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Vize: Chceme být jedničkou ve frýdecko-místeckém regionu v oblasti výstavby a údržby veřejného osvětlení, komunikací, 
zeleně, městského mobiliáře, pohřebnictví a prosperujícím partnerem pro Vás. 
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Vážení obchodní přátelé,

je Vám předkládána Výroční zpráva TS a.s. za rok 2012. Naše společnost má úspěšně za sebou dru-
hý rok plnění Strategického plánu rozvoje TS a.s. na období 2011 až 2014. Celoročně jsme usilovali 
o maximální naplnění požadavků našeho jediného akcionáře Statutárního města Frýdek-Místek. Při 
naší obchodní činnosti se nám podařilo získat další nové zákazníky a rozšířili jsme nabídku služeb 
na provoze Zeleň o pokládku travnatých koberců. 

V průběhu celého roku byl kladen důraz na dodržování kvality poskytnutých služeb, na zvýšení 
produktivity práce, důsledně byly sledovány náklady s cílem dosažení růstu tržeb.

V březnu jsme ukončili projekt vzdělávání „Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti TS a.s. a 
adaptability jejích zaměstnanců“, v operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Úspěšně 
bylo proškoleno 149 zaměstnanců společnosti, z nichž někteří absolvovali i více školení. Přes velký 
počet zapojených osob, délku realizace a rozsah naplánovaného vzdělávání byl projekt dokončen 
s úspěchem. 

V listopadu jsme spustili v rámci zkvalitnění nabídky služeb nové webové stránky. Cílem změny bylo usnadnit orientaci a vyhledávání v nabídce 
produktů TS a.s. Oproti předešlému členění, kdy byla nabídka tvořena podle poskytovaných služeb, jsme nově webové stránky strukturovali dle 
segmentů našich zákazníků, kteří si tak rychleji mohou najít konkrétní produkt, o který mají zájem.

V závěru roku jsme úspěšně absolvovali dozorový audit integrovaného systému řízení, v rámci kterého společnost splnila všechny požadavky 
vyplývající z norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14 001:2005 a ČSN OHSAS 18 001:2008, což dokládá vysokou úroveň nastavených 
řídicích a kontrolních procesů.

Rád bych na tomto místě poděkoval všem obchodním partnerům za spolupráci a také všem zaměstnancům, členům představenstva i dozorčí rady 
za dosažení velmi dobrých hospodářských výsledků v roce 2012. 

                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      Miroslav Slezák
                                                                                                                                               předseda představenstva
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(stav k 31.12.2012)

obchodní firma:    TS a.s.
právní forma:    akciová společnost
sídlo:     17. listopadu 910, 738 02  Frýdek-Místek
IČ:/DIČ:     60793716/CZ60793716
datum vzniku společnosti:   1. září 1995
základní kapitál:    81.822.000 Kč
akcionáři:     Statutární město Frýdek-Místek 100%
akcie:     78 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě     
      1.049.000 Kč

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Představenstvo:     
předseda představenstva    Miroslav Slezák
místopředseda představenstva       MUDr. Miroslav Adam
člen představenstva      Jiří Zaoral
člen představenstva     Jaromír Holub
člen představenstva     Ing. Jaromír Kohut

Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady     Ing. Richard Žabka
místopředseda dozorčí rady    Petr Kaňák    
člen dozorčí rady     Jiří Hájek
člen dozorčí rady     Petr Skotnica   
člen dozorčí rady     Mgr. Jiří Myšinský
člen dozorčí rady     Bc. Radek Skotnica 

Změny v obchodním rejstříku :
V  obchodním rejstříku byly zapsány změny v orgánech společnosti, které byly učiněny rozhodnutím jediného akcionáře dne 11.9.2012.
Jako člen představenstva byl dne 30.8.2012 vymazán Tomáš Musil; den zániku členství 26.6.2012.
Jako nový člen představenstva byl dne 31.10.2012 zapsán Jaromír Holub; den vzniku členství 11.9.2012.

Organizační struktura společnosti:
provoz 100 Technická správa   provoz 600 Veřejné osvětlení
provoz 200 Zeleň   provoz 900 Vedení společnosti
provoz 400 Komunikace  

Management společnosti:
ředitel:     Ing. Jaromír Kohut
manažer ekonomiky:    Ing. Jiří Volný
manažer obchodu:    Michal Rylko
manažer lidských zdrojů:   Mgr. Jana Chýlková

Výroční zpráva je uložena v sídle společnosti.

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
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ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O VÝVOJI HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2012

Rok 2012 byl pro společnost rokem naplňování firemní strategie stanovené jejím dlouhodobým plánem. Management pokračoval ve stabilizaci svých 
hlavních činností vycházejících ze stanovené mise, vize a firemních hodnot. 

Společnost i nadále usilovala o zvýšení kvality poskytovaných služeb, o udržení konkurenceschopných cen, o upevnění vztahů se současnými 
zákazníky a získání nových zákazníků především komplexností nabídky poskytovaných služeb. 

V březnu byl zdárně ukončen projekt vzdělávání zaměstnanců s názvem „Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti TS a.s. a adaptability jejích 
zaměstnanců“ v operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který byl financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 
Do projektu bylo zahrnuto149 zaměstnanců na všech stupních řízení v různých profesích, z nichž někteří absolvovali i více školení. Pomocí projektu 
společnost rozšířila a prohloubila především v průběhu roku 2011 kvalifikaci zaměstnanců, čímž přispěla k vyšší možnosti jejich uplatnění.

V květnu proběhl ve firmě průzkum spokojenosti sociálního klimatu mezi zaměstnanci. Výsledky byly velice uspokojivé, zaměstnanci vnímají TS a.s. 
jako firmu stabilizovanou s vysokým kreditem jejího postavení na trhu s obdobným předmětem podnikání.

