládající osobou Statutární město Brno, IČ 44992785, Dominikánské náměstí 1, 
601 67 Brno, je umístěn na webových stránkách města Brna.

PŘEHLED O UZAVŘENÝCH SMLOUVÁCH OSOBOU OVLÁDANOU

Vztahy mezi ovládanou a ovládající osobou

Akciová společnost realizovala pro Statutární město Brno dodávky prací a služeb na základě těchto, některých 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 - 24
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 ze dne 13.3.2001 vč. dodatku č. 1
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 vč. dodatku č. 1
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve Statutárním městě Brně 
č. 57049415 ze dne 22.12.2004 vč. dodatků č. 1 - 2
Smlouva o dílo na zpracování a předání dokumentace „Městské standardy pro veřejné osvětlení - aktualizace 2006“ ze dne 13.3.2006
Smlouva o dílo č. 53 06 9 047 na vybudování optického propojení a dodávky rozváděčů a aktivních prvků pro zajištění provozu na 
přenosových trasách propojení KJM ze dne 8.8.2006
Smlouva o dílo č. 53 06 9 073 na rozšíření klimatizace a UPS na centrální serverovně Malinovského nám. 3
Smlouva o poskytnutí služeb pro zajištění provozu na přenosových trasách propojení KJM č. 53 06 9 048 ze dne 8.8.2006 vč. dodatku č. 1
Smlouva o dočasném zabezpečení provozu 2. a 3. stavby sekundárních kolektorů ze dne 22.3.2006
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PŘEHLED O ODBĚRATELSKÝCH VZTAZÍCH S PROPOJENÝMI OSOBAMI

Ovládaná osoba je odběratelem

propojená osoba jako odběratel poskytnutá plnění - účel 2006 stav salda k 31.12.2006

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

1 299 539,35 Kč 49 780,40 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

2 777 151,30 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 91 865,50 Kč 5 199,50 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 8 100,00 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 2 412,00 Kč 0,00 Kč

Jm plynárenská, a. s., IČ49970607, 
Plynárenská 1, 657 02 Brno, zapsaná 
v OR vedeném KS v Brně B/1246

reklamní služby 63 860,00 Kč 14 357,40 Kč

Celkem  6 441 040,15 Kč 561 642,90 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.

Bc. Miloslav Humpolíček
předseda představenstva

PhDr. Kateřina Dubská
místopředsedkyně představenstva

propojená osoba jako dodavatel poskytnutá plnění - účel 2006 stav salda k 31.12.2006

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

1 816 568,30 Kč 594 034,60 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 598 550,60 Kč 45 508,60 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 49 954,20 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 105 148,00 Kč 105 148,00 Kč

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

dodávky tepla 351 151,72 Kč 0,00 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 10 298,00 Kč 6 111,94 Kč

Jm plynárenská, a. s., IČ 49970607, 
Plynárenská 1,Brno 657 02 zapsaná 
v OR vedeném KS v Brně B/1246

plyn 177 843,27 Kč 177 843,27 Kč

Veletrhy Brno, a. s., IČ 25582518, 
Výstaviště 1,Brno 647 00 zapsána 
v OR vedené KS v Brně B/3137

el. energie 297 278,40 Kč 72 894,50 Kč

Celkem  3 406 792,49 Kč 1 031 507,44 Kč
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ZPRÁVA AUDITORA

ZPRÁVA O ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

Ověřili jsme přiloženou řádnou účetní závěrku společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, IČ: 255 12 285, sídlem Brno, 
Barvířská 5, okres Brno - město, PSČ 602 00, právní forma společnosti: akciová společnost, tj. rozvahu k rozvahovému dni 31.12.2006, 
výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích za účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 a přílohu 
k této účetní závěrce, včetně popisu použitých významných účetních metod. Hlavním předmětem podnikání společnosti je montáž, opravy 
a revize vyhrazených elektrických zařízení, který zahrnuje především správu a provoz soustav veřejného osvětlení a kolektorové sítě.

ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU ÚČETNÍ JEDNOTKY ZA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy zodpovídá statutární orgán výše uvedené společnosti. 
Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby 
neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci 
přiměřené účetní odhady.

ODPOVĚDNOST AUDITORA

Naším úkolem je vydat na základě provedeného 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 auditorů České republiky. 
V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že 
účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní 
závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti 
způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení 
a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti 
vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti odhadů provedených vedením 
účetní jednotky i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádřeni našeho výroku.

VÝROK AUDITORA

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Technické sítě Brno, 
akciová společnost k 31.12.2006, nákladů, výnosů, výsledků jejího hospodaření a peněžních toků za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 
v souladu s českými účetními předpisy.

Výroční zpráva nebyla k datu vydání auditorské zprávy předložena. Dle smluvního ujednání budou údaje uvedené ve výroční zprávě ověřeny 
samostatně a na základě jejich ověření bude vydána samostatná auditorská zpráva.

Ověřili jsme také účetní závěrku společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost k 31.12.2005 a naše zpráva ze dne 20.3.2006 
obsahovala výrok bez výhrad.

V Brně dne 29.3.2007
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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a. s. ZA ROK 2006

Dozorčí rada akciové společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost pracovala v roce 2006 ve složení:

Předseda dozorčí rady Mgr. Martin Soukup, místopředseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Vích, CSc. 
a členové dozorčí rady paní Mgr. Květuše Doležalová, Ing. Pavel Březa, pan Marek Doležal, pan Dušan Piják.

Rada města Brna rozhodla s účinností od 9.11.2006 o novém složení členů představenstva akciové společnosti Technické sítě Brno takto: 
předseda Bc. Miloslav Humpolíček, místopředseda PhDr. Kateřina Dubská, Bc. Michal Chládek, Ing. Vít Beran, JUDr. Jiří Oliva. 

Rada města Brna rozhodla s účinností od 9.1.2007 o novém složení dozorčí rady akciové společnosti Technické sítě Brno takto: 
předseda Ing. Josef Burda, místopředseda Ing. Pavel Březa, paní Naděžda Dušová, pan Radomír Vavrouch, pan Dušan Piják, pan Marek Doležal.

Ve sledovaném období se dozorčí rada zaměřila na kontrolu hospodaření společnosti a přezkum řádné 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 výkon a působení představenstva akciové společnosti 
Technické sítě Brno.

Se svými závěry a doporučeními seznamovala dozorčí rada představenstvo společnosti a valnou hromadu společnosti.
Dozorčí rada v uplynulém období byla v pravidelném kontaktu s generálním ředitelem společnosti.

Dozorčí rada na svém řádném zasedání dne 18.04.2007 vzala na vědomí zprávu nezávislého auditora a na základě předložených dokladů 
doporučuje valné hromadě schválit:

- roční účetní závěrku akciové společnosti za rok 2006,

- návrh na rozdělení zisku akciové společnosti za rok 2006,

- zprávu o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou a mezi propojenými osobami za rok 2006.

