
Výroční zpráva 
2013





01  ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5

02  PROFIL SPOLEČNOSTI A PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ 6

03  ORGÁNY SPOLEČNOSTI 7

04  ZPRÁVA PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI 9

05  SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 11

06  PŘEHLED HLAVNÍCH AKTIVIT SPOLEČNOSTI 13

07  HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2013 19

08  ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU A OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2013 21

09  ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 29

10  ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 31

11  EKONOMICKÁ ČÁST 33

 11.1 ROZVAHA K 31. 12. 2013 33

 11.2  VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2013 35

 11.3  PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 2013 - CASH FLOW 36

 11.4  NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ROKU 2013 37

12  PROHLÁŠENÍ OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 39

13  ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY A ZPRÁVY O VZTAZÍCH 41

...víc než světlo

Obsah výroční zprávy

Výroční zpráva 20133





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:  1 594 045 000 Kč

Osoby podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu:

  Statutární město Brno 100%
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Základní identifikační údaje
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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 odstraňování
• 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

Technické sítě Brno, akciová společnost6

02
Profil společnosti a předmět podnikání 



Rada města Brna, jako výkonný orgán statutárního města Brna, která je jediným akcionářem společnosti, 
rozhoduje v působnosti valné hromady. 

Statutárním orgánem je představenstvo:
Do 27. 2. 2013 Předseda představenstva JUDr. Michal Chládek
 Místopředseda představenstva  Bc. Miloslav Humpolíček
 Členové představenstva  Ing. Karel Doležal
  Jiří Sedláček
  Bc. Marie Paděrová

Od 28. 2. 2013 Předseda představenstva JUDr. Michal Chládek
 Místopředseda představenstva Bc. Miloslav Humpolíček
 Členové představenstva Ing. Karel Doležal
  Jiří Sedláček
  Ing. Robert Kotzian, Ph.D.

Od 28. 11. 2013 Předseda představenstva JUDr. Michal Chládek
 Místopředseda představenstva Bc. Miloslav Humpolíček
 Členové představenstva Ing. Karel Doležal
  Jiří Sedláček 

Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada, která dohlíží na výkon působnosti představenstva  
a podnikatelskou činnost společnosti.
Do 27. 2. 2013 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

Od 28. 2. 2013 Předseda dozorčí rady  Ing. Pavel Březa
                                                    Členové dozorčí rady Bc. Marie Paděrová
                                                                                                                              JUDr. Ludmila Gregorová
                                                                                                                              Mgr. Zdeňka Tůmová
                                                                                                                              Dušan Piják
                                                                                                                              Jaroslav Telecký

Od 21. 6. 2013 Předseda dozorčí rady Ing. Pavel Březa
                                                   Místopředseda dozorčí  rady Bc. Marie Paděrová
                                                   Členové dozorčí rady JUDr. Ludmila Gregorová
                                                                                                           Mgr. Zdeňka Tůmová
                                                                                                                Dušan Piják
                                                                                                       Jaroslav Telecký

Management společnosti Generální ředitel  Ing. Jaromír Machálek 
 Provozně-technický ředitel  Ing. Josef Šaroun
 Ekonomický ředitel Ing. Radek Trčka
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03
Orgány společnosti

Valná hromada
Představenstvo
Dozorčí rada
Generální ředitel
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Zpráva předsedy představenstva
o podnikatelské činnosti společnosti

Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, 

letošní rok bude pro mne jako pro předsedu představenstva Technických sítí Brno, akciová společnost, čtvrtým 
v této funkci. Tedy možná i posledním. O to raději však mohu konstatovat, že výroční zpráva naší společnosti 
za rok 2013 jasně dokládá, že i v nelehké době jsme dosáhli dobrých výsledků. 

Podrobné výsledky hospodaření najdete na dalších stranách. Zpráva, kterou držíte v rukou, obsahuje všechny 
důležité informace o aktivitách společnosti, výsledcích hospodaření, stavu majetku a vztazích TSB, a.s., 
se statutárním městem Brnem a dalšími provázanými subjekty. Co bohužel neobsahuje, protože jde 
o neměřitelné veličiny, jsou úsilí, kreativita a snaha našich zaměstnanců, kteří jsou však tím nejdůležitějším 
hybatelem na naší úspěšné cestě, a proto jim patří můj obrovský dík. 

Rád bych vás také upozornil na několik výjimečných momentů loňského roku, které se staly důležitými 
milníky pro další vývoj TSB, a.s. 

• O veřejné osvětlení v Brně se společnost stará již déle než patnáct let a z pohledu Brňanů jde zřejmě 
o nejdůležitější službu z portfolia našich činností. Vloni i nadále pokračovala výměna stožárů v maximálním 
rozsahu. Těší mne, že za rok 2013 se můžeme opět chlubit nesvítivostí pod jedno procento, což je výjimečné 
i v porovnání s dalšími městy. Nejen obyvatelé moravské metropole, ale i turisté a návštěvníci ocenili také 
nové osvětlení na stezce u přehrady či rekonstrukci starých luceren při jedné z hlavních příchozích cest 
k hradu Špilberku.

• Ve všech svých činnostech jsme však usilovali o zkvalitnění. Abychom neztráceli krok s technologickými 
novinkami, spojili jsme se například při přípravě projektu na odvlhčení primárního kolektoru ve městě Brně 
s odborníky z Fakulty strojní Vysokého učení technického v Brně, aby pro nás zpracovali oponentní posudek 
monitorující možná rizika. Ve vzájemné spolupráci bychom rádi pokračovali i nadále. 

• V souladu s celofiremní strategií, kterou vyhlásil management TSB, a.s., jsme jako vůbec první společnost 
statutárního města Brna získali certifikát systému řízení informační bezpečnosti ISO/IEC 27001:2005. 
Certifikát vydala akreditovaná společnost TAYLLOR & COX s.r.o., na základě náročného auditu, který TSB, a.s., 
úspěšně absolvovaly koncem listopadu 2013. Získáním akreditace jsme se zařadili mezi úzkou skupinu 
subjektů, které dokážou řídit bezpečnost svých informací na velmi vysoké úrovni a s patřičným důrazem. 

• Na jaře 2013 se nám podařilo zpřístupnit druhou, rozšířenou část trasy v kolektorech určenou zájemcům 
z řad odborníků i veřejnosti pod historickým jádrem moravské metropole. Návštěvníci se seznámí 
s historickým vývojem jednotlivých technických podzemních staveb na území města Brna. 

