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Vize: Chceme být jedničkou ve správním území statutárního města Frýdku-Místku a bude-li to možné i v regionu 
Frýdecko-Místecko v oblasti výstavby a údržby veřejného osvětlení, komunikací, zeleně, městského mobiliáře, 

pohřebnictví a korektním partnerem pro Vás.  
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Vážený akcionáři,

jménem představenstva společnosti bych Vám tímto úvodním slovem rád představil materiál, který hodnotí vývoj, hospodářské výsledky a přehled 
činností TS a.s. v roce 2016.

Představenstvo TS a.s., které již od března roku 2015 vykonává i přímé obchodní vedení dovnitř společnosti, si v roce 2016 vytýčilo jasně 
specifikované cíle vycházející ze Strategického plánu dalšího rozvoje TS a.s. na období let 2015   – 2018 schváleného 2.6.2015 Radou města 
Frýdek-Místek jednající v působnosti valné hromady TS a.s. Základní tezí tohoto plánu je, že společnost vykonává podstatnou část své činnosti ve 
prospěch svého zakladatele a jediného akcionáře a činnost ve prospěch ostatních osob má jen okrajový charakter. Proto také vrcholové vedení 
společnosti zaměřilo v celém roce 2016 svou obchodní strategii na maximální využití výrobních kapacit na realizace zakázek pro statutární 
město Frýdek-Místek, které společnost TS a.s. získávala v rámci tzv. IN HOUSE zadávání. Kromě toho však byly stanoveny další výkonové cíle. 
Jednalo se především o vytvoření funkčního úseku na provoze Technická správa zajišťujícího správu a údržbu bytového a nebytového fondu a 
pružně reagovat na vývoj zakázkové náplně v návaznosti na rozsah zadávaných prací jediným akcionářem. Dalším cílem bylo vytvořit podmínky 
pro vznik samostatného provozu na úseku přenesené správy místních a účelových komunikací včetně zajišťování tvorby a aktualizace pasportu 
v této oblasti, stejně jako u městského mobiliáře a veřejné zeleně. Novou činností, kterou společnost začala v průběhu roku 2016 vykonávat, 
bylo vytvoření systémového řešení prohlídek mostních konstrukcí na území statutárního města Frýdek-Místek. Všechny tyto cíle byly naplněny 
nebo vytvořeny podmínky pro jejich další zlepšování nebo pokračování dalšího rozvoje. Kromě toho zaměstnanci jednotlivých provozů realizovali 
zakázky investičního charakteru v rámci oprav nebo rekonstrukcí dle zadání odborů jediného akcionáře v celkovém objemu 32,2 miliónů Kč, což 
je o 37 % více v porovnání s rokem 2015. 

V rámci dalšího zlepšování, ale i také stabilizace některých řídicích procesů v korporaci, bylo jedním z hlavních cílů úspěšné zvládnutí recertifikač-
ního auditu integrovaného systému řízení, který společnost absolvovala v listopadu 2016. I v této zkoušce obstála společnost se ctí, kdy potvrdila 
svým zavedeným systémem shodu s novými normami ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, obhájila požadavky normy ČSN 
OHSAS 18001:2009 a vedle toho vytvořila i zcela nový systém sledování a nakládání s energiemi, kterým v rámci tohoto auditu potvrdila shodu 
s požadavky normy ČSN EN ISO 50001:2012 a rozšířila tak svůj integrovaný systém řízení o další oblast.
Mohu Vás ujistit, že veškerá podnikatelská činnost TS a.s. je vykonávána s cílem maximálně upokojovat potřeby svého jediného akcionáře a ke 
spokojenosti a naplňování potřeb občanů statutárního města Frýdek-Místek. Dovolím si na tomto místě konstatovat, že se všem zaměstnancům 
daří toto krédo společnosti naplňovat velice dobře.

Proto mi závěrem dovolte poděkovat členům představenstva, stejně jako všem členům dozorčí rady, za odvedenou práci v průběhu celého roku 
2016. Největší poděkování však nepochybně patří všem zaměstnancům za poctivý a odpovědný přístup ke své práci v celém uplynulém roce. 
Především díky jim tak stoupá kredit značky TS a.s. mezi občany statutárního města Frýdek-Místek, ale i v rámci regionálního podnikatelského 
prostředí. 

Ing. Jaromír Kohut
předseda představenstva
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Stav k 31.12.2016

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 místopředseda představenstva nebo samostatně 
jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, anebo jiná osoba, která k tomu byla představenstvem písemně 
pověřena.

ORGÁNY SPOLEČNOSTI
Představenstvo společnosti v roce 2016:                 

Předseda představenstva                        Ing. Jaromír Kohut  den zániku členství: 13.12.2015, den zániku funkce:  
        13.12.2015, den vzniku členství: 14.12.2015, den vzniku 
        funkce: 14.12.2015
Místopředseda představenstva                 Michal  Rylko   den vzniku členství: 01.03.2015, den vzniku funkce:
        09.03.2015
Člen představenstva                            Mgr. Petr Kubů               den vzniku členství: 01.03.2015 

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
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Dozorčí rada společnosti v roce 2016:     
 
Předseda dozorčí rady                            Jiří Zaoral   den vzniku členství: 18.12.2014, 
        den vzniku funkce: 6.1.2015
Člen dozorčí rady                                   Miroslav Slezák  den vzniku členství: 18.12.2014
Člen dozorčí rady                                   Mgr. Petr Cvik   den vzniku členství: 1.3.2015
Člen dozorčí rady                                   Ing. Richard Žabka  den vzniku členství: 1.3.2015
Člen dozorčí rady                                   JUDr. Miroslav Dokoupil  den vzniku členství: 1.3.2015
Člen dozorčí rady                                   MUDr. Martin Adamec  den vzniku členství: 17.3.2015
Člen dozorčí rady                                   Ing. Kamila Šponerová  den vzniku členství: 1.11.2015
  

Organizační struktura společnosti:                  

Provoz  100                                           Technická správa
Provoz  200                                           Zeleň
Provoz  400                                           Komunikace
Provoz  600                                           Veřejné osvětlení
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.



PROVOZ TECHNICKÁ SPRÁVA
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ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O VÝVOJI HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2016

Představenstvo společnosti v této zprávě předkládá srovnání vývoje vybraných ekonomických ukazatelů dosažených v roce 2016 s jejich úrovněmi 
z let 2015, 2014, 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 Frý-
dek-Místek, společností Sportplex 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 1.1.2013. Společnost uzavřením Smlouvy o přenesení (předání a převzetí) 
komplexní hospodářské správy pozemních komunikací statutárního města Frýdek-Místek na TS a.s. i v roce 2016 naplňovala projekt týkajicí se 
přenesení hospodářské správy části majetku a místních komunikací ze statutárního města Frýdek-Místek na společnost TS a.s.

Společnost i v průběhu celého roku 2016 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 společnosti) 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 komplexní 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 PRO VAŠI POHODU“

Ve druhém roce plnění Strategického plánu rozvoje TS a.s. na období 2015 – 2018 dosáhl provoz Technická správa tržeb z prodeje služeb ve 
výši 22,15 mil. Kč, což představuje podíl na jeho plánovaných čtyřletých tržbách ve výši 34,08 %. Provoz Zeleň dosáhl podílu na jeho plánovaných 
čtyřletých tržbách 25,87 %, což odpovídá celkovým ročním tržbám ve výši 33,50 mil. Kč. Provoz Komunikace dosáhl tržeb ve výši 60,27 mil. Kč, 
jeho podíl na plánovaných čtyřletých tržbách provozu představuje 27,40 % a provoz Veřejné osvětlení měl své tržby na úrovni  43,58 mil. Kč, což 
odpovídá  23,56 % z plánovaných čtyřletých tržeb tohoto provozu.

Společnost TS a.s. završila rok 2016 hospodářským výsledkem před zdaněním ve výši 6 496 tis. Kč, zatímco plánovaná hodnota byla 4 545 tis. 
Kč. Dosažený výsledek je lepší o 1 951 tis. Kč v porovnání s plánovanou hodnotou. Rentabilita výnosů činila 4,2 % (plánovaná hodnota 2,9 %). 
Vytvořená podniková přidaná hodnota byla 101 017 tis. Kč, zatímco v roce 2015 byla dosažena hodnota ve výši 96 575 tis. Kč, produktivita práce 
z přidané hodnoty dosáhla částky 541,8 tis. Kč na zaměstnance, což znamená zvýšení o 2,8 % v porovnání s plánovanou hodnotou a o 0,2 % 
více, než dosažená hodnota v roce 2015. Zisk na zaměstnance po zdanění činil 36,4 tis. Kč, přičemž v roce 2015 tato hodnota byla 37,4  tis. Kč.
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V účetním období od 1.1.2016 do 31.12.2016 došlo k nárůstu celkových výnosů (bez vnitropodnikových výnosů) na 162 358 tis. Kč, v porovnání 
s rokem 2015, kdy celkové výnosy činily 158 945 tis. Kč, se jedná o zvýšení o 2,1 %. Jiné provozní výnosy vzrostly, a to z částky 2 063 tis. Kč 
na 2 228 tis. Kč. Tržby z prodeje služeb vzrostly ze 153 788 tis. Kč na 159 500 tis. Kč, jedná se o zvýšení o 3,7 %.

Dalšího zvýšení produktivity práce z přidané hodnoty (až na hodnotu 541,8 tis. Kč na zaměstnance) dosáhla společnost nejen díky vyšším tržbám 
v porovnání s rokem 2015 a léty předcházejícími, ale především také neustálou snahou snižování nákladů jednotlivých procesů. Z grafu je patrný 
nepřetržitý nárůst tohoto sledovaného parametru od roku 2005.

Celkové výnosy v letech 2005 až 2016 v tis. Kč Aktivace v letech 2005 až 2016 v tis. Kč

Jiné provozní výnosy v letech 2005 až 2016 v tis. Kč Tržby z prodeje služeb v letech 2005 až 2016 v tis. Kč

Produktivita práce z přidané hodnoty v tis. Kč

Vývoj hospodářského výsledku v roce 2016 v tis. Kč
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Na dosažených celkových tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb se v roce 2016 nejvýrazněji podílel provoz Komunikace s 37,79 %, provoz 
Veřejné osvětlení dosáhl podíl ve výši 27,32 %. Provoz Zeleň se podílel na celkových tržbách 21,00 % a provoz Technická správa v porovnání 
s léty předcházejícími navýšil svůj procentuální podíl o více jak 4 procentní body v porovnání s rokem 2015 na hodnotu ve výši 13,89 %. Domi-
nantní podíl tržeb provozu Komunikace je patrný za posledních pět 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. Patrný procentuální nárůst provozu Technická správa je dán navyšováním tržeb od jediného akcionáře v oblasti správy a údržby 
bytového a nebytového fondu.

V roce 2016 TS a.s. již podvanácté provedla průzkum spokojenosti občanů Frýdku-Místku se službami, které poskytuje. Cílem bylo dosáhnout 
minimálně 75procentní spokojenosti. Celkem bylo osloveno 460 respondentů, pomocí 12 uzavřených otázek byla zjišťována míra spokojenosti 
občanů v oblasti údržby veřejného osvětlení, komunikací, veřejné zeleně, městského mobiliáře. Respondenti se také vyjadřovali k úrovni úklidu 
města, zimní údržby komunikací, čistotě veřejných WC, provozu parkovišť a činnosti hrobové matriky. Z vyhodnocení vyplynulo, že u většiny 
poskytovaných služeb je požadované procento spokojenosti splněno.

