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01. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Obchodní fi rma: 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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02.  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 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
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03. ORGÁNY SPOLEČNOSTI
Valná hromada

Představenstvo

Dozorčí rada

Generální ředitel

Rada města Brna, jako výkonný orgán statutárního města Brna, které je jediným akcionářem společ-

nosti, rozhoduje v působnosti valné hromady.

Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které zastupuje společnost v plném rozsahu:

Do 1.12.2014 Předseda představenstva JUDr. Michal Chládek

 Místopředseda představenstva Bc. Miloslav Humpolíček

 Členové představenstva Ing. Karel Doležal

  Jiří Sedláček

Od 2.12.2014 Předseda představenstva Ing. Pavel Staněk

 Místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Forman

 Člen představenstva RNDr. Jan Hollan, Ph.D. 

Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada, která dohlíží na výkon působnosti představenstva 

a podnikatelskou činnost společnosti:

Do 1.12.2014 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

Od 2.12.2014 Předseda dozorčí rady Ing. Vít Beran

 Místopředseda dozorčí rady Martin Hort 

 Členové dozorčí rady Bc. Barbora Maťáková

  Dušan Piják

  Jaroslav Telecký   

Management společnosti:

 Generální ředitel  Ing. Jaromír Machálek, MBA

 Provozně-technický ředitel  Ing. Josef Šaroun

 Ekonomický ředitel Ing. Radek Trčka
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04. ZPRÁVA PŘEDSEDY 
PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI 

O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

Vážení akcionáři, vážení spolupracovníci, vážení obchodní přátelé,

úvodní slovo této výroční zprávy, která představuje zhodnocení celého roku 2014, 

formuluji s vědomím, že jsem do čela nového představenstva TSB, a.s., nastoupil téměř 

na sklonku roku 2014.

Personální obměna představenstva a dozorčí rady, a to nejen v TSB, a.s., je výsledkem říjnových komunál-

ních voleb. Jedním z prvních kroků nového vedení města se stalo snížení počtu členů vrcholných orgánů 

městských společností. Dalším krokem by mělo být „odpolitizování“ těchto orgánů s primárním důrazem 

na odbornost jejich členů. Proces této transformace směřuje k nápravě v mnoha rovinách. Zkvalitnění 

a zefektivnění působení městských společností souvisí nejen s nutnou odborností těch, kteří v nich působí, 

ale také s úsporností, rozumným hospodařením a transparentní činností. V tomto kontextu bych rád zmí-

nil, že v souvislosti se změnami ve společnosti TSB, a.s., jsme významně snížili objem odměn poskytova-

ných členům statutárních orgánů. Roční odměna stávajícího představenstva je o 21 % nižší než tomu bylo 

u představenstva bývalého a v případě dozorčí rady jsou odměny nižší o 14 %. Tento fakt považuji za jasný 

doklad realizace ucelené koncepce nového vedení města. 

Úvodní měsíce práce v představenstvu jsme s kolegy věnovali především podrobnému seznámení se s cho-

dem společnosti tak, abychom mohli v roce 2015 co nejdříve identifi kovat oblasti, v nichž je nutné některé 

procesy zefektivnit či úplně transformovat. Hledání těchto cest je vedeno primárně vizí zkvalitňování služeb 

poskytovaných Brňanům. V úvodu tohoto textu jsem tyto hlavní motivy nového vedení směřující k efektivitě 

působení městských fi rem zmiňoval. Prioritou pro nás proto bude hledání snížení vynaložených fi nančních 

prostředků v oblasti provozních nákladů.

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. 

TSB, a.s., dosáhla dobrých výsledků, a já osobně věřím, že výsledky roku 2015 budou spojeny s dalšími 

měřitelnými úspěchy. Za těmi minulými i budoucími stojí a budou stát konkrétní lidé. Chci proto podě-

kovat všem zaměstnancům TSB, a.s., a vyslovit jim svoje uznání za nasazení, kreativitu a vstřícný postoj 

k novým úkolům a výzvám. Můj dík patří také všem členům představenstva a dozorčí rady, s nimiž sdílím 

společnou vizi.

 Ing. Pa

 předse

avel Staněk, 

eda představenstva
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05. SLOVO 
GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové,

do Vašich rukou se dostává výroční zpráva společnosti Technické sítě Brno, a.s., za rok 

2014. Jako vždy na dalších stránkách naleznete všechny důležité a podrobné informa-

ce i údaje o činnostech naší společnosti, jejím hospodaření, stavu majetku a vztazích 

s ostatními subjekty, jejichž zřizovatelem, společníkem nebo většinovým vlastníkem je 

statutární město Brno. 

Jsem velmi potěšen, že mohu na tomto místě konstatovat, že také v roce 2014 společnost Technické sítě 

Brno, a.s., dokázala plnit úkoly svěřené jejím zřizovatelem, statutárním městem Brnem, a bez zásadních 

problémů obstát v celkově složité ekonomické situaci. Období od ledna do prosince roku 2014 bude patřit 

v historii společnosti k těm úspěšným, opět jsme totiž dosáhli příznivého hospodářského výsledku. 

Není možné vyjmenovat vše, co naše společnost za celý rok dokázala. Dovolte mi však, abych alespoň zmí-

nil některé z aktivit, které jsou mimořádné a napomohly ke zpříjemnění života Brňanů i k jejich větší bez-

pečnosti. Do tohoto výčtu bezesporu náleží sedmadvacet přechodů pro chodce, které město ve spolupráci 

s městskými částmi a společností Technické sítě Brno, a.s., vytipovalo, především v blízkosti škol a školek, 

a u nichž pak naši odborníci nainstalovali speciální nasvětlení. Mimochodem, to dokáže snížit počet střetů 

s chodci na „zebrách“ podle některých odborníků až o 65 procent.

Podařilo se nám vyměnit další stovky stožárů veřejného osvětlení, které byly již za hranicí životnosti, v po-

rovnání s loňským rokem počet rekonstruovaných stožárů vzrostl více než o třetinu. Statika dalších stovek 

stožárů, především těch v exponovaných místech a tzv. přestárlých, byla prověřena metodou ROCH. Nově 

repasované lucerny rozzářily Mendlovo náměstí stejně jako obě strany Komenského náměstí a další ulice 

moravské metropole. Díky technickým úpravám navíc svítí efektivněji a úsporněji. Pokračovaly i prohlídky 

pro veřejnost v kolektorech. Naší nabídky seznámit se s technickým podzemím Brna kromě turistů využily 

se zájmem i brněnské střední školy. Pracovníci Odboru kolektory ale také mimo jiné sanovali poškozené 

části kolektorové sítě, a to včetně rekonstrukce šachty Š 13 v úseku Hybešovy ulice, jejíž stavební stav byl 

nejméně příznivý ze všech podzemních objektů tohoto primárního kolektoru.

Zvládli jsme bez větších problémů obhájit všechny naše dříve získané certifi káty ISO 9001:2000, 

ISO 14001:2005 a také ISO 27001:2005, a dokladovali tak, že společnost Technické sítě Brno, a.s., pracuje 

efektivně, ekologicky a s ohledem na maximální bezpečnost osob i dat. Především prostřednictvím našeho 

Odboru reklamy jsme podporovali různé dobročinné projekty i činnost příspěvkových kulturních organi-

zací, jako jsou například Městské divadlo Brno či Národní divadlo Brno, brněnská fi lharmonie či Muzeum 

města Brna a Moravská galerie. Jak ukazují první průzkumy, obyvatelé metropole ocenili i pilotní projekt 

zavedení bezplatné WI-FI, na němž Technické sítě Brno, a.s., kooperovaly s dalšími partnery. Využívat 

WI-FI ve svých počítačích či mobilech zatím mohou lidé v samotném centru města, na náměstí Svobody, 

doufáme však, že v roce 2015 nabídneme zájemcům tuto možnost i v jiných lokalitách historického jádra. 