Tradičně v letních měsících proběhlo testování spokojenosti se službami TS a.s. mezi občany na území města Frýdku-Místku. Úroveň celkové spo-
kojenosti dosáhla výše 68%, výsledky jsou negativně ovlivněny nízkou spokojeností úrovně parkování (nedostatek parkovacích míst) a městského 
mobiliáře (nedostatek laviček a dětských hřišť). Tyto oblasti nejsou však těmi, které může společnost svými službami pozitivně ovlivnit.

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. Společnost se podrobila v měsíci listo-
padu dozorovému auditu integrovaného systému řízení, v rámci kterého bezezbytku splnila všechny požadavky vyplývající z norem ČSN EN ISO 
9001:2009, ČSN EN ISO 14 001:2005 a ČSN OHSAS 18 001:2008.

OBCHOD A MARKETING – „NAŠE SLUŽBY PRO VAŠI POHODU“

Ve druhém roce plnění strategického plánu dosáhl provoz Technická správa tržeb ve výši 13.631 tis. Kč, což představuje podíl na plánovaných 
čtyřletých tržbách 26,21%, provoz Zeleň dosáhl tržeb ve výši 29.581 tis. Kč, což představuje podíl na plánovaných čtyřletých tržbách 25,07%, 
provoz Komunikace dosáhl tržeb ve výši 45.595 tis. Kč, jeho podíl na plánovaných čtyřletých tržbách představuje 24,65% a provoz Veřejné osvětlení 
dosáhl na celkové tržby ve výši 46.308 tis. Kč, což je 25,03% z plánovaných čtyřletých tržeb provozu. 

I díky těmto dílčím úspěchům dosáhla společnost celkových výnosů (bez vnitropodnikových výnosů) v hodnotě  135.489 tis. Kč, při tom tržby z 
prodeje služeb a zboží činily 132.044 tis. Kč. 

Společnost TS a.s. završila rok 2012 hospodářským výsledkem před zdaněním 5.732 tis. Kč, zatímco plánovaná hodnota byla 1.253 tis. Kč, což 
znamená lepší výsledek o 4.479 tis. Kč v porovnání s plánovanou hodnotou. Rentabilita výnosů činila   4,23 % (plánovaná hodnota 0,9%). Vytvo-
řená přidaná hodnota byla 78.675 tis. Kč, což je 105,3% plánované hodnoty, produktivita práce z přidané hodnoty dosáhla hodnoty 510,88 tis. 
Kč na zaměstnance, což znamená zvýšení o 3,9% v porovnání s plánovanou hodnotou roku 2012. Zisk na zaměstnance před zdaněním činil 37,2 
tis. Kč, přičemž plánovaná hodnota v tomto období byla 8,2  tis. Kč.
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V roce 2012 došlo k mírnému poklesu celkových výnosů (bez vnitropodnikových výnosů), které dosáhly výše 135. 489 tis. Kč. V roce 2011 dosáhly 
výše 135.824 tis. Kč. Pokles byl také zaznamenán u ostatních provozních výnosů, a to z částky 3.885 tis. Kč na 906 tis. Kč. Ke zvýšení došlo u 
tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb ze 131.793 tis. Kč v roce 2011 na 132.044 tis. Kč v roce 2012, aktivace dlouhodobého majetku a 
materiálu na 1.389 tis. Kč oproti 292 tis. Kč v roce 2011 a tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu na 1.027 tis. Kč v roce 2012 oproti 
441 tis. Kč v roce 2011. Mírný nárůst byl zaznamenán u finančních výnosů zahrnujících výnosové úroky, které v roce 2012 byly ve výši 116 tis. 
Kč a v roce 2011 činily 102 tis. Kč.

Celkové výnosy v letech 2005 až 2012 v tis. Kč

Ostatní provozní výnosy v letech 2005 až 2012 v tis. Kč Aktivace v letech 2005 až 2012 v tis. Kč

Tržby z prodeje služeb v letech 2005 až 2012 v tis. Kč

Vývoj hospodářského výsledku provozů v roce 2012
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MODERNIZACE A ROZŠIŘOVÁNÍ INFRASTRUKTURY – ZLEPŠOVÁNÍ PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ

Výše realizovaných investic dosáhla v roce 2012 celkové částky 6.863 tis. Kč. Převážná část finančních prostředků byla opětovně vložena 
do obnovy vozového a technologického parku, na obnovu interiéru v areálu, včetně jejich zázemí. Veškeré investice byly pořízeny z vlastních 
finančních zdrojů.   

Na dosažených celkových tržbách se i v roce 2012 nejvýrazněji podílely dva provozy, a to s 33,65% Komunikace a s 34,18% Veřejné osvětlení. 
Provoz Zeleň dosáhl svého procentuálního maxima na celkových výnosech, když měl podíl ve výši 21, 83%, naopak provoz Technická správa 
dosáhl nejnižšího podílu od roku 2007 v hodnotě 10,06%. Je to však způsobeno především krácením tržeb z provozu parkovišť v rekreačním a 
oddechovém komplexu Olešná v polovině roku 2012 na základě rozhodnutí Rady města Frýdek-Místek, kdy vešlo v platnost nové nařízení města.

Produktivita práce z přidané hodnoty v tis. Kč

Procentuální podíl provozů na výnosech TS a.s.
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V roce 2012 bylo například pořízeno: 

Provoz Technická správa
Parkovací automaty     146,06 tis. Kč
Užitkový automobil do 3,5 t (sklápěč)     666,55 tis. Kč

Provoz Zeleň
Osobní automobil       411,7 tis. Kč
Traktorová sekačka 2 ks  1 124,07 tis. Kč
Avie s nosičem pro kontejnery                                                                          992,64 tis. Kč

Provoz Komunikace 
Osobní automobil     402,75 tis. Kč
Vibrační deska s vodním skrápěním       31,00 tis. Kč
Postřikovač spojovacích emulzí        48,50 tis. Kč
Malotraktor s čelní radlicí a kartáčem       722,56 tis. Kč
Užitkový automobil      630,05 tis. Kč
 