Spokojenost nad 90 % byla dosažena u správy a údržby veřejného osvětlení (91,3 % spokojených) a také u hodnocení úklidu města (91,09 % 
spokojených). S vánoční výzdobou bylo spokojeno 86,30 %, s úrovní slavnostního osvětlení historických objektů bylo celkem spokojeno 
85,43 % a s úrovní údržby zeleně v Místku bylo spokojeno 84,35 %. Nasvětlení přechodů pro chodce bylo kladně hodnoceno 81,09 %, zimní 
údržba byla kladně hodnocena 78,04 %.

S údržbou veřejné zeleně ve Frýdku bylo 73,91 % spokojených. V otázce městského mobiliáře se kladně vyjádřilo 69,35 %. Další oblastí, kde 
nebyla dosažena 75procentní spokojenost, byla čistota veřejných WC s počtem spokojených 24,35 % (zde je však pouze 2,61 % nespokojených 
a 73,04 % respondentů nedovedlo čistotu posoudit). Požadovaná spokojenost nebyla splněna u provozování parkovišť ve Frýdku-Místku, zde 
bylo 51,09 % spokojených.

Vytýkané nedostatky, které bylo v silách TS a.s. vyřešit, byly postupně odstraňovány. Ostatní problémové oblasti byly však projednávány se 
zástupci statutárního města Frýdek-Místek s cílem dohodnout se na možných řešeních především v návaznosti na možnostech schváleného 
rozpočtu města.

Již od konce roku 2013 mají občané možnost prostřednictvím webových stránek www.tsfm.cz posílat své náměty a připomínky. Všechny tyto 
podněty jsou prošetřeny a na všechny je reagováno zpětnou písemnou informací.

Procentuální podíl provozů na celkových tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb TS a.s.
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Vývoj investic TS a.s. v letech 2005 až 2016 v mil. Kč

V roce 2016 bylo pořízeno: 

Provoz Technická správa
Bourací kladivo Hilti            35 353 Kč
Renault MASTER          699 795 Kč

Provoz Zeleň
Vertikutátor k traktorové sekačce TURBO 2                       49 600 Kč
Hydraulický nosič nářadí Agria vč. prstencových bran      369 000 Kč
Obraceč KK            22 800 Kč
Box na nářadí (pěti dveřový)          28 919 Kč
Kontejner hákový vysoký          28 900 Kč
Kontejner hákový vysoký                28 900 Kč
Kontejner hákový nízký 24 500 Kč
Kontejner hákový nízký   24 500 Kč
Pařezová pila LASKI  74 163 Kč
Užitkový automobil N2 Iveco Eurocargo 740 000 Kč
TZ mycí cisternová nástavba 206 200 Kč
Traktorová sekačka Gianni Ferrari TURBO 815 400 Kč
Renault MASTER 699 795 Kč

Provoz Komunikace
Sypač vozovek 316 445 Kč
Sypač vozovek 316 445 Kč
TZ kontejner hákový, sklopné bočnice   98 000 Kč
Deska vibrační reverzní s příslušenstvím  69 490 Kč
Řezač spár   47 660 Kč
Vibrační pěch   50 000 Kč
TZ Tatra - pluh Acord, čelní upínací deska 232 000 Kč
Renault MASTER 537 646 Kč
Osobní automobil Dacia Duster 290 646 Kč

Provoz Veřejné osvětlení
Kabelový vlek 194 800 Kč
Akumulátorové lisovací zařízení (kleště) 28 390 Kč
Citroen Berlingo Furgon 276 250 Kč
TZ metropolitní síť                       740 132 Kč
TZ kamerový systém ve FM                 1 167 708 Kč 

Vedení společnosti
Vysokozdvižný vozík Gekkon aku  163 800 Kč
TZ zateplení stěn a střechy stolařské dílny  1 387 066 Kč
TZ optimalizace topného systému                 75 209 Kč
TZ výroba 4 ks garážových vrat 148 873 Kč
TZ zateplení krčku 170 548 Kč
TZ výstavba oplocení skladových prostor 206 380 Kč
Přístřešek pro parkování motocyklů 129 319 Kč
TZ sněhové zachytávače do střešního pláště budovy VO 56 088 Kč
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LIDSKÉ ZDROJE – ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KÁMEN SPOLEČNOSTI

Vedení společnosti pokračovalo v oblasti lidských zdrojů i v roce 2016 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 
vysokým 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 2016 v prosazování systematického zvyšování profesní kvalifikace formou odborných školení, seminářů 
a odborných tréninků.

U všech kmenových zaměstnanců byl v rámci integrovaného systému řízení zajišťován jejich profesní růst prostřednictvím plánu vzdělávání, který 
je pravidelně vyhodnocován a analyzován. U dělnických profesí zavedený systém hodnocení zaměstnanců byl v průběhu roku aktualizován s cílem 
zvýšení motivace k osobnostnímu růstu každého zaměstnance a také zvýšení 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.

Náklady na školení provozů v roce 2016 v Kč a procentním vyjádření

Struktura zaměstnanců podle vzdělání v procentech
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Již v září 2015 byla analyzována věková struktura zaměstnanců společnosti s cílem personálního ošetření případných odchodů do důchodu. 
Výsledky této analýzy ukazují patrný trend stárnutí lidského potenciálu, přičemž je zjevné minimální doplňování mladými kádry (zejména absol-
venty středních škol). Na tuto otázku se management společnosti zaměřil v průběhu roku 2016, kdy ve spolupráci s odborem školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Frýdku-Místku uspořádal dvě odborně vzdělávací akce. V první z nich si žáci z dodaných surovin vytvořili 
vlastní květinový záhon a pečovali o něj, druhým pak byla soutěž o nejhezčí vánoční strom. Proběhla také jednání se dvěmi řediteli odborných 
škol v otázce možnosti a formy začleňování absolventů do TS a.s. Středním školám byly dodány propagační materiály a byla dohodnuta i další 
případná prezentace společnosti TS a.s. V nadcházejícím období byla ze strany vedení obou středních škol přislíbena další spolupráce s cílem 
monitorování potenciálních uchazečů o zaměstnání v TS a.s.

Všichni zaměstnanci jsou průběžně informováni o vývoji ve společnosti v rámci provozních porad nebo tématu měsíce.

INTEGROVANÝ SYSTÉM – BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO 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 pravidelné 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 neustálé hledání úspor v jednotlivých procesech, především v oblasti snižování spotřeby energií, 
pohonných hmot, materiálových vstupů, ale také zlepšování environmentálního profilu společnosti.

Nejen procesy v oblasti kvality, ale i oblast BOZP a PO, stejně jako ochrana životního prostředí uvnitř společnosti jsou na vysoké úrovni, o čemž 
svědčí i stanovisko CQS – Sdružení pro certifikaci systémů jakosti Praha, které v rámci dalšího recertifikačního auditu v listopadu 2016 opětovně 
potvrdilo všechny certifikáty podle norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008. Nově byla společnost 
certifikována dle normy ČSN EN ISO 50001:2012.

Produkce směsného komunálního odpadu je ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 vyšší o 83,18 %. Tento nárůst je způsoben především 
pracemi spojenými s rekonstrukcí areálu v prostorách venkovních skladů, ale také zvýšeným rozsahem zakázkové náplně spojené především se 
zahájením správy a údržby bytového a nebytového fondu. Produkce papíru se snížila o 21,5 % a produkce plastů je zhruba na stejné úrovni roku 
2015. V roce 2016 bylo vyprodukováno o 3,26 % méně nebezpečného odpadu než ve stejném období roku předcházejícího.
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Nakládání s odpady v podniku je plně v souladu s politikou společnosti a platnou legislativou. Pravidelné vyhodnocování probíhá v rámci přezkou-
mání vedením, s jehož obsahem jsou seznamováni vedoucí zaměstnanci na pravidelných poradách vedení.

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI V ROCE 2017

Společnost plánuje v roce 2017 celkové výnosy ve výši 177 501 tis. Kč a zisk v hodnotě 4 946 tis. Kč při průměrném přepočteném stavu 
zaměstnanců 204,27.

Management společnosti bude pokračovat i v roce 2017 v naplňování Strategického plánu rozvoje TS a.s. na období 2015 – 2018 schváleného 
jediným akcionářem dne 2.6.2015, především v plnění podmínek nutných pro možnost zadávání zakázek jediným akcionářem – statutárním 
městem Frýdek-Místek prostřednictvím „IN-HOUSE“ zadávání. Bude i nadále pokračovat v budování své corporate identity v souladu s představen-
stvem schváleným Komunikačním plánem na rok 2017. V oblasti investic v souladu se schváleným plánem investic na rok 2017 bude i nadále 
management pokračovat v postupné obnově vozového parku, ve vylepšení pracovních podmínek TH zaměstnanců rekonstrukcí bývalých skladů 
v rámci vybudování nových provozních kancelářských prostor, stejně jako nákupu nových strojů a zařízení v rámci rozšiřování poskytovaných 
stávajících služeb především svému jedinému akcionáři.
V oblasti integrovaného systému řízení kvality si vedení společnosti stanovilo jasný cíl v podobě potvrzení certifikátů jakosti již podle nových norem 
ČSN EN ISO 9001:2016, respektive ČSN EN ISO 14001:2016, stejně jako ČSN OHSAS 18001:2009 a dle normy ČSN EN ISO 50001:2012 v 
rámci dozorového auditu, který proběhne v listopadu 2017.

Produkce papíru v letech 2011-2016 v tunách

Produkce plastů v letech 2011-2016 v tunách

Produkce nebezpečného odpadu v letech 2011-2016 v tunách

Produkce směsného komunálního odpadu v letech 2011-2016 v tunách



PROVOZ ZELEŇ
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ROZVAHA (údaje netto - v tis. Kč)

    31.12.2016 31.12.2015
aktiva celkem 135 800 137 807
dlouhodobý majetek  85 496 84 951
dlouhodobý nehmotný majetek  0 8
  software 0 8
  nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0
dlouhodobý hmotný majetek 85 496 84 943
  pozemky 8 676 8 676
  stavby 44 878 44 045
  hmotné movité věci a jejich soubory 26 699 28 201
  ostatní dlouhodobý hmotný majetek 245 224
  nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 4 998 3 797
  oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0
oběžná aktiva 49 642 52 213
zásoby 6 617 6 313
dlouhodobé pohledávky 220 296
krátkodobé pohledávky 2 580 4 023
  pohledávky z obchodních vztahů 1 621 3 230
  stát - daňové pohledávky 259 0
  krátkodobé poskytnuté zálohy 113 100
  dohadné účty aktivní 8 217
  jiné pohledávky 579 476
peněžní prostředky 40 225 41 581
  peněžní prostředky v pokladně 185 207
  peněžní prostředky na účtech 40 040 41 374
časové rozlišení aktiv 662 643

pasiva celkem 135 800 137 807
vlastní kapitál 117 178 118 238
základní kapitál 81 822 81 822
kapitálové fondy 185 185
fondy ze zisku 2 678 2 640
  rezervní fond 2 500 2 500
  statutární a ostatní fondy 178 140
výsledek hospodaření minulých let 27 229 26 912
výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 5 264 6 679
cizí zdroje 18 411 18 210
rezervy 684 684
  ostatní rezervy 684 684
dlouhodobé závazky 3 691 3 973
odložený daňový závazek 3 691 3 973
krátkodobé závazky 14 036 13 553
  závazky z obchodních vztahů 4 620 3 885
  závazky k zaměstnancům 3 740 3 488
  závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 3 632 3 145
  stát – daňové závazky a dotace 1 614 2 577
  krátkodobé přijaté zálohy 38 38
  dohadné účty pasivní 190 189
  jiné závazky 202 231
časové rozlišení 211 1 359



