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Vize:
Chceme být odborným, o část majetku Statutárního města Frýdku-Místku (dále jen 
města), zejména:

  • jeho pozemní komunikace včetně jejich součástí a příslušenství,
  • jeho zeleň,
  • jeho veřejná pohřebiště,
  • jeho městský mobiliář, veřejná sportoviště a dětská hřiště,
  • jeho bytový a nebytový fond,

odpovědně pečujícím správcem, který bude v úzké spolupráci s vedením města napl-
ňovat v uvedených oblastech potřeby občanů města a široké veřejnosti tak, aby to co 
nejvíce přispívalo k naplňování vize jediného akcionáře, že Frýdek-Místek je příjemné 
místo k žití i podnikání.
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Vážený akcionáři,

dovolte mi, abych Vás jménem představenstva svým úvodním slovem provedl ma-
teriálem, který hodnotí vývoj, hospodářské výsledky a přehled činností společnosti
TS a.s. v roce 2020.
Management korporace hned na počátku roku v rámci své analýzy podnikatelských 
aktivit stanovil další směřování firmy v souladu s Radou města jednající v působnosti 
valné hromady v květnu 2019 schváleným Strategickým plánem dalšího rozvoje spo-
lečnosti na období 2019-2022 do hlavních a stěžejních oblastí tak, aby maximálně 
uspokojoval potřeby svého jediného akcionáře při realizaci tzv. IN HOUSE zadávání 
veřejných zakázek. O tom, že toto rozhodnutí bylo správným manažerským krokem 
a že bylo důsledně dodržováno, svědčí fakt, že společnost dosáhla třetích nejvyšších 
tržeb a druhého nejlepšího hospodářského výsledku od roku 2010, rovněž docílila 
nejvyšších hodnot dílčích ekonomických ukazatelů (přidaná hodnota, zisk na zaměst-
nance, rentabilita výnosů), které výrazně překročila v porovnání nejen s plánovanými 
částkami na rok 2020, ale také v porovnání s lety předcházejícími. Nejcennější je 
však skutečnost, že produktivita práce z přidané hodnoty měla i v roce 2020 nadále 
stoupající trend v porovnání s lety minulými.
V této souvislosti si dovolím upozornit, že těchto výsledků dosáhla společnost v době, 
kdy jsme téměř celý rok byli omezeni pandemickým obdobím, kdy obecně společnost 
byla zmítána řadou opatření, omezeními a restrikcemi. A především i z těchto důvo-
dů je nutno vysoce ocenit schopnosti a kvalitu odváděné práce našich zaměstnanců. 
Vždyť například realizace rekonstrukce povrchu části třídy T. G. Masaryka, výstav-
ba přechodu pro pěší na téže ulici, výstavba dětského hřiště na sídlišti Kolaříkovo, 
oprava mostku v místní části Skalice, nebo výstavba autobusového zálivu na ulici
El. Krásnohorské, se zcela určitě zapíše v historii společnosti jako to, na co budou ne-
jen občané, ale především zaměstnanci patřičně hrdi. A to určitě nechci opomenout 
jejich celoroční mravenčí práci při údržbě zeleně, veřejného osvětlení, čištění města, 
údržbě městského mobiliáře nebo bytového fondu města.
Dovolím si touto cestou připomenout, že rok 2020 byl také dvacátým pátým rokem 
existence akciové společnosti. Společnosti, která vychází z téměř padesátileté histo-
rie, a která dle mého názoru stojí na pevných základech. 
Především proto chci závěrem poděkovat členům představenstva, stejně jako všem 
členům dozorčí rady, za odvedenou práci v průběhu celého roku 2020. Největší podě-
kování však nepochybně patří všem zaměstnancům za poctivý a odpovědný přístup 
ke své práci v celém uplynulém roce. Především díky jim i nadále stoupá kredit znač-
ky TS a.s. mezi občany statutárního města Frýdek-Místek, ale i v rámci regionálního 
podnikatelského prostředí. 

Ing. Jaromír Kohut
předseda představenstva

ÚVODNÍ SLOVO



PROVOZ TECHNICKÁ SPRÁVA
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ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O VÝVOJI 
HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2020
Představenstvo společnosti v této zprávě předkládá srovnání vývoje vybraných ekonomických 
ukazatelů dosažených v roce 2020 s jejich úrovněmi z let 2019, 2018, případně před těmito 
obdobími. Při posuzování vývoje těchto dřívějších ukazatelů je nutno vzít v potaz, že k datu 
1.1.2013 byl realizován projekt „Rozdělení odštěpením části majetku TS a.s. (střediska Olešná) 
a jeho sloučením s dceřinou společností statutárního města Frýdek-Místek, společností Sport-
plex Frýdek-Místek, s.r.o., na jehož základě došlo k převedení činnosti provozování autocampu 
Olešná ze společnosti TS a.s. do společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., k rozhodnému dni 
01.01.2013. Společnost uzavřením Smlouvy o přenesení (předání a převzetí) komplexní hospo-
dářské správy pozemních komunikací statutárního města Frýdek-Místek na TS a.s. i v roce 2020 
naplňovala projekt týkající se přenesení hospodářské správy části majetku a místních komuni-
kací ze statutárního města Frýdek-Místek na společnost TS a.s.

Společnost i v průběhu celého roku 2020 získávala od svého jediného akcionáře zakázky v rámci 
tzv. „IN-HOUSE“ zadávání, proto i nadále systematicky usilovala:

a) na jedné straně o zvýšení hospodárnosti, účelnosti a efektivity vynaložení veřejných 
 prostředků inkasovaných od statutárního města Frýdek-Místek (jediného vlastníka spo- 
 lečnosti) za služby TS a.s.; toho společnost dosáhla zejména zvýšením množství a kvality 
 poskytovaných služeb při udržení konkurenceschopnosti cen TS a.s.,

b) na druhé straně o udržení (pokud to vzhledem k „IN-HOUSE“ zadávání bylo možné), 
  případně o postupný pokles, rozsahu vztahů se současnými nebo novými zákazníky 
  z řad okolních obcí a ostatních osob; v této oblasti společnost sice poskytovala kom- 
  plexní nabídku služeb, nicméně těmto zákazníkům byly, v návaznosti na „IN-HOUSE“  
  zadávání, služby TS a.s. realizovány okrajově, vždy za účelem využití volných kapacit 
  TS a.s. a tím zvýšení efektivnosti vynaložení veřejných prostředků.

OBCHOD A MARKETING – „NAŠE SLUŽBY ≈ VAŠE POHODA“

Ve druhém roce plnění Strategického plánu rozvoje TS a.s. na období 2019 až 2022 dosáhly trž-
by za prodej vlastních výrobků a služeb provozů Technická správa, Zeleň, Komunikace, Veřejné 
osvětlení a Přenesená správa částky ve výši 204,68 mil. Kč, což představuje 25,6 % z pláno-
vaných čtyřletých tržeb. V následující tabulce jsou uvedeny tržby za prodej vlastních výrobků 
a služeb jednotlivých provozů za roky 2019-2020 s uvedením procentuálního vyjádření skuteč-
ných tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb v letech 2019-2020 oproti tržbám na plánované 
období 2019 až 2022. 

Plánovaná výše tržeb za prodej 
vlastních výrobků a služeb

v mil. Kč v letech 2019 - 2022
Provoz

Technická správa 100,00

165,00

310,00

210,00

15,00

800,00

57,67

94,72

138,91

106,62

7,60

405,52

57,7

57,4

44,8

50,8

50,7

50,7

Zeleň

Komunikace

Veřejné osvětlení

Přenesená správa

Celkem

Skutečná výše tržeb za prodej
vlastních výrobků a služeb

v mil. Kč v letech 2019 - 2020

Procentní vyjádření skutečných tržeb 
za prodej vlastních výrobků a služeb
v mil. Kč v letech 2019 - 2020 oproti

tržbám na plánované období 2019 - 2022
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Skutečná výše tržeb za prodej vlastních výrobků
a služeb v mil. Kč v letech 2019 - 2020

Vývoj hospodářského výsledku před zdaněním 
v tis. Kč v roce 2020

Společnost TS a.s. završila rok 2020 hospodářským výsledkem před zdaněním ve výši 10 084 
tis. Kč, zatímco plánovaná hodnota byla 2 653 tis. Kč. Dosažený výsledek je lepší o 7 431 tis. Kč 
v porovnání s plánovanou hodnotou. Rentabilita výnosů, vzhledem k dosaženému hospodářské-
mu výsledku je 5,0 %, plánovaná hodnota byla 1,3 %. Vytvořená podniková přidaná hodnota je 
133 290 tis. Kč, což je 102,4 % plánované hodnoty, zatímco v roce 2019 byla dosažena hodnota 
ve výši 130 741 tis. Kč. Produktivita práce z podnikové přidané hodnoty dosáhla částky 645,6 
tis. Kč na zaměstnance, což znamená částku vyšší o 3,8 % v porovnání s plánovanou hodno-
tou a o 10,5 % více, než dosažená hodnota v roce 2019. Zisk na zaměstnance před zdaněním 
dosáhl 48,8 tis. Kč, přičemž plánovaný zisk na zaměstnance byl 12,7 tis. Kč a v roce 2019 činila 
tato hodnota 22,2 tis. Kč.

Technická správa

Zeleň

Komunikace

Veřejné osvětlení

Přenesená správa

57,67

94,72

138,91

106,62

7,60
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Aktivace v letech 2005 až 2020 v tis. Kč

V účetním období od 01.01.2020 do 31.12.2020 došlo k mírnému poklesu celkových výnosů 
(bez vnitropodnikových výnosů) na 202 839 tis. Kč, v porovnání s rokem 2019, kdy celkové 
výnosy činily 208 319 tis. Kč, jedná se o snížení o 2,63 %. Jiné provozní výnosy poklesly o 37,5 
%, a to z částky 3 453 tis. Kč na 2 158 tis. Kč. Tržby z prodeje služeb poklesly z 204 866 tis. Kč 
na 200 681 tis. Kč, jedná se o snížení o 2,04 %.

Celkové výnosy v letech 2005 až 2020 v tis. Kč
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Tržby z prodeje služeb v letech 2005 až 2020 v tis. Kč

Produktivita práce z přidané hodnoty v letech 2006 až 2020 v tis. Kč

Na dosažených celkových tržbách TS a.s. za prodej vlastních výrobků a služeb se v roce 2020 
opět nejvýrazněji podílel provoz Komunikace s 33 %, provoz Veřejné osvětlení dosáhl podílu ve 
výši 25,8 %. Provoz Zeleň se podílel na celkových tržbách 24,7 %, provoz Technická správa měl 
procentuální podíl ve výši 14,6 %. Provoz Přenesená správa, vytvořený k 01.01.2017, se podílel 
na celkových tržbách 1,9 %. Dominantní podíl tržeb provozu Komunikace je patrný za posled-
ních osm let a vyplývá především z navyšování rozsahu prací pro jediného akcionáře v rámci 
uzavřené Smlouvy o přenesení (předání a převzetí) komplexní hospodářské správy pozemních 
komunikací statutárního města Frýdek-Místek na TS a.s.
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TS a.s. prováděla pravidelně již od roku 2004 průzkum spokojenosti frýdecko-místec-
kých občanů se službami, které TS a.s. poskytuje statutárnímu městu Frýdek-Místek. 
V roce 2020 byl průzkum z důvodu vládních nařízení a opatření souvisejících s pan-
demií koronaviru zrušen.

Průzkum spokojenosti 2020
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V roce 2020 bylo pořízeno:

Provoz Technická správa
Užitkové vozidlo do 3,5 t, skříňové 421 000 Kč
Vysokozdvižný vozík, repasovaný 415 000 Kč
Elektrocentrála Honda 28 000 Kč
Ponorný vibrátor 32 000 Kč
Vibrační deska 33 000 Kč

Provoz Zeleň
Pohřební vůz 707 000 Kč
Pohřební vůz, na 2 rakve 753 000 Kč
Nakládací zařízení kontejneru JNK-AVIA 276 000 Kč
Mulčovací příslušenství GF Turbo 2 95 000 Kč
Štěpkovač větví za traktor 330 000 Kč
Nástavba na zalévání 213 000 Kč

Provoz Komunikace
Teleskopický manipulátor 1 388 000 Kč
Univerzální nosič nástaveb včetně nástaveb na zimní údržbu a sklápěč          2 389 000 Kč     
Odstraňovač plevele 30 000 Kč
Užitkové vozidlo do 3,5 t 505 000 Kč

Provoz Veřejné osvětlení
Generální oprava MP 16 1 486 000 Kč
Metropolitní síť 271 000 Kč
Městský kamerový systém 138 000 Kč

Vedení společnosti
IT (přechod informačního systému Helios na novou verzi Inuvio a 2 kopírky) 510 000 Kč
Užitkové vozidlo pro zásobování 390 000 Kč
Projektová dokumentace areálu Collo-louky 250 000 Kč
Obytný kontejner s WC 111 000 Kč

MODERNIZACE A ROZŠIŘOVÁNÍ INFRASTRUKTURY – 
ZLEPŠOVÁNÍ PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ
Realizované investice v roce 2020 dosáhly celkové částky 10 773 tis. Kč.



11

Vývoj investic v TS a.s. v letech 2005 až 2020 v mil. Kč

Struktura zaměstnanců dle vzdělání

LIDSKÉ ZDROJE – ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KÁMEN SPOLEČNOSTI
Vedení společnosti pokračovalo v oblasti lidských zdrojů i v roce 2020 v realizaci základních 
tezí stanovených strategickým plánem. To vše v podtextu neustálého budování kolektivního 
vědomí zaměstnanců. Důraz byl i nadále kladen především na klíčové zaměstnance s vy-
sokým potenciálem, se speciálním vzděláním nebo zaškolením, a to na různých pracovních 
pozicích v organizační struktuře, včetně dělnických profesí. Politika společnosti podporuje 
týmovou práci a spolupráci mezi organizačními jednotkami.