Provoz Veřejné osvětlení 
Vibrační pěch          42,50 tis. Kč

Vývoj investic TS a.s. v letech 2005 až 2012 v mil. Kč

LIDSKÉ ZDROJE – ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KÁMEN SPOLEČNOSTI

Vedení společnosti pokračovalo v oblasti lidských zdrojů i v roce 2012 v realizaci základních tezí stanovených strategickým plánem. V průběhu 
druhé poloviny roku přepracoval úsek Lidských zdrojů stávající koncepci mzdové politiky s cílem maximálního zaměření na motivační složku 
dělnických profesí a využití kompetencí technicko-hospodářských pracovníků.
To vše v podtextu neustálého budování kolektivního vědomí zaměstnanců. Důraz je kladen především na klíčové zaměstnance s vysokým poten-
ciálem, 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. 
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Společnost dokončila v březnu 2012 projekt finanční podpory z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR pro rozvoj zaměstnanců 
TS a.s. Vedení společnosti pokračovalo i v roce 2012 v prosazování systematického zvyšování pracovní kvalifikace formou odborných školení, 
seminářů a odborných tréninků.

U všech kmenových zaměstnanců je v rámci integrovaného systému řízení zajišťován jejich profesní růst prostřednictvím plánu vzdělávání, který 
je pravidelně vyhodnocován a analyzován. Všichni zaměstnanci jsou průběžně informováni o vývoji ve společnosti v rámci provozních porad nebo 
tématu měsíce.

Náklady na školení provozů v roce 2012 v tis. Kč a procentním vyjádření

Struktura zaměstnanců podle vzdělání v procentech
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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. 

Produkce směsného komunálního odpadu má ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 klesající tendenci (pokles o 20%), produkce papíru se 
zvýšila o 4,1%, produkce plastů poklesla o téměř 30%. Produkce nebezpečných odpadů je srovnatelná v každém roce jejího sledování. Společnost 
má schválen plán odpadového hospodářství krajským úřadem ze dne 30.9.2009. Stanovený cílový ukazatel 3% pokles celkového množství 
odpadů (směsný komunální + plast + papír) byl naplněn, ve skutečnosti společnost vyprodukovala o 18% odpadů méně než ve stejném období 
loňského roku. Z tohoto důvodu trend snižování všech druhů odpadů je možno považovat za pozitivní.
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Produkce plastů v letech 2005-2012 v tunách

Produkce papíru v letech 2005-2012 v tunách

Produkce směsného komunálního odpadu v letech 2005-2012 v tunách
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PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI V ROCE 2013

V období od počátku roku 2013 až do vydání této zprávy je na základě rozhodnutí jediného akcionáře prostřednictvím rozhodnutí zastupitelstva 
města z prosince 2012 připravován projekt přeměny společnosti - rozdělení odštěpením sloučením. Záměr projektu je převedení činnosti provo-
zování autocampu Olešná ze společnosti TS a.s. do společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. a převedení části hospodářské správy majetku a 
místních komunikací na společnost TS a.s., které bude předmětem schválení valnou hromadou jediného akcionáře v měsíci březnu a následně 
dubnu 2013. Vedení společnosti předpokládá, že rok 2013 bude výrazněji ovlivněn vyššími investicemi, očekává pořízení samosběrných vozů na 
úklid komunikací za pomoci poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, ale také dokončení vybudování sítě optických vláken a 
hlavně pořízení finišeru a jeho příslušenství. 

Na základě těchto skutečností společnost plánuje v roce 2013 v porovnání s léty předcházejícími zvýšení celkových výnosů na 138.163 tis. Kč, 
a tomu odpovídající zisk 1.936 tis. Kč. Management společnosti v rámci cílů na rok 2013 stanovil hlavní priority v dalším snižování provozních 
nákladů za předpokladu trvalého zvyšování produktivity práce. Vedení společnosti naplánovalo vytvoření přidané hodnoty ve výši 79.466 tis. Kč, 
přičemž produktivita z přidané hodnoty na zaměstnance by měla dosáhnout částky 504,3 tis. Kč při průměrném přepočteném stavu zaměstnanců 
157,58. 

V souladu se schváleným Strategickým plánem rozvoje TS a.s. na období 2011-2014 bude společnost i nadále usilovat o zlepšování kvality 
poskytovaných služeb, o udržení konkurenceschopné cenové hladiny, o posílení vztahů se současnými zákazníky a získání nových trhů, především 
komplexností nabídky poskytovaných služeb.

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. 
Obě tyto oblasti jsou na vysoké úrovni, o čemž svědčí i stanovisko společnosti CQS Praha, která v rámci dozorového auditu opětovně potvrdila 
všechny certifikáty podle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. 

Produkce nebezpečného odpadu v letech 2009-2012 v tunách



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

    2010 2011 2012
aktiva celkem 136 319 130588 129352
stálá aktiva 87 646 85 927 82 757
dlouhodobý nehmotný majetek (DNHM) 1 018 782 546
     software 1 018 782 546
     nedokončený DNHM 0 0 0
dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 86 628 85 145 82 211
    pozemky 9 341 9 325 9 325
    budovy, haly, stavby 41 523 40 587 39 352
    samostatné movité věci 34 826 34 801 32 236
    jiný dlouhodobý hmotný majetek 237 173 307
    nedokončený DHM 701 259 991
    oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0
oběžná aktiva 48 350 44 311 46 154
zásoby 5 719 5 010 5 499
dlouhodobé pohledávky 781 617 453
krátkodobé pohledávky 11 570 13 262 5 818
     pohledávky z obchodních vztahů 8 484 8 041 5 097
     státní daňové pohledávky 27 0 0
     krátkodobé poskytnuté zálohy 138 259 252
     dohadné účty aktivní 86 2 294 35
     jiné pohledávky 2 835 2 668 434
krátkodobý finanční majetek 30 280 25 422 34 384
     peníze 132 138 153
     účty v bankách 30 148 25 284 34 231
časové rozlišení aktiv 323 350 441
   