Jsem rád, že mohu konstatovat a hlavně doložit konkrétními údaji, že od roku 2010 společnost TSB, a.s., pod 
vedením současného představenstva urazila dlouhý kus cesty a stala se bez nadsázky moderní, transparentní 
a konkurenceschopnou společností. Ať už tu bude v budoucnu podepsaný jako předseda představenstva 
kdokoliv, přeji mu, aby mohl pokračování TSB, a.s., zhodnotit stejně dobře. A všem, členům představenstva, 
dozorčí rady a ještě jednou zaměstnancům TSB, a.s., chci na tomto místě vyslovit uznání za jejich práci. 
Poděkování patří i představitelům statutárního města Brna za vytvoření podmínek pro úspěšný rozvoj 
společnosti.

JUdr. michal Chládek
předseda představenstva
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Slovo generálního ředitele

Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, 

jako každým rokem i letos držíte v rukou výroční zprávu, která je shrnutím všech aktivit a hospodaření 
Technických sítí Brno, akciová společnost, v loňském roce. Těší mne, že mohu v úvodu konstatovat, že období 
od ledna do prosince 2013 bylo pro naši společnost úspěšným i v celkově složité ekonomické situaci a podařilo 
se nám dosáhnout příznivého hospodářského výsledku. 

Naše společnost dokázala bez výkyvů a zásadních problémů plnit úkoly svěřené zřizovatelem, statutárním 
městem Brnem: správu a obnovu veřejného osvětlení, kolektorové sítě a datového centra i údržbu hodi-
nového stroje na náměstí Svobody včetně jeho vnějšího zabezpečení speciálním ochranným obalem při 
mimořádných příležitostech. Bez podstatnějších potíží jsme opět dokázali podle požadavků Magistrátu města 
Brna zajistit i vydávání pamětních kuliček z hodinového stroje, které se staly již vyhledávaným suvenýrem, 
v pozměněném režimu předvánočního času či při významných brněnských výročích. V rámci přidělených 
finančních prostředků se nám podařilo vyměnit další stovky stožárů veřejného osvětlení, které se již ocitly 
za hranicí životnosti. Metodou ROCH, kterou testujeme vyhovující stav stožárů už třetím rokem, jsme vloni 
prověřili na pět set stožárů, tedy zhruba o 150 více než v uplynulých letech, což nám umožnilo cca třetinové 
navýšení rozpočtu na měření statiky stožárů. Kromě toho se ale také například repasovaly další historizující 
lucerny, které po opravě nejen zkrásněly, ale především zefektivnily svůj provoz. Výrazně úspornější jsou 
také nově opravené girlandy nesoucí reklamní panely na Masarykově ulici v historickém jádru města, které 
po rekonstrukci svítí s polovičním příkonem.

Na jaře loňského roku jsme zpřístupnili další část kolektorové sítě pro exkurze odborné veřejnosti. Příznivý 
ohlas médií i zájem Brňanů a turistů je potvrzením, že to byl dobrý krok a moravská metropole tak díky nám 
získala další zajímavost. Se značným zájmem se setkala naše nabídka exkurzí do technického podzemí Brna, 
s níž jsme oslovili brněnské školy. V této aktivitě hodláme pokračovat i nadále.

Za mimořádný úspěch a potvrzení kvality naší práce lze považovat rovněž udělení certifikátu systému řízení 
informační bezpečnosti ISO/IEC 27001:2005. Technické sítě Brno se tak staly vůbec první společností města 
Brna, které byla tato akreditace udělena. Neznamená to však, že můžeme usnout na vavřínech. Získáním 
certifikátu naše snaha o zajištění bezpečnosti samozřejmě nekončí. Každým rokem projde naše společnost 
auditem, zda plníme nebo neplníme dané požadavky, a po třech letech nás pak čeká obhajoba certifikace.

Dovolte mi, abych závěrem poděkoval celému představenstvu společnosti a dozorčí radě za podporu našich 
záměrů a naší činnosti. Uznání patří také všem zaměstnancům Technických sítí Brno, akciová společnost, bez 
jejichž odborných znalostí, zkušeností a poctivé práce by se nám nepodařilo naplňovat v tak vysoké kvalitě 
strategii naší společnosti. 

ing. Jaromír machálek, mBA
generální ředitel
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Výroční zpráva 2013

VeřeJnÉ oSVětLení 
V roce 2013 společnost TSB, a.s., provozovala a zajišťovala 
servis cca 40 000 světelných míst veřejného a slavnostního 
osvětlení (SO). V rámci pravidelné údržby veřejného osvětle-
ní (VO) bylo vloni rozšířeno měření koroze a statiky stožárů, 
a to pomocí „Rochovy“ metody v rozsahu 512 ks. Na základě 
těchto měření a následkem škodních událostí bylo vyměně-
no 80 ks stožárů VO. V rámci pravidelné údržby odstranili 
pracovníci naší společnosti cca 3 500 poruch na zařízení 
VO. Pro zlepšení průběžného stavu rozvodné sítě VO byly 
provedeny preventivní prohlídky v 55 oblastech zapínacích 
rozváděčů, v počtu cca 4 640 stožárů VO a byly zajištěny 
 periodické revize v 61 oblastech zapínacích rozváděčů. 

Roční spotřeba elektrické energie na provoz VO a S0 činí cca 
16 447 MWh. Průměrný příkon pod 100 W/1 světelný bod, 
v našem případě 96 W/1 světelný bod, při počtu cca 41 900 
svítidel, řadí statutární město Brno k energeticky nejúspor-
nějším městům v České republice. Dosažená průměrná 
nesvítivost ve městě Brně v roce 2013 byla 0,52 %, což se 
také vymyká běžným standardům. V jiných srovnatelných 
městech se průměrná hranice nesvítivosti pohybuje v roz-
mezí 3 - 4 %. Pro ovládání veřejného a slavnostního osvět-
lení 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.

Dále bylo v rámci obnovy VO v roce 2013 vyměněno 17 600 m 
kabelového vedení, 402 zkorodovaných stožárů a 4 pojistko-

vé (rozpínací) rozváděče. Výrazná část výměny VO probíhala 
v městských částech v koordinaci se společnostmi Brněn-
ské komunikace a Brněnské vodárny a kanalizace. Obnova 
byla složena z 35 staveb rozčleněných do jednotlivých lokalit. 
V ulici Masarykova bylo rekonstruováno třináct světlených 
girland se středovými reklamními panely. Místy nefunkční 
a zastaralé zářivkové osvětlení instalované v minulém sto-
letí nahradilo indukční se zhruba poloviční spotřebou. Jedna 
z ústředních tříd centra města se tak znovu rozzářila.