Vedení společnosti pokračovalo i v roce 2020 v prosazování systematického zvyšování profesní 
kvalifikace formou odborných školení, seminářů a odborných tréninků.
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Přenesená správa;
2500; 1%

Technická správa;
27433,19; 14%

Zeleň;
47791,67; 24%

Komunikace;
40073,38; 21%Veřejné osvětlení;

27178,79; 14%

Vedení společnosti;
47457,47; 24%

Sklad;
3029,12; 2%

Náklady na školení v roce 2020 v Kč a v procentech

U všech kmenových zaměstnanců byl v rámci integrovaného systému řízení zajišťován jejich 
profesní růst prostřednictvím plánu vzdělávání, který je pravidelně vyhodnocován a analyzo-
ván. 
Cílem hodnocení je zvýšení motivace k osobnostnímu růstu každého zaměstnance a také zvý-
šení výkonnosti a kvality pracovních výkonů. U TH zaměstnanců systém zvyšuje motivaci ke 
zkvalitňování řídicích kompetencí a pracovního chování k podřízeným. Vzájemné působení 
obou hodnoticích systémů směřuje k trvalému růstu kvality služeb poskytovaných společností 
(výsledného produktu) svému akcionáři.
Z analýzy věkové struktury zaměstnanců vyplývá ve společnosti patrný trend stárnutí lidského 
potenciálu, přičemž je zjevné minimální doplňování mladými lidmi (absolventy středních škol). 
Nutností je se zaměřit na dlouhodobou postupnou obměnu kádrů s cílem získávání mladých 
zaměstnanců, především absolventů.
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INTEGROVANÝ SYSTÉM – BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ŽIVOT-
NÍHO PROSTŘEDÍ

Jednou z hlavních priorit ve společnosti v rámci integrovaného systému řízení je i nadále oblast 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví. V souladu se schváleným plánem jsou prováděny pravidel-
né kontroly dodržování BOZP a PO, závěry z jednotlivých auditů jsou projednávány na poradách 
vedení.
V oblasti ochrany životního prostředí je dlouhodobým cílem trvalé snižování jednotlivých druhů 
vyprodukovaných odpadů. Neméně důležitým úkolem v rámci integrovaného systému bylo ne-
ustálé hledání úspor v jednotlivých procesech, především v oblasti snižování spotřeby energií, 
pohonných hmot, materiálových vstupů, ale také zlepšování environmentálního profilu společ-
nosti.
Nejen procesy v oblasti kvality, ale i oblast BOZP a PO, stejně jako ochrana životního prostředí 
uvnitř společnosti jsou na vysoké úrovni, o čemž každoročně svědčí i stanovisko CQS – Sdružení 
pro certifikaci systémů jakosti Praha, které v rámci recertifikačních, nebo dozorových auditů 
stvrzuje všechny certifikáty podle norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, 
ČSN EN ISO 50001:2019 a ČSN ISO 45001:2018. V roce 2020 byl plánovaný termín dozorového 
auditu z důvodu opatření a nařízení vlády přijatých v souvislosti s pandemií koronaviru přeložen 
na únor 2021. 
Produkce směsného komunálního odpadu ve srovnání s rokem 2019 poklesla  
o 11,85 %. Produkce papíru poklesla o 46,75 %, produkce plastů se naopak zvýšila o 36,41 %. 
V roce 2020 bylo vyprodukováno o 54,94 % více nebezpečného odpadu než v roce předcháze-
jícím. Celkem společnost vyprodukovala v roce 2020 o 33,61 % odpadů méně než v roce 2019.

Produkce směsného komunálního odpadu za 1. - 12. měsíc v letech 2015 - 2020

Produkce plastu za 1. - 12. měsíc v letech 2015 - 2020
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Produkce nebezpečného odpadu za 1. - 12. měsíc v letech 2015 - 2020
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Nakládání s odpady v podniku je plně v souladu s politikou společnosti a platnou legislativou. 
Pravidelné vyhodnocování probíhá v rámci přezkoumání vedením, s jehož obsahem jsou sezna-
mováni vedoucí zaměstnanci na pravidelných poradách vedení.

Produkce papíru za 1. - 12. měsíc v letech 2015 - 2020
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PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI V ROCE 2021

Představenstvo společnosti vždy aktuálně reaguje na vyhlášení vládních nařízení a dalších opat-
ření v rámci situace vzniklé se šířením virové choroby COVID-19. Byla postupně přijata příslušná 
opatření k zachování dalšího provozu, ochrany zdraví, udržení zaměstnanosti a eliminaci pří-
padných ztrát. S ohledem na nejistotu dalšího vývoje nelze přesně specifikovat rozsah dopadu 
do hospodaření, lze však reálně předpokládat možný vznik vícenákladů, avšak s ohledem na 
předmět činnosti společnosti není předpokládán zásadní zásah do hospodaření v roce 2021. 
Vedení společnosti tak dospělo k závěru, že tyto dopady nemají významný vliv na předpoklad 
nepřetržitého trvání podniku, a proto byla účetní závěrka k 31. 12. 2020 zpracována za předpo-
kladu, že společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

Management společnosti při nastavování cílů na rok 2021 vychází ze Strategického plánu dalšího 
rozvoje společnosti na období 2019-2022, který byl schválen v rámci jednání jediného akcionáře 
v působnosti Valné hromady společnosti dne 14.05.2019 především v plnění podmínek nutných 
pro možnost zadávání zakázek jediným akcionářem – statutárním městem Frýdek-Místek pro-
střednictvím „IN-HOUSE“ zadávání. Bude i nadále pokračovat v budování své corporate identity 
v souladu s představenstvem schváleným Komunikačním plánem na rok 2021 a také v rámci 
schváleného Manuálu vizuálního stylu TS a.s.

V oblasti investic v souladu se schváleným Plánem investic na rok 2021 bude i nadále manage-
ment pokračovat v postupné obnově vozového parku, v nákupu nových strojů a zařízení, včetně 
nové infrastruktury v areálu Collo-louky v rámci rozšiřování poskytovaných služeb především 
svému jedinému akcionáři.

V oblasti integrovaného systému řízení kvality si vedení společnosti stanovilo jasný cíl v po-
době potvrzení certifikátů jakosti podle nových norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 
14001:2016, ČSN EN ISO 50001:2019 a ČSN ISO 45001:2018 v rámci dozorového auditu, který 
proběhne v listopadu 2021.



PROVOZ ZELEŇ
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podle vyhlášky č. 500/2002 Sb
Minimální závazný výčet informací v plném rozsahu

Rozvaha

(v celých tisících Kč)
ke dni ..............................31.12.2020

IČ

60793716

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

TS a.s.

17. listopadu 910

Frýdek - Místek

738 01

Česká republika

Označení

a 

T E X T

b 4
Netto

Číslo

c
řádku

2
Korekce

1
Brutto

3
Netto

Běžné účetní období Min. úč. období

AKTIVA CELKEM 149 101001 -180 255336 405 156 150
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 5 245002
B. Stálá aktiva 97 547003 -179 732278 518 98 786
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 509004 -2 8603 493 633
B.I.1. Nehmotné výsledky vývoje 005
B.I.2. Ocenitelná práva 503006 -2 8603 493 633
B.I.2.1. Software 503007 -2 8603 493 633
B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva 008
B.I.3. Goodwill 009
B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010
B.I.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 6011
B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012
B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 6013
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 97 038014 -176 872275 025 98 153
B.II.1. Pozemky a stavby 55 543015 -51 078109 114 58 036
B.II.1.1. Pozemky 8 676016 14 576 14 576
B.II.1.2. Stavby 46 867017 -51 07894 538 43 460
B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 40 016018 -94 115133 488 39 373
B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 019 -29 79129 791
B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 293020 -1 8882 078 190
B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 021
B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 022
B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 293023 -1 8882 078 190
B.II.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 186024 554 554
B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 025
B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 186026 554 554
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 027
B.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 028
B.III.2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 029
B.III.3. Podíly - podstatný vliv 030
B.III.4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 031
B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 032
B.III.6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 033
B.III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 034
B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 035
B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 036
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Označení

a 

T E X T

b 4
Netto

Číslo

c
řádku

2
Korekce

1
Brutto

3
Netto

Běžné účetní období Min. úč. období

C. Oběžná aktiva 45 599037 -52357 112 56 589
C.I. Zásoby 6 927038 -277 712 7 685
C.I.1. Materiál 6 610039 -276 175 6 148
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 317040 1 487 1 487
C.I.3. Výrobky a zboží 041
C.I.3.1. Výrobky 042
C.I.3.2. Zboží 043
C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044
C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby 045 50 50
C.II. Pohledávky 7 942046 -4965 731 5 235
C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 047
C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 048
C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049
C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv 050
C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 051
C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 052
C.II.1.5.1 Pohledávky za společníky 053
C.II.1.5.2 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054
C.II.1.5.3 Dohadné účty aktivní 055
C.II.1.5.4 Jiné pohledávky 056
C.II.2. Krátkodobé pohledávky 7 942057 -4965 731 5 235
C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 6 306058 -4965 061 4 565
C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059
C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 060
C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 1 636061 670 670
C.II.2.4.1 Pohledávky za společníky 062
C.II.2.4.2 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063
C.II.2.4.3 Stát - daňové pohledávky 1 065064 7 7
C.II.2.4.4 Krátkodobé poskytnuté zálohy 123065 85 85
C.II.2.4.5 Dohadné účty aktivní 20066 20 20
C.II.2.4.6 Jiné pohledávky 428067 558 558
C.II.3. Časové rozlišení aktiv 068
C.II.3.1. Náklady příštích období 069
C.II.3.2. Komplexní náklady příštích období 070
C.II.3.2. Příjmy příštích období 071
C.III. Krátkodobý finanční majetek 072
C.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 073
C.III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 074
C.IV. Peněžní prostředky 30 730075 43 669 43 669
C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 134076 136 136
C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 30 596077 43 533 43 533
D. Časové rozlišení aktiv 710078 775 775
D.1. Náklady příštích období 688079 775 775
D.2. Komplexní náklady příštích období 080
D.3. Příjmy příštích období 22081
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Označení

a 

T E X T

b 6

Stav v minulém
účetním období

5

Stav v běžném
účetním období

Číslo

c
řádku

PASIVA CELKEM 149 101156 150082
A. Vlastní kapitál 130 184136 448083

A.I. Základní kapitál 87 06787 067084
A.I.1. Základní kapitál 81 82287 067085

A.I.2. Vlastní podíly (-) 086
A.I.3. Změny základního kapitálu 5 245087

A.II. Ážio a kapitálové fondy 185185088
A.II.1. Ážio 089

A.II.2. Kapitálové fondy 185185090

A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 185185091
A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 092

A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 093
A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 094

A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 095
A.III. Fondy ze zisku 3 0133 845096

A.III.1. Ostatní rezervní fondy 2 5003 155097

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 513690098
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 35 73837 119099

A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 35 73837 119100
A.IV.2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 101

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 4 1818 232102
A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 103

B.+C. Cizí zdroje 18 61119 418104

B. Rezervy 639689105
B.1. Rezerva na důchody a podobné závazky 106

B.2. Rezerva na daň z příjmů 107
B.3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 108

B.4. Ostatní rezervy 639689109
C. Závazky 17 97218 729110

C.I. Dlouhodobé závazky 3 0073 211111

C.I.1. Vydané dluhopisy 112
C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 113

C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 114
C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím 115

C.I.3. Dlouhodobé přijaté zálohy 116
C.I.4. Závazky z obchodních vztahů 117

C.I.5. Dlouhodobé směnky k úhradě 118
C.I.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 119

C.I.7. Závazky - podstatný vliv 120

C.I.8. Odložený daňový závazek 3 0073 211121
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Označení

a 

T E X T

b 6

Stav v minulém
účetním období

5

Stav v běžném
účetním období

Číslo

c
řádku

C.I.9. Závazky - ostatní 122
C.I.9.1. Závazky ke společníkům 123

C.I.9.2. Dohadné účty pasivní 124
C.I.9.3. Jiné závazky 125

C.II. Krátkodobé závazky 14 96515 518126
C.II.1. Vydané dluhopisy 127

C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 128
C.II.1.2. Ostatní dluhopisy 129

C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím 130

C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 177221131
C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 3 9385 120132

C.II.5. Krátkodobé směnky k úhradě 133
C.II.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 134

C.II.7. Závazky - podstatný vliv 135
C.II.8. Závazky ostatní 10 85010 177136

C.II.8.1. Závazky ke společníkům 137

C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 138
C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 4 4014 615139

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 3 7802 647140
C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 2 3722 677141

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 159184142
C.II.8.7. Jiné závazky 13854143

C.III. Časové rozlišení pasiv 144

C.III.1. Výdaje příštích období 145
C.III.2. Výnosy příštích období 146

D. Časové rozlišení pasiv 306284147
D.1. Výdaje příštích období 306284148

D.2. Výnosy příštích období 149
Pozn:

Právní forma účetní jednotky

akciová společnost
Předmět podnikání

služby pro veřejnost

Sestaveno dne:

08.03.2021

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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podle vyhlášky č. 500/2002 Sb
Minimální závazný výčet informací Výkaz zisku a ztráty

v plném rozsahu

IČ

(v celých tisících Kč)
ke dni ..............................31.12.2020

60793716

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

TS a.s.