pasiva celkem 136 319 130 588 129 352
vlastní kapitál 107 353 107 350 111 841
základní kapitál 81 822 81 822 81 822
kapitálové fondy 185 185 185
zákonný rezervní fond 1 561 1 692 1 770
statutární a ostatní fondy 161 188 188
výsledek hospodaření minulých let 21 018 21 902 23 295
výsledek hospodaření běžného období 2 606 1 561 4 581
cizí zdroje 28 483 23 125 17 374
ostatní rezervy 79 95 235
dlouhodobé závazky 4 657 4 695 4 595
z toho: odložený daňový závazek 4 620 4 680 4 580
krátkodobé závazky 18 652 16 271 12 111
      závazky z obchodních vztahů 6 553 5 209 4 003
      závazky k zaměstnancům 2 976 2 888 2 808
      závazky daňové a ze sociálního a zdravotního pojištění  8 602 7 471 4 668 
      krátkodobé přijaté zálohy 45 15 20
      dohadné účty pasivní 400 622 535
      jiné závazky 76 66 77
bankovní úvěry a výpomoci 5 095 2 064 433
z toho: dlouhodobé         2 064           433 0
časové rozlišení pasiv 483 113 137
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč)

    2010 2011 2012
tržby za prodej zboží 0 0 0
náklady na prodané zboží 0 0 0
obchodní marže 0 0 0
výkony 143 337 131 396 133 440
     tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 142 090 131 793 132 044
     aktivace 1 092 292 1 389
     změna stavu zásob vlastní činností  155 -689 7
výkonová spotřeba 65 644 55 419 54 765
     spotřeba materiálu a energie 47 640 39 909 41 608
     služby 18 004 15 510 13 157
přidaná hodnota 77 693 75 977 78 675
osobní náklady 65 396 64 810 63 945
     mzdové náklady 46 273 46 046 45 158
     odměny členům orgánů společnosti 1 164 1 164 1 136
     náklady na sociální zabezpečení 15 833 15 611 15 771
     sociální náklady 2 126 1 989 1 880
daně a poplatky 312 378 426
odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 8 561 9 192 9 603
tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 386 441 1 027
zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 128 207 151
změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 359 1 446 -756
ostatní provozní výnosy 2 150 3 885 906
ostatní provozní náklady 1 604 1 711 1 494
provozní výsledek hospodaření 3 869 2 559 5 745
   
výnosové úroky 87 102 116
nákladové úroky 276 142 49
ostatní finanční výnosy 0 0 0
ostatní finanční náklady 115 84 80
finanční výsledek hospodaření - 304 -124 -13
   
daň z příjmů za běžnou činnost 959 874 1 151
     splatná 528 815 1 250
     odložená 431 59 -99
výsledek hospodaření za běžnou činnost 2 606 1 561 4 581
   
mimořádné výnosy 0 0 0
mimořádné náklady 0 0 0
daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0
mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0
   
výsledek hospodaření za účetní období 2 606 1 561 4 581
výsledek hospodaření před zdaněním 3 565 2 435 5 732
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INFORMACE Z PŘÍLOHY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (údaje v tabulkách uvedeny v tis. Kč)

 Skupina majetku  Pořizovací cena   Oprávky   Zůstatková cena     Přírůstky Úbytky
      2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011          2010          2012           2012  
pozemky 9325 9325 9341 0 0 0 9325 9325 9341 0 0
budovy, haly, stavby 65280 63789 63030 25928 23202 21507 39352 40587 41523 1576 85
samostatné movité věci a 
soubory movitých věcí 88865 90411 85063 56629 55610 50237 32236 34801 34826 5041 6587

jiný DHM 947 732 1026 640 559 789 307 173 237 246 31
nedokončený DHM 991 259 701 0 0 0 991 259 701 6524 5792
software 2537 2537 2537 1991 1755 1519 546 782 1018 0 0
nedokončený DNHM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, na základě vyhlášky 
č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli a účtují v podvojném 
účetnictví, a v souladu s českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění.
Způsoby oceňování
Nakupované zásoby, dlouhodobý hmotný majetek (DHM) a dlouhodobý nehmotný majetek (DNHM) jsou oceňovány cenou pořízení a vedlejšími 
náklady na pořízení (dopravné, clo, poštovné, pojistné); zásoby, DHM a DNHM vytvořené vlastní činností jsou oceňovány vlastními náklady výroby 
- přímý materiál, přímé mzdy, ostatní přímé náklady, výrobní režie. 
Cenné papíry a majetkové účasti společnost nevlastnila.
Zásoby 
Účtování zásob je prováděno způsobem A, u nákupu pohonných hmot způsobem B. Na základě provedené inventarizace zásob k 31.12.2010 
byla vytvořena opravná položka k nepotřebným zásobám ve výši 310 tis. Kč. V roce 2011 byla zúčtována tato opravná položka v částce 60 
tis. Kč a na základě inventarizace k 31.12.2011 byla vytvořena opravná položka ve výši 641 tis. Kč. V roce 2012 byla zúčtována tato opravná 
položka v částce v 891 tis. Kč a na základě inventarizace k 31.12.2012 byla vytvořena opravná položka ve výši 231 tis. Kč. Zůstatek opravné 
položky k nepotřebným zásobám k 31.12.2012 činí 231 tis. Kč.
Odpisování 
Odpisový plán účetních odpisů DHM účetní jednotka sestavila v interním předpisu tak, že základem je předpokládaná životnost DHM, o němž se 
účtuje. Technické zhodnocení zařazené od roku 2010, které nemá podstatný vliv na dobu životnosti majetku, neprodlužuje jeho dobu odepiso-
vání. Drobný DHM do 20 tis. Kč je veden jako zásoba a je účtován do nákladů společnosti při vyskladnění na účet 501 - spotřeba materiálu a je 
sledován v podrozvahové evidenci na kartách zaměstnanců za něj zodpovědných. Drobný DHM při ceně nad 20 tis. Kč do 40 tis. Kč je zaúčtován 
na účet jiného DHM a je odpisován dle interního předpisu po dobu 24 měsíců od uvedení do užívání.
Dlouhodobý majetek
Společnost nevytvořila ve sledovaném období rezervu na opravy DHM.
V rozvaze na řádku „Jiný dlouhodobý hmotný majetek“ vykazuje účetní jednotka drobný DHM do 40 tis. Kč s dobou použitelnosti delší než jeden 
rok a umělecká díla.