2016v ý r o č n í      z p r á v a1717

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč)

    31.12.2016 31.12.2015
tržby z prodeje výrobků a služeb 159 500 153 788
tržby za prodej zboží 0 0

výkonová spotřeba 60 693 59 926
  náklady vynaložené na prodané zboží 0 0
  spotřeba materiálu a energie 42 767 44 163
  služby 17 926 15 763

změna stavu zásob vlastní činnosti -200 -532
aktivace -2 011 -2 181
osobní náklady 84 099 77 614
  mzdové náklady 60 884 56 125
  náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 23 215 21 489
úpravy hodnot v provozní oblasti 10 803 10 488
  úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11 090 10 436
  úpravy hodnot zásob 0 0
  úpravy hodnot pohledávek -287 52
ostatní provozní výnosy 2 801 2 365
  tržby z prodaného dlouhodobého majetku 443 37
  tržby z prodaného materiálu 130 265
  jiné provozní výnosy 2 228 2 063
ostatní provozní náklady 2 415 2 519
  zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 114 3
  zůstatková cena prodaného materiálu 80 101
  daně a poplatky 618 631
  rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 0 322
  jiné provozní náklady 1 603 1 462

provozní výsledek hospodaření 6 502 8 319
výnosové úroky a podobné výnosy 57 79
ostatní finanční náklady 63 61
finanční výsledek hospodaření -6 18
výsledek hospodaření před zdaněním 6 496 8 337
daň z příjmů 1 232 1 658
  splatná 1 515 1 855
  odložená -283 -197
výsledek hospodaření po zdanění 5 264 6 679

výsledek hospodaření za účetní období 5 264 6 679
čistý obrat za účetní období 162 358 156 232
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PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (v tis. Kč)

    31.12.2016 31.12.2015
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku učetního období 41 581 42 526

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti
účetní zisk nebo ztráta před zdaněním 6 496 8 337
  úpravy o nepeněžní operace 10 419 10 696
  odpisy stálých aktiv 11 090 10 436
  změna stavu opravných položek, rezerv -287 374
  zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) -329 -35
  vyúčtované nákladové úroky -57 -79
  ostatní nepeněžní operace 2 0
čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu 16 915 19 033
změny stavu nepeněžních položek pracovního kapitálu 1 595 -3 587
  změny stavu pohled. z provoz. činnosti (+/-) akt. účtů čas. rozlišení a dohad. účtů aktivních 1 323 -1 019
  změna stavu krátkod. závazků z provoz. činnosti (+/-) pasivních účtů čas. rozlišení a dohad. účtů pasivních 498 -908
  změna stavu zásob (+/-) -226 -1 660
čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 18 510 15 446
přijaté úroky (+) 57 79
zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období (-) -2 289 -1 915
čistý peněžní tok z provozní činnosti 16 278 13 610

Peněžní toky z investiční činnosti
výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -11 752 -11 230
příjmy z prodeje stálých aktiv 443 37
čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -11 309 -11 193

Peněžní toky z finančních činností
dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty -6 324 -3 362
  přímé platby na vrub fondů (-) -442 -412
  vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně -5 882 -2 950
  čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -6 324 -3 362

Čisté zvýšení/snížení peněžních prostř. -1 355 -945

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 40 226 41 581
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INFORMACE Z PŘÍLOHY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

Základní východiska pro sestavení účetní závěrky
Přiložená účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 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 2016 a 2015.

Účetní metody
Způsoby oceňování, odpisování a účetní metody, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za účetní období 1.1.2016 – 31.12.2016 
a 1.1.2015 – 31.12.2015 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 očekávané doby životnosti a předpokládané zbytkové hodnoty majetku.
Pokud dochází k poklesu účetní hodnoty u dlouhodobého nehmotného majetku, tvoří společnost opravnou položku z důvodu dočasného nepou-
žívání.

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 majetku. 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. Technické zhodnocení zařazené od roku 2010, 
které nemá podstatný vliv na dobu životnosti majetku, neprodlužuje 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 ma-
jetku v účetnictví sníženým o převzaté závazky. Opravná položka 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.

Odpisování
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. 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 společnosti 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 dobou použitelnosti delší než l rok je odepisován, dle interního předpisu, po dobu 24 měsíců od uvedení do užívání.
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Ocenění cenných papírů a majetkových účastí
Ve sledovaném období firma nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti.

Finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech.

Zásoby
Účtování zásob je prováděno způsobem A, u nákupu pohonných hmot způsobem B.
Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím pevných cen a oceňovacích rozdílů. Pořizovací 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 zásobám, je tvořena na základě analýzy obrát-
kovosti zásob a na základě individuálního posouzení zásob.

Pohledávky
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Nakoupené pohledávky se oceňují pořizovací cenou. Ocenění pochybných pohle-
dávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu, a to na základě individuálního posouzení jednotlivých 
dlužníků a věkové struktury 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.

Vlastní kapitál
Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu spo-
lečnosti 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.
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. kapitálový 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 pravděpodob-
nosti 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 krátkodobé a dlouhodobé.
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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 uplatňuje se možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují. 
V hospodářském roce 1.1.2016 – 31.12.2016 ani v hospodářském roce 1.1.2015 – 31.12.2015 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 2016 ani 2015 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 dostupných 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 sníženého o trvale nebo dočasně daňově 
neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl 
mezi účetními a daňovými odpisy 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 stano-
vení 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 dlouhodobého 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 existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly 
po rozvahovém dni, jsou důsledky 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 1.1.2016 – 31.12.2016, ani 1.1.2015 – 31.12.2015, nedošlo ke změně způsobů oceňování, odpisování nebo opravě 
chyb minulých období.
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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 2015 ani 2016 společnost nečerpala dlouhodobé bankovní úvěry.

Přijaté dotace na investiční a provozní účely
Společnost obdržela v průběhu roku 2016 dotace od úřadu práce k úhradě provozních nákladů souvisejicích se zřízením pracovních míst na veřejně 
prospěšné práce, a to na základě splnění podmínek stanovených dohodami, uzavřenými s Úřadem práce ve Frýdku-Místku pro rok 2016. Celková 
výše takto přijatých dotací, zúčtovaných ve prospěch provozního hospodářského výsledku, činila 1750 tis. Kč (v roce 2015 byla 1 509 tis. Kč).

Společnosti byla v průběhu roku 2013 přiznána dotace od Ministerstva životního prostředí č. CZ.1.02/2.1.00/11.09825 na pořízení 2 samo-
sběrných vozů za účelem omezování prašnosti z plošných zdrojů. Celkově uznatelné náklady na akci činily 5 286 tis. Kč, z toho byl příspěvek z 
fondu Evropské unie 4 043 tis. Kč (76,5 %), příspěvek SFŽP ČR 714 tis. Kč (13,5 %) a příspěvek TS a.s. 528 tis. Kč (10 %). V roce 2015 ani 
2016 nebyly čerpány investiční dotace.

Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku

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

Významný přírůstek DHM v roce 2016 zahrnuje zejména:
pořízení nových strojů, zařízení a vozidel pro údržbu veřejného osvětlení, komunikací, zeleně a správu společnosti (např. užitkové automobily, 
traktorová sekačka Gianni Ferrari, vysokozdvižný vozík Gekkon, mycí cisternová nástavba, pluh Acord, čelní upínací deska, kamerový systém, 
metropolitní síť, zateplení budov, oplocení, garážová vrata, přístřešek pro parkování motocyklů).

Úbytky DHM vznikly v uvedeném účetním období zejména:
Vyřazením a prodejem plně odepsaného dlouhodobého majetku z důvodu jeho opotřebení (např. zastaralé softwary, pařezová pila, sněhová 
radlice, sněhový pluh, Seat Inca, Avie A-31, zametač Unimog, Škoda Felicie).

V rozvaze na ř. 019 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.
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Dlouhodobý nehmotný majetek (údaje v tis. Kč)                                                                                                                                      

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

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 – parkoviště
 - 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, modernizace, úprav a odstraňování podzemního 
             vedení veřejné komunikační sítě, konkrétně optického kabelu a v právu přetínat tyto pozemky vodiči a zřizovat v nich vedení veřejné  
           komunikační 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.
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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
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle

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 2016 výsledek hospodaření za rok 2015, evidovaný k 31.12.2015, rozdělen takto: příděl do sociálního 
fondu ve výši 480 tis. Kč, převod do nerozděleného zisku minulých let ve výši 317 tis. Kč, výplata dividend akcionáři 5 882 tis. Kč.

Základní kapitál
Základní kapitál k 31.12.2016 ve výši 81 822 tis. Kč byl tvořen 78 ks akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 049 tis. Kč. 
Všechny akcie byly jediným akcionářem plně splaceny.

Pohledávky a závazky
Pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti (údaje v tis. Kč)  
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Společnost dále eviduje pohledávku za finančním úřadem z titulu zúčtování faktur přijatých se zdanitelným plněním prosinec 2016 a datem 
doručení leden 2017 v hodnotě 577 tis. Kč. Odpočet daně z přidané hodnoty byl uplatněn v daňovém přiznání k DPH za měsíc leden a únor 2017.

V podrozvahové evidenci společnost eviduje odepsané pohledávky v hodnotě 617 tis. Kč (k 31.12.2015 v hodnotě 519 tis. Kč).

Závazky po lhůtě splatnosti
Společnost neměla k 31.12.2016 žádné splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, ani daňové závazky. Krátkodo-
bé závazky na zákonném sociálním a zdravotním pojištění, jakož i daňové závazky, které společnost vykazuje k datu roční závěrky, byly splatné 
až v lednu 2017, kdy také došlo k jejich úhradě.

Společnost vykazuje k datu roční závěrky závazky a opravné daňové doklady po splatnosti ve výši -82 tis. Kč (k 31.12.2015 ve výši -82 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 zajišťovací právo.

Dlouhodobé pohledávky a závazky
Společnost vykazuje v aktivech rozvahy na ř. 048 dlouhodobé pohledávky ve výši 220 tis. Kč (v roce 2015 ve výši 296 tis. Kč). Jedná se 
o pozastávky poskytnuté odběratelům po dobu záruční lhůty, zejména u zakázek za služby stavební činnosti. V pasivech rozvahy na ř. 114 
neeviduje dlouhodobé závazky z obchodních 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.

Změny na účtech opravných položek (údaje v tis. Kč)

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

Rezervy (údaje v tis. Kč)
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Daň z příjmů
Splatná daň z příjmů za účetní období 1.1.2016 – 31.12.2016 činí 1 515 tis. Kč (za období 1.1.2015 – 31.12.2015 ve výši 1 855 tis. Kč). 
Společnost neeviduje k 31.12.2016 daňové nedoplatky.

Společnost zaúčtovala k 31.12.2016 odložený daňový závazek ve výši 3 691 tis Kč. K 31.12.2015 činil odložený daňový závazek 3 973 tis. 
Kč, což znamenalo snížení nákladů k 31.12.2016 o 282 tis. Kč.

