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01
Základní identifikační údaje

Obchodní firma:			

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
Obchodní rejstřík:			
					

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 2500

Základní kapitál:			

1 592 145 000 Kč

Osoby podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu:
					Statutární město Brno
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Profil společnosti a předmět podnikání

Technické sítě Brno, akciová společnost (dále také TSB, a.s.), vznikla v roce 1998. Jejím zakladatelem a jediným
akcionářem je statutární město Brno.

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ:
PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ
PROVÁDĚNÍ STAVEB, JEJICH ZMĚN A ODSTRANĚNÍ
MONTÁŽ, OPRAVY, REVIZE A ZKOUŠKY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
ZÁMEČNICTVÍ, NÁSTROJÁŘSTVÍ
VÝROBA, OBCHOD A SLUŽBY NEUVEDENÉ V PŘÍLOHÁCH 1 AŽ 3 ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA
VÝROBA, INSTALACE, OPRAVY ELEKTRICKÝCH STROJŮ A PŘÍSTROJŮ, ELEKTRONICKÝCH
A TELEKOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
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Orgány společnosti

Orgány společnosti:
Valná hromada
Představenstvo
Dozorčí rada
Generální ředitel

Rada města Brna jako výkonný orgán statutárního města Brna, které je jediným akcionářem
společnosti, rozhoduje v působnosti valné hromady.
Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které zastupuje společnost v plném
rozsahu.
Předseda představenstva		
JUDr. Michal Chládek
Místopředseda představenstva
Bc. Miloslav Humpolíček
Členové představenstva		
Bc. Marie Paděrová
				Ing. Karel Doležal
				Jiří Sedláček

Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada, která dohlíží na výkon působnosti
představenstva a podnikatelskou činnost společnosti.
do 29. 2. 2012 ve složení
předseda dozorčí rady		
Ing. Pavel Březa
místopředseda dozorčí rady
JUDr. Robert Kerndl
členové dozorčí rady		
Mgr. Zdeňka Tůmová
				Dipl.-Kfm. Dalimil Ospalý
				Dušan Piják
				Jaroslav Telecký
do 17. 4. 2012 ve složení
předseda dozorčí rady		
Ing. Pavel Březa
místopředseda dozorčí rady
JUDr. Robert Kerndl
členové dozorčí rady		
Mgr. Zdeňka Tůmová
				Dušan Piják
				Jaroslav Telecký
od 18. 4. 2012 ve složení
předseda dozorčí rady		
Ing. Pavel Březa
místopředseda dozorčí rady
JUDr. Robert Kerndl
členové dozorčí rady		
JUDr. Ludmila Gregorová
				Mgr. Zdeňka Tůmová
				Dušan Piják
				Jaroslav Telecký

Generální ředitel			
Provozně-technický ředitel		
Pověřená vedením ( řízením )
ekonomického úseku		

Ing. Jaromír Machálek
Ing. Josef Šaroun
Jaroslava Šmídová
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Zpráva předsedy představenstva
o podnikatelské činnosti

Vážení akcionáři, vážení spolupracovníci, vážení obchodní partneři,
do Vašich rukou se dostává výroční zpráva Technických sítí Brno, akciová společnost, za rok 2012, který byl
pro společnost rokem úspěšným. Výroční zpráva obsahuje všechny důležité a podrobné informace o činnostech
společnosti, výsledcích hospodaření, stavu majetku a vztazích mezi akciovou společností Technické sítě Brno
a statutárním městem Brnem včetně vztahů s právními subjekty, jejichž zřizovatelem, společníkem nebo většinovým
vlastníkem statutární město Brno je.
Společnost Technické sítě Brno v roce 2012 v souladu se záměrem zřizovatele poskytovala kvalitní služby převážně
v oblasti zajišťování provozu a údržby veřejného a slavnostního osvětlení, kolektorové sítě a datových sítí města
Brna. Kromě těchto činností se realizovala řada investičních a provozních projektů, které umožnily další zvýšení
úrovně poskytovaných služeb a současně v rámci přijaté celofiremní strategie také racionální využití všech zdrojů.
Prioritou bylo zajištění úspor finančních prostředků v oblasti provozních nákladů.
Základní a nosné činnosti společnosti byly doplněny výjimečnými aktivitami. V květnu 2012 se podařilo zpřístupnit
první část prohlídkové trasy v sekundárním kolektoru a nabídnout tak veřejnosti zajímavou a neobvyklou exkurzi
do chodeb pod centrální částí města Brna. Závěr roku patřil účasti při pořádání „Brněnských Vánoc 2012“. Technické
sítě Brno, akciová společnost, se staly garantem vánoční výzdoby ulic, byly instalovány světelné vánoční motivy,
vstupní brány a zajištěna světlená výzdoba vánočních stromů.
Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval všem zaměstnancům, kteří se svou každodenní intenzivní a náročnou
prací s profesionálním přístupem podílejí na dosažených firemních výsledcích. Zajištěním nejen standardních
činností firmy, ale i specifických projektů přispívají k přeměně Technických sítí Brno v moderní konkurenceschopnou společnost.
Děkuji členům představenstva, dozorčí rady a v neposlední řadě také představitelům statutárního města Brna
za vytvoření podmínek pro úspěšné splnění stanovených cílů a podporu záměrů přinášejících rozvoj společnosti.

JUDr. Michal Chládek
předseda představenstva

7

8

05

Slovo generálního ředitele

Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové,
dovolte mi, abych Vám předložil informaci o činnosti akciové společnosti Technické sítě Brno v roce 2012. V uplynulých
dvanácti měsících jsme se snažili naplňovat cíle stanovené novým vedením společnosti v předchozím roce. Jsem
rád, že mohu konstatovat, že rok 2012 byl z tohoto pohledu úspěšný. Podařilo se uskutečnit většinu plánovaných
investičních a provozních projektů, které přinesly zkvalitnění poskytovaných služeb a v době zvyšujících se nákladů
také tolik potřebné úspory finančních prostředků.
V oblasti správy, údržby a obnovy veřejného osvětlení jsme uskutečnili dvě etapy obnovy stožárů v ulicích statutárního města Brna, stožáry dostaly nové nátěry, byly provedeny revize elektrických zařízení jednotlivých částí
veřejného osvětlení, a to včetně osvětlení podchodů a slavnostního osvětlení, a realizovány zemní a stavební práce
související s opravami. Podařilo se zajistit opravu slavnostního osvětlení hradu Špilberk a práce úspěšně v listopadu
dokončit.
V rámci správy kolektorové sítě města Brna odstartovala první etapou sanace primárního kolektoru v úseku TG0
– šachty Š1, proběhly stavební práce za účelem odvětrání vodorovné i svislé části kolektoru v ulici Jánské a byla
opravena jámová tůně šachty Š10 primárního kolektoru. Dokončili jsme revitalizaci řídícího systému kolektorové
sítě a zajistili optické propojení kolektorových dispečinků.
Další významnou činností společnosti se stalo poskytování služeb v oblasti správy a servisu datového centra,
zajišťování provozu na přenosových trasách páteřní sítě a aktivních prvcích optické sítě informačního systému města
Brna a poskytování služeb pro zajištění provozu na trasách propojení poboček Knihovny Jiřího Mahena. V loňském
roce byly zahájeny práce na dokončení digitální evidence stožárů veřejného osvětlení a proběhly revitalizační práce
systému v serverovně.
Nad rámec činností svěřených společnosti zřizovatelem jsme podle projektů zlepšili stav majetku společnosti
a pracovního prostředí. Jde především o rekonstrukci střechy objektu Barvířská, úpravy kuchyněk a stavební úpravy
v objektu Křenová, kde přestavbou původního dispečinku vzniklo nové zázemí pro mistry VO a vedení skladu.
Společnost v prosinci 2012 v rámci recertifikačního auditu obhájila udělení certifikátů systému managementu kvality
dle ČSN EN ISO 9001:2001 a systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 a úspěšně
pokračovala v plnění úkolů stanovených při přijetí celofiremní strategie.
Na následujících stránkách výroční zprávy najdete podrobnější informace o aktivitách, činnosti, hospodaření
a vztazích společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, v roce 2012.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval zástupcům města Brna, představenstvu společnosti, dozorčí radě a zaměstnancům, kteří se společně podíleli na realizaci náročných úkolů a podporou záměrů vedení společnosti vytvořili
podmínky pro jejich splnění.