Zástavním právem jsou zatíženy:
• pozemek p. č. 2127/4, zastavěná plocha – technická vybavenost o výměře 2 124m2, 
stavba – objekt technické vybavenosti na pozemku p. č. 2127/4, zatížení zástavním právem v souvislosti s pronájmem pozemků a předem 
přijatým nájmem společnosti OMV Česká republika s.r.o. Dne 01.03.2012 byl na základě dohody o zrušení závazku (zástavního práva) podán 
návrh na výmaz práva k nemovitosti z katastru nemovitostí. Vklad práva byl proveden 12.03.2012 s účinností výmazu zástavního práva k datu 
01.03.2012;
• jsou zřízena věcná břemena chůze a jízdy, vedení přípojek, umístění, užívání, provádění údržby a kontroly technického stavu, potřebných oprav 
a rekonstrukcí k těmto společnostem a fyzickým osobám: 
NOVOGEAR, spol. s r.o., 17. listopadu 2245, Frýdek-Místek
Fraisová Simona, Mitrovická, Nová Bělá 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, Nad Přehradou 2148, Frýdek-Místek
DISTEP a.s., Ostravská 961, Frýdek-Místek
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly
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Majetek s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením účetní jednotka nevlastní.

Přepočet cizích měn na českou měnu 
Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost aktuální denní kurz vyhlášený ČNB. Finanční majetek, pohledávky a závazky v cizí měně 
jsou k datu rozvahy přepočteny kurzem platným k 31.12. vyhlášeným ČNB. V roce 2011 a 2012 nebylo v cizích měnách účtováno.
Opravné položky
Společnost tvoří zákonné a účetní opravné položky k pohledávkám na základě inventarizace pohledávek. V roce 2012 byly vytvořeny opravné položky 
k pohledávkám ve výši 201 tis. Kč, zákonné ve výši 167 tis. Kč a účetní ve výši 34 tis. Kč. Zúčtovány byly opravné položky v celkové výši 437 tis. 
Kč, z toho zákonné ve výši 26 tis. Kč a účetní ve výši 411 tis. Kč. V roce 2011 byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám ve výši 1.049 tis. Kč, 
zákonné ve výši 156 tis. Kč a účetní ve výši 893 tis. Kč. Zúčtovány byly opravné položky v celkové výši 201 tis. Kč, z toho zákonné ve výši 83 tis. Kč 
a účetní ve výši 118 tis. Kč. V roce 2010 byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám ve výši 288 tis. Kč, zákonné ve výši 103 tis. Kč a účetní ve 
výši 185 tis. Kč. Zúčtovány byly účetní opravné položky k pohledávkám v celkové výši 172 tis. Kč. 

Zůstatek k 1.1.                                                                    Zůstatek k 31.12.
Opravné položky k pohledávkám 2010 2011 2012 2010 2011 2012

  zákonné  57 160 233 160 233 374
  účetní 736 749 1524 749 1524 1147

Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze

Majetek v pořizovací ceně                                                                  2010                                                 2011                                             2012
od 501 do 19.999 Kč                                                                       8457                                                 8565                                             8832

Ostatní rezervy 
Společnost vytvořila v roce 2010 rezervu na sociální a zdravotní pojištění z ročních odměn ve výši 79 tis. Kč. V roce 2011 byla tato rezerva 
zúčtována a nově byla vytvořena rezerva na sociální a zdravotní pojištění z ročních odměn ve výši 95 tis. Kč. V roce 2012 byla tato rezerva 
zúčtována a nově byla vytvořena rezerva na roční odměny managementu a na sociální a zdravotní pojištění z ročních odměn ve výši 235 tis. Kč. 
Stav rezerv k 31.12.2012 je 235 tis. Kč. 
Leasing 
V roce 2011 a 2012 nebyl pořízen majetek formou finančního leasingu. 