Výnosy z běžné činnosti (údaje v tis. Kč)

Účetní jednotka neposkytovala v roce 2016 ani v roce 2015 žádná plnění bývalým členům orgánů společnosti.

Zaměstnanci společnosti, osobní náklady (údaje v tis. Kč)

Poskytnutá peněžitá či jiná plnění  (údaje v tis. Kč)
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Informace o spřízněných osobách
Společnost běžně poskytuje v rámci své hlavní činnosti služby spřízněným osobám. Za období 1.1.2016 – 31.12.2016 dosáhl tento objem 
poskytovaných služeb 135 369 tis. Kč (za období 1.1.2015 – 31.12.2015 dosáhl objem 122 888 tis. Kč).

Krátkodobé pohledávky za spřízněnými osobami (údaje v tis. Kč) 

Společnost nakupuje výrobky a využívá služeb spřízněných osob v rámci běžné obchodní činnosti podniku. V hospodářském roce 1.1.2016 – 
31.12.2016 činily nákupy 2 824 tis. Kč (v hospodářském roce 1.1.2015 – 31.12.2015 byly ve výši 3 307 tis. Kč).

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 74 tis. Kč bez DPH.

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

Události po datu účetní závěrky
Nejsou známy žádné okolnosti, které by mohly vést ke zpochybnění předpokladu nepřetržitého trvání společnosti.



PROVOZ KOMUNIKACE
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PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (v tis. Kč)

  31.12.2015 31.12.2016
Základní kapitál 81 822 81 822
Počáteční zůstatek 81 822 81 822
Zvýšení 0 0
Snížení 0 0
Konečný zůstatek 81 822 81 822
Ostatní kapitálové fondy 185 185
Počáteční zůstatek 185 185
Zvýšení 0 0
Snížení 0 0
Konečný zůstatek 185 185
Fondy ze zisku 2 640 2 678
Rezervní fond 2 500 2 500
Počáteční zůstatek 2 200 2 500
Zvýšení 300 0
Snížení 0 0
Konečný zůstatek 2 500 2 500
Ostatní fondy ze zisku 140 178
Počáteční zůstatek 152 140
Zvýšení 400 480
Snížení 412 442
Konečný zůstatek 140 178
Nerozdělený zisk minulých let 26 912 27 229
Počáteční zůstatek 24 471 26 912
Zvýšení 2 441 317
Snížení 0 0
Konečný zůstatek 26 912 27 229
Neuhrazená ztráta minulých let 0 0
Počáteční zůstatek 0 0
Zvýšení 0 0
Snížení 0 0
Konečný zůstatek 0 0
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 6 679 5 264
Počáteční zůstatek 6 091 6 679
Zvýšení 6 679 5 264
Rozdělení výsledku hospodaření 3 141 797
Rozhodnuto o výplatách podílů na zisku 2 950 5 882
Konečný zůstatek 6 679 5 264
Vlastní kapitál 118 238 117 178
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH SPOLEČNOSTI TS a.s. ZA ROK 2016

Tato zpráva o vztazích mezi společností TS a.s., se sídlem 17. listopadu 910, PSČ 738 01, Frýdek-Místek, IČ 60793716, zapsanou v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, 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 korpora-
cích“) za účetní období 2016 (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 rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 
1076, jejímž hlavním předmětem podnikání je poskytování služeb v oblasti správy a údržby veřejného osvětlení, údržby a výstavby místních komunikací, 
správy a údržby městské zeleně.

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 § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

C. OSOBY OVLÁDANÉ STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU
BESKYDSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace, se sídlem Frýdek-Místek, Náměstí Svobody 6, PSČ 738 01, IČ 66933901
Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Frýdek-Místek, Zámecká 1266, 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, 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, PSČ 738 01, IČ 60046074
Mateřská škola Frýdek-Místek, Anenská 656, příspěvková organizace, se sídlem Frýdek-Místek, Anenská 656, PSČ 738 01, IČ 75029774
Mateřská škola Frýdek-Místek, Josefa Myslivečka 1883, příspěvková organizace, se sídlem Frýdek-Místek, Josefa Myslivečka 1883, PSČ 738 01, IČ 
63699028
Mateřská škola Mateřídouška Frýdek-Místek, J. Božana 3141, se sídlem Frýdek-Místek, J. Božana 3141, PSČ 738 01, IČ 60046091
Mateřská škola Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404, se sídlem Frýdek-Místek, Třanovského 404, PSČ 738 01, IČ 60046066
Mateřská škola Sněženka, Frýdek-Místek, Josefa Lady 1790, se sídlem Frýdek-Místek, Josefa Lady 1790, PSČ 738 01, IČ 60046082
Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Frýdek-Místek, Jiráskova 506, 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, Lískovecká 86, PSČ 738 01, IČ 63699401
Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, Na Příkopě 3726, PSČ 738 01, IČ 26829495
Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace, se sídlem Frýdek-Místek, Pionýrů 767, PSČ 738 01, IČ 75105993
Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254, se sídlem Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254, PSČ 738 01, IČ 68157797
Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, se sídlem Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, PSČ 738 01, IČ 64120341
Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek Místek, Škarabelova 562, se sídlem Frýdek-Místek, Škarabelova 562, PSČ 738 01, IČ 60046104
Základní škola Frýdek-Místek, Komenského 402, se sídlem Frýdek-Místek, Komenského 402, PSČ 738 01, IČ 68157894
Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1700, se sídlem Frýdek-Místek, 1. máje 1700, PSČ 738 01, IČ 68157860
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Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570, se sídlem Frýdek-Místek, Československé armády 570, PSČ 738 01, IČ 60803550
Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109, se sídlem Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109, PSČ 738 01, IČ 49562291
Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400, se sídlem Frýdek-Místek, Pionýrů 400, PSČ 738 01, IČ 60046121
Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454, se sídlem Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454, PSČ 738 01, IČ 
60045965
Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320, se sídlem Frýdek-Místek, K Sedlištím 320, PSČ 738 01, IČ 68157801
Základní škola a Mateřská škola Frýdek-Místek – Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace, se sídlem Frýdek-Místek – Chlebovice, Pod Kabáticí 
107, PSČ 739 42, IČ 70971692
Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11, se sídlem Frýdek-Místek, Hlavní třída 11, PSČ 738 01, IČ 00847071
ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Frýdek-Místek, Fibichova 469, PSČ 738 01, IČ 00847011
Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek – Skalice 192, příspěvková organizace, se sídlem Frýdek-Místek – Skalice 192, PSČ 738 01, IČ 75029782

Mezi společností TS a.s. a jinými osobami ovládanými stejnou ovládající osobou než uvedenými v odst. I písm. C) nebyly v uplynulém účetním období realizo-
vány smlouvy a jednání ve smyslu § 82 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 akciová společnost poskytující služby, jejímž hlavním předmětem 
podnikání je poskytování služeb v oblasti správy a údržby veřejného osvětlení, údržby a výstavby místních komunikací, správy a údržby městské zeleně.

III. ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ
Akciová společnost TS a.s. je zřízena statutárním městem Frýdek-Místek, které je jediným akcionářem společnosti.
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 popud 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 přesahujícího 10 % vlastního kapitálu společnosti TS a.s. zjištěného podle účetní závěrky za účetní období 2016 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 2016, příp. významné smlouvy uzavřené 
v předešlých účetních obdobích, účinné v roce 2016:



PROVOZ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
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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. 003/400/2016 – Smlouva o dílo, „Odkanalizování ZŠ Lískovec a požární zbrojnice – I. část“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 20.1.2016, Dodatek č.1 byl uzavřen 31.5.2016. Předmětem 
této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Odkanalizování ZŠ Lískovec a požární zbrojnice – I. část“.      
V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 
1 653,45 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 007/100/2016 – Smlouva o dílo, „Oprava lávky pro pěší přes Ostravici u Frýdy – rampa R1“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 24.2.2016. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele pro-
vést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Oprava lávky pro pěší přes Ostravici u Frýdy – rampa R1“. Tato smlouva byla nahrazena Smlou-
vou o dílo „Oprava lávky pro pěší přes Ostravici u Frýdy – rampa R1 – celková oprava“ č.123/400/2016. Tato smlouva byla uzavřena dne 9.8.2016. 
V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 
933,52 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 013/100/2016 – Smlouva o dílo, „Nové dětské hřiště na ul. Míru“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 10.3.2016, Dodatek č.1 byl uzavřen 18.5.2016. Předmětem této 
smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Nové dětské hřiště na ul. Míru“. V uplynulém účetním období 
společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 909,10 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 015/100/2016 – Smlouva o úschově
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 30.3.2016. Předmětem této smlouvy je závazek schovatele 
uschovat a opatrovat movitý majetek uschovatele. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu 
Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 12,60 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 020/100/2016 – Smlouva o nájmu
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 23.3.2016. Předmětem této smlouvy je závazek pronajímatele 
přenechat nájemci do výhradního užívání část zpevněné plochy pozemku parc. č. 4775/1 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 1,23 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 037/100/2016 – Smlouva o dílo, „Vybudování nového vstupu do č.p. 811 ul. Malý Koloredov k.ú. Místek“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 6.4.2016. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést 
pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Vybudování nového vstupu do č.p. 811 ul. Malý Koloredov 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 250,20 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 039/400/2016 – Smlouva o dílo, „Oprava zpevněných ploch v areálu MŠ F-M Anenská 656“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 5.4.2016. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést 
pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Oprava zpevněných ploch v areálu MŠ F-M Anenská 656“. V uplynulém účetním období společnost TS 
a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 125,51 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 048/100/2016 – Smlouva o dílo, „Vybudovat nové dětské hřiště Nová Osada“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 30.3.2016. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele 
provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Vybudovat nové dětské hřiště Nová Osada“. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na 
základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 858,99 tis. Kč bez DPH.
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Smlouva č. 056/400/2016 – Smlouva o dílo, „Údržba cyklostezek rok 2016“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 26.4.2016. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele 
provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Údržba cyklostezek rok 2016“. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě 
této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 352,33 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 057/400/2016 – Smlouva o dílo, „Opravy vybraných místních komunikací – I. etapa“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 26.4.2016. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele 
provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Opravy vybraných místních komunikací – 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 1 451,54 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 058/600/2016 – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 26.4.2016. Předmětem této smlouvy je zřízení služebnosti 
inženýrské sítě na pozemku p. č. 4486/3 k. ú. Místek pro oprávněného. Služebnost byla zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 10 tis. 
Kč bez DPH.

Smlouva č. 059/200/2016 – Smlouva o údržbě neveřejné zeleně
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 27.4.2016. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele 
udržovat neveřejnou zeleň v roce 2016 pro objednatele na pozemcích 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 307,19 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 061/100/2016 – Smlouva o dílo, „Odstranění vestavby obchůdků v podchodu u bývalého autobusového nádraží“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 4.5.2016. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést 
pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Odstranění vestavby obchůdků v podchodu u bývalého autobusového nádraží“. V uplynulém účetním 
období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 111,71 tis. Kč bez 
DPH.