Veřejné osvětlení patří mezi nejdůležitější obor veřejně pro-
spěšných služeb. Jeho kvalita i provozní stav je předepsán 
technickými normami a Standardy města Brna. Technické 
sítě Brno, akciová společnost, v podobě přenesené správy 
zabezpečují pro město Brno souhrn všech činností správ-
ních, řídících i plánovacích, činnosti investorské zaměře-
né na výstavbu, včetně kompletní údržby sítě veřejného 
osvětlení. Technické sítě Brno, akciová společnost, zajišťují 
prostřednictvím vyjádření k projektové dokumentaci, tech-
nickým dozorem stavby a v neposlední míře technickou 
prohlídkou rekonstruovaného osvětlení to, že nově reali-
zované zařízení odpovídá aktuálním Českým technickým 
normám a Standardům města Brna. Dodržení kvality ve-
řejného 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.

provozujeme 39 969 ks světelných míst, z toho je:
→ 39 560 světelných míst veřejného osvětlení ulic
→ 409 světelných míst slavnostního osvětlení kulturních 

památek a významných budov v Brně
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Přehled hlavních aktivit společnosti
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koLektoRoVá SíŤ měStA BRnA 
Městská akciová společnost Technické sítě Brno je po-
věřena správou a údržbou kolektorových sítí. Majoritní 
část kolektorové sítě města Brna je v majetku TSB, a.s., 
do něhož byla vložena jediným akcionářem při založení 
společnosti v roce 1998. Přibližně 18 % kolektorové sítě zů-
stává v majetku statutárního města Brna. Celková délka 
kolektorů pod Brnem je 21 307 m, v dlouhodobém výhle-
du je připravováno rozšiřování kolektorové sítě. S vazbou 
na platné normy jsou zde uloženy:
→  horkovodní a parovodní potrubí
→  vodní potrubí
→  kabely pro rozvod elektrické energie
→  pitná voda
→  metalické a optické sdělovací a telekomunikační kabely

V roce 2013 jsme v rámci Odboru kolektory obstarali tyto 
oblasti: 
→ Sanace primárního kolektoru v úseku TG0-Š1 – zre-

konstruovalo se více než 300 metrů chodeb a 30 metrů 
výškových šachty Š1 a jámová tůň. Prováděly se sanač-
ní práce, rubové injektáže, řízené odvodňovací svody, 
odvodnění pracovní spáry pomocí nově vybudovaných 
žlabů, krystalizační nátěry apod.

→ Oprava VZT komínu v areálu Barvířská – celá 
ocelová konstrukce byla demontována a odřezána. 
Na ocelový rám se navařila nová konstrukce, která 
je nyní otočena o 90°. Do ní byly namontovány hluk 
tlumící žaluzie.

→ Vyzařovací kabel – Kamenný Vrch – zvýšili jsme bez-
pečnost našich pracovníků při práci v kolektoru tím, že 
jsme instalovali vyzařovací kabel. Nyní naši pracovníci 
i externí firmy pracující v kolektoru mohou přes vysílač-
ky komunikovat s centrálním dispečinkem. 

→ Vybudování optických tras – V období 04/2013 - 
06/2013 byl realizován provoz optických okruhů 10 Mb/s 
a následně byla provedena změna poskytovatele tras 
pro komunikaci řídícího systému pro monitoring ko-
lektorů z původního pronajatého metalického okruhu 
na optický okruh 10 Mb/s. 

→ Exkurze v kolektoru – pro veřejnost jsme připravili 
druhý (dlouhý) okruh v kolektoru, který byl oficiálně ote-
vřen 20. 2. 2013. Během roku 2013 navštívilo prohlídko-
vé trasy několik stovek osob.  

→ Obnova kolektorových poklopů a roštů – v rámci 
údržby kolektorové sítě jsme v roce 2013 vyměnili 5 
kolektorových poklopů a 25 kusů pozinkovaných roštů. 
Zároveň jsme vypracovali studii, na základě které už bu-
deme poklopy obnovovat koncepčně. 

→ Montáž a demontáž prodejních stánků – Vánoce 
2013 - oproti minulým rokům, kdy montáž všech 
prodejních stánků zajišťovala externí společnost, 
provedli pracovníci Odboru kolektory montáž a de-
montáž 4 kusů prodejních stánků. Kromě zmíněných 
stánků jsme dodrželi v termínech montáž a demon-
táž ZOO koutku, 5 přístřešků, kabelových přejezdů, 
atd. Mimořádně bylo řešeno ukotvení a připojení 
stánku RWE. 
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→ Montáž a zapůjčení stánku – v rámci akce „Letní kino 
Riviéra“ jsme pronajali prodejní dřevěný stánek. Naši 
pracovníci provedli montáž, připojení, revize a jiné čin-
nosti spojené s provozem stánku.

→ Technický dozor – prováděli jsme inženýrskou čin-
nost a výkon technického dozoru při realizaci staveb: 
 stavebně-historický průzkum Bašty, stavebně-historic-
ký průzkum Pekařská, zateplení fasády Křenová, opra-
va střechy skladu Křenová, stavební práce na komínu 
Barvířská, stavební práce objekt Mikulovská, aj.

→ Historické podzemí města Brna – zajišťovali jsme 
obstarání sanovaného historického podzemí a nadále 
zpřístupňujeme tyto podzemní objekty v rámci prohlí-
dek pro veřejnost.

→ Údržba kolektorů – vlastními kapacitami jsme pokra-
čovali v realizaci nátěrů nadzemních objektů sídlištních 
kolektorů a ocelových konstrukcí sekundárního kolek-
toru. Dále jsme prováděli instalace odvodňovacích kon-
strukcí v sekundárních kolektorech. 

→ Monitoring poškozených stavebních konstrukcí 
kolektoru – průběžně monitorujeme pohyb svislých 
a vodorovných železobetonových konstrukcí kolektoru 
pomocí konvergenčního měření. 

→ Multifunkční hodinový stroj (MHS) – vykonávali jsme 
správu MHS na náměstí Svobody, včetně průběžného 
servisu orloje a jeho vnějšího zabezpečení při mimo-
řádných příležitostech. Ve spolupráci s MMB jsme za-
jistili i vydávání speciálních edicí kuliček v pozměněném 
režimu, např. v čase adventu.

odBoR it 
Jednou z hlavních činností Odboru IT TSB, a.s., je servis 
a správa datových sítí pro statutární město Brno. Datové 
centrum, v jehož provozu v roce 2013 nedošlo k jedinému 
výpadku, se nachází v prostorách TSB, a.s., a slouží jako 
serverovna a datové úložiště Metropolitní sítě města Brna. 
Vloni  bylo posíleno vybudováním 2. napájecí větve včetně 
nové UPS k zajištění nepřetržité provozuschopnosti. 