17. listopadu 910

Frýdek - Místek

738 01

Česká republika

Označení

a 

T E X T

b
minulém

2
běžném

1

Skutečnost v účetním obdobíČíslo

c
řádku

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 204 866200 68101
II. Tržby za prodej zboží 02

A. Výkonová spotřeba 77 56069 01503
A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 04

A.2. Spotřeba materiálu a energie 54 75249 77305
A.3. Služby 22 80819 24206

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) -45-1 17107
C. Aktivace (-) -3 390-45308

D. Osobní náklady 111 741107 68409

D.1. Mzdové náklady 81 13078 59610
D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 30 61129 08811

D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 27 11725 94912
D.2.2. Ostatní náklady 3 4943 13913

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 14 89514 77714
E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 01515 29315

E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 15 01515 29316

E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17
E.2. Úpravy hodnot zásob -56-2518

E.3. Úpravy hodnot pohledávek -64-49119
III. Ostatní provozní výnosy 3 4462 15220

III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 1 69520221
III.2. Tržby z prodaného materiálu 27125422

III.3. Jiné provozní výnosy 1 4801 69623

F. Ostatní provozní náklady 2 4552 74624
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23925

F.2. Prodaný materiál 20619926
F.3. Daně a poplatky 53150627

F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období -555028
F.5. Jiné provozní náklady 1 5341 99129

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 5 09610 23530
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Označení

a 

T E X T

b
minulém

2
běžném

1

Skutečnost v účetním obdobíČíslo

c
řádku

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 31
IV.1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32

IV.2. Ostatní výnosy z podílů 33
G. Náklady vynaložené na prodané podíly 34

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 35
V.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba36

V.2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 37
H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 7639

VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 40
VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 7641

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42
J. Nákladové úroky a podobné náklady 43

J.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 44
J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45

VII. Ostatní finanční výnosy 46

K. Ostatní finanční náklady 14115747
* Finanční výsledek hospodaření (+/-) -134-15148

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 4 96210 08449
L. Daň z příjmů 7811 85250

L.1. Daň z příjmů splatná 9261 64851
L.2. Daň z příjmů odložená (+/-) -14520452

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 4 1818 23253

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 54
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 4 1818 23255

* Čistý obrat za účetní období 208 319202 83956
Pozn:

Právní forma účetní jednotky

akciová společnost
Předmět podnikání

služby pro veřejnost

Sestaveno dne:

08.03.2021

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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Přehled o peněžních tocích
Cash-flow

(v celých tisících Kč)
ke dni ..............................31.12.2020

IČO

60793716

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydlištěTS a.s.
17. listopadu 910
Frýdek - Místek
738 01
Česká republika

Označení T E X T
minulémběžném

Skutečnost v účetním obdobíČíslo
řádku

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního obdobíP. 01 30 730 37 184
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)(A) 02
Účetní zisk  nebo ztráta před zdaněnímZ. 03 10 084 4 962
Úpravy o nepeněžní operaceA.1. 04 14 759 13 377
Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstat.ceny prod.stálých aktiv, a
umoř.opr.položky k nabyt.majetkku (+/-)

A.1.1. 05 15 293 15 015

Změna stavu opravných položek, rezervA.1.2. 06 -466 -175
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)A.1.3. 07 -202 -1 456
Výnosy z podílů na ziskuA.1.4. 08
Vyúčtované náklad.úroky (+) s výjimkou úroků zahrn.do ocenění
dlouhodob.majetku, a vyúčtované výnos.úroky (-)

A.1.5. 09 -6 -7

Ostatní nepeněžní operaceA.1.6. 10 140
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního
kapitálu

A.* 11 24 843 18 339

Změny stavu nepeněžních položek pracovního kapitáluA.2. 12 1 204 -3 563
Zm.stavu pohled.z provoz.činnosti (+/-) akt.účtů čas.rozlišení a dohad.účtů
aktivních

A.2.1. 13 495 -900

Změna stavu krátkod.závazků z provoz.činnosti (+/-) pasivních účtů čas.rozlišení  a
dohad.účtů pasivních

A.2.2. 14 1 443 -1 162

Změna stavu zásob (+/-)A.2.3. 15 -734 -1 501
Změna stavu krátkodob.finanč.majetku nespadajícího do peněž.prostředků a
ekvivalentů

A.2.4. 16

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněnímA.** 17 26 047 14 776
Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrn.do ocenění dlouhodob.majetku (-)A.3. 18
Přijaté úroky (+)A.4. 19 6 7
Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období (-)A.5. 20 80 -2 376
Přijaté podíly na zisku (+)A.7. 21
Čistý peněžní tok z provozní činnostiA.*** 22 26 133 12 407
Peněžní toky z investiční činnosti(B) 23
Výdaje spojené s nabytím stálých aktivB.1. 24 -10 773 -16 850
Příjmy z prodeje stálých aktivB.2. 25 202 1 695
Zápůjčky a úvěry spřízněným osobámB.3. 26 -5 245
Ostatní toky v investiční činnostiB.4. 27
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnostiB.*** 28 -10 571 -20 400
Peněžní toky z finančních činností(C) 29
Dopady změn dlouhodob.závazků, popř. takových krátkodob.závazků, které spadají
do oblasti finanční činnosti

C.1. 30

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalentyC.2. 31 -2 623 1 539
Zvýšení peněž.prostř.a peněž.ekv.z titulu zvýš.základ.kapitálu, emis.ažia,
event.rezerv.fondu včetně záloh na toto zvýšení (+)

C.2.1. 32 5 245

Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)C.2.2. 33
Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)C.2.3. 34
Úhrady ztráty společníky (+)C.2.4. 35
Přímé platby na vrub fondů (-)C.2.5. 36 -623 -706
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daněC.2.6. 37 -2 000 -3 000
Ostatní změny v oblasti financováníC.3. 38
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnostiC.*** 39 -2 623 1 539
Čisté zvýšení/snížení peněžních prostř.F. 40 12 939 -6 454
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci obdobíR. 41 43 669 30 730

Sestaveno dne: 08.03.2021 Podpisový záznam



PROVOZ KOMUNIKACE



25

Obecné údaje:

Popis účetní jednotky

Obchodní firma:    TS a.s.
Sídlo:      PSČ 738 01  Frýdek-Místek, 17. listopadu 910
Právní forma:     akciová společnost
IČ:      60793716
Rozhodující předmět činnosti:  služby pro veřejnost
Datum vzniku společnosti:   1. září 1995
Společnost zapsána:    v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem 
      v Ostravě, oddíl B, vložka 1076

Osoby podílející se na základním jmění účetní jednotky více než 20 %:

Způsob jednání:

Společnost zastupuje a za společnost se podepisuje předseda představenstva nebo místopřed-
seda představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl předsta-
venstvem písemně pověřen, anebo jiná osoba, která k tomu byla představenstvem písemně 
pověřena.

Představenstvo společnosti v roce 2020:

Předseda představenstva  Ing. Jaromír Kohut   den vzniku členství:  14.12.2015
           den vzniku funkce:   14.12.2015
            den zániku členství:  14.12.2020
           den zániku funkce:   14.12.2020
           den vzniku členství:  14.12.2020
           den vzniku funkce:   14.12.2020
Místopředseda představenstva  Michal Rylko    den vzniku členství:  01.03.2015
           den vzniku funkce:   09.03.2015
           den zániku členství:  29.02.2020
           den zániku funkce:   29.02.2020
           den vzniku členství:  01.03.2020
           den vzniku funkce:   01.03.2020
           den zániku členství:  30.06.2020
           den zániku funkce:   30.06.2020

Příloha účetní závěrky za účetní období 
od 01.01.2020 do 31.12.2020
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Dozorčí rada společnosti v roce 2020:

Předseda dozorčí rady Jiří Zaoral     den vzniku členství:  01.11.2018
           den vzniku funkce:   15.11.2018
           den zániku funkce:   15.12.2020
           den zániku členství:  15.12.2020
  Ing. Jaroslav Chýlek   den vzniku členství:  16.12.2020
           den vzniku funkce:   17.12.2020
Místopředseda dozorčí rady Mgr. Štěpánka Lukšová   den vzniku členství:  01.11.2018
           den vzniku funkce:   04.10.2019
           den zániku členství:  15.12.2020
           den zániku funkce:   15.12.2020
  Libor Koval    den vzniku členství:  01.11.2018
           den vzniku funkce:   17.12.2020
Člen dozorčí rady Miroslav Slezák    den vzniku členství:  01.11.2018
           den zániku členství:  31.05.2020
Člen dozorčí rady  Ing. Richard Žabka   den vzniku členství:  01.11.2018
Člen dozorčí rady Ing. Kamila Šponerová   den vzniku členství:  01.11.2018
Člen dozorčí rady Jaroslav Ryška    den vzniku členství:  01.11.2018
           den zániku členství:  04.03.2020
Člen dozorčí rady  Ing. Patrik Herák    den vzniku členství:  01.06.2020
Člen dozorčí rady  Radek Novosad    den vzniku členství:  16.12.2020

Organizační struktura společnosti:

Provoz 100    Technická správa
Provoz 200    Zeleň
Provoz 400    Komunikace
Provoz 600    Veřejné osvětlení
Provoz 800    Přenesená správa
Provoz 900    Vedení společnosti

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

Výroční zpráva je uložena v sídle společnosti.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

           den vzniku členství:  01.07.2020
           den vzniku funkce:   01.07.2020
Člen představenstva Pavla Kaletová    den vzniku členství:  01.06.2019
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Základní východiska pro sestavení účetní závěrky
Přiložená účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zně-
ní pozdějších předpisů (dále jen zákona o účetnictví) a prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou 
se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími 
v soustavě podvojného účetnictví, ve znění platném pro rok 2020 a 2019.

Účetní metody
Způsoby oceňování, odpisování a účetní metody, které společnost používala při sestavení účetní závěrky 
za účetní období 01.01.2020 – 31.12.2020 a 01.01.2019 – 31.12.2019 jsou následující:

Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady 
s pořízením související.
Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč je odpisován na vrub nákladů na základě předpokládané 
doby životnosti příslušného majetku.

Odpisy
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. 
Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného majetku aktualizován na základě oče-
kávané doby životnosti a předpokládané zbytkové hodnoty majetku.
Pokud dochází k poklesu účetní hodnoty u dlouhodobého nehmotného majetku, tvoří společnost oprav-
nou položku z důvodu dočasného nepoužívání.

Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na 
dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Úroky z úvěru nejsou součástí pořizovací ceny.
Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé 
materiálové a mzdové náklady, ostatní přímé náklady.
Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč se odepisuje po dobu ekonomické životnosti.
Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou a účtuje se ve 
prospěch účtu ostatních kapitálových fondů u neodpisovaného majetku, oprávek u odpisovaného majet-
ku. Reprodukční pořizovací cena tohoto majetku se stanovuje na základě odborného odhadu.
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku se snižuje o dotace ze státního rozpočtu, které jsou evidovány 
podrozvahově.
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Tech-
nické zhodnocení zařazené od roku 2010, které nemá podstatný vliv na dobu životnosti majetku, nepro-
dlužuje jeho dobu odpisování. Opravy a údržba se účtují do nákladů.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku představuje rozdíl mezi oceněním podniku nabytého vkladem a 
souhrnem ocenění jednotlivých složek majetku v účetnictví sníženým o převzaté závazky. Opravná po-
ložka k nabytému majetku vznikla v roce 1995 jako rozdíl mezi zůstatkovou účetní cenou části podniku 
pořízeného vkladem a cenou uznanou valnou hromadou. Přeceněním takto získaného majetku byla část 
opravné položky k nabytému majetku zúčtována jako zvýšení zůstatkové ceny příslušných složek majetku 
a následně odepisována po dobu 15 let. V rozvaze je tato opravná položka vykázána na řádku oceňovací 
rozdíl k nabytému majetku.

INFORMACE Z PŘÍLOHY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
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Odpisování
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majet-
ku. Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého hmotného majetku aktualizován na základě 
očekávané doby životnosti a předpokládané zbytkové hodnoty majetku. Společnost nepoužívá metodu 
komponentního odpisování.
Pokud dochází k poklesu účetní hodnoty u dlouhodobého hmotného majetku, tvoří společnost opravnou 
položku.

Systém odpisování drobného hmotného majetku
Drobný hmotný majetek od 500 Kč do 20 000 Kč je veden jako zásoba a je účtován do nákladů společ-
nosti při vyskladnění na účet 501 - spotřeba materiálu. Je sledován v podrozvahové evidenci na kartách 
zaměstnanců za něj zodpovědných. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v ceně nad 20 000 Kč a s do-
bou použitelnosti delší než l rok je odepisován, dle interního předpisu, po dobu 24 měsíců od uvedení do 
užívání.

Ocenění cenných papírů a majetkových účastí
Ve sledovaném období firma nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti.

Finanční majetek
Peněžní prostředky tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech.

Zásoby
Účtování zásob je prováděno způsobem A, u nákupu pohonných hmot a řezaných květin způsobem B.
Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím pevných cen a oceňovacích rozdílů. Po-
řizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady 
na přepravu, clo, pojistné, poštovné).
Výrobky a nedokončená výroba, včetně služeb, se oceňují skutečnými vlastními náklady. Vlastní náklady 
zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady, ostatní přímé náklady.
Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám, či jinak dočasně znehodnoceným záso-
bám, je tvořena na základě analýzy obrátkovosti zásob a na základě individuálního posouzení zásob.

Pohledávky
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Nakoupené pohledávky se oceňují pořizo-
vací cenou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na 
jejich realizační hodnotu, a to na základě individuálního posouzení jednotlivých dlužníků a věkové struk-
tury pohledávek.
Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů.
Pohledávky i dohadné účty aktivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců včetně) a 
dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců) s tím, že krátkodobé jsou splatné do jednoho roku od rozvahového 
dne.
Za den přijetí platby se při platbě kartou u vystavené zálohové faktury považuje den akceptace platební 
karty. Nepovažuje se za něj den skutečného připsání hrazené částky na účet. V den akceptace platební 
karty je vystaven daňový doklad a k tomuto dni vzniká společnosti povinnost odvést daň z přidané hod-
noty.

Vlastní kapitál
Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu. O zvý-
šení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
o obchodních korporacích valná hromada, ledaže se jedná o zvýšení základního kapitálu rozhodnutím 
představenstva podle pověření valné hromady. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu se osvědčuje 
veřejnou listinou.
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Základní kapitál společnosti může být zvýšen upisováním nových akcií, z vlastních zdrojů společnosti, či 
rozhodnutím představenstva podle pověření valné hromady.

Rezervní fond a ostatní fondy
Se souhlasem valné hromady může vytvořit společnost rezervní fond a případně i další fondy, např. kapi-
tálový a sociální. Jejich tvorba a rozdělení se řídí rozhodnutím valné hromady.

Cizí zdroje
Společnost vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztráty a rizika v případech, 
kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové 
souvislosti.
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.
Dlouhodobé i krátkodobé úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část 
dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne.
Úroky z úvěrů a ostatních finančních výpomocí, pokud se jejich splatnost nepředpokládá do 12 měsíců od 
rozvahového dne, jsou vykazovány jako dlouhodobé závazky.
Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů. Rozdělují se na krátko-
dobé a dlouhodobé.

Leasing
Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje v případě 
finančního leasingu příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplat-
ňuje se možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují. V hospodářském roce 
01.01.2020 – 31.12.2020, ani v hospodářském roce 01.01.2019 – 31.12.2019, neměla společnost formou 
leasingu najatý žádný majetek.

Devizové operace
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich 
vzniku a k rozvahovému dni byly položky peněžité povahy oceněny kurzem platným k 31.12. vyhlášeným 
Českou národní bankou.
Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do finančních výnosů nebo finančních nákladů 
běžného roku s výjimkou dlouhodobého finančního majetku. V hospodářském roce 2020 ani 2019 nebylo 
v cizích měnách účtováno.

Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv 
na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů 
za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu do-
stupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu 
se mohou od těchto odhadů odlišovat.

Účtování výnosů a nákladů
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.
O zisku vyplývajícím z dlouhodobých smluv se účtuje až v okamžiku dokončení a vyfakturování zakázky, 
popř. způsobem stanoveným v uzavřené smlouvě, např. na základě dílčích fakturací.