Ing. Jaromír Machálek
generální ředitel
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Přehled hlavních aktivit společnosti

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Veřejné osvětlení pro statutární město Brno zajišťuje společnost Technické sítě Brno od roku 1993. Formou
přenesené správy zabezpečuje pro město včetně kompletní údržby celé sítě veřejného osvětlení souhrn všech
činností správních, řídících i plánovacích a činnosti investorské zaměřené na výstavbu. V loňském roce společnost
provozovala a zajišťovala servis více než třiceti devíti tisíc světelných míst veřejného i slavnostního osvětlení.
Kvalitu a provozní stav tohoto oboru veřejně prospěšných služeb určují technické normy a „Městské standardy
pro veřejné osvětlení“ města Brna. Funkční a bezporuchové veřejné osvětlení (dále také VO) jako v současnosti
nepostradatelná součást životního prostředí napomáhá k lepšímu zajištění bezpečnosti osob, silničního provozu,
ale i k ochraně veřejného a soukromého majetku. Tam, kde je dosaženo jeho určených kvantitativních i kvalitativních
parametrů, prokazatelně klesá počet vandalských útoků, krádeží aut, ale i okrádání osob a celkově se snižuje
kriminalita v ulicích. Správně rozmístěné, udržované a kvalitně vybudované veřejné osvětlení umožňuje obyvatelům
a návštěvníkům Brna dobrou orientaci a ovlivňuje jejich vnímání okolí, zvýrazňuje historické i moderní architektonické
hodnoty města a jeho bohatství.
Rok 2012 v číslech:
Provozujeme 39 638 ks světelných míst, z toho je 39 229 světelných míst veřejného osvětlení ulic a 409 světelných
míst slavnostního osvětlení kulturních památek a významných budov v Brně. Roční spotřeba elektrické energie
na provoz VO a S0 činí cca 16 500 MWh. Průměrný příkon VO pod 100 W/1 světelný bod, v našem případě 97 W/1
světelný bod, řadí statutární město Brno k energeticky nejúspornějším městům v České republice. Dosažená
průměrná nesvítivost ve městě Brně v roce 2012 byla cca 0,47 %, což se také vymyká běžným standardům, v jiných
srovnatelných městech se průměrná hranice nesvítivosti pohybuje v rozmezí 3 - 4 %.
Pro ovládání veřejného a slavnostního osvětlení je ve městě Brně instalováno celkem 458 zapínacích (elektroměrových)
rozváděčů. Pomocí časových spínačů je ovládáno 29 z nich, 429 rozváděčů je dálkově ovládáno pomocí radiodatové
sítě. Z tohoto počtu je 100 rozváděčů vybaveno regulátory napětí, jejichž výsledkem je cca 26 % úspora elektrické
energie v dané oblasti.
V roce 2012 bylo v rámci pravidelné údržby VO rozšířeno měření koroze a statiky stožárů, a to pomocí „Rochovy“
metody v rozsahu 365 ks. Na základě těchto měření a následkem pojistných událostí bylo vyměněno 79ks stožárů
VO. V rámci pravidelné údržby odstranili pracovníci naší společnosti 3300 poruch na zařízení VO. Pro zlepšení
průběžného stavu rozvodné sítě VO byly provedeny preventivní prohlídky v 60 oblastech zapínacích rozváděčů,
v počtu cca 5 700 stožárů VO a byly zajištěny periodické revize v 63 oblastech zapínacích rozváděčů.
Dále bylo v rámci obnovy VO vyměněno 15 955 m kabelového vedení, 321 zkorodovaných stožárů a 24 pojistkových
(rozpínacích) rozváděčů. Výrazná část výměny VO probíhala v městských částech v koordinaci s Brněnskými
komunikacemi a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi. Obnova byla složena z 29 staveb rozčleněných
do jednotlivých lokalit.
Je nutno upozornit na skutečnost, že dokončením této etapy by nastartovaný proces výměny veřejného osvětlení
ve statutárním městě Brně neměl být ukončen. S ohledem na stáří rozvodné sítě VO je nezbytné do budoucna
každoročně zajistit určité množství finančních prostředků nad rámec běžné údržby na průběžnou obnovu VO,
zejména korozí zasažených stožárů. Dodržení kvality veřejného osvětlení je nutno chápat jako stále se rozvíjející
proces, směřující k co nejmenšímu počtu poruch, rychlosti jejich odstraňování a modernizaci sítě veřejného osvětlení
v rámci obnovy, s vazbou na ekonomiku celého systému.
Technické sítě Brno, akciová společnost, zajišťují prostřednictvím vyjádření k projektové dokumentaci, technickým
dozorem stavby a v neposlední míře technickou prohlídkou rekonstruovaného osvětlení to, že nově realizované
zařízení odpovídá aktuálním Českým technickým normám a „Městským standardům pro veřejné osvětlení“ města
Brna.
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Přehled hlavních aktivit společnosti

KOLEKTOROVÁ SÍŤ MĚSTA BRNA
Jednou ze základních činností akciové společnosti Technické sítě Brno je zajištění údržby a provozu kolektorové sítě.
Její větší část byla do majetku TSB, a.s., vložena jediným akcionářem společnosti při jejím založení. Zbývající část
kolektorové sítě zůstává v majetku statutárního města Brna a TSB, a.s., rovněž provádí její správu a údržbu.
Kolektorová síť se skládá ze staveb primárního a sekundárního kolektoru, které se liší nejen hloubkou uložení,
ale i způsobem využití.
Vstupem do kolektoru jsou nadzemní objekty, které se využívají rovněž k umístění technologií. V primárním kolektoru,
který vede zhruba 30 metrů pod povrchem, jsou umístěny liniové stavby tranzitních rozvodů sítí technického vybavení
na větší vzdálenosti. Sekundární kolektory jsou umístěny v historickém jádru města a nacházejí se v hloubce
cca 5 metrů. Na rozdíl od primárních jsou sekundární kolektory považovány za distribuční soustavu, která slouží
k rozvodu sítí technického vybavení do jednotlivých objektů na povrchu.
Samostatnou skupinou jsou pak sídlištní kolektory umístěné na sídlištích Vinohrady a Kamenný vrch a v ulici
Kubíkova. Slouží k rozvedení inženýrských sítí do bytových domů na těchto sídlištích.
Svým strategickým umístěním kolektory umožňují:
- snadné zajištění kontroly, údržby nebo opravy inženýrských sítí, a tím nejen snižování nákladů na provádění jejich
oprav, ale také významné zvyšování jejich životnosti,
- možnost stanovit promptně místo a příčinu případné poruchy,
- při opravách minimalizovat dobu přerušení energetického zásobování,
- výrazně omezit negativní vliv výkopových prací na životní prostředí a z něj vyplývající minimalizaci dopravního
omezení,
- provádět pokládku a opravy kdykoliv bez ohledu na počasí, denní i noční dobu.
V uplynulém roce naše společnost provozovala 21 536 m podzemních kolektorů, z toho 17 722 m vlastních a 3 814 m
v obstarání. V kolektorech jsme se v roce 2012 zaměřili především na tyto oblasti:
- v sídlištním kolektoru jsme provedli dílčí opravy betonových konstrukcí,
- byly zpracovány projektové dokumentace na opravu nadzemních objektů kolektoru,
- zahájili jsme sanaci stavebních a ocelových konstrukcí v části primárního kolektoru,
- byla provedena oprava jámové tůně na šachtě Š10 a oprava čelby v šachtě VŠ1,
- vlastními kapacitami jsme pokračovali v realizaci nátěrů nadzemních objektů sídlištních kolektorů a ocelových
konstrukcí sekundárního kolektoru,
- bylo realizováno optické propojení podružných dispečinků sídlištních kolektorů s centrálním dispečinkem,
- spustili jsme projekt Brněnské technické podzemí, který zpřístupňuje kolektory veřejnosti,
- prováděli jsme inženýrskou činnost a výkon technického dozoru při realizaci stavebně historického průzkumu
města Brna,
- zajišťovali jsme obstarání sanovaných historických podzemních prostor a zajišťujeme zpřístupnění těchto
podzemních objektů v rámci prohlídek pro veřejnost,
- po celý rok jsme vykonávali správu multifunkčního hodinového stroje na náměstí Svobody, včetně zajištění
průběžného servisu a řešení provozních stavů,
- v rámci projektu Brněnské Vánoce jsme zajišťovali montáž zoo koutku a přístřešků, včetně provádění oprav stánků
po dobu provozu tržiště.
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Přehled hlavních aktivit společnosti