Dovolte mi, abych závěrem poděkoval všem zaměstnancům společnosti, svým kolegům a spolupracov-

níkům. Jen na základě jejich nasazení a odborných znalostí se mohou Technické sítě Brno, a.s., chlubit 

dobrými ekonomickými výsledky a pověstí moderní, transparentní a společensky zodpovědné společnosti. 

Moje poděkování patří i představenstvu a dozorčí radě TSB, a.s., za veškerou podporu našim činnostem 

a maximální součinnost při jejich realizaci.

    Ing. Jaromír Machálek, MBA

    generální ředitel

I J í M hál k
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06. PŘEHLED HLAVNÍCH AKTIVIT
SPOLEČNOSTI

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
Provoz a servis veřejného a slavnostního osvětlení zajišťovala v roce 2014 společnost TSB, a.s., cca u 40 800 

světelných míst na území celé moravské metropole. Roční spotřeba elektrické energie na provoz veřejné-

ho osvětlení (dále jen VO) a slavnostního osvětlení (dále jen SO) činí cca 16 500 MWh. Průměrný příkon pod 

100 W/1 světelný bod, v našem případě 96 W/1 světelný bod, řadí statutární město Brno k energeticky nejú-

spornějším městům v České republice.

V rámci pravidelné údržby odstranili v roce 2014 pracovníci společnosti cca 3500 poruch na zařízení ve-

řejného osvětlení. Pro zlepšení průběžného stavu rozvodné sítě VO byly provedeny preventivní prohlídky 

v 60 oblastech zapínacích rozvaděčů, v počtu cca 5 350 stožárů VO a byly zajištěny periodické revize v 60 

oblastech zapínacích rozvaděčů, z toho vlastní kapacitou u 40 oblastí a externě u 20 oblastí. Současně 

pokračovali průběžně vloni pracovníci TSB, a.s., v měření koroze a statiky stožárů, a to pomocí „Rochovy“ 

metody – prověřeno bylo 470 kusů stožárů. Na základě těchto měření a následkem škodních událostí bylo 

vyměněno cca 90 ks stožárů VO a 20 ks rozpínacích ( pojistkových ) skříní VO.

I pro rok 2014 se díky kvalitě práce TSB, a.s., opět podařilo dodržet průměrnou nesvítivost ve městě Brně 

na hodnotě 0,57 %, což se vymyká běžným standardům. V jiných srovnatelných městech se průměrná hra-

nice nesvítivosti pohybuje v rozmezí 3–4 %. 

Pro ovládání veřejného a slavnostního osvětlení je ve městě Brně instalováno celkem 458 zapínacích (elek-

troměrových) rozvaděčů. Pomocí časových spínačů je ovládáno 29 z nich, 429 rozvaděčů je dálkově ovládá-

no 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 2014 vyměněno 25 710 m kabelového vedení, obnoveno 696 ks světel-

ných míst a 25 ks rozpínacích (pojistkových) skříní VO. Výrazná část výměny VO probíhala v městských 

částech v koordinaci se společnostmi Brněnské komunikace, a.s., a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

Obnova byla složena z 45 staveb rozčleněných do jednotlivých lokalit.

Veřejné osvětlení, jehož kvalitu i provozní stav určují technické normy a Standardy města Brna, patří 

mezi nejdůležitější obor veřejně prospěšných služeb. Dodržení kvality veřejného osvětlení je nutno chá-

pat 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. Technic-

ké sítě Brno, akciová společnost, v podobě přenesené správy zabezpečují pro město Brno souhrn všech 

činností správních, řídících i plánovacích, činnosti investorské zaměřené na výstavbu, včetně kompletní 

údržby sítě veřejného osvětlení. Prostřednictvím vyjádření k projektové dokumentaci, technickým dozo-

rem stavby a v neposlední míře technickou prohlídkou rekonstruovaného osvětlení zabezpečuje společ-

nost TSB, a.s., také to, že nově realizované zařízení odpovídá aktuálním Českým technickým normám 

a Standardům města Brna.

Provozujeme 40 763 ks světelných míst, z toho je:

• 40 354 světelných míst veřejného osvětlení ulic

• 409 světelných míst slavnostního osvětlení kulturních památek a významných budov v Brně



14 Technické sítě Brno, akciová společnost            

KOLEKTOROVÁ SÍŤ MĚSTA BRNA 

Správou a údržbou kolektorové sítě ve městě Brně, která je svojí rozlohou druhou nejdelší v tuzemsku, 

je pověřena městská akciová společnost Technické sítě Brno, a.s. V jejím majetku je 82 % z celkové 

délky brněnských kolektorů, přibližně 18 % těchto podzemních staveb zůstává v majetku statutárního 

města Brna.

Odbor kolektory úspěšně dokončil v minulém roce několik níže uvedených projektů 

a obstaral tyto oblasti: 

• Sanace  šachty Š13 – V období od 20. 1. 2014 do 4. 5. 2014 

byla provedena rekonstrukce šachty Š13 primárního 

kolektoru v úseku Hybešova. Na základě pasportiza-

ce primárního kolektoru byl stav šachty vyhodnocen 

jako významná porucha, její stavební stav byl nejhorší 

ze všech podzemních objektů primárního kolektoru. 

Práce začaly v čelbě (ukončení ražby), která měla vý-

znamné trhliny a bylo nutné ji zesílit tak, aby nedošlo 

v budoucnu ke zborcení. V samotné šachtě docháze-

lo po 3 měsíce k injektážním pracím. Vzhledem ke 

geologickému podloží v této lokalitě, kde jsou neogen-

ní jíly a tekuté písky, byla rubová injektáž vlhkých míst 

velkým problémem. Šachta Š13, její jámová tůň, čelba 

a liniová chodba u šachty prošly zatím nejmodernější 

rekonstrukcí v dějinách brněnského primárního ko-

lektoru. Byly použity nejnovější materiály a technolo-

gie, pomocí kterých bylo dosaženo velmi úspěšného 

výsledku. Celkově se podařilo zrekonstruovat více než 

30 metrů liniových chodeb a 32 výškových metrů 

šachty Š13.

•  Sanace šachty Š24 – V posledním čtvrtletí roku re-

konstruovali pracovníci Odboru kolektory šachtu 

Š24 primárního kolektoru v úseku Svitavské ná-

břeží, a to včetně její nadzemní části. U této šachty 

byl největším problémem havarijní stav ocelových 

konstrukcí. Nadměrně vysoká vlhkost v kombina-

ci s velkými průsaky vody přes ostění zapříčinily 

významnou korozi ocelových nosníků. Vyměnila 

se všechna lezní oddělení šachty včetně zábrad-

lí, pororoštů, žebříků, ale i ukotvení vodovodního 

a kondenzačního potrubí. U nosných konstrukcí zů-

stala zachována ocel opatřená antikorozním nátě-

rem, u ostatních technologických prvků byl zvolen 

kompozit, který nepodléhá korozi. Průběžně byly 

prováděny injektážní práce přes rub ostění šachty 

a reprofi lace míst po demontovaných lezních pat-

rech. V nadzemní části došlo k demolici vstupního 

objektu, který byl ve velmi špatném stavu. Tento 

objekt byl následně nahrazen vstupním kompo-

zitovým poklopem. Ocelový montážní poklop byl 

nahrazen kompozitovým větracím objektem, který 

lépe odvádí vlhkost z kolektoru.