Daň z příjmů
Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníže-
ného o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtová-
ní ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy
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 atd.). Dále se zohledňují položky snižující základ daně (dary), odčitatelné položky (daňová ztráta, náklady 
na realizaci projektů výzkumu a vývoje) a slevy na dani z příjmů.
Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami 
aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace.
Rozdíly, které vznikly z důvodu prvého roku účtování o odložené dani ze všech přechodných rozdílů, jsou 
zaúčtovány do vlastního kapitálu.
V případě, že účetní závěrka předchází konečnému výpočtu daně z příjmů, vytváří účetní jednotka rezervu 
na daň z příjmů.

Dotace
Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí či nezpochybnitelného nároku na přijetí. Dotace přijatá na 
úhradu nákladů se účtuje do provozních nebo finančních výnosů. Dotace přijatá na pořízení dlouhodobé-
ho majetku včetně technického zhodnocení a na úhradu úroků zahrnutých do pořizovací ceny majetku 
snižuje pořizovací cenu nebo vlastní náklady na pořízení.

Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v 
účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které exis-
tovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k význam-
ným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsled-
ky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

Změny způsobů oceňování, odpisování, srovnatelnosti a opravy chyb 
minulých období
V účetním období 01.01.2020 – 31.12.2020, ani 01.01.2019 – 31.12.2019, nedošlo ke změně způsobů 
oceňování, odpisování nebo opravě chyb minulých období.

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty

Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti

Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období
Doměrky daně z příjmu za minulá účetní období nejsou.

Dlouhodobé bankovní úvěry
V roce 2019 ani 2020 společnost nečerpala dlouhodobé bankovní úvěry.

Přijaté dotace na investiční a provozní účely
Společnost obdržela v průběhu roku 2020 dotace od úřadu práce k úhradě provozních nákladů souvisejí-
cích se zřízením pracovních míst na veřejně prospěšné práce, a to na základě splnění podmínek stanove-
ných dohodami, uzavřenými s Úřadem práce ve Frýdku-Místku pro rok 2020. Celková výše takto přijatých 
dotací, zúčtovaných ve prospěch provozního hospodářského výsledku, činila 1 176 tis. Kč (v roce 2019 
byla 787 tis. Kč), z toho poskytnutý příspěvek z cíleného programu Antivirus činil 70 tis. Kč.

V roce 2019 ani 2020 nebyly čerpány investiční dotace.
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Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku

Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku (údaje v tis. Kč)

Významný přírůstek DHM v roce 2020 zahrnuje zejména:
pořízení nových strojů, zařízení a vozidel pro údržbu komunikací, zeleně a správu společnosti (např. užit-
kové automobily, štěpkovač, mulčovací kosa, vysokozdvižný vozík, cisterna s čerpadlem, montážní plošina 
MP 16, universální nosič nástaveb, teleskopický manipulátor, obytný kontejner, elektrocentrála, vibrační 
deska, odstraňovač plevele, technické zhodnocení účetního software Helios, kopírovací stroje, kamerový 
systém, metropolitní síť).

Úbytky DHM vznikly v uvedeném účetním období zejména:
Vyřazením a prodejem dlouhodobého majetku z důvodu jeho opotřebení (např. montážní plošiny M-26 
a MP 16, Volkswagen Caddy, traktor Wetswood, vozidlo Volkswagen Transporter, Volkswagen Crafter, 
vibrační deska, kopírovací stroj).

V rozvaze na ř. 023 Jiný dlouhodobý hmotný majetek vykazuje účetní jednotka stav drobného DHM do 
40 tis. Kč, který, dle interního pokynu, účtuje do dlouhodobého hmotného majetku a odepisuje po dobu 
24 měsíců, a dále umělecká díla. 

Dlouhodobý nehmotný majetek (údaje v tis. Kč)

Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze (údaje v tis. Kč)



32

Dlouhodobý hmotný majetek zatížený zástavním právem a věcnými břemeny

Jsou zřízena věcná břemena:
•  věcné břemeno chůze a jízdy
•  věcné břemeno vedení přípojky splaškové kanalizace, právo přístupu za účelem provádění 
  kontroly, údržby a oprav
•  věcné břemeno zřídit a vést přípojku splaškové kanalizace a dále právo přístupu za účelem 
  provádění její kontroly, údržby a oprav
• věcné břemeno zřízení a vedení přípojky telefonní a vodovodní, právo přístupu za účelem 
  jejich kontroly, údržby a oprav
• věcné břemeno umístění, provozování a oprav kanalizačního řádu
• věcné břemeno umístění, užívání a oprav cyklistické stezky
• věcné břemeno zřizování, provozu, údržby a oprav podzemního vedení telekomunikační sítě, 
  včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů
• věcné břemeno umístění, užívání (provozování) a oprav stavebního objektu „SO 1 – parkovi- 
  ště“
• věcné břemeno realizace, umístění, oprav a veřejného provozování stavebního objektu 
  „SO 101 Komunikace“
• věcné břemeno užívání za účelem vybudování přípojky kanalizace k rodinnému penzionu
• věcné břemeno volného přístupu do objektu za účelem provozování, provádění oprav 
  a rekonstrukcí, údržby, kontroly technického stavu zařízení a měřicího přístroje a provádění 
  zápisů jeho stavu
• věcné břemeno umístění sekundárních rozvodů tepla, položení rozvodů, provozování 
  a přístupu k nim při poruchách, opravách, údržbě a rekonstrukcích
• věcné břemeno vstupu a vjezdu v souvislosti s umístěním, zřízením, provozem, opravami 
  a údržbou přeložky kabelového vedení
• věcné břemeno vstupu a vjezdu v souvislosti s umístěním, zřízením, provozem, opravami 
  a údržbou rekonstrukce VO v ulicích Příborská a Nad Přehradou
• věcné břemeno spočívající v právu zřízení, umístění, vedení, provozu, oprav, údržby, moder- 
  nizace, úprav a odstraňování podzemního vedení veřejné komunikační sítě, konkrétně optic- 
  kého kabelu a v právu přetínat tyto pozemky vodiči a zřizovat v nich vedení veřejné komuni- 
  kační sítě, jakož i související elektrické přípojky
• věcné břemeno za účelem výstavby veřejných komunikačních sítí a poskytování služeb 
  v elektronických komunikacích
• věcné břemeno služebnost inženýrské sítě spočívající v právu zřízení, vedení, užívání a oprav  
  zemního kabelového vedení venkovního osvětlení a zemního vedení a napojení optického  
  kabelu kamerového systému
• věcné břemeno spočívající v právu umístit, provozovat a udržovat „Sochu Krista trpícího 
  u kůlu“
• věcné břemeno vstupu a vjezdu v souvislosti s umístěním, zřízením, provozem, opravami 
  a údržbou rekonstrukce přístupové sítě (SR 179)
• umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy – podzemní kabelové 
  vedení NN 0,4 kV, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci
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Tato věcná břemena jsou zřízena k těmto společnostem a fyzickým osobám:

NOVOGEAR, spol. s r. o., 17. listopadu 2245, Frýdek-Místek
Fraisová Simona, Nová Bělá, Mitrovická 106/473, Ostrava
Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek
České Radiokomunikace a.s., U Nákladového nádraží 3144/4, Praha 3 - Strašnice
Ostřižková Marie, Dvorská 38, Stanislavice, Český Těšín
DISTEP a.s., Ostravská 961, Frýdek-Místek
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha

Majetek s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením
Takový majetek účetní jednotka neeviduje.

Investiční majetkové cenné papíry a majetkové účasti
Nejsou.

Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu (údaje v tis. Kč)

Dle rozhodnutí valné hromady byl v roce 2020 výsledek hospodaření za rok 2019, evidovaný 
k 31.12.2019, rozdělen takto: příděl do sociálního fondu ve výši 800 tis. Kč, převod do nerozdě-
leného zisku minulých let ve výši 1 381 tis. Kč, výplata dividend akcionáři 2 000 tis. Kč.

Základní kapitál
Základní kapitál k 31.12.2020 ve výši 87 067 tis. Kč byl tvořen 78 ks akcií na jméno v listinné 
podobě o jmenovité hodnotě 1 049 tis. Kč, které byly jediným akcionářem plně splaceny a 5 ks 
akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 049 tis. Kč, které byly splaceny nepe-
něžitým vkladem ke dni 06.01.2020.



34

Pohledávky a závazky

Pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti (údaje v tis. Kč)

Společnost dále eviduje pohledávku za finančním úřadem z titulu zúčtování faktur přijatých se 
zdanitelným plněním prosinec 2020 a datem doručení leden 2021 v hodnotě 519 tis. Kč. Odpo-
čet daně z přidané hodnoty byl uplatněn v daňovém přiznání k DPH za měsíc leden 2021.
V podrozvahové evidenci společnost eviduje odepsané pohledávky v hodnotě 1 155 tis. Kč (k 
31.12.2019 v hodnotě 677 tis. Kč).

Závazky po lhůtě splatnosti
Společnost neměla k 31.12.2020 žádné splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění, ani daňové závazky. Krátkodobé závazky na zákonném sociálním a zdra-
votním pojištění, jakož i daňové závazky, které společnost vykazuje k datu roční závěrky, byly 
splatné až v lednu 2021, kdy také došlo k jejich úhradě.
Společnost vykazuje k datu roční závěrky závazky a opravné daňové doklady po splatnosti ve 
výši 80 tis. Kč (k 31.12.2019 ve výši 5 tis. Kč).

Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního 
a zajišťovacího práva
K pohledávkám a závazkům z obchodních vztahů nebylo uplatněno žádné zástavní a zajišťova-
cí právo.

Dlouhodobé pohledávky a závazky
Společnost nevykazuje v aktivech rozvahy na ř. 047 již žádné dlouhodobé pohledávky. Dříve 
se jednalo o pozastávky poskytnuté odběratelům po dobu záruční lhůty, zejména u zakázek za 
služby stavební činnosti. V pasivech rozvahy na ř. 117 neeviduje dlouhodobé závazky z obchod-
ních vztahů, které by vyplývaly z přijatých pozastávek v platbách dodavatelům, rovněž po dobu 
záruční lhůty převzatých stavebních zakázek.

Závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze
Nejsou.

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

Rezervy (údaje v tis. Kč)

Výnosy z běžné činnosti (údaje v tis. Kč)

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné.

Daň z příjmů
Splatná daň z příjmů za účetní období 01.01.2020 – 31.12.2020 činí 1 648 tis. Kč (za období 
01.01.2019 – 31.12.2019 ve výši 926 tis. Kč). Společnost neeviduje k 31.12.2020 daňové ne-
doplatky.

Společnost zaúčtovala k 31.12.2020 odložený daňový závazek ve výši 3 211 tis Kč. K 31.12.2019 
činil odložený daňový závazek 3 007 tis. Kč, což znamenalo zvýšení nákladů k 31.12.2020 o 204 
tis. Kč.
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Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

Poskytnutá peněžitá či jiná plnění (údaje v tis. Kč)

Účetní jednotka neposkytovala v roce 2020 ani v roce 2019 žádná plnění bývalým členům or-
gánů společnosti.

Informace o spřízněných osobách
Společnost běžně poskytuje v rámci své hlavní činnosti služby spřízněným osobám. Za období 
01.01.2020 – 31.12.2020 dosáhl tento objem poskytovaných služeb 170 525 tis. Kč (za období 
01.01.2019 – 31.12.2019 dosáhl objem 174 266 tis. Kč).

Krátkodobé pohledávky za spřízněnými osobami (údaje v tis. Kč)
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Krátkodobé závazky vůči spřízněným osobám (údaje v tis. Kč)

Náklady vynaložené ve sledovaném účetním období za služby auditorské 
společnosti
Povinný audit účetní závěrky dle smlouvy celkem 77 tis. Kč bez DPH.

Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj
Nejsou.

Události po datu účetní závěrky
Z důvodu změn v oblasti daně z příjmů, resp. novely č. 609/2020 Sb. došlo od 01.01.2021 
k úpravě limitu pro účtování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Na základě této 
legislativní změny byla od 01.01.2021 upravena Směrnice č. 06/012 Investiční majetek pro 
účtování a hospodaření s majetkem.

V souvislosti s opatřeními COVID-19 účetní jednotka předpokládá nepřetržité trvání. Činnost 
společnosti do budoucna není ohrožena, a to díky dlouhodobé finanční stabilitě, která je za-
jištěna prostřednictvím předpokládaných zakázek realizovaných pro jediného akcionáře – sta-
tutární město Frýdek-Místek, v rámci tzv. IN HOUSE.

Sestaveno dne: 08.03.2021
Sestavila: Romana Kičmerová, hlavní účetní

Podpis statutárního zástupce:

Společnost nakupuje výrobky a využívá služeb spřízněných osob v rámci běžné obchodní čin-
nosti podniku. V hospodářském roce 01.01.2020 – 31.12.2020 činily nákupy 3 573 tis. Kč (v 
hospodářském roce 01.01.2019 – 31.12.2019 byly ve výši 4 442 tis. Kč).
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Zpracováno v souladu s vyhláškou

č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

TS a.s.

PŘEHLED O ZMĚNÁCH
VLASTNÍHO KAPITÁLU

ke dni 31.12.2020
(v celých tisících Kč)

IČ 17. listopadu 910

60793716 738 01 Frýdek - Místek

Ozn. TEXT
Číslo

Stav k Zvýšení Snížení Stav k Zvýšení Snížení Stav k
řádku

a b c 31.12.2018 1 2 31.12.2019 3 4 31.12.2020

A. Vlastní kapitál [∑ A.I. až  A.VI.] 01

A. I. Základní kapitál [∑ A.I.1. až  A.I.3.] 02

A. I. 1. Základní kapitál 03

A. I. 2. Vlastní podíly (-) 04

A. I. 3. Změny základního kapitálu 05 0

A. II. Ážio a kapitálové fondy [A.II.1. + A.II.2.] 06 185 185 185

A. II. 1. Ážio 07

A. II. 2. Kapitálové fondy [∑ A.II.2.1.až A.II.2.5.] 08 185 185 185

2. 1. Ostatní kapitálové fondy 09 185 185 185

2. 2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 10

2. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 11

2. 4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 12

2. 5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 13

A. III. Fondy ze zisku [A.III.1. + A.III.2.] 14 900 705 623

A. III. 1. Ostatní rezervní fondy 15 655

A. III. 2. Statutární a ostatní fondy 16 318 900 705 513 800 623 690

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let [∑ A.IV.1. až A.IV.3.] 17

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 18

A. IV. 2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 19

A. IV. 3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 20

A. V. 21

A. VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 22

Sestaveno dne: 08.03.2021 Sestavil(a):

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Spisová značka: Krajský obchodní soud v Ostravě, oddíl B, vložka 1076

Předmět podnikání účetní jednotky: služby pro veřejnost

Podpisový záznam: Chyba:511

Chyba:511

Chyba:511

Obchodní firma nebo jiný název 
účetní jednotky

Sídlo, bydliště nebo místo 
podnikání účetní jednotky

124 463 14 982 9 261 130 184 16 313 10 049 136 448

81 822 5 245 87 067 5 245 5 245 87 067

81 822 81 822 5 245 87 067

5 245 5 245 5 245

2 818 3 013 1 455 3 845

2 500 2 500 3 155

39 638 4 656 8 556 35 738 1 381 4 181 37 119

39 638 4 656 8 556 35 738 1 381 4 181 37 119

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)                         [ř. *** VZZ] 4 181 4 181 8 232 8 232



PROVOZ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH SPOLEČNOSTI TS a.s. 
ZA ROK 2020
Tato zpráva o vztazích mezi společností TS a.s., se sídlem 17. listopadu 910, PSČ 738 01, Frý-
dek-Místek, IČ 60793716, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostra-
vě, oddíl B, vložka 1076, a ovládající osobou a mezi společností TS a.s. a osobami ovládanými 
stejnou ovládající osobou je vypracována v souladu s ustanovením § 82 zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) za účetní 
období 2020 (dále jen „uplynulé účetní období“).