V oblasti IT zajišťuje naše společnost kompletní servis ko-
munikační infrastruktury, který zahrnuje optickou a meta-
lickou kabeláž, aktivní prvky, zabezpečovací systémy, zá-
ložní napájení, klimatizaci a další technologie v jednotlivých 
serverovnách a datových centrech Magistrátu města Brna. 
Jedná se zejména o páteřní optické trasy a aktivní prv-
ky, jejichž postupná obnova umožnila zvýšení přenosové 
rychlosti z 1 Gb/s na 10 Gb/s.

Odbor IT TSB, a.s., dále zabezpečuje provozování a správu 
geografického informačního systému (GIS). Jsou v něm 
uloženy informace o stavu veřejného osvětlení, kolektoro-
vé sítě, reklamních zařízení a optických tras. Takto zpra-
covaná data jsou velmi důležitým zdrojem informací pro 
práci nejen všech ostatních odborů společnosti, ale v nepo-
slední řadě také pro širokou veřejnost města Brna.

Další důležitou činností je servis a uživatelská podpora 
veškeré informační a komunikační technologie společnos-
ti pro všechny zaměstnance.
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RekLAmA 
Výnosy z reklamní činnosti jsou nezbytným doplňkem po-
třebným k zabezpečení zdrojů financování rekonstrukce 
a obnovy souboru majetku veřejného osvětlení, podzem-
ních kolektorů a dalších investičních aktivit společnosti. 
Reklamní činnost TSB, a.s., je založena na využívání vlast-
ního majetku, především stožárů veřejného osvětlení, 
k umísťování typizovaných reklamních zařízení vhodných 
pro realizaci informačních a naváděcích systémů, imageo-
vé reklamy i reklamních kampaní. Odbor reklamy TSB, a.s., 
reklamní nosiče průběžně opravuje a zajišťuje také pravi-
delnou obnovu starých nosičů za nové. TSB, a.s., rovněž eli-
minují černý výlep a aktivně se podílejí na jeho odstranění 
z majetku města a městských společností. 

Mediálním partnerstvím společnost napomáhá realizaci 
charitativních a obecně prospěšných projektů, které by ji-
nak obtížně získávaly nutnou podporu obyvatelstva pro za-
bezpečování realizace potřebných nekomerčních činností. 

TSB, a.s., zajišťují komplexní servis: 
→ zpracování grafického návrhu
→ realizace grafiky
→ instalace reklamních zařízení
→ údržba instalovaných reklamních zařízení a opravy 

po poškození vlivem živelných událostí a vandalismu

BRněnSkÉ VánoCe 
Nejen zázemí trhů na náměstí Svobody, ale současně 
i veškeré slavnostní osvětlení obsahuje technické zabezpe-
čení Brněnských Vánoc, které zajišťují Technické sítě Brno. 
Práce zahrnují především instalaci a následnou deinstala-
ci svátečního osvětlení v historickém jádru města a jeho 
přilehlých ulicích – včetně nazdobení vánočních stromů 
na náměstí Svobody a na nádvoří Nové radnice, montáž 
a demontáž dřevěných prodejních stánků, gastrostánků 
a Zoo koutku na ústředních trzích, ale také provoz a údrž-
bu souboru osvětlení i staveb po celou dobu od počátku 
adventu až do konce vánočních svátků. 

Trend, nastavený v minulých letech, který je obyvateli 
metropole hodnocen velmi kladně, dodržela společnost 
Technické sítě Brno i v roce 2013 a slavnostní osvětle-
ní propojilo vánoční trhy v historickém centru města se 
zpřístupněným brněnským podzemím. Světelná vánoční 
dekorace na vánoční stromy byla koncipována v tradičních 
staročeských tvarech a barvách. Základním dekoračním 
materiálem byly řetězy v LED technologii – diody v tep-
lé bílé barvě se svítivostí 320 stupňů na zeleném kabelu. 
Na dozdobení vánočních stromů byly použity další světelné 
zdroje a dekorační materiály.
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enGineeRinG 
Obnova veřejného osvětlení statutárního města Brna se 
stala v loňském roce nosnou činností Odboru investic 
a projekce, správa majetku TSB, a.s. Jednalo se jednak 
o přípravu a realizaci staveb především v koordinaci se 
společností Brněnské komunikace, a.s., a v nemalé míře 
také s úřady brněnských městských částí. V této oblasti bylo 
zrealizováno 36 vyhotovených projektových dokumentací. 
Další část projektů se soustředila na oblasti a úseky ve-
řejného osvětlení, které byly z technického hlediska v nej-
horším stavu a již nevyhovující. Celkem bylo vyměněno 
402 stožárů veřejného osvětlení. Výsledkem rekonstrukce 
je nejen zlepšení technického stavu samotného osvětlení 
a tím zkvalitnění služeb, ale také zvýšení bezpečnosti pro-
vozu i celkové zlepšení vzhledu daných lokalit. 

Souběžně s obnovou veřejného osvětlení zajišťuje Odbor 
investic a projekce, správy majetku TSB, a.s., také prove-
dení projekční a realizační práce pro externí zadavatele 
v oblasti budování veřejného osvětlení statutárního města 
Brna. Jednalo se především o řešení požadavků měst-
ských částí na doplnění a rozšíření veřejného osvětlení. 
Bylo provedeno 450 kontrol před záhozem u cizích inves-
torů u stávajícího zařízení TSB, a.s., 76 kontrol před záho-
zem u nově budovaného zařízení veřejného osvětlení.

Vyřízeno: 
→ 438 žádostí externích zákazníků o vytýčení sítí
→ 187 žádostí o vyjádření k nově budovaným zařízením
→ 1 241 žádostí o vyjádření k úpravám stávajících  

zařízení 

SYStÉm říZení kVALitY, ŽiVotníHo pRoStředí 
A BeZpeČnoSti inFoRmACí
Po náročném auditu na sklonku roku 2013 získaly 
TSB, a.s., jako první společnost vlastněná městem Brnem, 
certifikát systému řízení informační bezpečnosti ISO/IEC 
27001:2005, který byl vydán akreditovanou certifikační 
společností TAYLLOR & COX s.r.o. Získáním tohoto certifi-
kátu se TSB, a.s., zařadily mezi úzkou skupinu společností, 
které dokážou řídit bezpečnost svých informací na velmi 
vysoké úrovni a s patřičným důrazem.