•  Vyzařovací kabel – kolektor Vinohrady – V loňském 

roce provedli pracovníci Odboru kolektory instalaci 

vyzařovacího kabelu pro radiovou síť v kolektoru na 

Vinohradech. Dílo bylo ukončeno a předáno 6. 8. 2014 

včetně měřících protokolů deklarujících, že naměře-

né hodnoty ve všech jednotlivých částech kolektoru 

splňují požadavky technických předpisů. Násled-

ně TSB, a.s., od Českého telekomunikačního úřadu 

získaly rozšířené oprávnění k využívání radiových 

kmitočtů, které nyní zohledňuje 99 % kolektorové sítě 

v Brně. Zprovozněním radiové sítě v kolektoru na Vi-

nohradech se zvýšila bezpečnost osob pohybujících 

se v kolektoru a zefektivnila se jejich práce.

•  Sanace poškozeného ostění v kolektoru Vinohrady –

V období 06/2014–12/2014 byla průběžně prováděna 

sanace poškozeného ostění v kolektoru Vinohrady. 

Šlo zejména o nejvíce postižené úseky Pálavské ná-

městí a pod ulicí Bořetická. Zde byl v minulých letech 

prováděn průběžný monitoring pohybu železobeto-

nových konstrukcí, na základě kterého byly vyhod-

noceny nejhůře postižené oblasti. Vliv nadměrného 

zatížení těžkotonážními vozidly spojený s nedosta-

tečnou krycí vrstvou výztuže měl za následek defor-

maci tělesa kolektoru a opadávání betonových vrstev. 

Předmětem sanace ostění bylo doplnění ocelových 

prutů do nosných konstrukcí, ošetření odhalené vý-

ztuže a následná reprofi lace za pomocí speciálních 

sanačních hmot doplněná o krystalizační nátěry.

•  Výměna dveří v kolektoru Vinohrady – V období 05–

06/2014 byla provedena výměna dveří v sídlištním 

kolektoru Vinohrady. Původní plechové dveře nespl-

ňovaly protipožární požadavky (nízký stupeň nehořla-

vosti, chybějící označení – štítky, netěsnost, koroze). 

Proto bylo přistoupeno k výměně 7 dveří včetně zá-

rubní. Nově instalované dveře splňují příslušné ČSN 

normy, a to zejména požadavek na protipožární odol-

nost 60 min. V roce 2015 zbývá v kolektoru Vinohrady 

vyměnit 4 kusy dveří.

•  Technický dozor na akci „Rekonstrukce Zelného 

trhu“ – Od 31. 3. 2014 prováděli zástupci Odboru ko-

lektory TSB, a.s., technický dozor na stavbě „Rekon-

strukce Zelného trhu, (7482/ORG 5023)“. Vzhledem 

k tomu, že se pod Zelným trhem nachází 18. stavba 

sekundárního kolektoru, byla zajištěna pravidelná 

technická, poradenská a kontrolní činnost u výkopo-

vých a terénních prací. Technický dozor bude vyko-

náván až do předání díla, které je plánováno na den 

22. 5. 2015.

•  Revitalizace řídícího systému v úseku TG7-TG8-Š11

– V období 06/2014–07/2014 byla na základě podrobné 

projektové dokumentace provedena revitalizace řídí-

cího systému kolektorů. Dodavatel provedl náhradu 

zastaralého ŘS Datcoll v části primárního kolektoru 

v úseku Cejl, Jugoslávská. Souběžně provedl integra-

ci nového řídícího systému do vizualizace.

•  Zaplavené kolektory v HjmB – Prudké přívalové 

deště dne 31. 7. 2014 zaplavily sekundární kolektory 
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BRNĚNSKÉ VÁNOCE 
Mezi činnosti TSB, a.s., nejvíce sledované a také oceňované Brňany, patří bezesporu technické zajištění 

Brněnských Vánoc, a to včetně slavnostního osvětlení především centra Brna.  

Koncept slavnostního nasvětlení se po dohodě s hlavním organizátorem Brněnských Vánoc, Turistickým 

informačním centrem města Brna, ustálil zhruba před třemi lety a je veřejností velmi kladně hodnocen. 

Vychází z vizuálního propojení vánočních trhů v srdci Brna se zpřístupněným brněnským podzemím, kte-

ré nabízí pro obyvatele města v adventním čase mimořádný atraktivní program. S instalací zářících gir-

land a světelných prvků začínají pracovníci TSB, a.s., vždy již koncem října, aby vše bylo připraveno včas 

v historickém jádru Brna. Z náměstí Svobody pro-

teklo velké množství vody přes kolektor Kobližná až

na Malinovského náměstí. Pracovníci TSB, a.s., ve

spolupráci s Hasičským záchranným sborem vodu

ihned odčerpali, čímž zabránili milionovým škodám.

V dalších dnech byly v zaplavených částech kolektoru

provedeny hrubé čistící práce a kontaminovaný od-

pad byl vyvezen. Prostory kolektoru byly ručně do-

čištěny včetně nutné dezinfekce. Patero poškozených

protipožárních dveří bylo vyměněno. Opravy se týkaly

i protipožárních přepážek včetně jejich ucpávek. Na

obnově postiženého úseku sekundárního kolektoru,

se intenzivně pracovalo, a proto během 14 dní od za-

plavení byl tento úsek zcela obnoven a splňuje všech-

ny příslušné ČSN normy. 

•  Výdřeva v historickém sklepě Jezuitská – V rámci

jednoho z cílů IMS 2014 byl nastaven monitoring trh-

lin v historickém podzemí HjmB. Pomocí tenzometrů

pracovníci Odboru kolektory více než půl roku sledo-

vali kritické trhliny v čelbě historického sklepa pod

ulicí Jezuitská. Po významné poruše čelby (10/2014)

přistoupili k okamžitému zajištění. Po bezprostřed-

ním oznámení příslušných vlastníků sítí a objektu

přistoupili pracovníci odboru k vybudování dřevěné

podpůrné konstrukce, která zabránila zborcení klen-

by sklepa. Lze konstatovat, že pomocí monitoringu

trhlin dokázaly TSB, a.s., včas zareagovat na tuto ha-

várii a zabránily tak větším škodám na majetku.

•  Obnova kolektorových poklopů a roštů – V rámci

údržby kolektorové sítě bylo v roce 2014 vyměněno

10 kolektorových poklopů a 25 kusů pozinkovaných

pochůzných pororoštů.

•  Montáž a demontáž prodejních stánků – Váno-

ce 2014 – Montáže a demontáže všech prodejních

stánků zajišťovala v minulých letech dodavatelská

společnost. Po zkušenosti z roku 2013 provedli pra-

covníci Odboru kolektory montáž a demontáž 4 kusů

prodejních stánků, tím se snížila dodavatelem fak-

turovaná částka. Kromě zmíněných stánků dodrže-

ly TSB, a.s., v termínech montáž a demontáž ZOO 

koutku, 5 přístřešků, rozvaděčů, kabelových přejez-

dů, atd. Mimořádně bylo řešeno ukotvení a připojení 

stánku pro RWE. 

• Modernizace areálu TSB, a.s., Křenová – rekon-

strukce haly a skladu – V období  05/2014–09/2014 

provedla externí stavební společnost rekonstrukci 

haly, skladu a přízemní kancelářské budovy v are-

álu Křenová. Hala prošla kompletní rekonstrukcí. 