V Brně dne 18.4.2007

Ing. Josef Burda
předseda dozorčí rady



16
TABULKOVÁ ČÁST

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31.12.2006 (tis. Kč)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY r. 2006 r. 2005
I.  Tržby za prodej zboží 3 465 836
A.   Náklady vynaložené na prodané zboží     2 904 204
+    Obchodní marže               561 633
II.   Výkony                   252 627 205 527
  1.  Tržby za prodej vlast. výrobků a služeb   244 395 188 895
  2.  Změna stavu zásob vlastní činnosti     
  3.  Aktivace                  8 232 16 632
B.   Výkonová spotřeba              154 113 124 781
B.1.  Spotřeba materiálu a energie        49 269 51 998
  2.  Služby                   104 844 72 784
  +   Přidaná hodnota               99 075 81 379
C.   Osobní náklady               39 129 31 844
C.1.  Mzdové náklady               27 571 22 281
  2.  Odměny členům orgánů společnosti a družst.  984 983
  3.  Náklady na sociální zabezpečení       9 674 7 735
  4.  Sociální náklady              901 846
D.   Daně a poplatky               168 141
E.   Odpisy dlouh. nehmot. a hmot. majetku    47 286 41 729
III.  Tržby z prodeje dlouh. majet. a materiálu  1 582 4 103
III.1. Tržby z prodeje dlouhod. majetku      674 1 669
  2. Tržby z prodeje materiálu          908 2 435
F.   Zůst. cena prodaného dlouh. majet. a mater.  1 216 2 181
F.1.  Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku   600 134
  2.  Prodaný materál               616 2 046
G.   Změna stavu rezerv a opr. pol., komp. nákl. 6 071 -53
IV.   Ostatní provozní výnosy           10 247 8 619
H.   Ostatní provozní náklady          1 420 783
V.   Převod provozních výnosů          
I.   Převod provozních nákladů          
*    Provozní výsledek hospodaření        15 615 17 476
X.   Výnosové úroky               366 16
N.   Nákladové úroky               10 726 8 662
XI.   Ostatní finanční výnosy           7 494 7 199
O.   Ostatní finanční náklady          3 102 2 666
XII.  Převod finančních výnosů          
P.   Převod finančních nákladů          
*    Finanční výsledek hospodaření        -5 968 -4 114
Q.   Daň z příjmů za běžnou činnost       
Q.1.  - splatná                 
  2.  - odložená                 
**   Výsledek hospodaření za běžnou činnost   9 647 13 362
XIII.  Mimořádné výnosy              1 877 1 211
R.   Mimořádné náklady              
S.   Daň z příjmů z mimořádné činnosti      
S.1.  - splatná                  
  2.  - odložená                 
*    Mimořádný výsledek hospodaření       1 877 1 211
T.   Převod podílu na výsl. hosp. společníkům  
***   Výsledek hospodaření za účetní obd. (+ -)  11 524 14 574



ROZVAHOVÁ DATA - AKTIVA 2006 2005
Brutto Korekce Netto Netto

a b 1 2 3 4
AKTIVA CELKEM                2 077 247 222 902 1 854 345 1 783 218

A.   Pohledávky za upsaný základní kapitál    
B.   Dlouhodobý majetek             1 976 487 215 712 1 760 775 1 726 053
B.I.  Dlouhodobý nehmotný majetek         5 930 4 026 1 904 2 492
B.I.1. Zřizovací výdaje              
   2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje     
   3. Software                  3 613 3 352 261 429
   4. Ocenitelná práva              2 318 674 1 643 2 063
   5. Goodwill                  
   6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek      
   7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek   
   8. Poskytnuté zálohy na dlouh. nehm. majetek  
B.II.  Dlouhodobý hmotný majetek          1 970 557 211 686 1 758 871 1 723 561
B.II.1 Pozemky                   5 747 5 747 2 455
   2. Stavby                   1 777 108 173 526 1 603 582 1 512 306
   3. Sam. movité věci a soubory movitých věcí  166 855 38 159 128 696 103 084
   7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek    2 930 2 930 83 788
   8. Poskytnuté zálohy na dlouh. hmot. majetek  17 916 17 916 21 928
   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                99 868 7 190 92 678 56 609
C.I.  Zásoby                   18 228 6 386 11 843 23 848
C.I.1. Materiál 18 228 6 386 11 843 23 848
C.II.  Dlouhodobé pohledávky 866 866 435
C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 866 866 435
   2. Pohledávky za ovlád. a řízenými osobami
   5. Dohadné účty aktivní
   6. Jiné pohledávky
   7. Odložená daňová pohledávka
C.III. Krátkodobé pohledávky 33 484 804 32 680 22 274
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 20 868 804 20 064 16 067
   6. Stát - daňové pohledávky 3 503 3 503 2 022
   7. Ostatní poskytnuté zálohy 7 019 7 019 3 609
   8. Dohadné účty aktivní 1 614 1 614
   9. Jiné pohledávky 480 480 575
C.IV  Krátkodobý finanční majetek 47 289 47 289 10 053
C.IV.1 Peníze 43 43 65
   2. Účty v bankách 47 246 47 246 9 987

Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv 892 892 556
D.I.  Časové rozlišení 892 892 556
D.I.1  Náklady příštích období 799 799 511
   2. Komplexní náklady příštích období
   3. Příjmy příštích období 92 92 45
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Označení ROZVAHOVÁ DATA - PASIVA 2006 2005
a b 1 2

 PASIVA CELKEM                               1 854 345 1 783 218
A.       Vlastní kapitál                             1 523 305 1 512 378
A.I.     Základní kapitál                            1 476 145 1 476 145
A.I.1.   Základní kapitál                            1 476 145 1 472 145
    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    2 355 1 646
A.III.1.  Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond      2 162 1 433
      2.  Statutární a ostatní fondy                  193 213
A.IV.    Výsledek hospodaření minulých let           33 381 20 114
A.IV.1.  Nerozdělený zisk minulých let               33 381 20 114
      2.  Neuhrazená ztráta minulých let              
A.V.    Výsledek hospodaření běžného úč. období +/-   11 524 14 574
B.       Cizí zdroje                                 327 914 269 403
B.I.     Rezervy                                     
B.I.1.   Rezervy podle zvl. právních předpisů        
    3.   Rezerva na daň z příjmů                     
    4.   Ostatní rezervy                             
B.II.    Dlouhodobé závazky                          5 246 5 598
B.II.1.  Závazky z obchodních vztahů                 145 151
     5.  Dlouhodobé přijaté zálohy                   5 101 5 447
     8.  Dohadné účty pasivní                        
     9.  Jiné závazky                                
    10.  Odložený daňový závazek                     
B.III.   Krátkodobé závazky                          64 471 28 465
B.III.1.  Závazky z obchodních vztahů                 46 345 20 796
      2.  Závazky k ovládaným a řízeným osobám        
      5.  Závazky k zaměstnancům                      2 918 1 511
      6.  Závazky ze soc.  zabezpečení a zdrav. poj.   1 975 897
      7.  Stát - daňové závazky a dotace              845 263
      8.  Krátkodobé přijaté zálohy                   64 178
      9.  Vydané dluhopisy                            
     10.  Dohadné účty pasivní                        12 323 4 820
     11.  Jiné závazky                                
B.IV.    Bankovní úvěry a výpomoci                   258 197 235 341
B.IV.1.  Bankovní úvěry dlouhodobé                   258 197 235 341
     2.  Krátkodobé bankovní úvěry                   
     3.  Krátkodobé finanční výpomoci                
C.       Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv       3 126 1 437
C.I.     Časové rozlišení                            3 126 1 437
C.I.1.   Výdaje příštích období                      950 79
     2.  Výnosy příštích období                      2 176 1 358



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH - cash flow (tis. Kč)

PENĚŽNÍ TOKY - CASH FLOW skutečnost v období
označení rok> 2006 2005
a b
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 10 053 3 339
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti
Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 11 524 14 574
A.1. Úpravy o nepeněžní operace 63 707 49 725
A.1.1 Odpisy stálých a oběžných aktiv, umořování oceň. rozdílů k maj. a goodwillu 47 286 41 809
A.1.2 Změna stavu opr. pol., rezerv a přech. účtů 6 135 805
A.1.3 Zisk (-) / ztráta (+) z prodeje stálých aktiv -74 -1 535
A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 0
A.1.5 Vyúčtované nákladové úroky (+) s vyj. kapital., vyúčt. výnosové úroky(-) 10 360 8 646
A.1.6 Úpravy o ostat.nepeněžní operace 0
A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami provozního kapitálu 

a mimořádnými položkami
75 231 64 299

A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 32 520 -1 329
A.2.1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) a. ú. čas rozlišení a dohad. ú. aktiv. -11 046 -2 844
A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) p. ú. čas. rozl. a doh. ú. pasiv 37 695 -11 646
A.2.3 Změna stavu zásob (+/-) 5 871 13 161
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
107 751 62 970