STŘEDISKO IT
Jednou z hlavních činností střediska je servis a správa datových sítí pro statutární město Brno. V této oblasti zajišťuje
naše společnost kompletní servis komunikační infrastruktury, který zahrnuje optickou a metalickou kabeláž, aktivní
prvky, zabezpečovací systémy, záložní napájení, klimatizaci a další technologie v jednotlivých serverovnách a datových
centrech Magistrátu města Brna. Jedná se zejména o páteřní optické trasy a aktivní prvky, jejichž postupná obnova
umožnila zvýšení přenosové rychlosti z 1 Gb/s na 10 Gb/s.
Další činností je poskytování služeb datového centra pro SMB. Datové centrum se nachází v prostorách TSB, a.s.,
a slouží jako serverovna a datové úložiště Metropolitní sítě města Brna. Středisko IT zajišťuje kompletní servis
a nepřetržitou provozuschopnost tohoto datového centra. V průběhu roku 2012 nedošlo ani k jednomu výpadku
datového centra TSB, a.s.
Středisko IT dále zajišťuje provozování a správu geografického informačního systému (GIS). Jsou v něm uloženy
informace o stavu veřejného osvětlení, kolektorové sítě, reklamních zařízení a optických tras. Takto zpracovaná data
jsou velmi důležitým zdrojem informací pro práci nejen všech ostatních středisek společnosti, ale v neposlední řadě
také pro širokou veřejnost města Brna.
Další důležitou činností je servis a uživatelská podpora veškeré informační a komunikační technologie společnosti
pro všechny zaměstnance.

REKLAMA
Při reklamní činnosti společnost Technické sítě Brno, akciová společnost, využívá vlastní majetek, především
stožáry veřejného osvětlení, k umísťování typizovaných reklamních zařízení vhodných pro realizaci informačních
a naváděcích systémů, imageové reklamy i reklamních kampaní.
Zabezpečuje klientům komplexní reklamní servis v této oblasti, spočívající ve zpracování grafického návrhu, realizaci
grafiky, instalaci reklamních zařízení a následném servisu spojeném s údržbou instalovaných reklamních zařízení
a opravami po poškození vlivem živelných událostí i vandalismu.
TSB, a.s., plní nezanedbatelnou úlohu ve zkvalitňování životního prostředí města Brna jednak sjednocením
používaných reklamních zařízení a dále, ve spolupráci s vedením města Brna, řešením problematiky nepovoleného,
tzv. černého výlepu. Výskyt černého výlepu eliminují jeho aktivním odstraňováním z majetku města a jeho společností.
Výnosy z reklamní činnosti jsou nezbytným doplňkem financování TSB, a.s.
Mediálním partnerstvím společnost napomáhá realizaci charitativních a obecně prospěšných projektů, které by bez
této aktivity obtížně získávaly nutnou podporu obyvatelstva pro zabezpečování realizace potřebných nekomerčních
činností.

BRNĚNSKÉ VÁNOCE
Rada města Brna pověřila akciovou společnost Technické sítě Brno každoročním zajištěním technického vybavení
a osvětlení pro účely a po dobu konání Brněnských Vánoc a současně Turistické informační centrum programovou
a organizační realizací Brněnských Vánoc.
Technické sítě Brno, akciová společnost, zajišťují kromě nákupu nového vánočního osvětlení a přízdob vánočních
stromů také jeho montáž a demontáž, úpravu zoo koutku, montáž a následnou demontáž vánočních stánků
a gastrostánků, montáž, provoz, údržbu a následnou demontáž celého souboru vánočního osvětlení. Novinkou v roce
2012 bylo pořízení vánočního osvětlení a přízdob vánočních stromů na náměstí Svobody a na nádvoří Nové radnice.
I pro Brněnské Vánoce 2012 zůstal zavedený a veřejností pozitivně vnímaný trend předchozích let, to znamená,
že zůstal velmi úspěšný model tzv. vánoční trasy, která organicky propojila historický střed města Brna a osvětlení
v přilehlých lokalitách. Akcent při slavnostním osvětlení byl položen na provázání vánočních trhů v historickém
centru města se zpřístupněným brněnským podzemím.
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ENGINEERING
Na středisku investic a projekce je prováděn soubor činností v oblasti přípravy, projekce a realizace včetně provádění
technického dozoru pro stavby veřejného osvětlení komunikací a slavnostního osvětlení významných kulturních
objektů.
V roce 2012 bylo nosnou činností střediska zajištění obnovy veřejného osvětlení statutárního města Brna, která
proběhla ve dvou etapách. První spočívala v přípravě a realizaci staveb, a to hlavně v koordinaci s Brněnskými
komunikacemi a v nemalé míře i v koordinaci s úřady městských částí města Brna.
Další etapa obnovy byla zaměřena na oblasti a úseky, které byly z provozního hlediska v nejhorším stavu a již
tedy technicky nevyhovující. Celkem bylo zrealizováno 29 vyhotovených projektových dokumentací a vyměněno
321 stožárů VO. Obnovou zařízení, a tedy zlepšením technického stavu, byla zvýšena kvalita poskytovaných služeb.
Pozitivní přínos má generální oprava veřejného osvětlení v oblasti bezpečnosti provozu a nezanedbatelné je také
zlepšení vzhledu lokalit, ve kterých byla obnova provedena.
Souběžně s obnovou veřejného osvětlení byly na středisku investic a projekce prováděny projekční a realizační
práce pro externí zadavatele v oblasti budování veřejného osvětlení statutárního města Brna. Jednalo se především
o řešení požadavků městských částí na doplnění a rozšíření veřejného osvětlení.
Pracovníky správy majetku bylo pro externí zákazníky vyřízeno cca 409 žádostí o vytýčení sítí, 180 žádostí o vyjádření
k nově budovaným zařízením a 1285 žádostí o vyjádření k úpravám stávajících zařízení.
Bylo provedeno 394 kontrol před záhozem u cizích investorů u stávajícího zařízení TSB, a.s., 95 kontrol před záhozem
u nově budovaného zařízení VO.

INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Společnost je od roku 2003 držitelem certifikátu systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2001 a systému řízení
životního prostředí dle ČSN EN ISO 14001:2005.
Koncem roku 2012 proběhl externí audit certifikační společnosti STAVCERT, v jehož průběhu jsme oba certifikáty
obhájili. Audit potvrdil funkčnost obou systémů a jejich neustálé zlepšování. Vysoce byla hodnocena snaha
společnosti o integraci obou systémů, což umožňuje vydávat společnou politiku kvality a environmentálního
managementu, stanovovat společné cíle a programy pro kvalitu a životní prostředí a provádět společné interní audity
pro oba systémy.
Důsledné uplatnění politiky kvality a environmentálního managementu má zásadní význam pro zákazníka
a uspokojování jeho požadavků, pro úspěšný rozvoj společnosti, pro respektování zájmů jediného akcionáře
i zaměstnanců a pro další růst a posilování postavení společnosti na trhu. Všechny tyto cíle a dílčí činnosti
ve společnosti probíhají s ohledem na minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí.

STRATEGIE SPOLEČNOSTI PRO DALŠÍ OBDOBÍ
Rada města Brna v působnosti valné hromady společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost uložila
na R6/070. schůzi konané dne 14. 6. 2012 společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost prověřit možnosti
restrukturalizace společnosti. Společnost následně sestavila zpracovatelský tým a po projednání v představenstvu
předložila na R6/087. schůzi Rady města Brna konané dne 28. 11. 2012 informativní zprávu obsahující Návrh strategií
restrukturalizace společnosti. Rada města Brna na této schůzi jmenovala pracovní skupinu pro vyhodnocení návrhu
strategií, aby pečlivě posoudila každou z variant restrukturalizace i ve vazbě na financování společnosti. Rozhodnutí
Rady města Brna lze očekávat v prvním pololetí roku 2013.
Vedení společnosti bude i v dalším období sledovat veškeré možnosti optimalizace a restrukturalizace společnosti
s ohledem na zvýšení efektivnosti práce a hledání rezerv zaměřených zejména na zlepšování stavu veřejného
osvětlení a kolektorové sítě.
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Struktura nákladů (tis. KČ)

MJ

2012

2011

Index v %
2012/2011

Náklady celkem

tis.Kč

249 697

247 082

101,06

z toho:
Materiál a energie

tis.Kč

59 941

55 898

107,24

Opravy a udržování

tis.Kč

21 411

22 354

95,79

Služby ostatní

tis.Kč

43 429

47 684

91,08

Osobní náklady

tis.Kč

50 841

57 655

88,19

Odpisy

tis.Kč

60 022

60 180

99,74

Ostatní

tis.Kč

14 053

3 311

424,44

Výnosy z běžné činnosti (tis. KČ)

MJ

2012

2011

Index v %
2012/2011

Výnosy celkem

tis.Kč

254 683

253 026

100,66

z toho:
Projekty a engineering

tis.Kč

7 600

5 554

136,84

Veřejné osvětlení

tis.Kč

126 399

124 960

101,16

Reklama

tis.Kč

23 452

24 850

94,38

Kolektory

tis.Kč

47 593

47 754

99,67

Obchod

tis.Kč

1 607

300

535,67

Provoz a servis dat. sítí

tis.Kč

42 224

44 304

95,31

Ostatní

tis.Kč

5 808

5 304

109,51

UDÁLOSTI ZNÁMÉ K DATU VYDÁNÍ TÉTO VÝROČNÍ ZPRÁVY, KTERÉ BY ZÁVAŽNĚJŠÍM
ZPŮSOBEM MOHLY OVLIVNIT HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2013
Bc. Marie Paděrová odstoupila dnem 27.2.2013 z funkce člena představenstva společnosti Technické sítě Brno,
akciová společnost.
JUDr. Robert Kerndl odstoupil dnem 27.2.2013 z funkce člena dozorčí rady společnosti Technické sítě Brno, akciová
společnost.
RMB v působnosti valné hromady společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, zvolila Ing. Roberta Kotziana,
Ph.D., do funkce člena představenstva společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, účinností ode dne
28.2.2013.
RMB v působnosti valné hromady společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, zvolila Bc. Marii Paděrovou
do funkce člena dozorčí rady společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, účinností ode dne 28.2.2013.
Rada města Brna odsouhlasila dne 25.9.2012 na své R6/079. schůzi pod bodem RM6/06020 záměr zvýšení základního
kapitálu a doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit poskytnutí peněžitého vkladu statutárního města Brna
ve výši 1.900.000 Kč za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost.
Zastupitelstvo města Brna dne 9.10.2012 na své Z6/018. schůzi odsouhlasilo záměr zvýšení základního kapitálu
společnosti TSB, a.s., ve výši 1.900.000 Kč.
Dne 31.10.2012 RMB jménem jediného akcionáře v působnosti valné hromady schválila zvýšení základního kapitálu
a pověřila primátora města Brna, aby v tomto duchu vydal rozhodnutí jediného akcionáře. Dne 28.11.2012 byl o tomto
sepsán Notářský zápis, následně byl záměr zvýšení základního kapitálu zapsán do obchodního rejstříku.
Smlouvu o upsání akcie podepsal primátor města Brna dne 21.1.2013 a 31.1.2013 obdržely TSB finanční prostředky
na účet. Dne 28.2.2013 bylo zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku.
Další významné události po datu účetní závěrky nenastaly.

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 2012
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

Obchodní společnosti se 100% majetkovou účastí statutárního města Brna
Brněnské komunikace, a.s., IČ 60733098, Renneská tř. 787/1a, 639 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně,
B/1479
Dopravní podnik města Brna, a.s., IČ 25508881, Hlinky 151, 656 46 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, B/2463
JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a.s., IČ 60741881, Zvonařka 5, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, B/1462
Lesy města Brna, a.s., IČ 60713356, Křížkovského 247, 664 34 Kuřim, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, B/4713
Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s., IČ 60713330, Koliště 7, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS
v Brně, B/5828
Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost, IČ 60713470, Jedovnická 2, 628 00 Brno, zapsaná v OR
vedeném KS v Brně, B/1371
STAREZ - SPORT, a.s., IČ 26932211, Křídlovická 911/34, 603 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, B/4174
Teplárny Brno, a.s., IČ 46347534, Okružní 25, 638 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, B/786

Obchodní společnosti s majetkovou účastí statutárního města Brna menší než 100 %
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IČ 46347275, Hybešova 254/16, 657 33 Brno, zapsaná v OR vedeném KS
v Brně, B/783
Statutární město Brno vlastní 51 % majetkového podílu

KORDIS JMK, a.s., IČ 26298465, Nové sady č.946/30, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, B/6753
Statutární město Brno vlastní 49 % majetkového podílu

Technologický Park Brno, a. s., IČ 48532215, Technická 15, 616 00 Brno, zapsaná v OR vedeném u KS v Brně,
B/1034
Statutární město Brno vlastní 50 % majetkového podílu