Z důvodu nutnosti garážování plošin byla zvýšena 

světlá výška objektu. Hala včetně nových automa-

tických garážových vrat nyní splňuje všechny po-

žární a hygienické normy. Plocha skladu se zvět-

šila o cca 40 m² a je průchozí do sousedící haly. 

Kancelářské prostory prošly dispozičními změna-

mi, zmenšily se kanceláře na úkor zvětšení plochy 

skladu. V objektu prošly modernizací jak sociální 

zařízení, tak komunikační prostory. Z areálu Kře-

nová byla do areálu Skořepka vybudována chodba 

pro snadnější pohyb osob a materiálu. Kolaudační 

souhlas nabyl právních účinků dne 18. 11. 2014. 

•  WI-FI Brno-střed – V období 07–08/2014 společ-

nost TSB, a.s., ve spolupráci s Brno-střed a do-

davatelskou fi rmou vybudovala technologii na 

nadzemních objektech větracích šachet z kolekto-

ru na náměstí Svobody, která zajišťuje veřejnosti 

bezplatné užívání internetu v této lokalitě. Dodava-

tel si zajistil vlastní konektivitu k internetu, vybu-

doval optickou trasu ze svých distribučních bodů 

do příslušných požadovaných lokalit s WI-FI Hot-

Spoty, zajistil si médiakonvertory optika/metalika, 

WI-FI routery dostatečného výkonu a příslušné 

WI-FI antény. Obdobný krok provedli zaměstnanci 

Odboru kolektory u realizace WI-FI na Zelném trhu 

a Jakubském náměstí. 
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a minimalizovaly se případné poruchy. Celkem v ulicích centra Brna září slavnostní světelné prvky s více 

než půl milionem LED diod, které jsou zárukou úsporného provozu a minimální spotřeby elektrické ener-

gie. Vánoční trasa propojuje historický střed města Brna (nám. Svobody, Dominikánské náměstí a Starou 

radnici)  s lokalitami Joštova, Hlavní nádraží, Květinářská, Starobrněnská, Šilingrovo náměstí, Dominikán-

ská, Jánská, Orlí, Kobližná, Česká.

TSB, a.s., zajišťují rovněž ozdobení i deinstalaci světelných prvků na vánočních stromech na náměstí Svo-

body a v prostorách Nové radnice. Světelná vánoční dekorace na vánoční stromy na náměstí Svobody a na 

nádvoří Nové radnice je koncipována v tradičních staročeských tvarech a barvách. Základním dekoračním 

prvkem jsou řetězy v LED technologii – diody v teplé bílé barvě. Na dozdobení vánočních stromů se použí-

vají další světelné zdroje a dekorační materiály.

Na seznam aktivit TSB, a.s., spojených s technickým zabezpečením Brněnských Vánoc spadá rovněž 

montáž a demontáž dřevěných prodejních stánků, gastrostánků a zookoutku na náměstí Svobody, ale 

také provoz a údržba souboru těchto staveb včetně jejich osvětlení po celou dobu od počátku adventu až 

do konce vánočních svátků. 

REKLAMA 
K reklamní činnosti využívají TSB, a.s., zejména majetek společnosti, především stožáry veřejného osvět-

lení, na něž jsou instalovány typizované reklamní nosiče vhodné pro realizaci informačních a naváděcích 

systémů, imageové reklamy, reklamních kampaní apod. Reklamní činnost je realizována prostřednictvím 

Odboru reklamy. Reklamní zařízení jsou průběžně kontrolována a opravována, samozřejmostí je zajištění 

pravidelné výměny starých reklamních nosičů za nové. Výnosy z reklamní činnosti jsou nezbytným doplňkem 

potřebným k zabezpečení zdrojů fi nancování rekonstrukce a obnovy souboru majetku veřejného osvětlení, 

kolektorové sítě a dalších investičních aktivit společnosti. 

Stejný odbor se podílí na zajištění další neméně důležité činnosti, a to eliminace nelegálního výlepu plakátů 

a letáků na městském majetku v ulicích moravské metropole. Tzv. černý výlep odstraňují pracovníci TSB, 

a.s., z veřejných prostranství, zejména ze sloupů veřejného osvětlení, elektrického a trakčního vedení, skříní 

el. rozváděčů, dopravních značek apod.

Formou mediálního partnerství podporují TSB, a.s., rovněž charitativní a obecně prospěšné projekty a vý-

stavy, čímž zvyšují informovanost široké veřejnosti o nekomerčně zaměřených akcích.

Technické sítě Brno, a.s., odbor Reklamy, zajišťuje komplexní servis:

• zpracování grafi ckého návrhu

• realizace grafi ky

• instalace reklamních zařízení

• údržbu instalovaných reklamních zařízení a opravy po poškození vlivem živelných událostí a vandalismu

• odstraňování nelegálního výlepu

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 
V oblasti IT zajišťují TSB, a.s., kompletní servis komunikační infrastruktury, který zahrnuje optickou a meta-

lickou kabeláž, aktivní prvky, zabezpečovací systémy, záložní napájení, klimatizaci a další technologie v jed-

notlivých 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.

Přímo v prostorách TSB, a.s., se nachází datové centrum, které slouží jako serverovna a datové úložiště Met-

ropolitní sítě města Brna. Pracovníci TSB, a.s., dbají dlouhodobě o co nejefektivnější a nejkvalitnější zajištění 

jeho provozu, například redundancí klíčových komponentů umožňujících nepřetržitý chod datového centra.

 Odbor IT dále zabezpečuje provozování a správu geografi ckého informačního systému (GIS), v němž jsou 

uloženy informace o stavu veřejného osvětlení, kolektorové sítě, reklamních zařízení a optických tras. 

Zpracovaná data se stávají nepostradatelným zdrojem informací pro práci nejen všech ostatních odborů 

společnosti, ale v neposlední řadě slouží také pro širokou veřejnost města Brna.
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Další důležitou činností je servis a uživatelská podpora veškerých informačních a komunikačních techno-

logií společnosti pro všechny zaměstnance.

ENGINEERING 
Nosnou činností Odboru investic a projekce, správa majetku TSB, a.s., se v roce 2014 stalo zajištění obnovy 

veřejného osvětlení statutárního města Brna. Její rozsah byl největší za posledních šest let: bylo vyměněno 

696 ks světelných míst. Obnovou tohoto zařízení, tedy zlepšením technického stavu, byla výrazně zvýšena 

kvalita poskytovaných služeb. Pozitivní přínos má obnova veřejného osvětlení v oblasti bezpečnosti provozu 

a nezanedbatelné je také zlepšení vzhledu lokalit, ve kterých byla obnova provedena.

Obnova proběhla ve dvou etapách, přičemž ta první spočívala v přípravě a realizaci staveb, a to hlavně v ko-

ordinaci s Brněnskými komunikacemi, a.s., a  v nemalé míře i v koordinaci s úřady brněnských městských 

částí. Další etapa obnovy byla zaměřena na oblasti a úseky, které byly z provozního hlediska v nejhorším sta-

vu a již tedy technicky nevyhovující. Bylo vyhotoveno a zrealizováno celkem 45 projektových dokumentací. 

Souběžně s obnovou veřejného osvětlení byly na Odboru investic a projekce, správy majetku prováděny pro-

jekční 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 490 žádostí o vytyčení sítí, 224 žádostí 

o vyjádření k nově budovaným zařízením a 1 210 žádostí o vyjádření k úpravám stávajících zařízení.

Bylo provedeno celkem 515 kontrol před záhozem u cizích investorů, z toho 387 kontrol stávajícího zařízení 

TSB, 128 kontrol před záhozem u nově budovaného zařízení veřejného osvětlení.