Závazky k institucím sociálního a zdravotního pojištění, státní daňové závazky, ostatní závazky a závazky po splatnosti
Společnost neměla k 31.12.2012 žádné splatné závazky na zákonném sociálním a zdravotním pojištění, ani splatné daňové nedoplatky. 
Všechny závazky zákonného sociálního a zdravotního pojištění, jakož i daňové závazky, vykázané k datu roční účetní závěrky v krátkodobých 
závazcích, byly splatné v lednu 2013, kdy také došlo k jejich úhradě.
Společnost vykazuje k datu roční závěrky závazky z obchodního styku po splatnosti v celkové výši 58 tis. Kč.
Dlouhodobé pohledávky a závazky
Společnost vykazuje v aktivech rozvahy dlouhodobé pohledávky ve výši 453 tis. Kč, v roce 2011 ve výši 617 tis. Kč. Jedná se o pozastávky 
poskytnuté odběratelům po dobu záruční lhůty, zejména u zakázek za služby stavební činnosti. V pasivech rozvahy jsou dlouhodobé závazky z 
obchodních vztahů v částce 15 tis. Kč. Jsou to přijaté pozastávky v platbách dodavatelům rovněž po dobu záruční lhůty převzatých stavebních 
zakázek.
Dlouhodobé bankovní úvěry 
Dlouhodobý úvěr u Komerční banky a.s., pobočky Frýdek-Místek, zřízený v roce 2007, byl splácen dohodnutými měsíčními splátkami ve výši 
121 tis. Kč. Za rok 2011 bylo splaceno celkem 1.452 tis. Kč. V roce 2012 bylo splaceno 587 tis. Kč, v květnu 2012 byl úvěr zcela splacen. 
Pravidelnost splátek byla zajištěna krycí blankosměnkou dle smlouvy o zajištění č. 10000106518.
Dlouhodobý úvěr u Československé obchodní banky, a.s., pobočky Frýdek-Místek, otevřený v roce 2005, byl v roce 2011 splácen pravidelnými 
měsíčními splátkami ve výši 133.300,- Kč. Za rok 2011 bylo splaceno celkem 535 tis. Kč. Úvěr byl v roce 2011 splacen. Úvěr byl zajištěn 
zástavním právem k pohledávkám a blankosměnkou, dle samostatných smluv uzavřených s bankou.
Dlouhodobý úvěr u České spořitelny, a.s., komerční centrum Ostrava, zřízený v roce 2009, byl od srpna roku 2009 splácen pravidelnými měsíč-
ními splátkami ve výši 87 tis. Kč. Za rok 2011 i 2012 bylo splaceno celkem 1.044 tis. Kč, nesplacená výše zůstatku k 31.12.2012 činí 433 
tis. Kč. Úvěr je zajištěn zástavním právem k pohledávkám z vkladů na účet, který je veden bankou pro společnost, a blankosměnkou vlastní, dle 
samostatných smluv uzavřených s bankou.
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        celkem        z toho řídících zaměstnanců
   2010 2011 2012 2010 2011 2012
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 162 160 154 4 4 4
Mzdové náklady 46273 46046 45158 2906 3068 2956
Odměny členům orgánů společnosti 1164 1164 1136 132 132 132
Náklady na sociální zabezpečení 15833 15611 15771 1058 1099 1092
Sociální náklady 2126 1989 1880 138 111 105
Osobní náklady celkem 65396 64810 63945 4234 4414 4285

Členové statutárních orgánů společnosti neobdrželi v roce 2012 ani v roce 2011 žádné půjčky, záruky, zálohy či další výhody a nevlastní žádné 
akcie společnosti, společnost neposkytla v roce 2012 ani v roce 2011 plnění bývalým členům orgánů společnosti. 
V roce 2012 byla poskytnuta peněžitá a naturální plnění stávajícím členům orgánů společnosti v celkové výši 200 tis. Kč, z toho členům řídících 
orgánů ve výši 74 tis. Kč (v tom důchodové pojištění 12 tis. Kč, bezplatné užívání osobního automobilu 62 tis. Kč), dozorčích orgánů ve výši 126 
tis. Kč (v tom důchodové pojištění 15 tis. Kč, bezplatné užívání osobního automobilu 111 tis. Kč).
V roce 2011 byla poskytnuta peněžitá a naturální plnění stávajícím členům orgánů společnosti v celkové výši 177 tis. Kč, z toho členům řídících 
orgánů ve výši 74 tis. Kč (v tom důchodové pojištění 12 tis. Kč, bezplatné užívání osobního automobilu 62 tis. Kč), dozorčích orgánů ve výši 103 
tis. Kč (v tom důchodové pojištění 15 tis. Kč, bezplatné užívání osobního automobilu 88 tis. Kč).
V roce 2010 byla poskytnuta peněžitá a naturální plnění stávajícím členům orgánů společnosti v celkové výši 117 tis. Kč, z toho členům řídících 
orgánů ve výši 74 tis. Kč (v tom důchodové pojištění 12 tis. Kč, bezplatné užívání osobního automobilu 62 tis. Kč), dozorčích orgánů ve výši 43 
tis. Kč (v tom důchodové pojištění 15 tis. Kč, bezplatné užívání osobního automobilu 28 tis. Kč).

Ostatní údaje 
Společnost nemá závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze. 
Společnost neměla v letech 2010 až 2012 žádné výdaje na vědu a výzkum.
Dle rozhodnutí valné hromady byl v roce 2010 z výsledku hospodaření za rok 2009, po povinném přídělu do rezervního fondu, vyplacen akcionáři 
společnosti podíl na zisku v celkové výši 1.250 tis. Kč. Dle rozhodnutí valné hromady byl v roce 2011 z výsledku hospodaření za rok 2010, po 
povinném přídělu do rezervního fondu, vyplacen akcionáři společnosti podíl na zisku v celkové výši 1.470 tis. Kč. Dle rozhodnutí valné hromady 
byl v roce 2012 výsledek hospodaření za rok 2011 rozdělen, po povinném přídělu do rezervního fondu ve výši 78 tis. Kč a sociálního fondu ve 
výši 90 tis. Kč, do nerozděleného zisku minulých let ve výši 1.393 tis. Kč.

V průběhu roku 2010 obdržela společnost dotace od úřadu práce k úhradě provozních nákladů, souvisejících 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 2010. 
Celková výše takto přijatých dotací, zaúčtovaných ve prospěch provozního hospodářského výsledku, činila 367 tis. Kč. V průběhu roku 2011 
obdržela společnost dotace od úřadu práce k úhradě provozních nákladů, souvisejících 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 2011. Celková výše takto přijatých 
dotací, zaúčtovaných ve prospěch provozního hospodářského výsledku, činila 273 tis. Kč. V průběhu roku 2012 společnost neobdržela žádnou 
dotaci od úřadu práce k úhradě provozních nákladů souvisejících se zřízením pracovních míst na veřejně prospěšné práce.
Dále byla společnosti v průběhu roku 2010 přiznána dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na realizaci projektu „Zvýšení konkuren-
ceschopnosti společnosti TS a.s. a adaptability jejích zaměstnanců“ v celkové maximální výši 4.724 tis. Kč. Realizace projektu byla zahájena 
01.06.2010, datum ukončení realizace projektu byl 31.03.2012. V roce 2012 dosud společnost obdržela 1.639 tis. Kč, v roce 2011 obdržela 
812 tis. Kč. Celkem za rok 2010, 2011 a 2012 společnost obdržela 4.341 tis. Kč.
Nejsou evidovány závazky z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva, kromě výše uvedených. 
Společnost není součástí konsolidačního celku a neuzavřela ovládací smlouvu.
Společnost nemá žádnou organizační složku podniku v zahraničí. 
Společnost nevlastní investiční majetkové cenné papíry a majetkové účasti.
V roce 2012 vynaložila společnost, dle smlouvy s auditorskou společností o službách spojených s povinným auditem účetní závěrky, náklady v 
celkové výši 69 tis. Kč.
V roce 2011 vynaložila společnost, dle smlouvy s auditorskou společností o službách spojených s povinným auditem účetní závěrky, náklady v 
celkové výši 65 tis. Kč.
V roce 2010 vynaložila společnost, dle smlouvy s auditorskou společností o službách spojených s povinným auditem účetní závěrky, náklady v 
celkové výši 62 tis. Kč.