I. VYMEZENÍ OVLÁDAJÍCÍCH A OVLÁDANÝCH OSOB A STRUKTURA 
  JEJICH VZTAHŮ

A. OSOBA OVLÁDANÁ
TS a.s., IČ 60793716, 17. listopadu 910, 738 01 Frýdek-Místek, zapsaná v obchodním rejst-
říku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1076, jejímž hlavním předmětem 
podnikání je poskytování služeb v oblasti správy a údržby veřejného osvětlení, správy, údržby 
a výstavby místních komunikací, správy a údržby městské zeleně, správy a údržby městského 
mobiliáře a poskytování služeb v pohřebnictví.

B. OSOBA OVLÁDAJÍCÍ
Statutární město Frýdek-Místek, IČ 00296643, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, je jediným 
akcionářem společnosti TS a.s. a splňuje znaky ovládající osoby ve smyslu ustanovení § 74 a 
násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění. 

C. OSOBY OVLÁDANÉ STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU
Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Frýdek-Místek, 
Zámecká 1266, Frýdek, PSČ 738 01, IČ 48772739

DISTEP a.s., se sídlem Frýdek-Místek, Ostravská 961, Místek, PSČ 738 01, IČ 65138091

Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Frýdek-Místek, 28. října 
2155, Místek, PSČ 738 01, IČ 68158025

Frýdecká skládka, a.s., se sídlem Frýdek-Místek, Panské Nové Dvory 3559, Frýdek, PSČ 738 01, 
IČ 47151552

HOSPIC Frýdek-Místek, p.o., se sídlem Frýdek-Místek, I. J. Pešiny 3640, Frýdek, PSČ 738 01, IČ 
72046546

Mateřská škola Beruška, Frýdek-Místek, Nad Lipinou 2318, se sídlem Frýdek-Místek, Nad Lipinou 
2318, Frýdek, PSČ 738 01, IČ 60046074

Mateřská škola Frýdek-Místek, Anenská 656, příspěvková organizace, se sídlem Frýdek-Místek, 
Anenská 656, Místek, PSČ 738 01, IČ 75029774

Mateřská škola Frýdek-Místek, Josefa Myslivečka 1883, se sídlem Frýdek-Místek, Josefa Mysli-
večka 1883, Místek, PSČ 738 01, IČ 63699028

Mateřská škola Mateřídouška, Frýdek-Místek, J. Božana 3141, se sídlem Frýdek-Místek, J. Boža-
na 3141, Frýdek, PSČ 738 01, IČ 60046091
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Mateřská škola Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404, se sídlem Frýdek-Místek, Třanovské-
ho 404, Frýdek, PSČ 738 01, IČ 60046066

Mateřská škola Sněženka, Frýdek-Místek, Josefa Lady 1790, se sídlem Frýdek-Místek, Josefa 
Lady 1790, Místek, PSČ 738 01, IČ 60046082

Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Frýdek-Místek, Jiráskova 
506, Frýdek, PSČ 738 01, IČ 47999721

Národní dům Frýdek-Místek “příspěvková organizace“, se sídlem Frýdek-Místek, Palackého 134, 
Místek, PSČ 738 01, IČ 70632405

Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Frýdek-Místek, Lískovec-
ká 86, Frýdek, PSČ 738 01, IČ 63699401

Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, Na Příkopě 3726, Frýdek, PSČ 738 01, 
IČ 26829495

Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace, se sídlem Frýdek-Místek, Pionýrů 767, Mís-
tek, PSČ 738 01, IČ 75105993

Turistické informační centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Frýdek-Místek, 
náměstí Svobody 6, Místek, PSČ 738 01, IČ 66933901

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek – Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková 
organizace, se sídlem Frýdek-Místek, Pod Kabáticí, Chlebovice, 107, PSČ 739 42, IČ 70971692

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254, se sídlem Frýdek-Místek, 
El. Krásnohorské 2254, Frýdek, PSČ 738 01, IČ 68157797

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320, se sídlem Frýdek-Mís-
tek, Lískovec, K Sedlištím 320, PSČ 739 30, IČ 68157801

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, se sídlem Frýdek-Místek, Jana 
Čapka 2555, Frýdek, PSČ 738 01, IČ 64120341

Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek Místek, Škarabelova 562, se sídlem Frýdek Mís-
tek, Škarabelova 562, PSČ 738 01, IČ 60046104

Základní škola Frýdek-Místek, Komenského 402, se sídlem Frýdek-Místek, Komenského 402, 
Místek, PSČ 738 01, IČ 68157894

Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1700, se sídlem Frýdek-Místek, 1. máje 1700, Místek, PSČ 
738 01, IČ 68157860

Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570, se sídlem Frýdek-Místek, Českoslo-
venské armády 570, Místek, PSČ 738 01, IČ 60803550

Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109, se sídlem Frýdek-Místek, Jiřího z Podě-
brad 3109, Frýdek, PSČ 738 01, IČ 49562291

Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400, se sídlem Frýdek-Místek, Pionýrů 400, Místek, PSČ 
738 01, IČ 60046121

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454, se síd-
lem Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454, Frýdek, PSČ 738 01, IČ 60045965

Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11, se sídlem Frýdek-Místek, Hlavní třída 
11, Místek, PSČ 738 01, IČ 00847071



42

ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Frýdek-Místek, 
Fibichova 469, Místek, PSČ 738 01, IČ 00847011

Mezi společností TS a.s. a jinými osobami ovládanými stejnou ovládající osobou než uvedenými 
v odst. I písm. C) nebyly v uplynulém účetním období realizovány smlouvy a jednání ve smyslu 
§ 82 odst. 2 písm. d) zákona o obchodních korporacích.

II. ÚLOHA SPOLEČNOSTI TS a.s.

Společnost TS a.s. působí ve vztazích s osobami podle části I. této zprávy o vztazích jako akci-
ová společnost poskytující služby, jejímž hlavním předmětem podnikání je poskytování služeb 
v oblasti správy a údržby veřejného osvětlení, správy, údržby a výstavby místních komunikací, 
správy a údržby městské zeleně, správy a údržby městského mobiliáře a poskytování služeb v 
pohřebnictví.

III. ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ

Akciová společnost TS a.s. byla založena statutárním městem Frýdek-Místek, které je jediným 
akcionářem společnosti a jako takové při výkonu působnosti valné hromady TS a.s. volí a odvo-
lává všechny členy jejího představenstva i dozorčí rady.

Statutární město Frýdek-Místek v uplynulém účetním období uplatňovalo rozhodující vliv ve 
společnosti TS a.s. jako její jediný akcionář při působnosti valné hromady společnosti TS a.s.

IV. PŘEHLED JEDNÁNÍ UČINĚNÝCH V POSLEDNÍM ÚČETNÍM OBDOBÍ

Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla uskutečněna na po-
pud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání 
týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle 
poslední účetní závěrky:
Společnost TS a.s. v uplynulém účetním období neučinila žádné jednání na popud nebo v zájmu 
ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, které se týkalo majetku přesahujicího 10 % vlastního 
kapitálu společnosti TS a.s. zjištěného podle účetní závěrky za účetní období 2020 ve smyslu § 
82 odst. 2 písm. d) zákona o obchodních korporacích.

V.  PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV MEZI OSOBOU OVLÁDANOU A OSOBOU 
  OVLÁDAJÍCÍ NEBO MEZI OSOBAMI OVLÁDANÝMI

Přehled smluv mezi společností TS a.s. a ovládajícími osobami a osobami ovládanými stejnou 
ovládající osobou ve smyslu § 82 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korporacích účinných v 
uplynulém účetní období:

A. VZTAHY MEZI OSOBOU OVLÁDANOU A OSOBOU OVLÁDAJÍCÍ

Ve zprávě o vztazích jsou uváděny smlouvy uzavřené mezi ovládající a ovládanou osobou v 
účetním období roku 2020, příp. významné smlouvy uzavřené v předešlých účetních obdobích, 
účinné v roce 2020:
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1. Smlouvy z obchodního styku, podle nichž společnost TS a.s. poskytla plnění 
ve prospěch statutárního města Frýdek-Místek

Smlouva č. 018/400/2020 – Smlouva o dílo, „Most ev. č. M-9, Skalice“ 
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
28.02.2020. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní 
náklad a nebezpečí stavbu „Most ev. č. M-9, Skalice“. V uplynulém účetním období společnost TS 
a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto 
protiplnění ve výši 1 505,92 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 019/400/2020 – Smlouva o dílo, „Oprava místní komunikace a chodníků, ul. Klicpe-
rova, Frýdek“ 
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
28.02.2020. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlast-
ní náklad a nebezpečí stavbu „Oprava místní komunikace a chodníků, ul. Klicperova, Frýdek“. 
V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu 
městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 860,45 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 020/400/2020 – Smlouva o dílo, „Oprava zpevněné plochy před domy č.p. 627-627, 
ul. Anenská, k. ú. Místek“ 
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
28.02.2020. Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 29.04.2020. Předmětem této smlouvy je závazek zho-
tovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Oprava zpevněné plochy 
před domy č.p. 627-627, ul. Anenská, k. ú. Místek“. V uplynulém účetním období společnost TS 
a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto 
protiplnění ve výši 1 118,69 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 027/200/2020 – Smlouva o dílo, „Kácení dřevin na pozemcích rozšíření hřbitova, k. 
ú. Frýdek I. etapa“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
13.03.2020. Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 28.04.2020. Předmětem této smlouvy je závazek 
zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Kácení dřevin na po-
zemcích rozšíření hřbitova, k. ú. Frýdek I. etapa“. V uplynulém účetním období společnost TS 
a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto 
protiplnění ve výši 289,44 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 039/400/2020 – Smlouva o dílo, „MŠ Naděje F-M, K Hájku 2972 – oprava zpevněných 
ploch“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
01.04.2020. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní 
náklad a nebezpečí stavbu „MŠ Naděje F-M, K Hájku 2972 – oprava zpevněných ploch“. V uply-
nulém účetním období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu 
Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 495,04 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 043/100/2020 – Smlouva o dílo, „Oprava-výměna zábradlí ul. Hlavní, úsek od kina 
Vlast po most přes Ostravici, k. ú. Místek“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
20.04.2020. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní 
náklad a nebezpečí stavbu „Oprava-výměna zábradlí ul. Hlavní, úsek od kina Vlast po most přes 
Ostravici, k. ú. Místek“. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě této smlouvy 
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poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 1 009,62 
tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 044/400/2020 – Smlouva o dílo, „Odvodnění některých místních komunikací v loka-
litě Skalice Kamenec do řeky Morávky“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
20.04.2020. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní 
náklad a nebezpečí stavbu „Odvodnění některých místních komunikací v lokalitě Skalice Kame-
nec do řeky Morávky“. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě této smlouvy 
poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 1 949,73 
tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 045/400/2020 – Smlouva o dílo, „Úpravy prostoru před garážemi – ulice Nad Lipi-
nou, č. p. 2511 – 2514, k. ú. Frýdek“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
20.04.2020. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní 
náklad a nebezpečí stavbu „Úpravy prostoru před garážemi – ulice Nad Lipinou, č. p. 2511 – 
2514, k. ú. Frýdek“. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě této smlouvy 
poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 1 485,99 
tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 046/400/2020 – Smlouva o dílo, „Výstavba autobusového zálivu – ul. El. Krásnohor-
ské, k. ú. Frýdek“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
20.04.2020. Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 02.12.2020. Předmětem této smlouvy je závazek 
zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Výstavba autobuso-
vého zálivu – ul. El. Krásnohorské, k. ú. Frýdek“. V uplynulém účetním období společnost TS 
a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto 
protiplnění ve výši 872,11 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 047/100/2020 – Smlouva o dílo, „Fitpark pro seniory v Sadech Svobody“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
24.04.2020. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní 
náklad a nebezpečí stavbu „Fitpark pro seniory v Sadech Svobody“. V uplynulém účetním obdo-
bí společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění 
za ceny jakožto protiplnění ve výši 198,01 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 048/100/2020 – Smlouva o dílo, „Revitalizace veřejného prostranství - Kolaříkova“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
30.04.2020. Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 08.10.2020. Předmětem této smlouvy je závazek 
zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Revitalizace veřejné-
ho prostranství - Kolaříkova“. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě této 
smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 
4 097,08 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 053/400/2020 – Smlouva o dílo, „Oprava dolního úseku komunikace tř. T. G. Masa-
ryka, k. ú. Frýdek“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
29.04.2020. Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 30.06.2020. Předmětem této smlouvy je závazek 
zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Oprava dolního úse-
ku komunikace tř. T. G. Masaryka, k. ú. Frýdek“. V uplynulém účetním období společnost TS 