Za podpory dotace SMB bylo ve spolupráci s ÚMČ navrženo a následně zrealizováno nasvětlení 27 přecho-

dů ve městě Brně, které zvýšilo bezpečnost chodců v 17 městských částech.

Na Odboru investic a projekce, správa majetku 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.

SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY, ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTI INFORMACÍ

Důsledné uplatnění politiky kvality, životního prostředí a bezpečnosti informací má zásadní význam nejen pro 

zákazníky TSB, a.s., ale je i předpokladem pro úspěšný rozvoj společnosti, pro respektování zájmů jediného 

akcionáře, statutárního města Brna, i zaměstnanců, stejně jako pro další růst a posilování postavení společ-

nosti na trhu. Společnost TSB, a.s., je od roku 2003 držitelem certifi kátu systému řízení kvality dle ČSN EN 

ISO 9001 a systému řízení životního prostředí dle ČSN EN ISO 14001. V prosinci roku 2014 provedla certifi kační 

společnost STAVCERT audit na oba systémy bez jakýchkoli připomínek. Certifi kační orgán TAYLLOR & COX 

na základě auditu, potvrdil platnost certifi kátu řízení bezpečnosti informací dle ČSN ISO/IEC 27001.





VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 19

07.  HOSPODAŘENÍ 
SPOLEČNOSTI V ROCE 2014 

UDÁLOSTI ZNÁMÉ K DATU VYDÁNÍ TÉTO VÝROČNÍ ZPRÁVY, KTERÉ BY 

ZÁVAŽNĚJŠÍM ZPŮSOBEM MOHLY OVLIVNIT HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V R. 2015

Rada Města Brna v působnosti valné hromady na své schůzi č. R7/008 konané dne 2. 2. 2015 rozhodla 

o rozpuštění rezervního fondu společnosti Technické sítě Brno, a.s., a schválila jeho převedení do neroz-

děleného zisku minulých let.

Dne 5. 2. 2015 byli zapsáni do OR noví členové představenstva a dozorčí rady, kteří byli zvoleni s účinností 

od 2. 12. 2014 – Ing. Pavel Staněk, předseda představenstva, Ing. Zdeněk Forman, místopředseda předsta-

venstva, RNDr. Jan Hollan, Ph.D., člen představenstva, Ing. Vít Beran, předseda dozorčí rady, Martin Hort, 

místopředseda dozorčí rady a Bc. Barbora Maťáková, člen dozorčí rady.

Rada města Brna v působnosti valné hromady, dne 3. 3. 2015 na své schůzi č. R7/012 schválila úpravu

stanov – snížení počtu členů orgánů společnosti.

Výše uvedené skutečnosti nemají dopad na aktiva a závazky účetní jednotky.

Další významné události po datu účetní závěrky nenastaly.

Struktura nákladů MJ 2014 2013 Index v %

2014/2013

Náklady celkem tis.Kč 263 380 237 920 110,70

z toho:

Materiál a energie tis.Kč 58 417 60 296 96,88

Opravy a udržování tis.Kč 38 344 21 691 176,77

Služby ostatní tis.Kč 41 005 42 572 96,32

Osobní náklady tis.Kč 53 199 51 989 102,33

Odpisy tis.Kč 59 587 60 060 99,21

Ostatní tis.Kč 12 828 1 312 977,74

Výnosy z běžné činnosti MJ 2014 2013 Index v %

2014/2013

Výnosy celkem tis.Kč 265 953 251 381 105,80

z toho:

Projekty a  engineering tis.Kč 9 118 8 114 112,37

Veřejné osvětlení tis.Kč 139 927 127 524 109,73

Reklama tis.Kč 22 459 23 112 97,17

Kolektory tis.Kč 50 315 48 624 103,48

Provoz a servis dat. sítí tis.Kč 38 523 38 437 100,22

Ostatní tis.Kč 5 611 5 570 100,74
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08. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI 
OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU 

A MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSOBAMI 
OVLÁDANÝMI STEJNOU OSOBOU ZA ROK 2014  

Zpráva byla zpracována v souladu s § 82 a následujících zákona č. 90/2012 Sb. (o Obchodních korporacích)

Úloha ovládané osoby, společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, spočívá v předmětu činnosti tak, 

jak je uveden ve veřejném rejstříku. Tato činnost byla na společnost přenesena ovládající osobou, statutárním 

městem Brnem. Hlavní a prioritní činností společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, je poskytování 

služeb statutárnímu městu Brnu, kdy nejvýznamnějšími jsou správa a zabezpečení provozu veřejného osvětlení 

a slavnostního osvětlení města Brna a správa a zabezpečení provozu podzemní kolektorové sítě města Brna.

Statutární město Brno, jakožto jediný akcionář společnosti, vykonává svá práva v působnosti Rady měs-

ta Brna, která představuje valnou hromadu. Společnost je ovládaná v souladu se stanovami společnosti 

a v souladu se zákonem o obchodních korporacích.

Vztahy mezi ovládající osobou a ovládanými osobami nevznikla společnosti Technické sítě Brno, akciová 

společnost, žádná újma.

Společnost Technické sítě Brno, akciová společnost, má za sebou silného vlastníka v podobě statutárního 

města Brna. Tím, že je statutární město Brno jediným zřizovatelem dalších ovládaných osob, dochází mezi 

všemi dotčenými osobami k bezproblémovým obchodním vztahům, které jsou řešeny bez jakýchkoliv pro-

blémů. Zcela jednoznačně tak v nastoleném stavu pro ovládanou osobu převládají výhody, kdy tato si není 

v současnosti vědoma žádných rizik ze vztahů pro ni plynoucích.

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

• 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

• SAKO Brno, a.s., IČ 60713470, Jedovnická 4247/2, 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 828/25, 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

•  Technologický Park Brno, a.s., IČ 48532215, Technická 15, 616 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně oddíl B, vložka 1034

Statutární město Brno vlastní 50 % majetkového podílu

Dceřiné společnosti obchodních společností se 100% majetkovou účastí města

•  ASTV, s.r.o., IČ 27674622, Jedovnická 4247/2, 628 00, Brno, zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, C/50990

SAKO Brno, a.s., vlastní 51 % majetkového podílu
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Příspěvkové organizace

• 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, Sejkorova 2736/6, 636 00 Brno,

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, Pr/24

• Divadlo Radost, příspěvková organizace,

IČ 00489123, Bratislavská 216/32, 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 522/2, 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

•  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 1863/16, 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 4339/10, 628 00 Brno, 

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, Pr/279

•  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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ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU A OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU 

A MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2014

Akciová společnost Technické sítě Brno 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 1–11

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. 1–59

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. 1–10

Smlouva o poskytnutí investiční dotace na koupi pozemku od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve vě-

cech majetkových, č. 103/2014 ze dne 26. 6. 2014

Smlouva o poskytování služeb datového centra č. 0053091706092 ze dne 1. 10. 2009, vč. dodatků č. 1–3

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění technického vybavení a osvětlení pro účely a po 

dobu konání Brněnských Vánoc 2014, č. 5614092607 ze dne 15. 9. 2014

Smlouva na servis aktivních prvků, serveroven a datových center, č. 53049070 ze dne 22. 7. 2004,

vč. dodatku č. 1
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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. 1–4

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. 1–5

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

Smlouva o nájmu místa v kolektoru  uzavřená s ÚMČ Nový Lískovec, č. 45/2014 ze dne 14. 4. 2014