Smlouva č. 073/900/2016 – Smlouva o reklamě, „Beskydské farmářské trhy“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 11.5.2016. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele 
pro objednatele provádět reklamu a propagaci jeho loga a názvu obchodní firmy u příležitosti konání „Beskydských farmářských trhů“ a zároveň se objednatel 
zavazuje pro poskytovatele zajistit dovoz, montáž, demontáž a odvoz prodejních stánků. V uplynulém účetním období si strany poskytly vzájemná plnění ve 
výši 64,20 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 074/400/2016 – Příkazní smlouva
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 8.6.2016. Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka zabez-
pečit pro příkazce provedení hlavních prohlídek mostů, vyhotovení mostních listů a evidenčních listů propustků. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. 
na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 347,52 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 081/100/2016 – Smlouva o dílo, „Oprava chodníku – ul. Zd. Štěpánka k.ú. Místek“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 8.6.2016. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést 
pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Oprava chodníku – ul. Zd. Štěpánka 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 277,74 tis. Kč bez DPH.
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Smlouva č. 082/100/2016 – Smlouva o dílo, „Doplnění zábradlí od křižovatky Ostravská – Janáčkova a ul. Revoluční“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 8.6.2016, Dodatek č.1 ze dne 13.9.2016. Předmětem této 
smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Doplnění zábradlí od křižovatky Ostravská – Janáčkova 
a ul. Revoluční“. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto 
protiplnění ve výši 91,02 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 083/400/2016 – Smlouva o dílo, „Opravy vybraných chodníků – živice“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 8.6.2016. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést 
pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Opravy vybraných chodníků – živice“. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě této 
smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 1 515,75 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 085/100/2016 – Smlouva o dílo, „Překážka pro skatepark – FUN-BOX“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 15.6.2016. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele pro-
vést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Překážka pro skatepark – FUN-BOX“. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě 
této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 79,63 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 092/400/2016 – Smlouva o dílo, „Opravy vybraných místních komunikací – II. etapa“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 22.6.2016, Dodatek č.1 byl uzavřen 31.8.2016. Předmětem této 
smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Opravy vybraných místních komunikací – 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 
1 375,16 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 093/400/2016 – Smlouva o dílo, „Opravy ploch u areálu Stovky u VP“ 
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 22.6.2016. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele pro-
vést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Opravy ploch u areálu Stovky u VP“. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě 
této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 1 174,54 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 094/400/2016 – Smlouva o dílo, „Oprava komunikace kolem bývalé pošty ve Skalici“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 22.6.2016, Dodatek č.1 byl uzavřen 12.10.2016. Předmětem 
této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Oprava komunikace kolem bývalé pošty ve Skalici“. 
V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 
811,75 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 095/400/2016 – Smlouva o dílo, „Oprava propustku ev.č. P-23, ul. K Olešné, k.ú. Místek“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 22.6.2016, Dodatek č.1 byl uzavřen 5.10.2016. Předmětem 
této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Oprava propustku ev.č. P-23, ul. K Olešné, 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 
359,48 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 096/100/2016 – Smlouva o dílo, „Oprava zábradlí – ul. Slezská, U Hučky, k.ú. Frýdek“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 22.6.2016. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele 
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provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Oprava zábradlí – ul. Slezská, U Hučky, 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 148,10 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 098/400/2016 – Smlouva o dílo, „Oprava zpevněných ploch v areálu MŠ Slezská 770“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 29.6.2016. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele 
provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Oprava zpevněných ploch v areálu MŠ Slezská 770“. V uplynulém účetním období společnost 
TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 77,40 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 103/100/2016 – Smlouva o dílo, „Čp. 61 Skalice oprava nebytového prostoru v 1. poschodí vlevo (bývalý prostor restaurace)“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 4.7.2016. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést 
pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Čp. 61 Skalice oprava nebytového prostoru v I. poschodí vlevo (bývalý prostor restaurace)“. 
V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 
307,44 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 107/400/2016 – Smlouva o dílo, „Oprava komunikace P.N.D. – dokončení“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 15.7.2016. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele 
provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Oprava komunikace P.N.D. – dokončení“. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na 
základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 521,50 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 108/400/2016 – Smlouva o dílo, „Oprava zpevněných ploch v areálu MŠ F-M J. Myslivečka 1883“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 15.7.2016, Dodatek č.1 byl uzavřen 23.8.2016. Předmětem 
této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Oprava zpevněných ploch v areálu MŠ F-M J. Myslivečka 
1883“. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplně-
ní ve výši 287,23 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 109/400/2016 – Smlouva o dílo, „Opravy vybraných místních komunikací – III. etapa“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 18.7.2016. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele 
provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Opravy vybraných místních komunikací – III. 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 1 274,75 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 113/100/2016 – Smlouva o dílo, „Rekonstrukce chodníků na veřejném pohřebišti ve Frýdku – III. etapa“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 21.7.2016, Dodatek č.1 byl uzavřen 22.9.2016. Předmětem 
této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Rekonstrukce chodníků na veřejném pohřebišti ve Frýdku 
– III. 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 1 183,10 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 116/400/2016 – Smlouva o dílo, „Demolice a sanace zpevněných ploch – 1. etapa“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 2.8.2016. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést 
pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Demolice a sanace zpevněných ploch – 1. 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 977,07 tis. Kč bez DPH.
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Smlouva č. 117/100/2016 – Smlouva o dílo, „Dětské hřiště v areálu Olešná – dodatečné úpravy svahů“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 2.8.2016. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést 
pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Dětské hřiště v areálu Olešná – dodatečné úpravy svahů“. V uplynulém účetním období společnost TS 
a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 412,43 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 118/400/2016 – Smlouva o dílo, „Č.p. 1148 MMFM – předlažba betonové plochy pod stáním pro vozidla“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 9.8.2016. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést 
pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Č.p. 1148 MMFM – předlažba betonové plochy pod stáním pro vozidla“. V uplynulém účetním období 
společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 179,76 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 119/100/2016 – Smlouva o dílo, „Č.p. 2441, Pánské Nové Dvory – oprava hasičské zbrojnice“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 9.8.2016. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést 
pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Č.p. 2441, Pánské Nové Dvory – oprava hasičské zbrojnice“. V uplynulém účetním období společnost 
TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 198,70 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 121/400/2016 – Smlouva o dílo, „Oprava chodníku – U Nádraží ČD, včetně opravy autobusového zálivu“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 9.8.2016, Dodatek č. 1 ze dne 25.11.2016. Předmětem této 
smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Oprava chodníku – U Nádraží ČD, včetně opravy autobusového 
zálivu“. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplně-
ní ve výši 534,08 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 122/100/2016 – Smlouva o dílo, „Oprava chodníku – ul. 28. října, k.ú. Místek“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 9.8.2016. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést 
pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Oprava chodníku – ul. 28. října, 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 188,86 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 124/400/2016 – Smlouva o dílo, „Oprava komunikace P.N.D. – p.č. 7993/4“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 9.8.2016. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést 
pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Oprava komunikace P.N.D. – p.č. 7993/4“. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na 
základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 211,20 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 129/400/2016 – Smlouva o dílo, „Oprava chodníku na ul. I. P. Pavlova, k.ú. Frýdek“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 31.8.2016. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele 
provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Oprava chodníku na ul. I. P. Pavlova, 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 472,61 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 133/400/2016 – Smlouva o dílo, „Oprava komunikace od ul. Nad Přehradou k ul. Příborská“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 13.9.2016. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele pro-
vést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Oprava komunikace od ul. Nad Přehradou k ul. Příborská“. V uplynulém účetním období společnost 
TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 329,00 tis. Kč bez DPH.
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Smlouva č. 134/400/2016 – Smlouva o dílo, „Oprava komunikace ul. Vodárenská“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 13.9.2016. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele pro-
vést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Oprava komunikace ul. Vodárenská“. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě 
této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 808,05 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 135/400/2016 – Smlouva o dílo, „Oprava komunikace k hřišti k.ú. Lysůvky“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 13.9.2016. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele 
provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Oprava komunikace k hřišti k.ú. Lysůvky“. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na 
základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 198,00 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 136/400/2016 – Smlouva o dílo, „Oprava povrchu parkoviště ul. Zámecká u DSS“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 13.9.2016. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele 
provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Oprava povrchu parkoviště ul. Zámecká u DSS“. V uplynulém účetním období společnost TS 
a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 536,80 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 137/100/2016 – Smlouva o dílo, „Výstavba chodníku v Lískovci – od trafa po hřbitov“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 13.9.2016. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele 
provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Výstavba chodníku v Lískovci – od trafa po hřbitov“. V uplynulém účetním období společnost 
TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 1 072,23 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 143/400/2016 – Smlouva o dílo, „Rekonstrukce hřiště na ul. Foerstrova“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 19.9.2016, Dodatek č.1 ze dne 3.11.2016. Předmětem této 
smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Rekonstrukce hřiště na ul. Foerstrova“. V uplynulém účetním 
období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 291,96 tis. Kč bez 
DPH.

Smlouva č. 145/400/2016 – Smlouva o dílo, „Oprava pramene v Hájku – Lískovec“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 29.9.2016, Dodatek č.1 ze dne 16.11.2016. Předmětem této 
smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Oprava pramene v Hájku – Lískovec“. V uplynulém účetním 
období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 168,76 tis. Kč bez 
DPH.

Smlouva č. 146/100/2016 – Smlouva o dílo, „Výroba prodejních stánků a gastropultů“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 31.10.2016, Dodatek č.1 ze dne 8.12.2016. Předmětem této 
smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Výroba prodejních stánků a gastropultů“. V uplynulém účetním 
období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 945,75 tis. Kč bez 
DPH.

Smlouva č. 148/400/2016 – Smlouva o dílo, „Oprava odvodnění, náměstí Svobody, ul. Tržní, k.ú. Místek“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 5.10.2016. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele 
provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Oprava odvodnění, náměstí Svobody, ul. Tržní, 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 556,40 tis. Kč bez DPH.
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Smlouva č. 149/400/2016 – Smlouva o dílo, „Oprava chodníku tř. T. G. Masaryka, k.ú. Frýdek“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 5.10.2016. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele 
provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Oprava chodníku 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 161,85 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 152/400/2016 – Smlouva o dílo, „Oprava parkovacího stání ul. Lískovecká č.p. 220-225“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 12.10.2016. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele pro-
vést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Oprava parkovacího stání ul. Lískovecká č.p. 220-225“. V uplynulém účetním období společnost 
TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 210,00 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 153/400/2016 – Smlouva o dílo, „Oprava komunikace ul. Vrchlického“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 12.10.2016. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele pro-
vést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Oprava komunikace ul. Vrchlického“. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě 
této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 875,91 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 154/400/2016 – Smlouva o dílo, „Výstavba vodovodu a komunikace v Lískovci“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 12.10.2016, Dodatek č.1 z 5.12.2016. Předmětem této smlouvy 
je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Výstavba vodovodu a komunikace v Lískovci“. V uplynulém účetním 
období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 1 091,96 tis. Kč bez 
DPH.