Dceřiné společnosti obchodních společností se 100% majetkovou účastí města
ASTV, s.r.o., IČ 27674622, Jedovnická 2, 628 00 Brno, zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, C/50990
SAKO Brno, a.s., vlastní 51% majetkového podílu
TB - služby, s.r.o., IČ 28304314, Janouškova 1a, 613 00 Brno, zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, C/59944
Teplárny Brno, a.s., vlastní 100% majetkového podílu
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PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Centrum dětských odborných zdravotnických služeb Brno, příspěvková organizace, IČ 00345610, Žerotínovo nám.
4/6, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, Pr/7
Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace, IČ 00400921, Zelný trh 294/9, 602 00 Brno, zapsaná
v OR vedeném KS v Brně, Pr/29
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, IČ 70887039, Tábor 2298/22, 616 00 Brno, zapsaná v OR
vedeném KS v Brně, Pr/24
Divadlo Radost, příspěvková organizace, IČ 00489123, Bratislavská 32, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS
v Brně, Pr/32
Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace, IČ 70887055, Foltýnova 1008/21, 635 00 Brno, zapsaná v OR
vedeném KS v Brně, Pr/20
Domov pro seniory Holásecká, příspěvková organizace, IČ 75145189, Holásecká 864/33, 620 00 Brno, zapsaná v OR
vedeném KS v Brně, Pr/1609
Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace, IČ 70887284, Kociánka 1/8, 612 00 Brno, zapsaná v OR
vedeném KS v Brně, Pr/25
Domov pro seniory Koniklecová, příspěvková organizace, IČ 70887047, Koniklecová 442/1, 634 00 Brno, zapsaná
v OR vedeném KS v Brně, Pr/21
Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace, IČ 70887209, Kosmonautů 548/21, 625 00 Brno, zapsaná
v OR vedeném KS v Brně, Pr/26
Domov pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvková organizace, IČ 71155988, Mikuláškovo nám. 706/20, 625 00
Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, Pr/1302
Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace, IČ 70887314, Nopova 128/96, 615 00 Brno, zapsaná v OR
vedeném KS v Brně, Pr/19
Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace, IČ 70887250, Okružní 832/29, 638 00 Brno, zapsaná v OR
vedeném KS v Brně, Pr/22
Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace, IČ 70887233, Podpěrova 501/4, 621 00 Brno, zapsaná v OR
vedeném KS v Brně, Pr/28
Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace, IČ 70887292, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno, zapsaná
v OR vedeném KS v Brně, Pr/27
Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace, IČ 70887276, Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno, zapsaná v
OR vedeném KS v Brně, Pr/23
Dům umění města Brna, příspěvková organizace, IČ 00101486, Malinovského nám. 2, 602 00 Brno, zapsaná v OR
vedeném KS v Brně, Pr/31
Filharmonie Brno, příspěvková organizace, IČ 00094897, Komenského nám. 534/8, 602 00 Brno, zapsaná v OR
vedeném KS v Brně, Pr/16
Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace, IČ 00101443, Kraví Hora 2, 616 00 Brno, zapsaná v OR
vedeném KS v Brně, Pr/17
Chovánek – dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace, IČ 48512486, Vejrostova 1361/8, 635 00 Brno,
zapsaná v OR vedeném KS v Brně, Pr/5
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace, IČ 00101494, Kobližná 4, 601 50 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
Mateřská škola Brno, Štolcova 51, příspěvková organizace, IČ 75003902, Štolcova 51, 618 00 Brno, zapsaná v OR
vedeném v KS v Brně Pr/1119
Mateřská škola Brno, Veslařská 256, příspěvková organizace, IČ 75007843, Veslařská 256, 637 00 Brno, zapsaná
v OR vedeném KS v Brně, Pr/1118
Městské divadlo Brno, příspěvková organizace, IČ 00101397, Lidická 16, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS
v Brně, Pr/35
Muzeum města Brna, příspěvková organizace, IČ 00101427, Špilberk 210/1, 662 24 Brno, zapsaná v OR vedeném
KS v Brně, Pr/34
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Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, IČ 00094820, Dvořákova 11, 657 70 Brno, zapsaná v OR vedeném KS
v Brně, Pr/30
Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace, IČ 48512478, Polní č. 3, 603 00 Brno, zapsaná v OR
vedeném KS v Brně, Pr/13
Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace, IČ 00344648, Zahradníkova 2/8, 602 00 Brno,
zapsaná v OR vedeném KS v Brně, Pr/8
Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace, IČ 62161598, Vídeňská 96, 639 00 Brno, zapsaná v OR
vedeném KS v Brně, Pr/10
Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace, IČ 00101460, Radnická 2-10, 658 78 Brno,
zapsaná v OR vedeném KS v Brně, Pr/18
Úrazová nemocnice v Brně, IČ 00209813, Ponávka 6, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, Pr/1602
Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, IČ 62161521, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno, zapsaná v OR
vedeném KS v Brně, Pr/9
Waldorská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace, IČ 75156237, Plovdivská 8,
616 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, Pr/1607
Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace, IČ 70919682, Čejkovická 10/4339, 628 00 Brno,
zapsaná v OR vedeném KS v Brně, Pr/279
Zoologická zahrada města Brna, příspěvková organizace, IČ 00101451, U zoologické zahrady 46, 635 00 Brno,
zapsaná v OR vedeném KS v Brně, Pr/11
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Zpráva o vztazích mezi ovládanou a ovládající
osobou a mezi propojenými osobami za rok 2012
PŘEHLED O UZAVŘENÝCH SMLOUVÁCH S OSOBOU OVLÁDAJÍCÍ
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 v městě Brně,
č. 57999304 ze dne 28.1.2000, vč. dodatků 1-10
Smlouva o obstarání veřejného a slavnostního osvětlení a staveb kolektorové sítě města Brna, č. 57999305 ze dne
28.1.2000, vč. dodatků č. 1 – 54
Smlouva mandátní k zajištění inženýrské a investorské činnosti na akcích sanace podzemí města Brna,
č. 57989060 ze dne 4.2.1998, vč. dodatků č. 1 – 10
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění správy, údržby, provozu a oprav kolektorové sítě
ve statutárním městě Brně, č. 574941502 ze dne 22.12.2004, vč. dodatků č. 1 - 8
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění oprav kolektorové sítě ve statutárním městě Brně,
č. 57110905113 ze dne 13.12.2011
Smlouva o poskytování služeb datového centra, č. 0053091706092 ze dne 1.10.2009, vč. dodatku č.1 - 2
Smlouva o pronájmu místa v kolektoru, č. 0082090300004 ze dne 16.12.2009
Smlouva o poskytnutí dotací na zajištění technického vybavení a osvětlení pro účely a po dobu konání Brněnských
vánoc 2012, č. 5712093518 ze dne 13.7.2012
Smlouva na servis aktivních prvků, serveroven a datových center, č. 53049070 ze dne 22.7.2004, vč. dodatku č. 1
Smlouva o výpůjčce údajů digitální mapy města Brna, č. 53059011 ze dne 8.3.2005
Smlouva o výpůjčce digitálních dat, č. 57074001 ze dne 16.7.2007
Smlouva o poskytnutí služeb pro zajištění provozu na přenosových trasách páteřní sítě a aktivních prvcích optické
páteřní sítě informačního systému města Brna, č. 53039059 ze dne 28.11.2003
Smlouva o poskytnutí služeb pro zajištění provozu na přenosových trasách propojení KJM,
č. 53069048 ze dne 8.8.2006, vč. dodatků č. 1 - 3
Smlouva o dílo na vybudování optického propojení a dodávky rozváděčů a aktivních prvků pro zajištění provozu
na přenosových trasách propojení KJM, č. 53069047 ze dne 8.8.2006
Smlouva o obstarání dokončených objektů a staveb sanace podzemí, č. 57089222 ze dne 30.4.2008, vč. dodatku
č. 1-2
Smlouva o správě Multifunkčního hodinového stroje, č. 0073101704244 ze dne 30.8.2010, vč. dodatku č.1-2
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, na zajištění opravy
slavnostního osvětlení hradu Špilberk, č. 5712092820 ze dne 17.5.2012
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Zpráva o vztazích mezi ovládanou a ovládající
osobou a mezi propojenými osobami za rok 2012
PŘEHLED O VZTAZÍCH S PROPOJENÝMI OSOBAMI - OVLÁDANÁ OSOBA JE DODAVATELEM
TSB, a.s. je dodavatelem

poskytnutá plnění - účel

Dopravní podnik města Brna, a.s.