Společnost TSB, a.s., je od roku 2003 držitelem certifikátu 
systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2001 a systé-
mu řízení životního prostředí dle ČSN EN ISO 14001:2005. 
Důsledné uplatnění politiky kvality, environmentálního 
managementu a systému řízení informační bezpečnosti 
má zásadní význam pro zákazníka a uspokojování jeho 
požadavků, pro úspěšný rozvoj společnosti, pro respekto-
vání 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.
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Struktura nákladů (tis. kč) mJ 2013 2012 index v %
2013/2012

náklady celkem tis.kč 237 920 249 697 95,29
z toho:
Materiál a energie tis.Kč 60 296 59 941 100,60
Opravy a udržování tis.Kč 21 691 21 411 101,31
Služby ostatní tis.Kč 42 572 43 429 98,03
Osobní náklady tis.Kč 51 989 50 841 102,26
Odpisy tis.Kč 60 060 60 022 100,07
Ostatní tis.Kč            1 312            14 053 9,34

Výnosy z běžné činnosti (tis. kč) mJ 2013 2012 index v %
2013/2012

Výnosy celkem tis.kč 251 381 254 683 98,71
z toho:
Projekty a  engineering tis.Kč 8 114 7 600 106,77
Veřejné osvětlení tis.Kč 127 524 126 399 100,89
Reklama tis.Kč 23 112 23 452 98,55
Kolektory tis.Kč 48 624 47 593 102,17
Obchod tis.Kč               310             1 607 19,29
Provoz a servis dat. sítí tis.Kč 38 437 42 224 91,04
Ostatní tis.Kč 5 260 5 808 90,57

RMB v působnosti valné hromady společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, na svém zasedání č. R6/109 (bod RM6/08304) 
dne 26.6.2013 souhlasila s koncepcí restrukturalizace dluhové služby předložené představenstvem společnosti Technické sítě Brno, 
akciová společnost.   

Představenstvo společnosti na základě tohoto souhlasu pověřilo generálního ředitele zajištěním výběrového řízení 
na poskytovatele financování obnovy VO ve městě Brně. TSB, a.s., se účastní otevřeného veřejného zadávacího řízení - výzva 
k podání nabídky do zadávacího řízení veřejné zakázky na služby zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení podle zákona  
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.  

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.

UdáLoSti ZnámÉ k dAtU VYdání tÉto VýRoČní ZpRáVY, kteRÉ BY ZáVAŽněJším ZpůSoBem 
moHLY oVLiVnit HoSpodAření SpoLeČnoSti V R. 2014 
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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-Štýřice, 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-Trnitá, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, B/1462
→ Lesy města Brna, a.s., 
 IČ 60713356, Křížkovského 247/9, 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  

– vymazáno z  obchodního rejstříku ke dni  29. 8. 2013
→ SAKO Brno, a.s.,
 IČ 60713470, Jedovnická 2, 628 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, B/1371  

– zapsáno do obchodního rejstříku ke dni  29. 8. 2013
→ 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-Lesná, 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
→ 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
 – vymazáno z obchodního rejstříku ke dni  30. 9. 2013.
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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
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→ Lázně města Brna, příspěvková organizace
 IČ 00836222, Rašínova 12, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, Pr/37  

– vymazáno z obchodního rejstříku k 30.4.2013

→ 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

→ 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 

- vymazáno z obchodního rejstříku ke dni  26.11.2013

→ Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace
 IČ 00101451, U zoologické zahrady 46, 635 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, Pr/11  ke dni 26.11.2013.
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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 staveb veřejného a slavnostního osvětlení a staveb kolektorové sítě statutárního města Brna,  
č. 57999305 ze dne 7. 1. 2004, vč. dodatků č. 1 – 57

→ 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. 57049415 ze dne 22. 12. 2004, vč. dodatků č. 1 - 9

→ Smlouva o poskytování služeb datového centra č. 0053091706092 ze dne 1. 10. 2009, vč. dodatku č.1-2

→ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění technického vybavení a osvětlení pro účely a po dobu  
konání Brněnských Vánoc 2013, č. 5713094400 ze dne 20. 11. 2013

→ 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 knihoven Jiřího Mahena v Brně, 
 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 knihoven Jiřího Mahena, 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. 1-4

→ Smlouva o správě Multifunkčního hodinového stroje, č. 0073101704244 ze dne 10. 7. 2009, vč. dodatku č.1-2

→ Smlouva o půjčce č. 0057091306181 ze dne 19. 10. 2009
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tSB Je dodAVAteLem poskytnutá plnění - účel bez dpH saldo k 31.12.2013

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

318 641,78 Kč 53 876,46 Kč

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
IČ 46347275, Hybešova 254/16, 657 33 Brno,
zapsaná v OR vedeném KS v Brně B/783

práce dle objednávky,
pronájem kolektorů

4 050 233,18 Kč 408 701,37 Kč

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

reklamní služby, 
pronájem kolektorů 

10 790 624,80 Kč 1 085 522,46 Kč

Brněnské komunikace, a.s. 
IČ 60733098, Renneská 1a, 639 00 Brno-Štýřice,
zapsaná v OR vedeného KS v Brně B/1479

pronájem kolektorů,
dodávky elektřiny

566 213,58 Kč 178 355,08 Kč

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

reklamní služby,
vytyčování sítí

3 311,00 Kč 0,00 Kč

Národní divadlo v Brně, p.o.
IČ 00094820, Dvořákova 589/11, 657 70 Brno,
zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/30

osvětlení vánočního stromu,
dodávky elektřiny

35 057,24 Kč 40 150,00 Kč

Turistické informační centrum města Brna, p.o.
IČ 00101460, Radnická 2-10, 658 78 Brno,
zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/18

dodávka el.energie,
reklamní služby,

nájem prodejních stánků
3 347 091,19 Kč 248 513,52 Kč

Veřejná zeleň města Brna, p.o.
IČ 62161521, Kounicova 16a, 602 00 Brno, 
zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/9

vytyčování sítí 8 091,00 Kč 0,00 Kč

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

pronájem stožárů,
reklamní služby,

údržba VO
236 821,50 Kč 149 767,50 Kč

Filharmonie Brno, p.o.
IČ 00094897, Komenského nám. 534/8, 602  00 Brno,
zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/16

reklamní služby 7 710,00 Kč 0,00 Kč

Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.
IČ 60713330,  Koliště 7, 602 00 Brno,
zapsaná v OR vedeného KS v Brně B/5828

reklamní služby 14 004,00 Kč 0,00 Kč

Celkem 19 377 799,27 Kč 2 164 886,39 Kč

přeHLed o VZtAZíCH S pRopoJenými oSoBAmi – oVLádAná oSoBA Je dodAVAteLem
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JUdr. michal Chládek
předseda představenstva