Smlouva č. 155/400/2016 – Smlouva o dílo, „Oprava chodníků – ul. Ostravská, Dr. Antonína Vaculíka, Janáčkova, Kvapilova“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 12.10.2016, Dodatek č.1 ze dne 3.1.2017. Předmětem této 
smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Oprava chodníků – ul. Ostravská, Dr. Antonína Vaculíka, 
Janáčkova, Kvapilova“. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny 
jakožto protiplnění ve výši 2 000,69 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 156/100/2016 – Smlouva o dílo, „Č.p. 370 Lískovec – oprava fasády nebytového domu, k.ú. Lískovec“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 19.10.2016, Dodatek č.1 byl uzavřen 12.12.2016 a Dodatek č.2 
byl uzavřen 20.12.2016. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Č.p. 370 Lískovec 
– oprava fasády nebytového domu, k.ú. Lískovec“. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu 
Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 428,05 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 188/400/2016 – Smlouva o dílo, „Demolice a sanace zpevněných ploch – 2. etapa“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 9.11.2016. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele 
provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Demolice a sanace zpevněných ploch – 2. 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 261,17 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 3.1.2017. Předmětem této smlouvy je zajišťovat slavnostní 
vánoční osvětlení po stanovenou dobu na vymezených místech statutárního města Frýdku-Místku. Tato smlouva nabyla platnosti a účinnosti 1.1.2017.
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Smlouva č. 201/400/2016 – Smlouva o dílo, „Oprava komunikace ul. Družstevní“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 30.11.2016. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele 
provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Oprava komunikace 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 878,85 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 30.9.2014. Předmětem této smlouvy je přenesení části hospo-
dářské 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 Frýdek-Místek následující plnění:

a) Plnění realizováno na základě HL. I., ODD. III smlouvy 163/400/2014
Předmětem plnění smlouvy je oprava a údržba dopravního značení. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutár-
nímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 2 033,76 tis. Kč bez DPH.

b) Přehled plnění patřících pod tuto smlouvu a realizovaných konkrétně podle těchto smluv:
Dodatek č.9 ke Smlouvě č. 159/400/2004 – Smlouva o dílo, „Zimní údržba místních komunikací města Frýdek-Místek“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a městem Frýdek-Místek 7.10.2004, Dodatek č.9 byl uzavřen dne 7.1.2015. Předmětem této smlouvy 
je zimní údržba místních komunikací. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek 
plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 9 797,52 tis. Kč bez DPH.

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 7.10.2004. 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 městu Frýdek-Místek plnění za ceny 
jakožto protiplnění ve výši 7 641,93 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 158/400/2004 – Mandátní smlouva, „Čištění místních komunikací“ a Mandátní smlouva č. 083/400/2006 „Čištění a úklid podchodu u ČD“
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a městem Frýdek-Místek 7.10.2004 a 12.5.2016. Předmětem této smlouvy je čištění místních komu-
nikací a čištění a úklid podchodu 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 12 005,98 tis. Kč bez DPH.

Dodatek č.4, Dodatek č.5 ke smlouvě č. 017/600/2009 – Mandátní smlouva, „Správa a údržba veřejného osvětlení“ a Smlouva o společném postupu 
zadavatelů č. 044 /600/2015
Smlouva č. 017/600/2009 byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 27.2.2009, Dodatek č.4 byl podepsán dne 
7.1.2015, Dodatek č.5 byl podepsán dne 18.12.2015. Předmětem této smlouvy je správa a údržba veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení, 
kamerového systému a místního rozhlasu na území statutárního města Frýdek-Místek. Smlouva č. 044/600/2015 byla uzavřena dne 8.4.2015. Předmě-
tem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností v souvislosti s dodávkami elektrické energie. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na 
základě těchto smluv poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 34 013,84 tis. Kč bez DPH.

Smlouva 055/100/2011 – Mandátní smlouva na zajištění odtahu vozidel
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 20.4.2011. Předmětem této smlouvy je zajištění odtahu vozidel. 
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V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 
587,10 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 21.1.2014. 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 statutár-
nímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 60,00 tis. Kč bez DPH.

Dodatek č.1 ke smlouvě 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 
23.7.2014, Dodatek č.1 byl uzavřen dne 30.6.2015. 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 2 522,30 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 006/02/2003 – Smlouva o provozování veřejných pohřebišť města Frýdku-Místku
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 19.12.2003. Předmětem této smlouvy je správa a údržba měst-
ského hřbitova na území 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 2 384,48 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 097/200/2004 – Smlouva na provádění komplexní péče o zeleň
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 18.8.2004. Předmětem této smlouvy je údržba městské zeleně na 
území 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 21 313,94 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 063/200/2008 – 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 14.4.2008. Předmětem této smlouvy je provozování veřejných 
WC na území 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 protiplnění ve výši 1 892,44 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 051/200/2005 – Mandátní smlouva na sběr psích exkrementů na veřejných prostranstvích města Frýdek-Místek
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 13.5.2005. Předmětem této smlouvy je sběr psích exkrementů na 
veřejných prostranstvích 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 372,69 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 9.2.2006. 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 statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za 
ceny jakožto protiplnění ve výši 98,36 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 9.2.2006. Předmětem této smlouvy je provozování městských 
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fontán, které se nacházejí na území města 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 124,82 tis. Kč bez DPH.
Vyjma výše uvedených smluv uzavřených v roce 2016 a významných smluv uzavřených v předchozích letech s plněním v roce 2016 poskytla společnost 
TS a.s. statutárnímu městu Frýdek-Místek v roce 2016 plnění za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 8 560,68 tis. Kč. Jedná se o poskytnuté služby na 
základě objednávek.

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

Smlouva č. 001/600/2016 – Nájemní smlouva
Tato smlouva byla uzavřena mezi statutárním městem Frýdek-Místek a společností TS a.s. 4.1.2016. Předmětem této smlouvy je pronájem části nemovitosti, 
a to podzemní stavby – podchodu pod pozemní komunikací R48 u bývalého autobusového nádraží za účelem umístění bezpečnostních kamer a související 
technologie. V uplynulém účetním období statutární město Frýdek-Místek poskytlo na základě této smlouvy společnosti TS a.s. plnění za ceny jakožto 
protiplnění ve výši 0,20 tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 060/600/2016 – Nájemní smlouva
Tato smlouva byla uzavřena mezi statutárním městem Frýdek-Místek a společností TS a.s. 20.4.2016. Předmětem této smlouvy je pronájem části stavby 
bytového domu č.p. 1166 na pozemku p. č. 3026 k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, za účelem umístění optického kabelu, kamery a potřebné technologie. 
V uplynulém účetním období statutární město Frýdek-Místek poskytlo na základě této smlouvy společnosti TS a.s. plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 
0,14 tis. Kč bez DPH.

Dodatek č.2 ke smlouvě 128/100/2012 – Smlouva o nájmu pozemků, parkoviště
Tato smlouva byla uzavřena mezi statutárním městem Frýdek-Místek a společností TS a.s. 31.8.2012, Dodatek byl uzavřen dne 31.7.2014. 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 552,49 tis. Kč.
Vyjma výše uvedených smluv poskytlo statutární město Frýdek-Místek společnosti TS a.s. v roce 2016 plnění v celkové výši 461,85 tis. Kč. Jedná se o nájem 
boxu v Křížovém podchodu 11,28 tis. Kč, kanceláře pohřební služby 195,20 tis. Kč, obřadní síně 58,97 tis. Kč, pozemků tržiště 44,95 tis. Kč, skladu soli 
113,16 tis. Kč, místa pro umístění kamer 11,04 tis. Kč a ostatní služby 27,25 tis. Kč.

3. Ostatní smlouvy, podle nichž bylo poskytnuto plnění mezi společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek

Smlouva č. 115/600/2016 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě
Tato smlouva byla uzavřena mezi statutárním městem Frýdek-Místek a společností TS a.s. 3.8.2016. Předmětem smlouvy je dohoda, že smluvní strany uza-
vřou smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě v souvislosti se stavbou „Výstavba MKDS na židovském hřbitově ve Frýdku-Místku“.

Smlouva č. 138/100/2016 o spolupráci při podpoře cestovního ruchu zatraktivněním „rekreačního a oddechového komplexu Olešná“
Tato smlouva byla uzavřena mezi statutárním městem Frýdek-Místek a společností TS a.s. 14.9.2016. Předmětem smlouvy je dohoda o spolupráci při 
podpoře cestovního ruchu zatraktivněním „rekreačního a oddechového komplexu Olešná“ a závazek TS a.s. umožnit městu bezplatně umístění a provozování 
1 ks reklamní tabule na pozemku TS a.s.
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B. VZTAHY MEZI OSOBOU OVLÁDANOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU
Ve zprávě o vztazích jsou uváděny smlouvy uzavřené v účetním období roku 2016 mezi ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, 
tj. s dceřinými společnostmi zřízenými nebo založenými statutárním městem Frýdek-Místek a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi, příp. významné 
smlouvy uzavřené v předešlých účetních obdobích, účinné v roce 2016:

BESKYDSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace
– objednatel: 027/900/2016 Smlouva o reklamě 
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a BESKYDSKÝM INFORMAČNÍM CENTREM FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace, dne 8.4.2016. 
Předmětem této smlouvy je provádění reklamy a propagace loga a názvu obchodní společnosti TS a.s. u příležitosti konání akce „Beskydské rekordy 2016“ 
realizované poskytovatelem dne 27.8.2016. V uplynulém účetním období BESKYDSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace, 
poskytlo na základě této smlouvy plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 48,67 tis. Kč vč. DPH.
– poskytovatel: společností TS a.s. bylo v roce 2016 poskytnuto plnění ve formě technického zabezpečení této akce pořádané BESKYDSKÝM INFORMAČNÍM 
CENTREM FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace, za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 48,67 tis. Kč vč. DPH.
– objednatel: 028/900/2016 Smlouva o reklamě
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a BESKYDSKÝM INFORMAČNÍM CENTREM FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace, dne 8.4.2016. 
Předmětem této smlouvy je provádění reklamy a propagace loga a názvu obchodní společnosti TS a.s. u příležitosti konání akce „3. Frýdek-Místek na kole“ 
realizované poskytovatelem dne 14.5.2016. V uplynulém účetním období BESKYDSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace, 
poskytlo na základě této smlouvy plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 27,12 tis. Kč vč. DPH.
– poskytovatel: společností TS a.s. bylo v roce 2016 poskytnuto plnění ve formě technického zabezpečení této akce pořádané BESKYDSKÝM INFORMAČNÍM 
CENTREM FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace, za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 27,12 tis. Kč vč. DPH.
Dále byly společností TS a.s. poskytnuty služby elektronických komunikací za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 12,00 tis. Kč bez DPH.

Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Frýdek-Místek, Zámecká 1266
– poskytovatel: v průběhu roku 2016 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 8,46 tis. Kč bez DPH a služby elektronických komunikací za ceny jakožto 
protiplnění v celkové výši 4,10 tis. Kč bez DPH.