45

a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto 
protiplnění ve výši 1 832,07 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 054/400/2020 – Smlouva o dílo, „Oprava místní komunikace, ul. Václava Talicha, k. 
ú. Místek“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
29.04.2020. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní 
náklad a nebezpečí stavbu „Oprava místní komunikace, ul. Václava Talicha, k. ú. Místek“. V uply-
nulém účetním období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu 
Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 1 122,32 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 059/400/2020 – Smlouva o dílo, „Oprava komunikace ul. Třebízského, k. ú. Místek “
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
27.05.2020. Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 15.12.2020. Předmětem této smlouvy je závazek 
zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Oprava komunikace 
ul. Třebízského, k. ú. Místek“. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě této 
smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 
1 377,43 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 060/400/2020 – Smlouva o dílo, „Oprava chodníků a odvodnění – vnitroblok, č. p. 
305 – 314, ul. Revoluční,  k. ú. Místek “
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
27.05.2020. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní 
náklad a nebezpečí stavbu „Oprava chodníků a odvodnění – vnitroblok, č. p. 305 – 314, ul. Re-
voluční, k. ú. Místek“. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě této smlouvy 
poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 509,32 
tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 061/400/2020 – Smlouva o dílo, „Oprava chodníků ul. Lískovecká,  k. ú. Frýdek “
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
27.05.2020. Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 25.09.2020. Předmětem této smlouvy je závazek 
zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Oprava chodníků 
ul. Lískovecká,  k. ú. Frýdek“. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě této 
smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 
775,17 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 062/400/2020 – Smlouva o dílo, „Oprava dolního úseku komunikace ul. Emy Desti-
nové, k. ú. Místek “
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
27.05.2020. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní 
náklad a nebezpečí stavbu „Oprava dolního úseku komunikace ul. Emy Destinové, k. ú. Místek“. 
V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu 
městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 675,89 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 063/400/2020 – Smlouva o dílo, „Oprava komunikace ul. Politických obětí, k. ú. 
Místek“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
27.05.2020. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní 
náklad a nebezpečí stavbu „Oprava komunikace ul. Politických obětí, k. ú. Místek“. V uplynulém 
účetním období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frý-
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dek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 771,65 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 065/200/2020 – Smlouva o dílo, „Kácení dřevin č. 26 – 134 dle dendrologického 
průzkumu včetně souvisejících činností v k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku a k. ú. Skalice u 
Frýdku-Místku“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
05.06.2020. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní 
náklad a nebezpečí stavbu „Kácení dřevin č. 26 – 134 dle dendrologického průzkumu včetně 
souvisejících činností v k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku a k. ú. Skalice u Frýdku-Místku“. 
V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu 
městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 200,66 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 067/400/2020 – Smlouva o dílo, „Oprava autobusových zálivů, tř. T. G. Masaryka, 
k. ú. Frýdek“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
05.06.2020. Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 30.06.2020. Předmětem této smlouvy je závazek 
zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Oprava autobusových 
zálivů, tř. T. G. Masaryka, k. ú. Frýdek“. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na 
základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protipl-
nění ve výši 1 050,11 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 069/400/2020 – Smlouva o dílo, „Oprava komunikací v Lískovci – komunikace podél 
hřbitova, komunikace u školy, k. ú. Lískovec u Frýdku-Místku“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
11.06.2020. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní 
náklad a nebezpečí stavbu „Oprava komunikací v Lískovci – komunikace podél hřbitova, ko-
munikace u školy, k. ú. Lískovec u Frýdku-Místku“. V uplynulém účetním období společnost TS 
a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto 
protiplnění ve výši 836,05 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 072/100/2020 – Smlouva o dílo, „ZŠ F-M, 1. máje 1700 – oplocení areálu“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
26.06.2020. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní 
náklad a nebezpečí stavbu „ZŠ F-M, 1. máje 1700 – oplocení areálu“. V uplynulém účetním 
období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek 
plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 412,87 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 075/100/2020 – Smlouva o dílo, „Rekonstrukce dětského hřiště na ul. Lískovecká“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
27.07.2020. Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 24.11.2020. Předmětem této smlouvy je závazek 
zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Rekonstrukce dět-
ského hřiště na ul. Lískovecká“. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě této 
smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 
566,62 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 077/400/2020 – Smlouva o dílo, „Rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Mís-
tek 30.07.2020. Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 26.10.2020 a Dodatek č. 2 byl uzavřen dne 
30.11.2020. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní 
náklad a nebezpečí stavbu „Rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku“. V uplynulém účetním 
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období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek 
plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 2 566,78 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 079/100/2020 – Smlouva o dílo, „Retenční nádrž ul. Nad Stadionem“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
30.07.2020. Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 24.11.2020. Předmětem této smlouvy je závazek 
zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Retenční nádrž ul. 
Nad Stadionem“. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě této smlouvy po-
skytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 179,72 tis. 
Kč bez DPH.

Smlouva č. 081/100/2020 – Smlouva o dílo, „Rekonstrukce dětského hřiště na ul. Lískovecká“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
14.08.2020. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní 
náklad a nebezpečí stavbu „Rekonstrukce dětského hřiště na ul. Lískovecká“. V uplynulém účet-
ním období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-
-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 900,91 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 083/100/2020 – Smlouva o dílo, „Rekonstrukce chodníků na veřejném pohřebišti ve 
Skalici u Frýdku-Místku – II. etapa“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
19.08.2020. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní 
náklad a nebezpečí stavbu „Rekonstrukce chodníků na veřejném pohřebišti ve Skalici u Frýdku-
-Místku – II. etapa“. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě této smlouvy 
poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 851,44 
tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 093/200/2020 – Smlouva na výsadbu dřevin v rámci programu Podpora výsadby 
dřevin
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
11.09.2020. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zajišťovat podle pokynu objedna-
tele svým nákladem a na své nebezpečí dodávky konkrétních dřevin a provádět jejich výsadbu 
na území statutárního města Frýdku-Místku, Chlebovice, Lískovec, Lysůvky, Panské Nové Dvory, 
Skalice. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla sta-
tutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 77,24 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 095/400/2020 – Smlouva o dílo, „Stabilizace a zpevnění příjezdové staveništní ko-
munikace k ČS v Zelinkovicích“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
08.09.2020. Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 24.11.2020. Předmětem této smlouvy je závazek 
zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Stabilizace a zpevnění 
příjezdové staveništní komunikace k ČS v Zelinkovicích“. V uplynulém účetním období společ-
nost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny 
jakožto protiplnění ve výši 209,47 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 096/100/2020 – Smlouva o dílo, „Č. p. 1347, ul. Sokolská – stavební úpravy (oprava 
vnitřních prostor)“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
24.09.2020. Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 25.11.2020. Předmětem této smlouvy je závazek 
zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Č. p. 1347, ul. Sokol-
ská – stavební úpravy (oprava vnitřních prostor)“. V uplynulém účetním období společnost TS 
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a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto 
protiplnění ve výši 1 568,57 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 097/400/2020 – Smlouva o dílo, „Demolice a sanace zpevněných ploch – IV. etapa“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
23.09.2020. Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 11.12.2020. Předmětem této smlouvy je závazek 
zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Demolice a sanace 
zpevněných ploch – IV. etapa“. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě této 
smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 
1 079,16 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 099/400/2020 – Smlouva o dílo, „Oprava chodníků v Koloredovském parku v Místku, 
k. ú. Místek“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
25.09.2020. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní 
náklad a nebezpečí stavbu „Oprava chodníků v Koloredovském parku v Místku, k. ú. Místek“. 
V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu 
městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 771,53 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 104/100/2020 – Smlouva o dílo, „Č. p. 10, ul. Radniční – oprava nebytového pro-
storu (bývalá čistírna)“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
12.10.2020. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní 
náklad a nebezpečí stavbu „Č. p. 10, ul. Radniční – oprava nebytového prostoru (bývalá čistír-
na)“. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statu-
tárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 968,70 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 105/400/2020 – Smlouva o dílo, „Rekonstrukce komunikace P. N. D. – I. etapa“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
12.10.2020. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní 
náklad a nebezpečí stavbu „Rekonstrukce komunikace P. N. D. – I. etapa“. V uplynulém účetním 
období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek 
plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 1 619,42 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 115/400/2020 – Smlouva o dílo, „Oprava komunikace v Lískovci, u vodojemu“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
29.10.2020. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní 
náklad a nebezpečí stavbu „Oprava komunikace v Lískovci, u vodojemu“. V uplynulém účetním 
období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek 
plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 667,91 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 116/400/2020 – Smlouva o dílo, „Oprava spojovací komunikace mezi ul. Dobrovské-
ho a ul. Slezská“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
29.10.2020. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní 
náklad a nebezpečí stavbu „Oprava spojovací komunikace mezi ul. Dobrovského a ul. Slezská“. 
V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu 
městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 643,05 tis. Kč bez DPH.
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Smlouva č. 131/400/2020 – Smlouva o dílo, „Oprava chodníku – ul. J. Jabůrkové, k. ú. Místek“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
02.12.2020. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní 
náklad a nebezpečí stavbu „Oprava chodníku – ul. J. Jabůrkové, k. ú. Místek“. V uplynulém účet-
ním období společnost TS a.s. na základě této smlouvy zatím neposkytla statutárnímu městu 
Frýdek-Místek žádné plnění. Stavba bude realizovaná až v následujícím roce.

Smlouva č. 132/400/2020 – Smlouva o dílo, „Oprava chodníků – ul. Bezručova, za domem č. p. 
439 - 442 a ul. F. Čejky, k. ú. Místek“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
02.12.2020. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní 
náklad a nebezpečí stavbu „Oprava chodníků – ul. Bezručova, za domem č. p. 439 - 442 a ul. 
F. Čejky, k. ú. Místek“. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě této smlouvy 
zatím neposkytla statutárnímu městu Frýdek-Místek žádné plnění. Stavba bude realizovaná až 
v následujícím roce.

Smlouva č. 133/400/2020 – Smlouva o dílo, „Oprava části komunikace ul. Svazarmovská v Míst-
ku, úsek od kruhového objezdu u prodejny LIDL do křižovatky s ul. Družstevní“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
27.11.2020. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní 
náklad a nebezpečí stavbu „Oprava části komunikace ul. Svazarmovská v Místku, úsek od kru-
hového objezdu u prodejny LIDL do křižovatky s ul. Družstevní“. V uplynulém účetním období 
společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění 
za ceny jakožto protiplnění ve výši 1 056,47 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 134/400/2020 – Smlouva o dílo, „Oprava části komunikace ul. Novodvorská, ve 
Frýdku, úsek od křižovatky s ulicí V. Závady po ul. Dr. Tyrše“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
02.12.2020. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní 
náklad a nebezpečí stavbu „Oprava části komunikace ul. Novodvorská, ve Frýdku, úsek od kři-
žovatky s ulicí V. Závady po ul. Dr. Tyrše“. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na 
základě této smlouvy zatím neposkytla statutárnímu městu Frýdek-Místek žádné plnění. Stavba 
bude realizovaná až v následujícím roce.

Smlouva č. 003/100/2019 – Smlouva o provozu sprch a prádelny
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek dne 
30.01.2019. Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 26.03.2020. Předmětem této smlouvy je závazek 
provozovatele zajistit provoz sprch a prádelny v nebytovém prostoru v objektu na ul. Míru ve 
Frýdku-Místku. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskyt-
la statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 165,40 tis. Kč 
bez DPH.

Smlouva č. 006/600/2019 – Rámcová smlouva o připojování a následném užívání vláken optic-
kých kabelů
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
24.01.2019. Předmětem této smlouvy je vymezení pravidel a podmínek dalšího užívání tras 
optických sítí uvedených v příloze a rámcové vymezení podmínek, za nichž dojde na žádost uži-
vatele k připojení dalších tras optických sítí a jejich oprávněnému užívání. V uplynulém účetním 
období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek 
plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 114,90 tis. Kč bez DPH. 
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Smlouva č. 123/400/2019 – Smlouva o dílo, „Výstavba chodníku, ul. Černá cesta, k. ú. Frýdek“ 
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
11.09.2019. Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 28.02.2020. Předmětem této smlouvy je závazek 
zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Výstavba chodníku, 
ul. Černá cesta, k. ú. Frýdek“. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě této 
smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 
89,87 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 139/600/2019 – Smlouva o dílo, „SSZ přechod pro chodce u katastrálního úřadu, tř. 
T. G. Masaryka, k. ú. Frýdek“ 
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
16.10.2019. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní 
náklad a nebezpečí stavbu „SSZ přechod pro chodce u katastrálního úřadu, tř. T. G. Masaryka, 
k. ú. Frýdek“. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla 
statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 1 499,42 tis. Kč 
bez DPH.

Smlouva č. 137/400/2018 – „Smlouva o zajištění zimní údržby vybraných úseků pozemních ko-
munikací statutárního města Frýdek-Místek“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
19.10.2018. Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 04.02.2020. Předmětem této smlouvy je závazek 
správce zajišťovat pro objednatele zimní údržbu vybraných úseků jeho pozemních komunikací, 
chodníků a veřejných prostranství včetně jejich součástí a příslušenství. Uzavřením této smlou-
vy se ruší „Smlouva o dílo o plnění veřejné zakázky zimní údržba místních komunikací města 
Frýdek-Místek“ č. 159/400/2004. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě 
těchto smluv poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve 
výši 9 692,83 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 138/400/2018 – „Smlouva o zajištění čištění vybraných úseků pozemních komunika-
cí statutárního města Frýdek-Místek“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
19.10.2018. Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 28.02.2020. Předmětem této smlouvy je závazek 
správce zařídit pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí veškeré čištění místních komuni-
kací statutárního města Frýdku-Místku včetně jejich součástí a příslušenství. Nabytím účinnosti 
této smlouvy se ruší Smlouva č. 158/400/2004 – Mandátní smlouva, „Čištění místních komuni-
kací“, uzavřená dne 07.10.2004, Mandátní smlouva č. 083/400/2006, „Čištění a úklid podchodu 
u ČD“, uzavřená dne 22.05.2006 a Smlouva o dílo č. 092/400/2017, „Letní údržba cyklostezek“, 
uzavřená dne 18.05.2017. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě těchto 
smluv poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 
13 885,60 tis. Kč bez DPH. 

Smlouva č. 146/200/2018 – „Smlouva o provozování veřejných WC na území statutárního města 
Frýdku-Místku“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
26.09.2018. Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 26.03.2020. Předmětem této smlouvy je závazek 
provozovatele převzít, do touto smlouvou vymezené správy, veřejná WC objednatele a tato za 
úplatu pro objednatele veřejně provozovat. Tato smlouva nahrazuje Smlouvu č. 063/200/2008 
– „Smlouva o provozování veřejných WC na území statutárního města Frýdku-Místku“, uzavře-
nou dne 14.04.2008. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě této smlouvy 
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poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 2 112,90 
tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 010/100/2017 – „Příkazní smlouva o pasportizaci a o prosté správě části městského 
mobiliáře“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek dne 
01.02.2017. Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 24.04.2018. Dodatek č. 2 byl uzavřen dne 28.02.2019. 
Dodatek č. 3 byl uzavřen dne 13.03.2020. Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka pro-
vést pro příkazce na vlastní náklad a nebezpečí vstupní pasportizaci stávajicího městského mo-
biliáře, tento pasport průběžně a pravidelně aktualizovat a postupně převzít do prosté správy. 
V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu 
městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 5 021,96 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 051/200/2017 – „Smlouva o dílo o provádění údržby zeleně statutárního města Frý-
dek-Místek, o její pasportizaci a správě jejího pasportu“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
06.04.2017. Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 01.11.2017. Dodatek č. 2 byl uzavřen dne 11.03.2019. 
Dodatek č. 3 byl uzavřen dne 12.03.2020. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele pro-
vést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí veškeré činnosti dohodnuté údržby, oprav a 
úprav zeleně v oblasti územních hranic statutárního města Frýdek-Místek. V uplynulém účetním 
období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek 
plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 29 365,31 tis. Kč bez DPH. 