pronájem kolektorů

IČ 25508881,Hlinky 151,656 46 Brno,

dodávky elektřiny

bez DPH

saldo k 31.12.2012

298 300,89 Kč

25 862,40 Kč

3 946 749,36 Kč

0,00 Kč

pronájem kolektorů

10 374 626,00 Kč

1 041 837,60 Kč

Brněnské komunikace, a.s.

pronájem kolektorů

539 108,70 Kč

26 773,97 Kč

IČ 60733098, Renneská 1a, 657 68 Brno,

dodávky elektřiny

2 412,00 Kč

0,00 Kč

10 233,33 Kč

12 280,00 Kč

3 165 746,78 Kč

207 026,51 Kč

zapsaná v OR vedeném KS v Brně B/2463
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

práce dle objednávky

IČ 46347275, Hybešova 254/16, 657 80 Brno,

pronájem kolektorů

zapsaná v OR vedeném KS v Brně B/783
Teplárny Brno, a.s.
IČ 46347534, Okružní 25, 638 00 Brno,
zapsaná v OR vedeném KS v Brně B/786

zapsaná v OR vedeného KS v Brně B/1479
Technologický Park Brno, a.s.

reklamní služby

IČ 48532215, Technická 15, 616 00 Brno,
zapsaná v OR vedeného KS v Brně B/1034
Národní divadlo v Brně, příspěvková organizace

osvětlení vánočního stromu

IČ 00094820, Dvořákova 11, 602 00 Brno,
zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/30
Turistické informační centrum města Brna, p.o.

dodávka el.energie

IČ 00101460, Radnická 2-10, 658 78 Brno,

reklamní služby

zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/18

nájem prodejních stánků

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

vytyčování, výměny stožáru

1 798,00 Kč

0,00 Kč

pronájem stožárů

8 262,00 Kč

0,00 Kč

reklamní služby

4 500,00 Kč

0,00 Kč

Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

reklamní služby,

13 973, 28 Kč

0,00 Kč

IČ 00101397, Lidická 16, 602 00 Brno,

prodej energie

reklamní služby

6 901,00 Kč

0,00 Kč

požární dohled

2 012,00 Kč

0,00 Kč

IČ 62161521, Kounicova 1013/16a, 658 93 Brno,
zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/9
Muzeum města Brna, příspěvková organizace
IČ 00101427, Špilberk 210/1, 662 24 Brno,
zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/34
Filharmonie Brno, příspěvková organizace
IČ 00094897,Komenského nám. 534/8
602 00 Brno,
zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/16

zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/35
Pohřební a hřbitovní služby města Brno, a.s.
IČ 60713330, Koliště 7, 247, 602 00 Brno,
zapsaná v OR vedeného KS v Brně B/5828
TB – služby, s.r.o.
IČ 28304314, Janouškova 1a, 613 00 Brno,
zapsaná v OR vedeného KS v Brně C/59944
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Zpráva o vztazích mezi ovládanou a ovládající
osobou a mezi propojenými osobami za rok 2012
PŘEHLED O VZTAZÍCH S PROPOJENÝMI OSOBAMI - OVLÁDANÁ OSOBA JE ODBĚRATELEM
TSB, a.s. je odběratelem

poskytnutá plnění - účel

Dopravní podnik města Brna, a.s.

pronájem reklamních ploch

IČ 25508881, Hlinky 151, 656 46 Brno,

inzerce

bez DPH

saldo k 31.12.2012

1 833 242,00 Kč

591 034,20 Kč

vodné, stočné

391 238,10 Kč

138 280,00 Kč

Teplárny Brno, a.s.

dodávka tepla

650 750,91 Kč

- 265 060,00 Kč

IČ 46347534,Okružní 25, 638 00 Brno,

nájemné

6 300,00 Kč

0,00 Kč

likvidace odpadů

74 356,00 Kč

22 428,68 Kč

36 003,70 Kč

0,00 Kč

23 505,00 Kč

0,00 Kč

el.energie

179 460,00 Kč

215 352,00 Kč

předplatné

12 780,00 Kč

0,00 Kč

předplatné

36 780,00 Kč

0,00 Kč

řezivo

3 302,40 Kč

0,00 Kč

poukaz pro výherce

3 000,00 Kč

0,00 Kč

zapsaná v OR vedeném KS v Brně B/2463
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
IČ 46347275, Hybešova 254/16, 657 80 Brno,
zapsaná v OR vedeném KS v Brně B/783

zapsaná v OR vedeném KS v Brně B/786
Brněnské komunikace, a.s.

služby

IČ 60733098, Renneská 1a, 657 68 Brno,
zapsaná v OR vedeného KS v Brně B/1479
Spalovna a komunální odpady Brno, a.s.
IČ 60713470, Jedovnická 2, 628 00 Brno,
zapsaná v OR vedeného KS v Brně B/1371
Turistické informační centrum města Brna, p.o.

průvodcovské služby,

IČ 00101460, Radnická 2-10, 658 78 Brno,

provize z prodaných

zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/18

vstupenek

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

úprava zeleně

IČ 62161521, Kounicova 1013/16a, 658 93 Brno,
zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/9
Muzeum města Brna, příspěvková organizace
IČ 00101427, Špilberk 210/1, 662 24 Brno,
zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/34
Národní divadlo v Brně, příspěvková organizace
IČ 00094820, Dvořákova 11, 602 00 Brno,
zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/30
Městské divadlo Brno, příspěvková organizace
IČ 00101397, Lidická 16, 602 00 Brno,
zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/35
Lesy města Brna, a.s.
IČ 60713356, Křížkovského 247, 664 34 Kuřim,
zapsaná v OR vedeného KS v Brně B/4713
Lázně města Brna, příspěvková organizace
IČ 00836222, Rašínova 12, 602 00 Brno,
zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/37

JUDr. Michal Chládek
předseda představenstva

Bc. Miloslav Humpolíček
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Zpráva nezávislého auditora
určená akcionáři a statutárnímu orgánu společnosti

Zpráva o účetní závěrce
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, IČ: 255 12 285,
sídlem Barvířská 5, 602 00 Brno, právní forma společnosti: akciová společnost, která se skládá z rozvahy
k 31.12.2012, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2012, přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící
31.12.2012, přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2012 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje
popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti Technické sítě Brno,
akciová společnost jsou uvedeny v bodě 1. přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost je odpovědný za sestavení účetní závěrky,
která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém,
který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti
způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Výrok auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu
výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu
se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, Mezinárodními
auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními
doložkami Komory auditorů české republiky. V souladu
s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické
požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom
získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje
významné (materiální) nesprávnosti.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný
a poctivý obraz aktiv a pasív společností Technické
sítě Brno, akciová společnost k 31.12.2012, nákladů,
výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků
za rok končící 31.12.2012 v souladu s českými účetními
předpisy.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů
k získání důkazních informací o částkách a údajích
zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí
na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik
významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených
v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou.
Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní
kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky
podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení
je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit
se k účinnosti vnitřního kontrolního systému. Audit též
zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod,
přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením
i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
Jsme přesvědčení, že důkazní informace, které
jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ
pro vyjádření našeho výroku.
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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.
V Brně, dne 26. března 2013