DISTEP a.s.
– provozovatel: 190/600/2016 a 191/600/2016 Smlouva o přípoloži HDPE chráničky
Tyto smlouvy byly uzavřeny mezi společností TS a.s. a DISTEP a.s. dne 16.11.2016. Předmětem těchto smluv je vzájemná koordinace při realizaci přípolože 
chráničky při rekonstrukčních pracích v rámci společnosti DISTEP a.s. na území města Frýdku-Místku. V uplynulém účetním období nebylo poskytnuto na 
základě těchto smluv žádné plnění.
– objednatel: Dodatek č. 201601 ke smlouvě č. 216/100/2005 – Smlouva o dodávce tepelné energie, dohoda o dodávkách tepelné energie mimo 
otopné období
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a společností DISTEP a.s. dne 21.1.2005, Dodatek č. 201601 byl uzavřen dne 16.12.2015. Předmě-
tem této smlouvy je dodávka tepla a teplé vody, předmětem dodatku je předpokládané množství, cena a časový průběh odběru pro rok 2016. V uplynulém 
účetním období společnost DISTEP a.s. poskytla na základě této smlouvy plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 1.091,96 tis. Kč bez DPH.
– objednatel: v průběhu roku 2016 společnost DISTEP a.s. poskytla společnosti TS a.s. ostatní služby (na základě objednávek) za ceny jakožto protiplnění 
v celkové výši 31,44 tis. Kč bez DPH.
– poskytovatel: v průběhu roku 2016 společnost TS a.s. poskytla společnosti DISTEP a.s. služby elektronických komunikací za ceny jakožto protiplnění v 
celkové výši 26,40 tis. Kč bez DPH a plnění ve formě ostatních služeb (na základě objednávek) za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 
20,69 tis. Kč bez DPH.
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Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Frýdek-Místek, 28. října 2155
– poskytovatel: v průběhu roku 2016 společnost TS a.s. poskytla Domovu pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace, plnění ve formě ostatních slu-
žeb (na základě objednávek) za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 19,90 tis. Kč bez DPH a služby elektronických komunikací za ceny jakožto protiplnění 
v celkové výši 4,8 tis. Kč bez DPH.

Frýdecká skládka, a.s.
– objednatel: 037/900/2014 Komplexní smlouva o sběru, svozu, zpracování a odstranění odpadů, Dodatek č.1, 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 28.02.2014, Dodatek č.1 byl uzavřen dne 3.3.2015. Předmětem 
těchto smluv je zajištění sběru, přepravy, zpracování nebo odstranění odpadu, případně dalších činností s tím spojených. V uplynulém účetním období Frýdecká 
skládka, a.s. poskytla na základě této smlouvy plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 677,74 tis. Kč bez DPH.
– objednatel: v průběhu roku 2016 společnost Frýdecká skládka, a.s. poskytla ostatní plnění (na základě objednávek) v celkové výši 112,62 tis. Kč bez 
DPH.
– poskytovatel: v průběhu roku 2016 společnost TS a.s. poskytla společnosti Frýdecká skládka, a.s. plnění ve formě ostatních služeb (na základě objedná-
vek) za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 53,22 tis. Kč bez DPH.

HOSPIC Frýdek-Místek, p.o.
– poskytovatel: v průběhu roku 2016 společnost TS a.s. poskytla HOSPICI Frýdek-Místek, p.o. služby elektronických komunikací za ceny jakožto protiplnění 
v celkové výši 2,40 tis. Kč bez DPH a plnění ve formě údržby zeleně (na základě objednávek) za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 9,59 tis. Kč bez 
DPH.

Mateřská škola BERUŠKA Frýdek-Místek, Nad Lipinou 2318
– dárce: 170/900/2016 Smlouva o poskytnutí daru
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a Mateřskou školou BERUŠKA Frýdek-Místek, Nad Lipinou 2318, dne 3.11.2016. Předmětem smlouvy 
je poskytnutí daru formou dodání vánočních LED diodových světel na podporu soutěže organizované dárcem ve výši 13,67 tis. Kč vč. DPH.
– poskytovatel: v průběhu roku 2016 společnost TS a.s. poskytla Mateřské škole BERUŠKA Frýdek Místek, Nad Lipinou 2318, služby elektronických komuni-
kací za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 2,40 tis. Kč bez DPH a plnění ve formě výstavby oplocení (na základě objednávky) za ceny jakožto protiplnění 
v celkové výši 15,52 tis. Kč bez DPH.

Mateřská škola Frýdek-Místek, Anenská 656, příspěvková organizace
– dárce: 168/900/2016 Smlouva o poskytnutí daru
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a Mateřskou školou Frýdek-Místek, Anenská 656, příspěvková organizace, dne 3.11.2016. Předmětem 
smlouvy je poskytnutí daru formou dodání květinových cibulových sazenic vč. prací spojených s přípravou záhonu na podporu soutěže organizované dárcem ve 
výši 5,02 tis. Kč vč. DPH.
– poskytovatel: v průběhu roku 2016 společnost TS a.s. poskytla Mateřské škole Frýdek-Místek, Anenská 656, příspěvková organizace, plnění ve formě 
údržby zeleně (na základě objednávek) za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 7,59 tis. Kč bez DPH a služby elektronických komunikací za ceny jakožto 
protiplnění v celkové výši 4,80 tis. Kč bez DPH.

Mateřská škola Frýdek-Místek, Josefa Myslivečka 1883, příspěvková organizace
– poskytovatel: v průběhu roku 2016 společnost TS a.s. poskytla Mateřské škole Frýdek-Místek, Josefa Myslivečka 1883, příspěvková organizace, plnění ve 
formě údržby zeleně (na základě objednávek) za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 14,33 tis. Kč bez DPH a služby elektronických komunikací za ceny 
jakožto protiplnění v celkové výši 2,40 tis. Kč bez DPH.
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Mateřská škola Mateřídouška, Frýdek-Místek, J. Božana 3141
– poskytovatel: v průběhu roku 2016 společnost TS a.s. poskytla Mateřské škole Mateřídouška, Frýdek-Místek, J. Božana 3141, plnění ve formě služby 
elektronických komunikací za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 2,4 tis. Kč bez DPH.

Mateřská škola Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404
– poskytovatel: v průběhu roku 2016 společnost TS a.s. poskytla Mateřské škole Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404, služby elektronických komuni-
kací za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 2,4 tis. Kč bez DPH.

Mateřská škola Sněženka, Frýdek-Místek, J. Lady 1790
– poskytovatel: v průběhu roku 2016 společnost TS a.s. poskytla Mateřské škole Sněženka, Frýdek-Místek, J. Lady 1790, služby elektronických komunikací 
za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 7,2 tis. Kč bez DPH a plnění ve formě údržby zeleně (na základě objednávek) za ceny jakožto protiplnění v celkové 
výši 3,07 tis. Kč bez DPH.

Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace
– poskytovatel: v průběhu roku 2016 společnost TS a.s. poskytla Městské knihovně Frýdek-Místek, příspěvková organizace, služby elektronických komunikací 
za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 60,00 tis. Kč bez DPH.

Národní dům Frýdek-Místek, “příspěvková organizace“
– objednatel: 018/900/2016 Smlouva o reklamě
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a Národním domem Frýdek-Místek, “příspěvková organizace“, dne 16.3.2016. Předmětem této smlou-
vy je provádění reklamy a propagace loga a názvu obchodní společnosti TS a.s. u příležitosti konání akce „Velikonoce ve městě“, realizované poskytovatelem 
ve dnech 18.-20.3.2016. V uplynulém účetním období Národní dům Frýdek-Místek, “příspěvková organizace“, poskytla na základě této smlouvy plnění za 
ceny jakožto protiplnění ve výši 29,07 tis. Kč bez DPH. V průběhu akce bylo poskytnuto protiplnění ve formě služeb zajišťujících chod konané akce ve výši 
29,07 tis. Kč.
– objednatel: 031/900/2016 Smlouva o reklamě
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a Národním domem Frýdek-Místek, “příspěvková organizace“, dne 15.4.2016. Předmětem smlouvy 
je provádění reklamy a propagace loga a názvu obchodní společnosti TS a.s. u příležitosti konání akce „Dětský den“ realizované poskytovatelem dne 
28.5.2016 v Sadech Bedřicha Smetany v Místku. V uplynulém účetním období Národní dům Frýdek-Místek, “příspěvková organizace“, poskytla na základě 
této smlouvy plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 15,00 tis. Kč bez DPH. V průběhu akce bylo poskytnuto protiplnění ve formě služeb zajišťujících chod 
konané akce ve výši 15,00 tis. Kč.
– objednatel: 032/900/2016 Smlouva o reklamě
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a Národním domem Frýdek-Místek, “příspěvková organizace“, dne 15.4.2016. Předmětem smlouvy je 
provádění reklamy a propagace loga a názvu obchodní společnosti TS a.s. u příležitosti konání akce „Pivohraní“, realizované poskytovatelem dne 6.8.2016 
v areálu Slezan, ul. Staroměstská ve Frýdku. V uplynulém účetním období Národní dům Frýdek-Místek, “příspěvková organizace“, poskytla na základě této 
smlouvy plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 7,17 tis. Kč bez DPH. V průběhu akce bylo poskytnuto protiplnění ve formě služeb zajišťujících chod konané 
akce ve výši 7,17 tis. Kč.
– objednatel: 033/900/2016 Smlouva o reklamě
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a Národním domem Frýdek-Místek, “příspěvková organizace“, dne 3.11.2016. Předmětem smlouvy 
je provádění reklamy a propagace loga a názvu obchodní společnosti TS a.s. u příležitosti konání akce „Adventní městečko a Rozsvěcení vánočního stromu“, 
realizované poskytovatelem ve dnech 2.12. až 31.12.2016 na náměstí Svobody v Místku. V uplynulém účetním období Národní dům Frýdek-Místek, “pří-
spěvková organizace“, poskytla na základě této smlouvy plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 53,22 tis. Kč bez DPH. V průběhu akce bylo poskytnuto 
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protiplnění ve formě služeb zajišťujících chod konané akce ve výši 53,22 tis. Kč.
– objednatel: 034/900/2016 Smlouva o reklamě
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a Národním domem Frýdek-Místek, “příspěvková organizace“, dne 15.4.2016. Předmětem smlouvy 
je provádění reklamy a propagace loga a názvu obchodní společnosti TS a.s. u příležitosti konání akce „Letohrátky“, realizované poskytovatelem ve dnech 
9.7.2016 v parku Pod Zámkem ve Frýdku. V uplynulém účetním období Národní dům Frýdek-Místek, “příspěvková organizace“, poskytla na základě této 
smlouvy plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 22,92 tis. Kč bez DPH. V průběhu akce bylo poskytnuto protiplnění ve formě služeb zajišťujících chod 
konané akce ve výši 22,92 tis. Kč.
– objednatel: 035/900/2016 Smlouva o reklamě
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a Národním domem Frýdek-Místek, “příspěvková organizace“, dne 15.4.2016. Předmětem smlouvy je 
provádění reklamy a propagace loga a názvu obchodní společnosti TS a.s. u příležitosti konání akce „Promenádní koncert“, realizované poskytovatelem dne 
12.6., 10.7., 7.8. a 21.8.2016 v Sadech Bedřicha Smetany v Místku. V uplynulém účetním období Národní dům Frýdek-Místek, “příspěvková organizace“, 
poskytla na základě této smlouvy plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 8,42 tis. Kč bez DPH. V průběhu akce bylo poskytnuto protiplnění ve formě služeb 
zajišťujících chod konané akce ve výši 8,42 tis. Kč.
– objednatel: 036/900/2016 Smlouva o reklamě
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a Národním domem Frýdek-Místek, “příspěvková organizace“, dne 15.4.2016. Předmětem smlouvy 
je provádění reklamy a propagace loga a názvu obchodní společnosti TS a.s. u příležitosti konání akce „Zažít město jinak“, realizované poskytovatelem dne 
24.9.2016 v areálu Slezanu, ul. Na Příkopě, v zooparku. V uplynulém účetním období Národní dům Frýdek-Místek, “příspěvková organizace“, poskytla na 
základě této smlouvy plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 6,64 tis. Kč bez DPH. V průběhu akce bylo poskytnuto protiplnění ve formě služeb zajišťujících 
chod konané akce ve výši 6,64 tis. Kč.
– poskytovatel: v průběhu roku 2016 společnost TS a.s. poskytla Národnímu domu Frýdek-Místek, “příspěvková organizace“, služby elektronických komuni-
kací za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 13,80 tis. Kč bez DPH a plnění ve formě ostatních služeb za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 79,59 tis. 
Kč bez DPH.

Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace
– poskytovatel: v průběhu roku 2016 společnost TS a.s. poskytla Penzionu pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace, ostatní služby (na základě 
objednávek) za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 56,00 tis. Kč bez DPH.

Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.
– objednatel: 181/900/2016 Smlouva o reklamě
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a společností Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., dne 10.11.2016. Předmětem smlouvy je provádění 
reklamy a propagace loga a názvu obchodní společnosti TS a.s. u příležitosti konání akce „Mikuláš na ledě“, která se uskutečnila dne 4.12.2016 v hale 
Polárka ve Frýdku Místku. V uplynulém účetním období Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., poskytl na základě této smlouvy plnění za ceny jakožto protiplnění ve 
výši 12,00 tis. Kč bez DPH.
– objednatel: V průběhu roku 2016 společnost Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., poskytla společnosti TS a.s. plnění ve formě ostatních služeb za ceny jakožto 
protiplnění v celkové výši 3,59 tis. Kč bez DPH.
– poskytovatel: V průběhu roku 2016 společnost TS a.s. poskytla společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., plnění ve formě údržby zeleně (na základě 
objednávek) za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 121,10 tis. Kč bez DPH, plnění ve formě ostatních služeb (na základě objednávek) za ceny jakožto 
protiplnění v celkové výši 13,35 tis. Kč bez DPH a plnění ve formě poskytování služeb elektronických komunikací za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 
6,00 tis. Kč bez DPH.
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Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace
– poskytovatel: v průběhu roku 2016 společnost TS a.s. poskytla Středisku volného času Klíč, příspěvková organizace, služby elektronických komunikací za 
ceny jakožto protiplnění v celkové výši 2,4 tis. Kč bez DPH.

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek – Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace
– dárce: 172/900/2016 Smlouva o poskytnutí daru
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a Základní školou a mateřskou školou Frýdek-Místek – Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková 
organizace, dne 3.11.2016. Předmětem smlouvy je poskytnutí daru formou dodání květinových cibulových sazenic včetně prací spojených s přípravou záhonu 
na podporu soutěže organizované dárcem ve výši 5,02 tis. Kč vč. DPH.
– poskytovatel: V průběhu roku 2016 společnost TS a.s. poskytla Základní škole a mateřské škole Frýdek-Místek – Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvko-
vá organizace, plnění ve formě ostatních služeb (na základě objednávky) za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 55,57 tis. Kč bez DPH.

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek – Skalice 192, příspěvková organizace
– dárce: 178/900/2016 Smlouva o poskytnutí daru
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a Základní školou a mateřskou školou Frýdek-Místek – Skalice 192, příspěvková organizace, dne 
3.11.2016. Předmětem smlouvy je poskytnutí daru formou dodání vánočních LED diodových světel na podporu soutěže organizované dárcem ve výši 5,13 
tis. Kč vč. DPH.

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320
– dárce: 176/900/2016 Smlouva o poskytnutí daru
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a Základní školou a mateřskou školou Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320, dne 3.11.2016. Před-
mětem smlouvy je poskytnutí daru formou dodání květinových cibulových sazenic včetně prací spojených s přípravou záhonu na podporu soutěže organizované 
dárcem ve výši 5,02 tis. Kč vč. DPH.
– poskytovatel: v průběhu roku 2016 společnost TS a.s. poskytla Základní škole a mateřské škole Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320, plnění ve formě 
výsadby zeleně (na základě objednávky) za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 12,40 tis. Kč bez DPH.

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2554
– poskytovatel: v průběhu roku 2016 společnost TS a.s. poskytla Základní škole a mateřské škole Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2554, služby elektronic-
kých komunikací za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 12,0 tis. Kč bez DPH.

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555
– dárce: 173/900/2016 Smlouva o poskytnutí daru
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a Základní školou a mateřskou školou Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, dne 3.11.2016. Předmětem 
smlouvy je poskytnutí daru formou dodání květinových cibulových sazenic včetně prací spojených s přípravou záhonu a dodání vánočních LED diodových světel 
na podporu soutěže organizované dárcem ve výši 10,15 tis. Kč vč. DPH.
– dárce: 204/900/2016 Smlouva o poskytnutí daru
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a Základní školou a mateřskou školou Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, dne 14.12.2016. Předmětem 
smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 10,00 tis. Kč jakožto vítězi soutěže vyhlášené dárcem („O nejhezčí vánoční strom“).
– poskytovatel: v průběhu roku 2016 společnost TS a.s. poskytla Základní a mateřské škole Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, služby elektronických komuni-
kací za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 19,2 tis. Kč bez DPH.
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Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562
– dárce: 179/900/2016 Smlouva o poskytnutí daru
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a Základní školou a mateřskou školou Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562, dne 8.11.2016. Před-
mětem smlouvy je poskytnutí daru formou dodání květinových cibulových sazenic včetně prací spojených s přípravou záhonu na podporu soutěže organizované 
dárcem ve výši 5,02 tis. Kč vč. DPH.
– poskytovatel: v průběhu roku 2016 společnost TS a.s. poskytla Základní škole a mateřské škole Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562, služby elektro-
nických komunikací za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 2,40 tis. Kč bez DPH.

Základní škola Frýdek-Místek, Komenského 402
– dárce: 175/900/2016 Smlouva o poskytnutí daru
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a Základní školou Frýdek-Místek, Komenského 402, dne 3.11.2016. Předmětem smlouvy je poskytnutí 
daru formou dodání květinových cibulových sazenic včetně prací spojených s přípravou záhonu a dodání vánočních LED diodových světel na podporu soutěže 
organizované dárcem ve výši 10,15 tis. Kč vč. DPH.
– poskytovatel: v průběhu roku 2016 společnost TS a.s. poskytla Základní škole Frýdek-Místek, Komenského 402, služby elektronických komunikací za ceny 
jakožto protiplnění v celkové výši 7,2 tis. Kč bez DPH a plnění ve formě ostatních služeb (na základě objednávky) za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 
43,50 tis. Kč bez DPH.

Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1700
– dárce: 171/900/2016 Smlouva o poskytnutí daru
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a Základní školou Frýdek-Místek, 1. máje 1700, dne 30.11.2016. Předmětem smlouvy je poskytnutí 
daru formou dodání vánočních LED diodových světel na podporu soutěže organizované dárcem ve výši 22,11 tis. Kč vč. DPH.
– poskytovatel: v průběhu roku 2016 společnost TS a.s. poskytla Základní škole Frýdek-Místek, 1. máje 1700, služby elektronických komunikací za ceny 
jakožto protiplnění v celkové výši 12,0 tis. Kč bez DPH.

Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570
– dárce: 169/900/2016 Smlouva o poskytnutí daru
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a Základní školou Frýdek-Místek, Československé armády 570, dne 7.11.2016. Předmětem smlouvy je 
poskytnutí daru formou dodání vánočních LED diodových světel na podporu soutěže organizované dárcem ve výši 17,09 tis. Kč vč. DPH.
– poskytovatel: v průběhu roku 2016 společnost TS a.s. poskytla Základní škole Frýdek-Místek, Československé armády 570, služby elektronických komu-
nikací za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 12,0 tis. Kč bez DPH a plnění ve formě údržby zeleně (na základě objednávek) za ceny jakožto protiplnění 
v celkové výši 1,42 tis. Kč bez DPH.

Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109
– dárce: 174/900/2016 Smlouva o poskytnutí daru
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a Základní školou Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109, dne 3.11.2016. Předmětem smlouvy je 
poskytnutí daru formou dodání květinových cibulových sazenic včetně prací spojených s přípravou záhonu a dodání vánočních LED diodových světel na podporu 
soutěže organizované dárcem ve výši 16,98 tis. Kč vč. DPH.
– objednatel: 180/900/2016 Smlouva o reklamě
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a Základní školou Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109, dne 11.11.2016. Předmětem smlouvy je 
provádění reklamy a propagace loga a názvu obchodní společnosti TS a.s. u příležitosti konání akce „Vánoční nota“, realizované poskytovatelem ve dnech 
14.12.2016. V uplynulém účetním období Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109, poskytla na základě této smlouvy plnění za ceny jakožto 
protiplnění ve výši 10 tis. Kč bez DPH.
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– poskytovatel: v průběhu roku 2016 společnost TS a.s. poskytla Základní škole Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109, služby elektronických komunikací 
za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 12,0 tis. Kč bez DPH a plnění ve formě ostatních služeb (na základě objednávky) za cenu jakožto protiplnění 
v celkové výši 6,60 tis. Kč bez DPH.

Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400
– dárce: 177/900/2016 Smlouva o poskytnutí daru
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a Základní školou Frýdek-Místek, Pionýrů 400, dne 3.11.2016. Předmětem smlouvy je poskytnutí 
daru formou dodání květinových cibulových sazenic včetně prací spojených s přípravou záhonu a dodání vánočních LED diodových světel na podporu soutěže 
organizované dárcem ve výši 25,53 tis. Kč vč. DPH.
– poskytovatel: v průběhu roku 2016 společnost TS a.s. poskytla Základní škole Frýdek-Místek, Pionýrů 400, služby elektronických komunikací za ceny 
jakožto protiplnění v celkové výši 12,0 tis. Kč bez DPH a plnění ve formě údržby zeleně (na základě objednávky) za cenu jakožto protiplnění v celkové výši 
9,83 tis. Kč bez DPH.

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454
– dárce: 167/900/2016 Smlouva o poskytnutí daru
Tato smlouva byla uzavřena mezi společností TS a.s. a Základní školou národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454, dne 
7.11.2016. Předmětem smlouvy je poskytnutí daru formou dodání vánočních LED světel na podporu soutěže organizované dárcem ve výši 13,67 tis. Kč 
včetně DPH.
– poskytovatel: v průběhu roku 2016 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 objednávek) za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 4,48 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 2016 společnost TS a.s. poskytla Základní umělecké škole Frýdek-Místek, Hlavní třída 11, plnění ve formě údržby zeleně 
(na základě objednávek) za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 31,83 tis. Kč bez DPH a služby elektronických komunikací za ceny jakožto protiplnění 
v celkové výši 7,20 tis. Kč bez DPH.

ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace
– poskytovatel: V průběhu roku 2016 společnost TS a.s. poskytla ŽIRAFĚ – Integrovanému centru Frýdek-Místek, příspěvková organizace, služby elektronic-
kých komunikací za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 4,80 tis. Kč bez DPH a plnění ve formě ostatních služeb (na základě objednávky) za cenu jakožto 
protiplnění v celkové výši 12,07 tis. Kč bez DPH a plnění ve formě údržby zeleně (na základě objednávek) za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 20,19 
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 osobou než uvedenými v odst. I písm. C) nebyly v uplynulém účetním období realizo-
vány smlouvy a jednání ve smyslu § 82 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korporacích.
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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 ovládající 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 osobou nevznikla v uplynulém účetním období žádná újma.

Ve Frýdku-Místku dne 28.3.2017

předseda představenstva
Ing. Jaromír Kohut
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