A.3 Vyplacené úroky s výjímkou kapitalizovaných úroků (-) -10 726 8 662
A.4 Přijaté úroky (+) 366 16
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 97 391 71 648
Peněžní toky z investiční činnosti
B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -82 608 -398 062
B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 674 1 669
B.3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -81 934 -396 393
Peněžní toky z finančních činností
C.1. Dopady změn dlouhodobých, příp. krátkod. závazků z oblasti fin. činnosti na PP a peněžní ekv. 22 527 29 952
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv. -748 301 507
C.2.1 Zvýšení PP a peněžních ekv. z titulu zvýšení zákl. kapitálu, emis. ážia, RF, vč. záloh na zvýšení (+) -729 301 689
C.2.2 Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) 0
C.2.3 Další vklady peněžních prostř. společníků a akcionářů (+) 0
C.2.4 Úhrada ztráty společníky (+) 0
C.2.5 Přímé platby na vrub fondů (-) -19 -182
C.2.6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vč. zapl. srážkové daně (-) 0
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 21 779 331 459
F. Čisté zvýšení, respektive snížení peněžních prostředků 37 236 6 714
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 47 289 10 053
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NÁVRH NA POUŽITÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ROKU 2006

Představenstvo společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost projednalo účetní závěrku společnosti za rok 2006 a rozhodlo takto:

Představenstvo schvaluje dosažený výsledek hospodaření společnosti za rok 2006 ve výši 11 524 tis. Kč (zisk). Uvedená hodnota odpovídá 
hodnotě v účetní závěrce, ověřené auditorem.
Představenstvo navrhuje Radě Statutárního města Brna při výkonu působnosti valné hromady schválit dále uvedený způsob použití 
(rozdělení) výsledku hospodaření roku 2006 a další operace, týkající se vlastního kapitálu společnosti.

Rok 2006 stav před rozdělením HV rozdělení výsledku hospodaření stav po rozdělení HV
Hospodářský výsledek před zdaněním 11 524 0 0
Daň z příjmů 0 0 0
Hospodářský výsledek po zdanění 11 524 0 0
Rezervní fond 0 576 576
Sociální fond 0 1 000 1 000
Ostatní fondy 0 0 0
Tantiémy 0 350 350
Nerozdělený zisk minulých let 0 9 598 9 598

v tis. Kč

V Brně dne 6.4.2007

Za představenstvo společnosti

Bc. Miloslav Humpolíček
předseda představenstva

PhDr. Kateřina Dubská
místopředsedkyně představenstva
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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. 2006, nám nejsou známy.

Nedílnou součástí výroční zprávy je příloha k roční účetní závěrce.

V Brně dne 25.4.2007

Mgr. Michal Čoupek
generální ředitel
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY A ZPRÁVY O VZTAZÍCH

určená akcionářům a statutárnímu orgánu společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost

Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, IČ:255 12 285, sídlem Barvířská 5, 602 00 Brno, 
k rozvahovému dni 31.12.2006 za účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 s účetní závěrkou, která je nedílnou součástí této výroční zprávy. 
Hlavním předmětem podnikání společnosti je montáž, opravy, revize vyhrazených elektrických zařízení. Za sestavení účetní závěrky a za 
správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán výše uvedené společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření 
výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České 
republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené 
ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, 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 29.3.2007 vydali auditorskou zprávu, která obsahuje výrok bez výhrad. Tato zpráva nezávislého auditora 
je součástí výroční zprávy na straně 12.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, k 31.12.2006 ve všech 
významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených v přiložené zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Technické sítě Brno, 
akciová společnost, IČ:255 12 285, sídlem Barvířská 5, 602 00 Brno, k rozvahovému dni 31.12.2006 za účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006. 
Za sestavení této zprávy, její úplnost a správnost, je zodpovědný statutární orgán 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 s Mezinárodními auditorskými standardy vztahujícími se k prověrce a souvisejícími aplikačními doložkami 
Komory auditorů České republiky.

Tyto standardy vyžadují, 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 poskytuje 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 31.12.2006.

V Brně dne 4.5.2007
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