Smlouva č. 168/200/2017 – „Smlouva o provozování veřejných pohřebišť statutárního města 
Frýdek-Místek“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
31.10.2017. Předmětem této smlouvy je závazek správce provést pro objednatele na vlastní 
náklad a nebezpečí správu a provozování veřejných pohřebišť. V uplynulém účetním období 
společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění 
za ceny jakožto protiplnění ve výši 3 481,81 tis. Kč bez DPH. 

Smlouva č. 200/600/2016 – „Smlouva o zajišťování vánočního osvětlení statutárního města 
Frýdku-Místku“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
03.01.2017. Dodatek č. 1 byl uzavřen 03.04.2018. Dodatek č. 2 byl uzavřen dne 02.04.2019. 
Dodatek č. 3 byl uzavřen dne 05.01.2019. Dodatek č. 4 byl uzavřen dne 25.11.2020. Předmě-
tem této smlouvy je zajišťovat slavnostní vánoční osvětlení po stanovenou dobu na vymezených 
místech statutárního města Frýdku-Místku. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na 
základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protipl-
nění ve výši 997,47 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 005/600/2014 – „Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
21.01.2014. Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 14.08.2018. Předmětem této smlouvy je závazek 
poskytovatele zřídit a dále poskytovat uživateli služby elektronických komunikací. V uplynulém 
účetním období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frý-
dek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 60,00 tis. Kč bez DPH.
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Smlouva č. 130/600/2014 – „Smlouva o poskytování technických služeb k pořizování digitálních 
obrazových dat“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek, 
organizační složkou Městská policie Frýdek-Místek, dne 23.07.2014. Dodatek č. 1 byl uzavřen 
dne 30.06.2015. Dodatek č. 2 byl uzavřen dne 02.02.2016. Dodatek č. 3 byl uzavřen dne 
30.06.2016. Dodatek č. 4 byl uzavřen dne 29.9.2016. Dodatek č. 5 byl uzavřen dne 30.6.2017. 
Dodatek č. 6 byl uzavřen 28.03.2018. Dodatek č. 7 byl uzavřen dne 11.10.2018. Dodatek č. 
8 byl uzavřen dne 28.02.2019. Dodatek č. 9 byl uzavřen dne 28.02.2020. Předmětem této 
smlouvy je zprovoznění souboru digitálního zařízení a potřebné technologie „Nového městského 
dohledového kamerového systému“. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě 
této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve 
výši 4 877,99 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 163/400/2014 – „Smlouva o přenesení (předání a převzetí) komplexní hospodářské 
správy pozemních komunikací statutárního města Frýdek-Místek na TS a.s.“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
30.09.2014. Dodatek č. 1 byl uzavřen 19.12.2016. Dodatek č. 2 byl uzavřen 10.04.2017. Doda-
tek č. 3 byl uzavřen 19.10.2018. Dodatek č. 4 byl uzavřen 24.01.2019. Dodatek č. 5 byl uzavřen 
dne 05.03.2020. Předmětem této smlouvy je přenesení části hospodářské správy majetku ve 
vlastnictví statutárního města Frýdku-Místku a místních komunikací na TS a.s. V uplynulém 
účetním období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frý-
dek-Místek následující plnění: 

a) Plnění realizováno na základě HL. I., ODD. III smlouvy 163/400/2014.
 V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statu- 
 tárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 2 480,56 tis. Kč
  bez DPH.

b) Přehled plnění patřících pod tuto smlouvu a realizovaných konkrétně podle těchto smluv:

 Smlouva č. 157/400/2004 – Smlouva o dílo, „Opravy výtluků místních komunikací“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a městem Frýdek-Místek 07.10.2004. 
Dodatek č. 1 byl uzavřen 08.03.2006. Dodatek č. 2 byl uzavřen 12.03.2010. Dodatek 
č. 3 byl uzavřen 10.04.2013. Dodatek č. 4 byl uzavřen 03.04.2018. Předmětem této 
smlouvy jsou opravy výtluků místních komunikací města Frýdek-Místek. V uplynulém 
účetním období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu měs-
tu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 4 611,03 tis. Kč bez DPH.

 Dodatek č. 4, Dodatek č. 5, Dodatek č. 6, Dodatek č. 7, Dodatek č. 8, Dodatek č. 9 ke
 smlouvě č. 017/600/2009 – Mandátní smlouva, „Správa a údržba veřejného osvětlení“ 

Smlouva č. 017/600/2009 byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním měs-
tem Frýdek-Místek 27.02.2009. Dodatek č. 4 byl podepsán dne 07.01.2015. Doda-
tek č. 5 byl podepsán dne 18.12.2015. Dodatek č. 6 byl podepsán 03.01.2017. Do-
datek č. 7 byl podepsán 03.04.2018. Dodatek č. 8 byl uzavřen dne 02.04.2019. 
Dodatek č. 9 byl uzavřen dne 28.02.2020. Předmětem této smlouvy je správa a údrž-
ba veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení, kamerového systému a 
místního rozhlasu na území statutárního města Frýdek-Místek. V uplynulém účet-
ním období společnost TS a.s. na základě této smluvy poskytla statutárnímu měs-
tu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 36 348,04 tis. Kč bez DPH.
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 Smlouva č. 055/100/2011 – „Mandátní smlouva na zajištění odtahu vozidel“

Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-
-Místek 20.04.2011. Předmětem této smlouvy je zajištění odtahu vozidel. V uplynu-
lém účetním období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu 
městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 535,75 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 056/600/2010 – „Smlouva o provozování městských fontán“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
09.02.2006. Dodatek č. 1 byl uzavřen 11.05.2018. Dodatek č. 2 byl uzavřen dne 26.03.2020. 
Předmětem této smlouvy je provozování městských fontán, které se nacházejí na území města 
Frýdku-Místku. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskyt-
la statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 164,09 tis. Kč 
bez DPH. 

Smlouva č. 018/400/2006  – „Smlouva na likvidaci černých skládek na území města Frýdku-
-Místku“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 
09.02.2006. Předmětem této smlouvy je likvidace černých skládek na území města Frýdku-
-Místku. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla sta-
tutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 93,33 tis. Kč bez DPH.

Vyjma výše uvedených smluv uzavřených v roce 2020 a významných smluv uzavřených v před-
chozích letech s plněním v roce 2020 poskytla společnost TS a.s. statutárnímu městu Frýdek-
-Místek v roce 2020 bezplatně parkovací karty pro členy zastupitelstva a odbory magistrátu 
města v celkové výši 159,49 tis. Kč a plnění za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 16 324,64 
tis. Kč. Jedná se o poskytnuté služby na základě objednávek. 

2. Smlouvy z obchodního styku, podle nichž statutární město Frýdek-Místek po-
skytlo plnění ve prospěch společnosti TS a.s.

Smlouva č. 121/600/2020 – „Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti“ 
Tato smlouva byla uzavřena mezi statutárním městem Frýdek-Místek a společností TS a.s. dne 
16.11.2020. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení, 
umístění, vedení, používání, provozu, údržby, kontrol, stavebních úprav, oprav, modernizace op-
tických kabelů. V uplynulém účetním období statutární město Frýdek-Místek poskytlo na základě 
této smlouvy společnosti TS a.s. plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 84,84 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 128/100/2012 – „Smlouva o nájmu pozemků, parkoviště“
Tato smlouva byla uzavřena mezi statutárním městem Frýdek-Místek a společností TS a.s. 
31.08.2012. Dodatek č. 2 byl uzavřen dne 31.07.2014. Předmětem této smlouvy je provozování 
městských placených parkovišť. V uplynulém účetním období statutární město Frýdek-Místek 
poskytlo na základě této smlouvy společnosti TS a.s. plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 
547,94 tis. Kč.

Vyjma výše uvedených smluv poskytlo statutární město Frýdek-Místek společnosti TS a.s. v roce 
2020 plnění v celkové výši 545,89 tis. Kč. Jedná se o nájem boxu v Křížovém podchodu 11,84 
tis. Kč, kanceláře pohřební služby a hrobové matriky 271,53 tis. Kč, obřadní síně 61,89 tis. Kč, 
pozemků tržiště 46,21 tis. Kč, nájem skladu soli 104,63 tis. Kč, místa pro umístění kamer 12,55 
tis. Kč a ostatní služby 37,24 tis. Kč.
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3. Ostatní smlouvy, podle nichž bylo poskytnuto plnění mezi společností TS a.s. a 
statutárním městem Frýdek-Místek

Smlouva č. 042/600/2020 – „Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služeb-
nosti“
Tato smlouva byla uzavřena mezi statutárním městem Frýdek-Místek a společností TS a.s. dne 
29.04.2020. Předmětem této smlouvy je dohoda, že smluvní strany uzavřou smlouvu o zřízení 
věcného břemene – služebnosti pro stavbu „Rozšíření městské optické sítě – J. V. Sládka, Mís-
tek“.

Smlouva č. 066/200/2020 – „Smlouva o výpůjčce“
Tato smlouva byla uzavřena mezi statutárním městem Frýdek-Místek, společností TS a.s. a To-
mášem Bačou dne 17.06.2020. Půjčitel statutární město Frýdek-Místek přenechá vypůjčitelům 
část pozemku p. č. 2941 o výměře 1 m², jehož součástí je vývěsní skříňka s plochou pro vyvěšo-
vání smutečních oznámení o výměře 1 280 x 950 mm a zavazuje se umožnit vypůjčitelům jeho 
dočasné bezplatné užívání za účelem vyvěšování smutečních oznámení.

Dodatek č. 6 ke Smlouvě č. 144/900/2012 – „Smlouva o provádění technických, údržbových, 
stavebních a jiných prací a zhotovování staveb“ 
Tato smlouva byla uzavřena mezi statutárním městem Frýdek-Místek a společností TS a.s. dne 
27.02.2009. Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 09.05.2013. Dodatek č. 2 byl uzavřen dne 07.01.2015. 
Dodatek č. 3 byl uzavřen dne 10.04.2017. Dodatek č. 4 byl uzavřen dne 10.5.2018. Dodatek 
č. 5 byl uzavřen dne 02.04.2019. Dodatek č. 6 byl uzavřen dne 25.03.2020. Předmětem této 
smlouvy je obecné vymezení podmínek, za kterých zhotovitel na výzvu objednatele provede pro 
objednatele technické, údržbové, stavební a jiné práce.

B.  VZTAHY MEZI OSOBOU OVLÁDANOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU 
 OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU

Ve zprávě o vztazích jsou uváděny smlouvy uzavřené v účetním období roku 2020 mezi ovláda-
jící osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, tj. s dceřinými společnostmi zříze-
nými nebo založenými statutárním městem Frýdek-Místek a městem zřízenými příspěvkovými 
organizacemi, příp. významné smlouvy uzavřené v předešlých účetních obdobích, účinné v roce 
2020:

Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace

• poskytovatel: v průběhu roku 2020 společnost TS a.s. poskytla Centru pečovatelské služby 
Frýdek-Místek, příspěvková organizace, plnění ve formě údržby zeleně (na základě objednávek) 
za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 1,80 tis. Kč bez DPH a služby elektronických komuni-
kací za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 4,80 tis. Kč bez DPH.
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DISTEP a.s.

• objednatel: Smlouva č. 216/100/2005 – „Smlouva o dodávce tepelné energie, dohoda o do-
dávkách tepelné energie mimo otopné období“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a společností DISTEP a.s. dne 21.01.2005. 
Dodatek č. 201801 byl uzavřen dne 18.12.2017. Dodatek č. 201901 byl uzavřen dne 19.12.2018. 
Dodatek č. 201902 byl uzavřen dne 09.09.2019. Dodatek č. 202001 byl uzavřen dne 18.12.2019. 
Dodatek č. 202002 byl uzavřen dne 08.04.2020. Předmětem této smlouvy je dodávka tepla a 
teplé vody, předmětem dodatku je předpokládané množství, cena a časový průběh odběru pro 
rok 2020. V uplynulém účetním období společnost DISTEP a.s. poskytla na základě této smlouvy 
plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 1 257,23 tis. Kč bez DPH.

• objednatel: v průběhu roku 2020 společnost DISTEP a.s. poskytla společnosti TS a.s. ostatní 
služby (na základě objednávek) za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 22,21 tis. Kč bez DPH.

• nájemce: Smlouva č. 170/600/2019 – „Smlouva o nájmu chráničky“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností DISTEP a.s. a společností TS a.s. dne 05.12.2019. 
Předmětem  a účelem nájmu je pronájem chráničky HDPE vedené pod vyjmenovanými pozem-
ky, jejichž součástí jsou stavby technického vybavení na ul. Lískovecká, k. ú. Frýdek. Nájemce 
bude chráničku užívat za účelem umístění optického kabelu v rámci provozování „Metropolitní 
optické sítě“. V uplynulém účetním období společnost DISTEP a.s. na základě této smluvy po-
skytla společnosti TS a.s. plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 0,55 tis. Kč bez DPH.

• poskytovatel: v průběhu roku 2020 společnost TS a.s. poskytla společnosti DISTEP a.s. služ-
by elektronických komunikací za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 32,40 tis. Kč bez DPH, 
plnění ve formě ostatních služeb (na základě objednávek) za ceny jakožto protiplnění v celkové 
výši 7,77 tis. Kč bez DPH a bezplatně parkovací kartu a plnění za cenu jakožto protiplnění v cel-
kové výši 2,31 tis. Kč vč. DPH.

Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace

• poskytovatel: v průběhu roku 2020 společnost TS a.s. poskytla Domovu pro seniory Frýdek-
-Místek, příspěvková organizace, plnění ve formě ostatních služeb (na základě objednávek) za 
ceny jakožto protiplnění v celkové výši 50,03 tis. Kč bez DPH a služby elektronických komunikací 
za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 4,80 tis. Kč bez DPH.

Frýdecká skládka, a.s.