Bc. miloslav Humpolíček
místopředseda představenstva

přeHLed o VZtAZíCH S pRopoJenými oSoBAmi – oVLádAná oSoBA Je odBěRAteLem

tSB Je odBěRAteLem poskytnutá plnění - účel bez dpH saldo k 31.12.2013

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,
inzerce

1 694 931,25 Kč 479 156,90 Kč

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
IČ 46347275, Hybešova 254/16, 657 33 Brno,
zapsaná v OR vedeném KS v Brně B/783

vodné, stočné 276 566,25 Kč 34 221,00 Kč

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

dodávka tepla,
nájemné

695 917,59 Kč -204 050,00 Kč

SAKO Brno, a.s.
IČ 60713470, Jedovnická 2, 628 00 Brno,
zapsaná v OR vedeného KS v Brně B/1371

likvidace odpadů 74 355,97 Kč 22  677,54 Kč

Turistické informační centrum města  Brna, p.o.
IČ 00101460, Radnická 2-10, 658 78 Brno,
zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/18

průvodcovské služby,
provize z prodaných

vstupenek
56 608,10 Kč 17 122,95 Kč

Veřejná zeleň města Brna, p.o.
IČ 62161521, Kounicova 16a, 602 00 Brno, 
zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/9

úprava zeleně 27 200,00 Kč 0,00 Kč

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

elektrická energie,
reklamní služby

196 699,99 Kč 0,00 Kč

Národní divadlo v Brně, p.o.
IČ 00094820, Dvořákova 589/11, 657 70 Brno,
zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/30

předplatné 40 150,00 Kč 40 150,00 Kč

Městské divadlo Brno, p.o.
IČ 00101397, Lidická 16, 602 00 Brno,
zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/35

předplatné 6 840,00 Kč 0,00 Kč

Celkem 3 069 269,15 Kč 389 278,39 Kč
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Zpráva nezávislého auditora o účetní závěrce
určená akcionáři a statutárnímu orgánu společnosti 
Technické sítě Brno, akciová společnost

ZpRáVA o úČetní ZáVěRCe
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, která se skládá z rozvahy 
k  31. 12. 2013, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2013, přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. 12. 
2013, přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2013 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 po-
dává 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
Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu 
výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu 
se zákonem 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 zá-
věrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. 

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získá-
ní důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných 
v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku audito-
ra, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) 
nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené 
podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik au-
ditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sesta-
vení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem 
tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, 
nikoliv vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému. 
Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních 
metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vede-
ním i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, 
poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho 
výroku.

VýRok AUditoRA
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný 
a poctivý obraz aktivit a pasiv společnosti Technické 
sítě Brno, akciová společnost, k 31. 12. 2013  a nákladů 
a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních 
toků za rok končící 31. 12. 2013  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.

V Brně dne 25. března 2014

Ekonofin s.r.o.
Vlhká 14, Brno

číslo auditorského oprávnění KAČR 497

Ing. Pavel Průdek
číslo auditorského oprávnění KAČR 0240

odpovědný jménem společnosti
za vypracování zprávy

Výroční zpráva 201329
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Zpráva dozorčí rady
společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, za rok 2013

Dozorčí rada společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost (dále jen TSB), pracovala v tomto složení:

Do 27. 2. 2013 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

Od 28. 2. 2013 ve složení: Předseda dozorčí rady:  Ing. Pavel Březa
  Členové dozorčí rady:  Bc. Marie Paděrová
    JUDr. Ludmila Gregorová
    Mgr. Zdeňka Tůmová
   Dušan Piják
   Jaroslav Telecký

Od 21. 6. 2013 ve složení: Předseda dozorčí rady:  Ing. Pavel Březa
  Místopředseda dozorčí rady: Bc. Marie Paděrová
  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 11. 4. 2014 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 2013,
- návrh na rozdělení zisku TSB za rok 2013,
- zprávu o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou a mezi propojenými osobami za rok 2013.

V Brně dne 11. 4. 2014

ing. pavel Březa
předseda dozorčí rady
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RoZVAHoVá dAtA - AktiVA rok 2013 rok 2012 

Brutto Korekce Netto Netto

      AktiVA CeLkem                     2 473 755 600 470 1 873 285 1 891 455

B.       dlouhodobý majetek                          2 384 822 593 685 1 791 137 1 800 482

B.I.     Dlouhodobý nehmotný majetek                 11 946 10 516 1 430 1 258

B.I.3.   Software                                    9 752 8 402 1 350 1 161

      4.  Ocenitelná práva                            2 194 2 114 80 97

B.II.    Dlouhodobý hmotný majetek                   2 372 876 583 169 1 789 707 1 799 224

B.II.1  Pozemky                                     9 414                   9 414 9 219

       2.  Stavby                                      2 096 741 438 134 1 658 607 1 656 272

       3.  Sam. movité věci a soubory movitých věcí    261 415 145 035 116 380 127 349

       7.  Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek       5 306                   5 306 6 384

C.       oběžná aktiva                                88 391 6 785 81 606 89 387

C.I.     Zásoby                                      13 759 5 688 8 071 11 428

C.I.1.   Materiál                                    13 759 5 688 8 071 11 428

C.II.    Dlouhodobé pohledávky                       2 122                   2 122 9 327

C.II.1.  Pohledávky z obchodních vztahů              2 122                   2 122 9 327

C.III.   Krátkodobé pohledávky                       42 650 1 097 41 553 35 714

C.III.1.  Pohledávky z obchodních vztahů              11 004 1 097 9 907 8 489

        6.  Stát - daňové pohledávky                     1 982 1 982 2 116

        7.  Krátkodobé poskytnuté zálohy                   29 217 29 217 24 789

        9.  Jiné pohledávky                             447 447 320

C.IV     Krátkodobý finanční majetek                 29 860 29 860 32 918

C.IV.1  Peníze                                      89 89 94

         2.  Účty v bankách                              29 771 29 771 32 824

d.     Časové rozlišení                            542  542 1 586

D.I.1    Náklady příštích období                     505 505 1 497

      3.  Příjmy příštích období                      37 37 89

Rozvaha 
k 31.12. 2013 v (tis. Kč)
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RoZVAHoVá dAtA - pASiVA rok 2013 rok 2012

 pASiVA CeLkem                               1 873 285  1 891 455

A.       Vlastní kapitál                             1 714 180              1 700 157

A.I.     Základní kapitál                            1 594 045               1 592 145

A.I.1.   Základní kapitál                            1 594 045               1 592 145

A.III.   Rezervní fondy, neděl. fond a ostat. fondy ze zisku    6 635                    7 224

A.III.1.  Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond      6 068                    5 819

         2.  Statutární a ostatní fondy                   567                    1 405

A.IV.    Výsledek hospodaření minulých let           100 039                   95 802

A.IV.1.  Nerozdělený zisk minulých let               100 039                   95 802

A.V.    Výsledek hospodaření běžného účet. období +/-   13 461                    4 986