Smlouva o dílo přeložka VO Prušánecká, uzavřená s ÚMČ Vinohrady, č. 94/2014 ze dne 20. 6. 2014

Smlouva o dílo nasvětlení přechodů, uzavřená s ÚMČ Starý Lískovec, č. 118/2014 ze dne 16. 7. 2014

Smlouva o dílo nasvětlení ulice Merhautova, uzavřená s ÚMČ Brno-sever, č. 133/2014 ze dne 11. 8. 2014

Smlouva o poskytnutí investiční dotace na osvětlení přechodů, č. 5614092614 ze dne 15. 9. 2014

Smlouva o dílo nasvětlení parkoviště ul. J. Faimonové, uzavřená s ÚMČ Brno-Líšeň ze dne 14. 11. 2014

Smlouva o právu provést stavbu, uzavřená s ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora ze dne 30. 9. 2014

Smlouva o výpůjčce digitálních dat č. 5314213870 ze dne 24. 10. 2014

Smlouvy o prodeji elektřiny, Smlouvy o dodávce elektřiny pro vánoční osvětlení 2014,

uzavřené s následujícími MČ:

Bohunice, Bosonohy, Bystrc, Černovice, Chrlice, Ivanovice, Jehnice, Jih, Jundrov, Kníničky,

Kohoutovice, Komín, Královo Pole, Líšeň, Maloměřice a Obřany, Medlánky, Nový Lískovec, Ořešín, 

Řečkovice a Mokrá Hora, Sever, Slatina, Starý Lískovec, Tuřany, Útěchov, Vinohrady, Žabovřesky,

Žebětín, Židenice

PŘEHLED O ODBĚRATELSKÝCH VZTAZÍCH S OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU ZA ROK 2014

TSB, a.s., je dodavatelem Poskytnutá plnění – účel Bez DPH
Saldo 

k  31. 12. 2014

Statutární město Brno 

(včetně městských částí)

IČ 44992785, Dominikánské náměstí 1,

601 67 Brno

Veřejné osvětlení, 

kolektorová síť, datové 

sítě, datové centrum

172 230 276,21 Kč 2 377 201, 87 Kč

PŘEHLED O ODBĚRATELSKÝCH VZTAZÍCH S OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU ZA ROK 2014

TSB, a.s., je odběratelem Poskytnutá plnění - účel Bez DPH
Saldo 

k  31. 12. 2014

Statutární město Brno 

(včetně městských částí)

IČ 44992785, Dominikánské náměstí 1,

601 67 Brno

nájemné 42 880,00 Kč 0,00 Kč
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PŘEHLED O ODBĚRATELSKÝCH VZTAZÍCH

S PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2014

TSB, a.s., je dodavatelem Poskytnutá plnění – účel Bez DPH
Saldo 

k 31. 12. 2014

Brněnské komunikace, a.s.,
IČ 60733098, Renneská tř. 787/1a,

639 00  Brno-Štýřice,

zapsaná v OR vedeného KS v Brně B/1479

pronájem kolektorů,

dodávky elektřiny
572 985,75 Kč 41 435,05 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
4 101 451,92 Kč 414 423, 75 Kč

Dopravní podnik města Brna, a.s.,
IČ 25508881, Hlinky 151, 

656 46 Brno, zapsaná v OR

vedeném KS v Brně B/2463

pronájem kolektorů,

dodávky elektřiny,
379 609,17 Kč 36 108,44 Kč

Dům umění města Brna,

příspěvková organizace,
IČ 00101486, Malinovského nám. 2, 

602 00 Brno, zapsaná v OR

vedeném KS v Brně  Pr/31

reklamní služby 4 800,00 Kč 0,00 Kč

Filharmonie Brno, 

příspěvková organizace,
IČ 00094897, Komenského nám. 534/8, 

602 00 Brno, zapsaná v OR

vedeného KS v Brně Pr/16

reklamní služby 11 700,00 Kč 0,00 Kč

Hvězdárna a planetárium Brno, 

příspěvková organizace,
IČ 00101443, Kraví Hora 522/2, 616 00 Brno,

zapsaná v OR vedeném KS v Brně  Pr/17

elektroinstalační práce,

reklamní služby
294 281,00 Kč 238 244,00 Kč

Městské divadlo Brno,

příspěvková organizace,
IČ 00101397, Lidická 1863/16, 602 00 Brno,

zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/35

reklamní služby 50 184,00 Kč 0,00 Kč

Muzeum města Brna,

příspěvková organizace,
IČ 00101427, Špilberk 210/1, 662 24 Brno,

zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/34

pronájem stožárů,

reklamní služby,

údržba VO

236 472,00 Kč 0,00 Kč

Národní divadlo Brno, 

příspěvková organizace,
IČ 00094820, Dvořákova 11, 657 70 Brno,

zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/30

reklamní služby 21 960,00 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

Technologický Park Brno, a.s.,
IČ: 48532215, Technická 13, 616 00 Brno,

zapsaná v OR vedeného KS v Brně B/1034

reklamní služby 2 412,00 Kč 0,00 Kč

Teplárny Brno, a.s.,
IČ 46347534, Okružní 828/25, 638 00 Brno,

zapsaná v OR vedeném KS v Brně B/786

pronájem kolektorů,

reklamní služby
11 054 048,44 Kč 1 169 501,30 Kč

Turistické informační centrum města 

Brna, příspěvková organizace,
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

3 370 535,60 Kč 185 255,84 Kč

Veřejná zeleň města Brna, 

příspěvková organizace, 
IČ 62161521, Kounicova 1013/16a, 

602 00 Brno, pronájem stožárů, zapsaná v OR

vedeného KS v Brně Pr/9

vytyčování sítí 7 594,00 Kč 0,00 Kč

Celkem 20 122 037,88 Kč 2  084 968,38 Kč
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PŘEHLED O ODBĚRATELSKÝCH VZTAZÍCH

S PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2014

TSB, a.s., je odběratelem Bez DPH
Saldo 

k 31. 12. 2014

Brněnské komunikace, a.s.,
IČ 60733098, Renneská tř. 787/1a,

639 00 Brno-Štýřice, zapsaná v OR

vedeného KS v Brně B/1479

nájemné,

instalační práce
26 827,00 Kč 6 827,00 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,

vytyčení sítí
342 273,34 Kč 34 865,00 Kč

Dopravní podnik města Brna, a.s.,
IČ 25508881, Hlinky 151,656 46 Brno,

zapsaná v OR vedeném KS v Brně B/2463

pronájem reklamních 

ploch, inzerce
1 491 296,63 Kč 441 219,70 Kč

Dům umění města Brna,

příspěvková organizace,
IČ 00101486, Malinovského nám. 2, 602 00

Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně  Pr/31

propagace společnosti 4 800,00 Kč 0,00 Kč

Hvězdárna a planetárium Brno, 

příspěvková organizace,
IČ 00101443, Kraví Hora 522/2, 616 00 Brno,

zapsaná v OR vedeném KS v Brně  Pr/17

pronájem prostor 33 880,00 Kč 0,00 Kč

Městské divadlo Brno,

příspěvková organizace,
IČ 00101397, Lidická 1863/16, 602 00 Brno, 

zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/35

propagace společnosti,

předplatné
78 808,00 Kč 0,00 Kč

Muzeum města Brna,

příspěvková organizace,
IČ 00101427, Špilberk 210/1, 662 24 Brno, 

zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/34

propagace společnosti 43 500,00 Kč 0,00 Kč

Národní divadlo Brno, 

příspěvková organizace,
IČ 00094820, Dvořákova 11, 657 70 Brno,

zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/30

propagace společnosti,

předplatné
57 954,00 Kč 40 520,00 Kč

Pohřební a hřbitovní služby

města Brno, a.s.,
IČ 60713330, Koliště 7, 602 00 Brno,

zapsaná v OR vedeného KS v Brně B/5828

květiny 12 075,00 Kč 0,00 Kč

SAKO Brno, a.s.,
IČ 60713470, Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno,