• objednatel: Smlouvy 006/900/2018 a 007/900/2018 „Smlouvy o sběru, přepravě, odstranění a 
využití odpadu“ nahrazují Smlouvy č. 037/900/2014 „Komplexní smlouva o sběru, svozu, zpra-
cování a odstranění odpadů“, Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2, Smlouva č.198/100/2014 „Smlouva 
o sběru, přepravě a odstranění odpadu“
Tyto smlouvy byly uzavřeny mezi společností TS a.s. a Frýdeckou skládkou, a.s. dne 01.02.2018. 
Dodatek č. 1 ke smlouvě 006/900/2018 byl uzavřen dne 02.01.2019 a Dodatek č. 1 ke smlouvě 
007/900/2018 byl uzavřen dne 23.08.2019. Dodatek č. 2 ke smlouvě 007/900/2018 byl uzavřen 
dne 04.02.2020. Předmětem těchto smluv bylo a je zajištění sběru, přepravy, zpracování nebo 
odstranění odpadu TS a.s., případně dalších činností s tím spojených. V uplynulém účetním ob-
dobí Frýdecká skládka, a.s. poskytla na základě této smlouvy plnění za ceny jakožto protiplnění 
ve výši 1 096,13 tis. Kč bez DPH.

• poskytovatel: v průběhu roku 2020 společnost TS a.s. poskytla společnosti Frýdecká skládka, 
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a.s. plnění ve formě ostatních služeb (na základě objednávek) za ceny jakožto protiplnění v cel-
kové výši 122,59 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 137/600/2020 – Smlouva o dílo, „Výměna svítidel v objektu separace v Lískovci“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a Frýdeckou skládkou, a.s. dne 03.12.2020. 
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a ne-
bezpečí dílo spočívající v realizaci výměny svítidel v objektu separace na adrese K Sedlištím č.p. 
402, Lískovec. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla 
Frýdecké skládce, a.s. plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 330,27 tis. Kč bez DPH.

HOSPIC Frýdek-Místek, p.o.

• poskytovatel: v průběhu roku 2020 společnost TS a.s. poskytla Hospici Frýdek-Místek, p.o. pl-
nění ve formě údržby zeleně (na základě objednávky) za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 
2,20 tis. Kč bez DPH a služby elektronických komunikací za ceny jakožto protiplnění v celkové 
výši 6,00 tis. Kč bez DPH. 

Mateřská škola Beruška Frýdek-Místek, Nad Lipinou 2318

• poskytovatel: v průběhu roku 2020 společnost TS a.s. poskytla Mateřské škole Beruška Frý-
dek-Místek, Nad Lipinou 2318, služby elektronických komunikací za ceny jakožto protiplnění 
v celkové výši 2,40 tis. Kč bez DPH.

Mateřská škola Frýdek-Místek, Anenská 656, příspěvková organizace

• poskytovatel: v průběhu roku 2020 společnost TS a.s. poskytla Mateřské škole Frýdek-Místek, 
Anenská 656, příspěvková organizace, služby elektronických komunikací za ceny jakožto proti-
plnění v celkové výši 4,80 tis. Kč bez DPH.

Mateřská škola Frýdek-Místek, Josefa Myslivečka 1883

• poskytovatel: v průběhu roku 2020 společnost TS a.s. poskytla Mateřské škole Frýdek-Místek, 
Josefa Myslivečka 1883, příspěvková organizace, plnění ve formě údržby zeleně (na základě 
objednávky) za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 10,80 tis. Kč bez DPH, plnění ve formě 
ostatních služeb (na základě objednávky) za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 3,73 tis. Kč 
bez DPH a služby elektronických komunikací za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 2,40 tis. 
Kč bez DPH. 

Mateřská škola Mateřídouška, Frýdek-Místek, J. Božana 3141

• poskytovatel: v průběhu roku 2020 společnost TS a.s. poskytla Mateřské škole Mateřídouška, 
Frýdek-Místek, J. Božana 3141, plnění ve formě údržby zeleně (na základě objednávky) za ceny 
jakožto protiplnění v celkové výši 8,11 tis. Kč bez DPH a služby elektronických komunikací za 
ceny jakožto protiplnění v celkové výši 2,40 tis. Kč bez DPH.

Mateřská škola Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404

• poskytovatel: v průběhu roku 2020 společnost TS a.s. poskytla Mateřské škole Pohádka, 
Frýdek-Místek, Třanovského 404, plnění ve formě ostatních služeb (na základě objednávky) za 
ceny jakožto protiplnění v celkové výši 55,55 tis. Kč bez DPH a plnění ve formě služby elektro-
nických komunikací za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 2,40 tis. Kč bez DPH.
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Mateřská škola Sněženka, Frýdek-Místek, J. Lady 1790

• poskytovatel: v průběhu roku 2020 společnost TS a.s. poskytla Mateřské škole Sněženka, 
Frýdek-Místek, J. Lady 1790, plnění ve formě údržby zeleně (na základě objednávky) za ceny 
jakožto protiplnění v celkové výši 5,72 tis. Kč bez DPH a služby elektronických komunikací za 
ceny jakožto protiplnění v celkové výši 7,20 tis. Kč bez DPH.

Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace

• poskytovatel: v průběhu roku 2020 společnost TS a.s. poskytla Městské knihovně Frýdek-Mís-
tek, příspěvková organizace, plnění ve formě ostatních služeb (na základě objednávky) za ceny 
jakožto protiplnění v celkové výši 4,48 tis. Kč bez DPH a služby elektronických komunikací za 
ceny jakožto protiplnění v celkové výši 60,00 tis. Kč bez DPH.

Národní dům Frýdek-Místek, “příspěvková organizace“

• poskytovatel: v průběhu roku 2020 společnost TS a.s. poskytla Národnímu domu Frýdek-
-Místek, “příspěvková organizace“, plnění ve formě ostatních služeb (na základě objednávky) za 
ceny jakožto protiplnění v celkové výši 15,66 tis. Kč bez DPH a služby elektronických komunikací 
za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 13,80 tis. Kč bez DPH.

 Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace

• poskytovatel: v průběhu roku 2020 společnost TS a.s. poskytla Penzionu pro seniory Frýdek-
-Místek, příspěvková organizace, ve formě údržby zeleně (na základě objednávek) za ceny 
jakožto protiplnění v celkové výši 32,37 tis. Kč bez DPH, plnění ve formě ostatních služeb (na 
základě objednávky) za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 7,20 tis. Kč bez DPH a služby 
elektronických komunikací za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 6,00 tis. Kč bez DPH. 

Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.

• objednatel: v průběhu roku 2020 společnost Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., poskytla společ-
nosti TS a.s. plnění ve formě ostatních služeb za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 18,22 
tis. Kč bez DPH.

• poskytovatel: v průběhu roku 2020 společnost TS a.s. poskytla společnosti Sportplex Frý-
dek-Místek, s.r.o., plnění ve formě údržby zeleně (na základě objednávek) za ceny jakožto 
protiplnění v celkové výši 27,66 tis. Kč bez DPH, plnění ve formě ostatních služeb (na základě 
objednávek) za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 28,21 tis. Kč bez DPH a plnění ve formě 
poskytování služeb elektronických komunikací za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 18,00 
tis. Kč bez DPH.

Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace

• poskytovatel: v průběhu roku 2020 společnost TS a.s. poskytla Středisku volného času Klíč, 
příspěvková organizace, služby elektronických komunikací za ceny jakožto protiplnění v celkové 
výši 2,40 tis. Kč bez DPH. 
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Turistické informační centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace

• poskytovatel: v průběhu roku 2020 společnost TS a.s. poskytla společnosti Turistické informační 
centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace, plnění ve formě ostatních služeb (na základě 
objednávek) za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 11,78 tis. Kč bez DPH a plnění ve formě poskytování 
služeb elektronických komunikací za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 12,00 tis. Kč bez DPH. 

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek – Chlebovice, Pod Kabáticí 107

• poskytovatel: v průběhu roku 2020 společnost TS a.s. poskytla Základní škole a mateřské 
škole Frýdek-Místek – Chlebovice, Pod Kabáticí 107, plnění ve formě údržby zeleně (na základě 
objednávek) za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 11,73 tis. Kč bez DPH a plnění ve formě 
ostatních služeb (na základě objednávek) za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 3,26 tis. Kč 
bez DPH.

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320

• poskytovatel: v průběhu roku 2020 společnost TS a.s. poskytla Základní škole a mateřské 
škole Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320, plnění ve formě údržby zeleně (na základě ob-
jednávek) za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 39,07 tis. Kč bez DPH.

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2554

• vypůjčitel: Smlouva č. 008/600/2020 – „Smlouva o výpůjčce“
Tato smlouva byla uzavřena mezi Základní školou a mateřskou školou Frýdek-Místek, El. Krásno-
horské 2554 a společností TS a.s. dne 30.01.2020. Předmětem této výpůjčky je část nemovitosti 
č. p. 2850, ul. Lískovecká, k. ú. Frýdek a část pozemku mezi dvěmi budovami na pozemku č. p. 
5189/305, k. ú. Frýdek. Vypůjčitel bude vypůjčené části nemovitosti užívat za účelem umístění 
technologie „Metropolitní optické sítě“.

• poskytovatel: v průběhu roku 2020 společnost TS a.s. poskytla Základní škole a mateřské 
škole Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2554, služby elektronických komunikací za ceny jakožto 
protiplnění v celkové výši 14,20 tis. Kč bez DPH.

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555

• poskytovatel: v průběhu roku 2020 společnost TS a.s. poskytla Základní a mateřské škole 
Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, služby elektronických komunikací za ceny jakožto protiplnění 
v celkové výši 19,20 tis. Kč bez DPH a plnění ve formě údržby zeleně (na základě objednávek) 
za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 22,36 tis. Kč bez DPH.

Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562

• poskytovatel: v průběhu roku 2020 společnost TS a.s. poskytla Základní škole a mateřské ško-
le Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562, služby elektronických komunikací za ceny jakožto 
protiplnění v celkové výši 7,20 tis. Kč bez DPH.
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Základní škola Frýdek-Místek, Komenského 402

• poskytovatel: v průběhu roku 2020 společnost TS a.s. poskytla Základní škole Frýdek-Místek, 
Komenského 402, služby elektronických komunikací za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 
7,20 tis. Kč bez DPH.

Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1700

• poskytovatel:  v průběhu roku 2020 společnost TS a.s. poskytla Základní škole Frýdek-Místek, 
1. máje 1700, služby elektronických komunikací za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 12,00 
tis. Kč bez DPH.

Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

• poskytovatel: v průběhu roku 2020 společnost TS a.s. poskytla Základní škole Frýdek-Mís-
tek, Československé armády 570, služby elektronických komunikací za ceny jakožto protiplnění 
v celkové výši 12,00 tis. Kč bez DPH a plnění ve formě údržby zeleně (na základě objednávek) 
za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 6,64 tis. Kč bez DPH.

Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109

• poskytovatel: v průběhu roku 2020 společnost TS a.s. poskytla Základní škole Frýdek-Místek, 
Jiřího z Poděbrad 3109, služby elektronických komunikací za ceny jakožto protiplnění v celkové 
výši 12,00 tis. Kč bez DPH. 

Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400

• poskytovatel:  v průběhu roku 2020 společnost TS a.s. poskytla Základní škole Frýdek-Místek, 
Pionýrů 400, služby elektronických komunikací za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 12,00 
tis. Kč bez DPH a plnění ve formě údržby zeleně (na základě objednávky) za cenu jakožto pro-
tiplnění v celkové výši 12,67 tis. Kč bez DPH. 

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

• poskytovatel: v průběhu roku 2020 společnost TS a.s. poskytla Základní škole národního 
umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454, plnění ve formě údržby zeleně (na 
základě objednávky) za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 7,18 tis. Kč bez DPH a služby 
elektronických komunikací za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 12,00 tis. Kč bez DPH.

Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11

• poskytovatel: v průběhu roku 2020 společnost TS a.s. poskytla Základní umělecké škole Frý-
dek-Místek, Hlavní třída 11, plnění ve formě ostatních služeb (na základě objednávek) za ceny 
jakožto protiplnění v celkové výši 17,07 tis. Kč bez DPH a služby elektronických komunikací za 
ceny jakožto protiplnění v celkové výši 8,80 tis. Kč bez DPH.

ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace

• poskytovatel:  v průběhu roku 2020 společnost TS a.s. poskytla ŽIRAFĚ – Integrovanému 
centru Frýdek-Místek, příspěvková organizace, služby elektronických komunikací za ceny jakož-
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to protiplnění v celkové výši 4,80 tis. Kč bez DPH, plnění ve formě údržby zeleně (na základě 
objednávky) za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 18,28 tis. Kč bez DPH a plnění ve formě 
ostatních služeb (na základě objednávek) za cenu jakožto protiplnění v celkové výši 13,83 tis. 
Kč bez DPH.

Mezi společností TS a.s. a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou nebyly v uplynulém 
účetním období realizovány jiné smlouvy a jednání ve smyslu § 82 odst. 2 písm. e) zákona o 
obchodních korporacích než smlouvy vyjmenované v odstavci B.

Mezi společností TS a.s. a jinými osobami ovládanými stejnou ovládající oso-
bou než uvedenými v odst. 1 písm. C. nebyly v uplynulém účetním období realizová-
ny smlouvy a jednání ve smyslu § 82 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korporacích. 

VI. ZHODNOCENÍ VZTAHŮ

Představenstvo TS a.s. prohlašuje, že v této zprávě o vztazích jsou uváděny všechny významné 
skutečnosti, které jsou ve smyslu § 82 zákona o obchodních korporacích náležitostmi zprávy o 
vztazích, týkající se vztahů mezi společností TS a.s. a osobou ovládající, mezi společností TS a.s. 
a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.
Plnění a protiplnění přijatá a poskytnutá společností TS a.s., jak je uvedeno v této zprávě o 
vztazích, byla poskytnuta za obvyklých obchodních podmínek.
Ceny sjednané mezi společností TS a.s. a ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou 
ovládající osobou se neliší od cen, které by sjednaly nezávislé společnosti; úroveň obchodního 
rozpětí mezi společností TS a.s. a těmito osobami je v souladu s principem tržního odstupu.
Společnost TS a.s. považuje vztahy s osobou ovládající a osobami ovládanými stejnou ovláda-
jící osobou za výhodné a společnosti TS a.s. z nich neplynou rizika jiná než obvyklá tržní rizika 
vyplývající z podnikání v příslušných odvětvích.
Společnosti TS a.s. ze vztahů s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající oso-
bou nevznikla v uplynulém účetním období žádná újma.

Ve Frýdku-Místku dne 08.03.2021

předseda představenstva
Ing. Jaromír Kohut
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