B.       Cizí zdroje                                 157 110                189 392

B.I.     Rezervy                                     10 798                    3 448

      4.   Ostatní rezervy                             10 798                     3 448

B.II.    Dlouhodobé závazky                          33 073                    46 117

B.II.1.  Závazky z obchodních vztahů                 2 519                       3 073

        2.  Závazky – ovládající a řídící osoba        1 220                       2 440

        5.  Dlouhodobé přijaté zálohy                   2 685                       3 030

      10.  Odložený daňový závazek                     26 649                    37 574

B.III.   Krátkodobé závazky                          46 164                        46 728

B.III.1.  Závazky z obchodních vztahů                 2 922                      4 400

         5.  Závazky k zaměstnancům                      2 413                       2 302

         6.  Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. poj.   1 518                      1 460

         7.  Stát - daňové závazky a dotace              462                      1 032

         8.  Krátkodobé přijaté zálohy                   28                            32

       10.  Dohadné účty pasivní                        38 638                      37 502

       11.  Jiné závazky                                183

B.IV.    Bankovní úvěry a výpomoci                   67 075                     93 099

B.IV.1.  Bankovní úvěry dlouhodobé                   67 075                     93 099

C.       Časové rozlišení       1 995                     1 906

C.I.1.   Výdaje příštích období                      513                        397

      2.  Výnosy příštích období                      1 482                     1 509

Rozvaha 
k 31. 12. 2013 v (tis. Kč) 
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11.2
Ekonomická část

VýkAZ ZiSkU A ZtRátY rok 2013 rok 2012

I.       Tržby za prodej zboží                       301 1 402

A.       Náklady vynaložené na prodané zboží         483 1 387

+        Obchodní marže                              -182 15

ii.      Výkony                                      233 624 235 083

II.1.    Tržby za prodej vlast. výrobků a služeb     227 253 228 290

    3.    Aktivace                                    6 371 6 793

B.       Výkonová spotřeba                           124 851 124 781

B.1.     Spotřeba materiálu a energie                60 296 59 941

    2.     Služby                                      64 555 64 840

  +      Přidaná hodnota                             108 591 110 317

C.       Osobní náklady                              51 989 50 841

C.1.     Mzdové náklady                              35 881 35 032

   2.     Odměny členům orgánů společnosti a družstev   1 097 1 206

   3.     Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění            12 619 12 529

   4.     Sociální náklady                            2 392 2 074

D.       Daně a poplatky                             282 293

E.       Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku       60 060 60 022

III.     Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu   402 343

III.1.   Tržby z prodeje dlouhodobého majetku            44 56

     2.  Tržby z prodeje materiálu                    358 287

F.      Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a mater.    10

F.1.    Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku     10

G.      Změna stavu rezerv a oprav. položek, komplexní náklady    6 935 -9 030

IV.     Ostatní provozní výnosy                      15 469 16 097

H.       Ostatní provozní náklady                    294 193

*        provozní výsledek hospodaření               4 902 24 428

X.       Výnosové úroky                              255 267

N.       Nákladové úroky                             1 823 3 346

XI.      Ostatní finanční výnosy                     395

O.       Ostatní finanční náklady                    2 128 1 644

*       Finanční výsledek hospodaření               -3 696 -4 328

Q.       Daň z příjmů za běžnou činnost              -10 925 16 210

Q.2.      - odložená                                 -10 925 16 210

**       Výsledek hospodaření za běžnou činnost      12 131 3 890

XIII.    Mimořádné výnosy                            1 330 1 096

*         mimořádný výsledek hospodaření             1 330 1 096

***      Výsledek hospodaření za účetní období (+ -)   13 461 4 986

****      Výsledek hospodaření před zdaněním (+ -)   2 536 21 196

Výkaz zisku a ztráty 
k 31. 12. 2013 v (tis. Kč) 
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11.3
Ekonomická část

přeHLed o peněŽníCH toCíCH 2013 - CASH FLoW rok 2013 rok 2012

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 32 918 41 008

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti

Z. účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 13 461 4 986

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 50 111 79 508

A.1.1 Odpisy stálých a oběžných aktiv, umořování oceň. rozdílů k maj. a goodwillu 60 060 60 022

A.1.2 Změna stavu oprav. položek, rezerv a přechod. účtů -548 243

A.1.3 Zisk (-) / ztráta (+) z prodeje stálých aktiv -44 -46

A.1.5 Vyúčtované nákladové úroky (+) s vyj. kapital., vyúčt. výnosové úroky(-) 1 568 3 079

A.1.6 Úpravy o ostat.nepeněžní operace -10 925 16 210

A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami provozního 
kapitálu a mimořádnými položkami 63 572 84 494

A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 13 195 -16 769

A.2.1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti(+/-) a. ú. čas rozlišení a dohad. ú. aktiv. 9 765 -4 172

A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) p. ú. čas. rozl.a doh. ú. pasiv. -475 -8 547

A.2.3 Změna stavu zásob (+/-) 3 905 -4 050

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, zdaněním 
a mimořádnými položkami 76 767 67 725

A.3 Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) -1 823 -3 346

A.4 Přijaté úroky (+) 255 267

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 75 199 64 646

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -50 718 -41 375

B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 44 56

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -50 674 -41 319

Peněžní toky z finančních činností

C.1. Dopady změn dlouhodobých, příp. krátkod. závazků z oblasti fin. činnosti na PP  
a peněžní ekviv. -28 145 -49 832

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekviv. 562 18 415

C.2.1 Zvýšení PP a peněžních ekv. z titulu zvýšení zákl. kapitálu, emis.ážia, RF,  
vč.záloh na zvýšení (+) 1 900 20 000

C.2.5 Přímé platby na vrub fondů (-) -1 338 -1 585

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -27 583 -31 417

F. Čisté zvýšení, respektive snížení peněžních prostředků -3 058 -8 090

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 29 860 32 918

Přehled o peněžních tocích 
rok 2013 v (tis. Kč)
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11.4
Ekonomická část

náVRH nA RoZděLení ZiSkU RokU 2013
Představenstvo společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost (dále jen společnost), projednalo účetní závěrku 
společnosti za rok 2013 a rozhodlo takto:

Představenstvo schvaluje dosažený výsledek hospodaření společnosti za rok 2013 ve výši 13 460 480,57 Kč po zdanění 
(zisk). Uvedená hodnota odpovídá hodnotě v účetní závěrce ověřené auditorem. 
Představenstvo navrhuje Radě města Brna při výkonu působnosti valné hromady dále uvedený způsob použití (rozdělení) 
výsledku hospodaření roku 2013 a další operace týkající se vlastního kapitálu společnosti.