zapsaná v OR vedeného KS v Brně B/1371

likvidace odpadů 75 492,48 Kč 23 056,34 Kč

STAREZ – SPORT, a.s.,
IČ 26932211, Křídlovická  911/34, 603 00 Brno, 

zapsaná v OR vedeného KS v Brně B/4174

benefi t 1 000,00 Kč 0,00 Kč

Teplárny Brno, a.s.,
IČ 46347534, Okružní 828/25, 638 00 Brno,

zapsaná v OR vedeném KS v Brně B/786

dodávka tepla,

nájemné
617 938,11 Kč -216 271,00 Kč

Turistické informační centrum města 

Brna, příspěvková organizace,
IČ 00101460, Radnická 2-10, 658 78 Brno,

zapsaná v OR vedeného KS v Brně Pr/18

průvodcovské služby,

provize z prodaných

vstupenek

56 602,60 Kč 23 736,08 Kč

Celkem 2 842 447,16 Kč 353 953,12 Kč
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09. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
O ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
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10. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, 

za rok 2014

Dozorčí rada společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost (dále jen TSB, a.s.),

pracovala v tomto složení:

Kontrolní činnost dozorčí rady byla vykonávána průběžně na všech zasedáních, na kterých se zabývala mj. 

výsledky hospodaření TSB, a.s., 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 před-

sedou představenstva.

Dozorčí rada na svém zasedání dne 10. 4. 2015 vzala na vědomí zprávu nezávislého auditora o roční 

účetní závěrce TSB, a.s., a na základě předložených dokladů doporučuje valné hromadě společnosti 

TSB, a.s.,  schválit:

• roční účetní závěrku TSB, a.s., za rok 2014,

• návrh na rozdělení zisku TSB, a.s., za rok 2014,

• zprávu o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou a mezi propojenými osobami za rok 2014.

V Brně dne 10. 4. 2015 Ing. Vít Beran

  předseda dozorčí rady

Vít B

Do 1. 12. 2014:

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

Od 2. 12. 2014:

Předseda dozorčí rady: Ing. Vít Beran

Místopředseda dozorčí rady: Martin Hort

Členové dozorčí rady:  Bc. Barbora Maťáková

 Dušan Piják

 Jaroslav Telecký
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11. EKONOMICKÁ ČÁST

11.1.  ROZVAHA K 31. 12. 2014 (TIS. KČ) – AKTIVA

Označení

a

AKTIVA

b

Číslo

řádku

c

Běžné účetní období
Minulé

účetní období

Brutto

1

Korekce

2

Netto

3

Netto

4

AKTIVA CELKEM                      (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 2 486 978 657 410 1 829 568 1 873 285

B. Dlouhodobý majetek                        (ř. 04 + 13 + 23) 003 2 428 751 650 527 1 778 224 1 791 137

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek            (ř. 05 až 12) 004 13 192 11 052 2 140 1 430

B. I. 3. Software 007 10 998 8 923 2 075 1 350

           4. Ocenitelná práva 008 2 194 2 129 65 80

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek                (ř. 14 až 22) 013 2 415 559 639 475 1 776 084 1 789 707

B. II. 1. Pozemky 014 9 510 9 510 9 414

2. Stavby 015 2 137 256 481 633 1 655 623 1 658 607

            3. Samostatné hmotné  movité věci a soubory 
hmotných movitých věcí 016 265 046 157 842 107 204 116 380

            7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 3 598 3 598 5 306

            8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 149 149

C. Oběžná aktiva                           (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 57 520 6 883 50 637 81 606

C. I. Zásoby                                                       (ř. 33 až 38) 032 16 567 5 403 11 164 8 071

C. I. 1. Materiál 033 16 567 5 403 11 164 8 071

C. II. Dlouhodobé pohledávky                         (ř. 40 až 47) 039 1 755 1 755 2 122

C.  II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 155

2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 041 1 755 1 755 1 967

C. III. Krátkodobé pohledávky                         (ř. 49 až 57) 048 15 243 1 480 13 763 41 553

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 7 250 1 480 5 770 5 571

            2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 050 4 462 4 462 4 336

           6. Stát – daňové pohledávky 054 2 868 2 868 1 982

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 354 354 29 217

           9. Jiné pohledávky 057 309 309 447

C. IV. Krátkodobý fi nanční majetek                (ř. 59 až 62) 058 23 955 23 955 29 860

C. IV. 1. Peníze 059 40 40 89

2. Účty v bankách 060 23 915 23 915 29 771

D. I. Časové rozlišení                                      (ř. 64 až 66) 063 707 707 542

D. I. 1. Náklady příštích období 064 597 597 505

            3. Příjmy příštích období 066 110 110 37
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11.1.  ROZVAHA K 31. 12. 2014 (TIS. KČ) – PASIVA

Označení

a

PASIVA            

b

Číslo 

řádku

c

Běžné účetní období

5

Minulé účetní období

6

PASIVA CELKEM                             (ř. 68 + 89 + 122) 067 1 829 568 1 873 285

A. Vlastní kapitál              (69 + 73 + 80 + 83 + 87 + 88) 068 1 715 456 1 714 180

A. I. Základní kapitál                                       (ř. 70 až 72) 069 1 594 045 1 594 045

A. I. 1. Základní kapitál 070 1 594 045 1 594 045

A. III. Fondy ze zisku                                            (ř. 81 + 82) 080 7 012 6 635

A. III. 1. Rezervní fond 081 6 741 6 068

2. Statutární a ostatní fondy 082 271 567

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř. 84 + 85 + 86) 083 111 826 100 039

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 084 111 826 100 039

A. V. 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 087 2 573 13 461

B. Cizí zdroje                              (ř. 90 + 95 + 106 + 118) 089 112 184 157 110

B. I. Rezervy                                                        (ř. 91 až 94) 090 16 794 10 798

4. Ostatní rezervy 094 16 794 10 798

B. II. Dlouhodobé závazky                             (ř. 96 až 105) 095 32 273 33 073

B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 096 2 365 2 519

2. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 097 1 220

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 100 2 340 2 685

10. Odložený daňový závazek 105 27 568 26 649

B. III. Krátkodobé závazky                            (ř. 107 až 117) 106 14 073 46 164

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 107 8 560 2 533

2. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 108 354 389

5. Závazky k zaměstnancům 111 2 565 2 413

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 112 1 603 1 518

7. Stát – daňové závazky a dotace 113 512 462

8. Krátkodobé přijaté zálohy 114 67 28

10. Dohadné účty pasivní 116 288 38 638

11. Jiné závazky 117 124 183

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci               (ř. 119 až 121) 118 49 044 67 075

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 119 49 044 67 075

C. I. Časové rozlišení                                    (ř. 123 + 124) 122 1 928 1 995

C. I. 1. Výdaje příštích období 123 453 513

2. Výnosy příštích období 124 1 475 1 482
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11.2. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

K 31. 12. 2014 (TIS. KČ)

Označení

a

TEXT

b

Číslo

řádku

c

Skutečnost v účetním období

sledovaném 

1

minulém 

2

    I. Tržby za prodej zboží 01 205 301

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 134 483

+ Obchodní marže                                                                                      (ř. 01 - 02) 03 71 -182