Zaměstnanci společnosti, osobní náklady
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Události po datu účetní závěrky 
V období od 31. 12. 2012 do data ukončení prací na účetní závěrce za účetní období roku 2012 je zpracováván projekt přeměny společnosti 
rozdělení odštěpením sloučením. Záměrem projektu je převedení činnosti provozování autocampu Olešná ze společnosti TS a.s. do společnosti 
Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., a to rozdělení odštěpením části TS a.s. (střediska Olešná) a sloučením odštěpené části TS a.s. do společnosti 
Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. k rozhodnému dni 1.1.2013 a přenesení  hospodářské správy části majetku a místních komunikací na společnost 
TS a.s. Vyčleněná část obchodního jmění společnosti TS a.s. (středisko Olešná), která podle tohoto projektu přejde na nástupnickou společnost 
Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. je v účetní netto hodnotě 3.630 tis. Kč.
Nejsou známy žádné okolnosti, které by mohly vést ke zpochybnění předpokladu nepřetržitého trvání společnosti.

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (v tis. Kč)
  2010 2011 2012
Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 81 822 81 822 81 822
Počáteční zůstatek 81 822 81 822 81 822
Zvýšení 0  0 0 
Snížení 0 0 0
Konečný zůstatek 81 822 81 822 81 822
Základní kapitál nezapsaný 0 0 0
Počáteční zůstatek 0 0 0
Zvýšení 0 0 0
Snížení 0 0 0
Konečný zůstatek 0 0 0
A. ± B. včetně účtu 252 81 822 81 822 81 822
Počáteční zůstatek A. ± B. 81 822 81 822 81 822
Počáteční zůstatek vlastních akcií a vlastních obchodních podílů 0 0 0
Změna stavu účtu 252 0 0 0
Konečný zůstatek účtu 252 0 0 0
Konečný zůstatek A. ± B. 81 822 81 822 81 822
Emisní ážio 0 0 0
Počáteční zůstatek 0 0 0
Zvýšení 0 0 0
Snížení 0 0 0
Konečný zůstatek 0 0 0
Rezervní fondy 1 561 1 692 1 770
Počáteční zůstatek 1 481 1 561 1 692
Zvýšení 80 131 78
Snížení 0 0 0
Konečný zůstatek 1 561 1 692 1 770
Ostatní fondy ze zisku 161 188 188
Počáteční zůstatek 71 161 188
Zvýšení 210 120 90
Snížení 120 93 90
Konečný zůstatek 161 188 188
Kapitálové fondy 185 185 185
Počáteční zůstatek 185 185 185
Zvýšení 0 0 0
Snížení 0 0 0
Konečný zůstatek 185 185 185
Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření 0 0 0
Počáteční zůstatek 0 0 0
Zvýšení 0 0 0
Snížení 0 0 0
Konečný zůstatek 0 0 0
Zisk účetních období (úč. 428 + zůstatek na str. D úč. 431) 21 018 21 902 23 295
Počáteční zůstatek 21 017 21 018 21 902
Zvýšení 1 884 1 393
Snížení 0 0 0
Konečný zůstatek 21 018 21 902 23 295
Ztráta účetních období (úč. 429 + zůstatek na str. MD úč. 431) 0 0 0
Počáteční zůstatek 0 0 0
Zvýšení 0 0 0
Snížení 0 0 0
Konečný zůstatek 0 0 0
Zisk / ztráta za účetní období po zdanění 2 606 1 561 4 581
Vlastní kapitál 107 353 107 350 111 841



PROVOZ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU A OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A MEZI 
PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2012 

Ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 66a v platném znění, se vztahuje na vztahy mezi společností TS a.s. a Statutárním městem 
Frýdek-Místek a na vztahy mezi společností TS a.s. a právními subjekty, jejichž zřizovatelem je Statutární město Frýdek-Místek, nebo ve kterých je Statutární 
město Frýdek-Místek společníkem nebo většinovým akcionářem.

Osoba ovládaná:
TS a.s., IČ: 60793716, 17. listopadu 910, 738 02 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.

Osoba ovládající:
Statutární město Frýdek-Místek, IČ: 00296643, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, je jediným akcionářem společnosti TS a.s. a splňuje znaky ovládající 
osoby ve smyslu ustanovení § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. 

Propojené osoby:
DISTEP a.s.
Frýdecká skládka, a.s.
Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.
Národní dům Frýdek-Místek „příspěvková organizace“
BESKYDSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace
Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Hospic Frýdek - Místek, p.o.
Mateřská škola Frýdek-Místek, Anenská 656, příspěvková organizace
Mateřská škola Frýdek-Místek, Josefa Myslivečka 1883
Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570
Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254
Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555
Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562
Základní škola Frýdek-Místek, Komenského 402
Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek - Místek, tř. T. G. Masaryka 454
Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109
ŽIRAFA-Integrované centrum Frýdek-Místek, přís. organizace

Uvedeny jsou pouze propojené osoby, se kterými byly realizovány v roce 2012 obchodní vztahy.