  Brno dne: 7. 4. 2014

Za představenstvo společnosti

 Rok 2013 Rozdělení výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření před zdaněním 2 535 808,65

Daň z příjmů - odložená -10 924 671,92

Výsledek hospodaření po zdanění 13 460 480,57

Rozdělení výsledku hospodaření po zdanění:

Rezervní fond                            673 024,03

Sociální fond                       1 000 000,00

Ostatní fondy 0,00

Tantiémy 0,00

Nerozdělený zisk minulých let 11 787 456,54

JUdr. michal Chládek
předseda představenstva

Bc. miloslav Humpolíček
místopředseda představenstva
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12
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 2013, nám nejsou známy.

Nedílnou součástí výroční zprávy je příloha k roční účetní závěrce.

V Brně dne 22. 4. 2014

ing. Jaromír machálek, mBA
generální ředitel
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předmět oVěření: Výroční zpráva sestavená ke dni 31. 12. 2013
oVěření pRoVedL: Ekonofin s.r.o. — číslo oprávnění KAČR 497
  Vlhká 14, 602 00 Brno
odpoVědný AUditoR: Ing. Pavel Průdek
AUditoRSký tým: Ing. Roman Adámek
dAtUm VYdání ZpRáVY:  7. 4. 2014

1. VYkonAVAteL AUditU
Ověření souladu výroční zprávy s účetní závěrkou provedla auditorská firma Ekonofin s.r.o.1) se sídlem v Brně, zapsaná 
v seznamu vedeném Komorou auditorů České republiky s číslem oprávnění 497.

IČ: 269 21 847; DIČ: CZ26921847; BÚ: 35-0488000257/0100 

Ověření provedl tým pracovníků ve složení:
Auditor: Ing. Pavel Průdek, číslo oprávnění KAČR 0240
Auditorský tým: Ing. Roman Adámek

1) Další pracoviště společnosti Ekonofin s.r.o. 
Ekonofin s.r.o., Brno: 
Vlhká 14 
602 00 Brno 
Tel.: 545 242 913

Ekonofin s.r.o., provozovna Brno:
Jámy 6
642 00 Brno
GSM: 605 264 959 
E-mail: info@ekonofin cz 

Ekonofin s.r.o., provozovna Praha:
Pod Výtopnou 13/10
185 00 Praha 8
GSM: 605 264 959
E-mail: info@ekonofin.cz
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Zpráva nezávislého auditora
určená akcionáři a představenstvu společnosti
Technické sítě Brno, akciová společnost,
o ověření souladu výroční zprávy s účetní závěrkou
ke dni 31. 12. 2013

Výroční zpráva 201341



Technické sítě Brno, akciová společnost42

 
13
Zpráva nezávislého auditora
určená akcionáři a představenstvu společnosti
Technické sítě Brno, akciová společnost

2. předmět A úČeL oVěření
Výroční zpráva sestavená ke dni  31.12.2013
společnosti technické sítě Brno, akciová společnost
se sídlem v Brno, Barvířská 5, okres Brno-město, PSČ 602 00
IČ 255 12 285

2.1 předmět činnosti
• projektová činnost ve výstavbě
• provádění staveb, jejich změn a odstraňování
• montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
• zámečnictví, nástrojařství
• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
• výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

2.2 den vzniku společnosti
1. 1. 1998

2.3 Statutární orgán - představenstvo (k datu 31.12.2013)
JUDr. Michal Chládek předseda představenstva
Bc. Miloslav Humpolíček místopředseda představenstva 
Ing. Karel Doležal  člen představenstva
Jiří Sedláček člen představenstva

2.4 Základní kapitál (k datu 31.12.2013)
1 594 045 000,- Kč

3. příJemCe ZpRáVY
Statutární orgán společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost.
Příjemce zprávy je povinen předat informaci o obsahu této zprávy akcionáři společnosti.

4. VYmeZení odpoVědnoSti
Za vedení účetnictví, za jeho úplnost, průkaznost a správnost odpovídá statutární orgán účetní jednotky. 
Ten také odpovídá za věcnou a obsahovou správnost všech daňových přiznání za daně, jichž je poplatníkem.

Povinností auditora je ověřit, výběrovým způsobem a při uplatnění zásady významnosti soulad výroční zprávy s účetní 
závěrkou sestavenou ke dni 31. 12. 2013, a na základě tohoto ověření zpracovat zprávu auditora o ověření.

5. poSLání AUditU A poStAVení AUditoRA
Cílem auditu předmětu ověření je umožnit auditorovi vyjádřit názor na soulad výroční zprávy s ověřovanou účetní závěrku.

6. pRáVní RámeC ČinnoSti AUditoRA
• Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb.
• Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
• České účetní standardy pro podnikatele č. 001 až 023
• Zákon o auditorech č. 93/2009 Sb., mezinárodní auditorské standardy a související aplikační doložky Komory auditorů  

České republiky, auditorské standardy vydávané KAČR
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ZpRáVA o VýRoČní ZpRáVě
Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, IČ 255 12 285, sídlem Brno, 
 Barvířská 5, okres Brno-město, PSČ 602 00 k 31. 12. 2013 s účetní závěrkou, jejíž číselné údaje jsou obsaženy v této výroční 
zprávě na stranách 33 až 36. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti Technické sítě Brno, 
akciová společnost. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní zá-
věrkou.

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 (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že 
provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti Technické sítě Brno, akciová  společnost, 
k 31. 12. 2013 ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou účetní  závěrkou.

ZpRáVA o ZpRáVě o VZtAZíCH  
meZi pRopoJenými oSoBAmi
Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě 
o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Technic-
ké sítě Brno, akciová společnost, za rok končící 31. 12. 2013. 
Za sestavení této zprávy o vztazích je odpovědný statutární 
orgán společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost. 
Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření 
stanovisko k této zprávě o vztazích.

Ověření jsme provedli v souladu s AS č. 56 Komory auditorů 
České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom pláno-
vali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že 
zpráva o vztazích neobsahuje významné (materiální) věcné 
nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazová-
ní pracovníků společnosti a na analytické postupy a výbě-
rovým způsobem provedené prověření věcné správnosti 
údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než 
audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevydáváme výrok 
auditora.

Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skuteč-
nosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vzta-
zích mezi propojenými osobami společnosti Technické 
sítě Brno, akciová společnost, za rok končící 31.12.2013 
obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.

V Brně dne 7. dubna 2014

Ekonofin s.r.o.
Vlhká 14, Brno

číslo auditorského oprávnění KAČR 497

Ing. Pavel Průdek
číslo auditorského oprávnění KAČR 0240

odpovědný jménem společnosti
za vypracování zprávy
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