Ing. Pavel Průdek

auditor číslo oprávnění KAČR 0240
odpovědný jménem společnosti
za vypracování zprávy,
jednatel společnosti
EKONOFIN s.r.o.
čfslo oprávnění KAČR 497
Brno, Vlhká 14
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Zpráva dozorčí rady

společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, za rok 2012
Dozorčí rada společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost (dále jen TSB), pracovala v tomto složení:
do 29. 2. 2012 ve složení:
předseda dozorčí rady:		
Ing. Pavel Březa
místopředseda dozorčí rady:
JUDr. Robert Kerndl
členové dozorčí rady: 		
Mgr. Zdeňka Tůmová
				Dipl.-Kfm. Dalimil Ospalý
				Dušan Piják
				Jaroslav Telecký
do 17. 4. 2012 ve složení:
předseda dozorčí rady:		
Ing. Pavel Březa
místopředseda dozorčí rady:
JUDr. Robert Kerndl
členové dozorčí rady: 		
Mgr. Zdeňka Tůmová
				Dušan Piják
				Jaroslav Telecký
od 18. 4. 2012 ve složení:
předseda dozorčí rady:		
Ing. Pavel Březa
místopředseda dozorčí rady:
JUDr. Robert Kerndl
členové dozorčí rady: 		
JUDr. Ludmila Gregorová
				Mgr. Zdeňka Tůmová
				Dušan Piják
				Jaroslav Telecký
Kontrolní činnost dozorčí rady byla vykonávána průběžně na všech zasedáních, na kterých se zabývala mj. výsledky
hospodaření TSB a na základě provedených kontrol a zjištění zaujímala stanoviska.
Se svými závěry a doporučeními seznamovala dozorčí rada představenstvo společnosti.
Dozorčí rada byla v uplynulém období v pravidelném kontaktu s generálním ředitelem společnosti a předsedou
představenstva.
Dozorčí rada na svém zasedání dne 12. 4. 2013 vzala na vědomí zprávu nezávislého auditora o roční účetní závěrce
TSB a na základě předložených dokladů doporučuje valné hromadě společnosti TSB schválit:
-roční účetní závěrku TSB za rok 2012,
-návrh na rozdělení zisku TSB za rok 2012,
-zprávu o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou a mezi propojenými osobami za rok 2012.
V Brně dne: 12.4.2013

Ing. Pavel Březa

předseda dozorčí rady
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Ekonomická část

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31.12.2012 (tis. KČ)
I.
Tržby za prodej zboží
A.
Náklady vynaložené na prodané zboží
+
Obchodní marže
II.
Výkony
II. 1.
Tržby za prodej vlast. výrobků a služeb
2.
Změna stavu zásob vlastní činnosti
3.
Aktivace
B.
Výkonová spotřeba
B.1.
Spotřeba materiálu a energie
2.
Služby
+
Přidaná hodnota
C.
Osobní náklady
C.1.
Mzdové náklady
2.
Odměny členům orgánů společnosti a družstev
3.
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
4.
Sociální náklady
D.
Daně a poplatky
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
III.1.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
2.
Tržby z prodeje materiálu
F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
F.1.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
2.
Prodaný materiál
G.
Změna stavu rezerv a oprav. položek v provozní oblasti, komplexní náklady
IV.
Ostatní provozní výnosy
H.
Ostatní provozní náklady
V.
Převod provozních výnosů
I.
Převod provozních nákladů
*
Provozní výsledek hospodaření
X.
Výnosové úroky
N.
Nákladové úroky
XI.
Ostatní finanční výnosy
O.
Ostatní finanční náklady
XII.
Převod finančních výnosů
P.
Převod finančních nákladů
*
Finanční výsledek hospodaření
Q.
Daň z příjmů za běžnou činnost
Q.1.
- splatná
2.
- odložená
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
XIII.
Mimořádné výnosy
R.
Mimořádné náklady
S.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
S.1.
- splatná
2.
- odložená
*
Mimořádný výsledek hospodaření
T.
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+ -)
****
Výsledek hospodaření před zdaněním (+ -)
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r. 2012
1 402
1 387
15
235 083
228 290

r. 2011
181
67
114
233 432
227 762

6 793
124 781
59 941
64 840
110 317
50 841
35 032
1 206
12 529
2 074
293
60 022
343
56
287
10
10

5 670
126 811
55 898
70 913
106 735
57 655
41 614
1 114
13 094
1 833
136
60 180
271
8
263

-9 030
16 097
193

-20 339
17 082
581

24 428
267
3 346
395
1 644

25 875
227
4 566

-4 328
16 210

-6 752
15 013

16 210
3 890
1 096

15 013
4 110
1 834

1 096

1 834

4 986
21 196

5 944
20 957

2 413
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ROZVAHA K 31.12.2012 (TIS. KČ)
ROZVAHOVÁ DATA - AKTIVA
a
A.
B.
B.I.
B.I.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B.II.
B.II.1
2.
3.
7.
8.
9.
B.III.
B.III.1.
3.
C.
C.I.
C.I.1.
C.II.
C.II.1.
2.
6.
7.
8.
C.III.
C.III.1.
6.
7.
8.
9.
C.IV
C.IV.1
2.
D.
D.I.1
2.
3.

b
AKTIVA CELKEM
Pohledávky za upsaný základní kapitál
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Zřizovací výdaje
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Goodwill
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouh. nehm. majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Stavby
Sam. movité věci a soubory movitých věcí
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Brutto
1
2 435 867

r. 2012
Korekce
2
544 412

Netto
3
1 891 455

r. 2011
Netto
4
1 919 512

2 337 695
12 762

537 213
11 504

1 800 482
1 258

1 819 139
1 990

10 568
2 195

9 407
2 098

1 161
97

1 990

2 324 933
9 219
2 052 658
256 672
6 384

525 709

1 799 224
9 219
1 656 272
127 349
6 384

1 817 149
9 219
1 658 021
142 008
7 901

396 386
129 323

Poskytnuté zálohy na dlouh. hmot. majetek
Oceň. rozdíl k nabytému majetku
Dlouhodobý finanční majetek
Podíly v ovlád. a řízených osobách
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Oběžná aktiva
Zásoby
Materiál
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky - ovládající a řídící osoba
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Odložená daňová pohledávka
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Stát - daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Peníze
Účty v bankách
Časové rozlišení
Náklady příštích období
Komplexní náklady příštích období
Příjmy příštích období

26

96 586
17 664
17 664
9 327
9 327

7 199
6 236
6 236

89 387
11 428
11 428
9 327
9 327

99 322
7 621
7 621
16 717
16 717

36 677
9 452
2 116
24 789

963
963

35 714
8 489
2 116
24 789

320
32 918
94
32 824
1 586
1 497

320
32 918
94
32 824
1 586
1 497

33 976
10 022
250
23 173
498
33
41 008
95
40 913
1 051
1 030

89

89

21
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ROZVAHA K 31.12.2012 (TIS. KČ)
ROZVAHOVÁ DATA - PASIVA
a
b
PASIVA CELKEM
A.
Vlastní kapitál
A.I.
Základní kapitál
A.I.1.
Základní kapitál
2.
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
3.
Změny základního kapitálu
A.II.
Kapitálové fondy
A.II.1.
Emisní ážio
2.
Ostatní kapitálové fondy
3.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
4.
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměn. společností
A.III.
Rezervní fondy, neděl. fond a ostat. fondy ze zisku
A.III.1.
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
2.
Statutární a ostatní fondy
A.IV.
Výsledek hospodaření minulých let
A.IV.1.
Nerozdělený zisk minulých let
2.
Neuhrazená ztráta minulých let
A.V.
Výsledek hospodaření běžného účet. období +/B.
Cizí zdroje
B.I.
Rezervy
B.I.1.
Rezervy podle zvl. právních předpisů
3.
Rezerva na daň z příjmů
4.
Ostatní rezervy
B.II.
Dlouhodobé závazky
B.II.1.
Závazky z obchodních vztahů
2.
Závazky - ovládající a řídící osoba
5.
Dlouhodobé přijaté zálohy
9.
Jiné závazky
10.
Odložený daňový závazek
B.III.
Krátkodobé závazky
B.III.1.
Závazky z obchodních vztahů
2.
Závazky - ovládající a řídící osoba
5.
Závazky k zaměstnancům
6.
Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. poj.
7.
Stát - daňové závazky a dotace
8.
Krátkodobé přijaté zálohy
9.
Vydané dluhopisy
10.
Dohadné účty pasivní
11.
Jiné závazky
B.IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
B.IV.1.
Bankovní úvěry dlouhodobé
2.
Krátkodobé bankovní úvěry
3.
Krátkodobé finanční výpomoci
C.
Časové rozlišení
C.I.1.
Výdaje příštích období
2.
Výnosy příštích období