A.VZTAHY MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU 
V účetním období roku 2012 byly mezi ovládající a ovládanou osobou uzavřeny tyto odběratelsko-dodavatelské smlouvy:

Smlouvy, ve kterých ovládaná osoba vystupuje jako dodavatel:
Smlouva č. 54/900/2012 – Smlouva o dílo – Oprava místních komunikací v Lískovci
Smlouva č. 95/100/2012 – Smlouva o dílo – Nové dětské hřiště na sídlišti Spořilov, ul. Spořilov
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Smlouva č. 100/400/2012 – Smlouva o dílo č. S/0363/2012/IO – Propojovací komunikace El. Krásnohorské – Lubojackého v k. ú. Frýdek + Dodatek č. 1
Smlouva č.115/200/2012 – Smlouva o dílo – Údržba neveřejné zeleně
Smlouva č. 123/400/2012 – Smlouva o dílo č. DaSH/14/2012 – oprava odvodnění u domu č. p. 3557 na ul. Lubojackého
Smlouva č. 130/400/2012 – Smlouva o dílo – Úprava stanovišť kontejnerů ve Frýdku-Místku
Smlouva č. 144/900/2012 – Smlouva o provádění technických, údržbových, stavebních a jiných prací a o zhotovování staveb
Smlouva č. 147/400/2012 – Smlouva o dílo – Oprava komunikace – Zátiší, k. ú. Frýdek
Smlouva č. 148/400/2012 – Smlouva o dílo – Oprava komunikace – ul. Pod Štandlem, k. ú. Místek
Smlouva č. 153/400/2012 – Smlouva o dílo – Oprava komunikace – Vršavec k. ú. Frýdek
Smlouva č. 157/400/2012 – Smlouva o dílo – na Úpravu lyžařských tras kolem Olešné a podél Ostravice
Dodatek č. 5 ke Smlouvě č. 22/1998 – Smlouva o nájmu
Dodatek č. 4 ke Smlouvě č. 157/400/2006 – Smlouva o nájmu
Dodatek č. 6 ke Smlouvě č. 159/400/2004 – Smlouva o dílo – zimní údržba místních komunikací města Frýdek-Místek

Smlouvy, ve kterých ovládaná osoba vystupuje jako odběratel:
Smlouva č. 58/900/2012 – Smlouva o reklamě
Smlouva č. 81/600/2012 – Smlouva o nájmu nebytových prostor a poskytování služeb
Smlouva č. 128/100/2012 – Smlouva o nájmu pozemků a částí pozemků
Dodatek č. 5 ke Smlouvě č. 10/100/2004 – Smlouva o nájmu
Dodatek č. 14 ke Smlouvě č. 47/100/2007 – Smlouva o nájmu pozemků a částí pozemků
Dodatek č. 5 ke Smlouvě č. 80/200/2008 – Smlouva o nájmu
Dodatek č. 8 ke Smlouvě č. 104/200/2007 – Smlouva o nájmu
Dodatek č. 7 ke Smlouvě č. 12/98 – Smlouva o nájmu pozemků a částí pozemků

U veškerých smluv uzavřených mezi ovládající a ovládanou osobou bylo poskytnuto patřičné plnění a druhá strana poskytla protiplnění ve formě úhrady za 
ceny sjednané tak, jako by byly sjednávány mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek.

Mezi ovládající a ovládanou osobou byly v roce 2012 uzavřeny tyto ostatní smlouvy:

Smlouva č. 22/900/2012 – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni
Smlouva č. 82/600/2012 – Smlouva o výpůjčce
Smlouva č. 121/600/2012 – Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání + Dodatek č. 1
Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 17/600/2009 – Smlouva mandátní 

V souladu s politikou QMS, EMS, OHSAS a hlavními cíli společnosti v roce 2012 vysadila společnost na veřejných prostranstvích města Frýdku-Místku vlastním 
nákladem 20 ks stromů. 

Jiné právní úkony učiněné v zájmu ovládané nebo ovládající osoby nebyly v průběhu účetního období roku 2012 uskutečněny. 
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B.VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 
Ovládaná osoba uzavřela s ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, tj. s dceřinými společnostmi zřízenými nebo založenými Statutárním 
městem Frýdek Místek a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi v účetním období roku 2012 tyto smlouvy:

HOSPIC Frýdek-Místek, p. o. – obdarovaný – Smlouva č. 32/900/2012 – Smlouva o poskytnutí daru
HOSPIC Frýdek-Místek, p. o. – odběratel – Smlouva č. 88/200/2012 – Smlouva o dílo – provádění komplexní péče o zeleň v areálu organizace Hospic 
Frýdek-Místek, p.o.
Národní dům Frýdek-Místek „příspěvková organizace“ – poskytovatel – Smlouva č. 57/900/2012 – Smlouva o reklamě
BESKYDSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace – poskytovatel – Smlouva č. 059/900/2012 – Smlouva o reklamě
Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 – poskytovatel – Smlouva č.158/900/2012 – Smlouva o poskytnutí reklamy
DISTEP a.s. – Dodatek č. 201301 ke Smlouvě č. 216/100/2005 – Smlouva o dodávce tepelné energie, dohoda o dodávkách tepelné energie mimo topné 
období

Ceny při uzavírání smluv mezi propojenými osobami byly sjednané tak, jako by byly sjednávány mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za 
stejných nebo obdobných podmínek.
 
Představenstvo akciové společnosti TS prohlašuje, že všechny výše uvedené smlouvy byly uzavřeny za běžných podmínek, v cenách obvyklých, a 
tedy žádné straně nevznikla jakákoliv újma.

Ve Frýdku-Místku 20.02.2013

   
 Miroslav Slezák
 předseda představenstva



2012v ý r o č n í      z p r á v a26



2012v ý r o č n í      z p r á v a 27



2012v ý r o č n í      z p r á v a28



2012v ý r o č n í      z p r á v a

Zpráva dozorčí rady TS a.s. k účetní závěrce, rozdělení zisku,
zprávě podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku a 

výroční zprávě za rok 2012
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