II. Výkony                                                                                                    (ř. 05 až 07) 04 246 091 233 624

    II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 238 237 227 253

3. Aktivace 07 7 854 6 371

B. Výkonová spotřeba                                                                                (ř. 09 + 10) 08 137 765 124 851

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 09 58 417 60 296

B. 2. Služby 10 79 348 64 555

   + Přidaná hodnota                                                                                           (ř. 03 + 04 - 08) 11 108 397 108 591

C. Osobní náklady                                                                                     (ř. 13 až 16) 12 53 199 51 989

C. 1. Mzdové náklady 13 36 669 35 881

C. 2. Odměny členům orgánů obchodní korporace 14 1 071 1 097

C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 12 965 12 619

C. 4. Sociální náklady 16 2 494 2 392

D. Daně a poplatky 17 340 282

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 59 587 60 060

    III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                       (ř. 20 + 21) 19 757 402

   III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 363 44

   III. 2 Tržby z prodeje materiálu 21 394 358

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24) 22 43

F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 43

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních  
nákladů příštích období 25 6 095 6 935

    IV. Ostatní provozní výnosy 26 15 408 15 469

H. Ostatní provozní náklady 27 2 307 294

* Provozní výsledek hospodaření 
                                   [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)] 30 2 991 4 902

     X. Výnosové úroky 42 96 255

N. Nákladové úroky 43 1 112 1 823

O. Ostatní fi nanční náklady 45 1 879 2 128

     * Finanční výsledek hospodaření 
      [(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 47)] 48 -2 895 -3 696

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                                                          (ř. 50 + 51) 49 919 -10 925

Q. 2.  - odložená 51 919 -10 925

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost                                 (ř. 30 + 48 - 49) 52 -823 12 131

XIII. Mimořádné výnosy 53 3 396 1 330

     * Mimořádný výsledek hospodaření                                             (ř. 53 - 54 - 55) 58 3 396 1 330

    *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                           (ř. 52 + 58 - 59) 60 2 573 13 461

**** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                     (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 61 3 492 2 536
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11.3.   PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 

– CASH FLOW ZA ROK 2014 (TIS. KČ)

P. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A PENĚŽNÍCH EKVIVALENTŮ 
NA ZAČÁTKU ÚČETNÍHO OBDOBÍ 29 860 

Z. Výsledek hospodaření 2 573

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 28 616

A.1.1 Odpisy stálých a oběžných aktiv, umořování oceň.rozdílů k majetku. a goodwillu 59 587

A.1.2 Změna stavu opravných položek, rezerv a přechodných účtů -32 586

A.1.3 Zisk (-) / ztráta (+) z prodeje stálých aktiv -320

A.1.5 Vyúčtované nákladové úroky (+) s vyj.kapital., vyúčtované. výnosové úroky(-) 1 016

A.1.6 Úpravy o ostat.nepeněžní operace 919

A*. Čistý peněžní tok z provozní  čin. před zdaněním,změnami provoz. kapitálu a mimořádných  položek 31 189

A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 31 320

A.2.1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti(+/-),a.účtů čas. rozlišení a dohad. účtů aktiv. 29 042

A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) p.ú. čas.rozlišení a dohad. účtů pasiv. 5 372

A.2.3 Změna stavu zásob (+/-) -3 094

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před fi nančními polož., zdaněním a mimořádných  položek 62 509

A.3 Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) -1 112

A.4 Přijaté úroky (+) 96

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 61 493

PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI

B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -46 716

B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 363

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -46 353

PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ

C.1. Dopady změn dlouhodobých, příp. krátkod. závazků z oblasti fi n. činnosti na PP a peněž.ekv. -19 749

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv. -1 296

C.2.5 Přímé platby na vrub fondů (-) -1 296

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k fi nanční činnosti -21 045

F. Čisté zvýšení,respektive snížení peněžních prostředků -5 905

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 23 955
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11.4. NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU 

ROKU 2014

Představenstvo společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost (dále jen společnost), projednalo 

účetní závěrku společnosti za rok 2014 a rozhodlo takto:

Představenstvo schvaluje dosažený výsledek hospodaření společnosti za rok 2014 ve výši 2 572 989,99 Kč 

po zdanění (zisk). Uvedená hodnota odpovídá hodnotě v účetní závěrce ověřené auditorem. 

Představenstvo navrhuje Radě statutárního města Brna při výkonu působnosti valné hromady dále uvede-

ný způsob použití (rozdělení) výsledku hospodaření roku 2014 a další operace týkající se vlastního kapitálu 

společnosti:

Brno dne: 8. 4. 2015 Za představenstvo společnosti

 Ing. Pavel

 předseda

 Ing. Zdeněk Forman

 místopředseda představenstva

 Rok 2014 Rozdělení výsledku hospodaření v Kč

3 491 910,60

Daň z příjmů – odložená 918 920,61

Výsledek hospodaření po zdanění 2 572 989,99

Rozdělení výsledku hospodaření po zdanění:

Sociální fond 1 000 000,00

Nerozdělený zisk minulých let 1 572 989,99

l Staněk

 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 2014,

nám nejsou známy.

Nedílnou součástí výroční zprávy je příloha k roční účetní závěrce.

 V Brně dne 22. 4. 2015

  Ing. Jaromír Machálek, MBA

generální ředitel
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13. 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. 2014

Předmět ověření:                 Výroční zpráva sestavená ke dni 31. 12. 2014 

Ověření provedl: Ekonofi n 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:  21. 4. 2015

1. VYKONAVATEL AUDITU

Ověření souladu výroční zprávy s účetní závěrkou provedla auditorská společnost  Ekonofi n S.R.0.1 se 

sídlem v Brně, zapsaná v seznamu vedeném Komorou auditorů České republiky s číslem oprávnění 497.

(IČ: 269 21 847; DIČ: CZ26921847; Sp.zn. C 45699 vedená u KS v Brně, BÚ: 35-0488000257/0100) 

Ověření provedl tým pracovníků ve složení:

Auditor: Ing. Pavel Průdek, číslo oprávnění KAČR 0240

Auditorský tým: Ing. Roman Adámek  
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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. 2014

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. 2014) 

 Ing. Pavel Staněk – předseda představenstva

 Ing. Zdeněk Forman – místopředseda představenstva 

 RNDr. Jan Hollan, Ph.D. – člen představenstva

2.4  Základní kapitál (k datu 31. 12. 2014)

 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. 2014, 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 nezávislého auditora určená akcionáři a představenstvu společnosti

Technické sítě Brno, akciová společnost

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. 2014 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 závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními do-

ložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ově-

ření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnos-

ti, 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, akci-

ová společnost, k 31. 12. 2014 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 společnos-

ti Technické sítě Brno, akciová společnost, za rok končící 31. 12. 2014. 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 plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahu-

je významné (materiální) věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků 

společnosti a na analytické postupy a výběrovým 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 skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva 

o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, za rok končící 

31. 12. 2014 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.

V Brně dne 21. dubna 2015

 Ekonofi n s.r.o. Ing. Pavel Průdek

Vlhká 14, Brno číslo auditorského oprávnění KAČR 0240

 číslo auditorského oprávnění KAČR 497 odpovědný jménem společnosti 

  za vypracování zprávy   yp p



Technické sítě Brno, akciová společnost

Barvířská 5, 602 00 BRNO

Držitel certifi kátu:

ČSN  EN ISO 9001:2009

ČSN  EN ISO 14001:2005

ČSN  ISO/IEC 27001:2005




















