27

r. 2012
1
1 891 455
1 700 157
1 592 145
1 592 145

r. 2011
2
1 919 512
1 676 752
1 572 145
1 572 145

7 224
5 819
1 405
95 802
95 802

8 008
5 522
2 486
90 655
90 655

4 986
189 392
3 448

5 944
237 909
12 740

3 448
46 117
3 073
2 440
3 030

12 740
31 577
3 178
3 660
3 376

37 574
46 728
4 400

21 363
52 330
12 111

2 302
1 460
1 032
32

2 308
1 425
375
42

37 502
93 099
93 099

36 044
25
141 262
141 262

1 906
397
1 509

4 851
3 217
1 634
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PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 2012
PENĚŽNÍ TOKY – CASH FLOW ( tis. KČ)

P.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období
A. Peněžní toky z provozní činnosti
Z.
Výsledek hospodaření
A.1.
Úpravy o nepeněžní operace
A.1.1
Odpisy stálých a oběžných aktiv, umořování oceň. rozdílů k maj. a goodwillu
A.1.2
Změna stavu oprav. položek, rezerv a přechod. účtů
A.1.3
Zisk (-) / ztráta (+) z prodeje stálých aktiv
A.1.4
Výnosy z dividend a podílů na zisku
A.1.5
Vyúčtované nákladové úroky (+) s vyj. kapital., vyúčt. výnosové úroky(-)
A.1.6
Úpravy o ostat.nepeněžní operace
A*.
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami provozního kapitálu a mimořádnými položkami
A.2.
Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu
A.2.1
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti(+/-) a. ú. čas rozlišení a dohad. ú. aktiv.
A.2.2
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) p. ú. čas. rozl.a doh. ú. pasiv.
A.2.3
Změna stavu zásob (+/-)
A.2.4
Změna stavu krátkod. fin. maj. nespadajícího do PP a peněž. ekvival.
A.**
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, zdaněním a mimořádnými položkami
A.3
Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)
A.4
Přijaté úroky (+)
A.5
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období (-)
A.6
Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy zachyc. v mimoř, výsl. hosp.
A.7
Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)
A.***
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
B. Peněžní toky z investiční činnosti
B.1
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
B.2
Příjmy z prodeje stálých aktiv
B.3
Půjčky a úvěry spřízněným osobám
B.***
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
C. Peněžní toky z finančních činností
C.1.
Dopady změn dlouhodobých, příp. krátkod. závazků z oblasti fin. činnosti na PP a peněžní ekviv.
C.2.
Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekviv.
C.2.1
Zvýšení PP a peněžních ekv. z titulu zvýšení zákl. kapitálu, emis.ážia, RF, vč.záloh na zvýšení (+)
C.2.2
Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)
C.2.3
Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)
C.2.4
Úhrada ztráty společníky (+)
C.2.5
Přímé platby na vrub fondů (-)
C.2.6
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vč. zapl. srážkové daně (-)
C.***
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
F.
Čisté zvýšení, respektive snížení peněžních prostředků
R.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období

28

r. 2012

r. 2011

41 008

37 151

4 986
79 508
60 022
243
-46

5 944
79 352
60 180
-172
-8

3 079
16 210
84 494

4 339
15 013
85 296

-16 769
-4 172
-8 547
-4 050

-27 166
-32 668
5 116
386

67 725
-3 346
267

58 130
-4 566
227

64 646

53 791

-41 375
56

-28 841
8

-41 319

-28 833

-49 832
18 415
20 000

-45 155
24 054
25 000

-1 585

-946

-31 417
-8 090
32 918

-21 101
3 857
41 008
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Ekonomická část
NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ROKU 2012

Představenstvo společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost (dále jen společnost), projednalo účetní závěrku
společnosti za rok 2012 a rozhodlo takto:
Představenstvo schvaluje dosažený výsledek hospodaření společnosti za rok 2012 ve výši 4 985 507,80 Kč po zdanění.
Uvedená hodnota odpovídá hodnotě v účetní závěrce, ověřené auditorem.
Představenstvo navrhuje Radě statutárního města Brna při výkonu působnosti valné hromady dále uvedený způsob
použití (rozdělení) výsledku hospodaření roku 2012 a další operace, týkající se vlastního kapitálu společnosti.
Rok 2012

rozdělení výsledku
hospodaření

Výsledek hospodaření před zdaněním

21 195 828,24

Daň z příjmů

16 210 320,44

Výsledek hospodaření po zdanění

4 985 507,80

- příděl do rezervního fondu

249 275,39

- příděl do sociálního fondu

500 000,00

- ostatní fondy

0

- tantiémy

0

- nerozdělený zisk minulých let

4 236 232,41

Brno dne: 9.4.2013

Za představenstvo společnosti

JUDr. Michal Chládek
předseda představenstva

Bc. Miloslav Humpolíček

místopředseda představenstva

29
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Prohlášení osoby odpovědné
za výroční zprávu
PROHLÁŠENÍ OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU
Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné další ve zprávě neuvedené podstatné
okolnosti, které by závažnějším způsobem mohly ovlivnit hospodaření společnosti v roce 2012, nám nejsou známy.
Nedílnou součástí výroční zprávy je příloha k roční účetní uzávěrce.

V Brně dne 9.4.2013

Ing. Jaromír Machálek
generální ředitel
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Zpráva nezávislého auditora
o ověření výroční zprávy a zprávy o vztazích
určená akcionáři a statutárnímu orgánu společnosti
Zpráva o výroční zprávě
Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, IČ: 255 12 285, sídlem
Barvířská 5, 602 00 Brno, k rozvahovému dni 31.12.2012 za účetní období od 1.1.2012 do 31.12.2012 s účetní závěrkou,
která je nedílnou součástí této výroční zprávy. Hlavním předmětem podnikání společnosti je montáž, opravy, revize
a zkoušky 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 26.3.2013 vydali auditorskou zprávu, která obsahuje výrok bez výhrad. Tato
zpráva nezávislého auditora je součástí výroční zprávy.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost,
k 31.12.2012,ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

Zpráva o zprávě o vztazích
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 31.12.2012 za účetní období
od 1.1.2012 do 31.12.2012. 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.
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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 31.12.2012.
V Brně, dne 27. března 2013

Ing. Pavel Průdek

auditor číslo oprávnění KAČR 0240
odpovědný jménem společnosti
za vypracování zprávy,
jednatel společnosti
EKONOFIN s.r.o.
čfslo oprávnění KAČR 497
Brno, Vlhká 14

...víc než světlo

Barvířská 5, 602 00 BRNO
držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009
a ČSN EN ISO 14001:2005

