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ÚVODNÍ SLOVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minulý rok 2018 pro TS byl opět velmi výraznou pracovní zkouškou, v návaznosti na rok 2017, nesporně co se 
týče hlavně opět zvýšeného nárůstu v objemu prací, nejenom v údržbě, v opravách spravované infrastruktury, 
ale i co se týče investičních akcí.  

Troufám si tvrdit, že nikdy v minulosti TS neplnily investiční akce v takovém rozsahu, tak jako v roce 2018.  V 
rámci investičních akcí jsme se důstojně zhostili a byli jsme hlavní dodavatelé na zakázce s konečnou asfaltovou 
úpravou na místní komunikaci na Kavrlík  (od kompostárny po začátek Kavrlíku) a v Dolních Dvorcích ( od 
křižovatky Pryčná do Dolních Dvorců).  TS jako hlavní zhotovitel realizoval rozšíření kapacitně nevyhovujícího 
úložiště bioodpadu v prostoru stávající kompostárny s konečnou asfaltovou úpravou vč. podkladových vrstev a 
opěrného betonového zdiva v obvodové části.  

Byli jsme hlavní dodavatelé i u dalších investičních akcí: 

- Cesta na Pranýř – pokládka nového vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, teplovodu  

- Výměna střešní krytiny na bytovém domě v č.p. 175  

- sanace základového zdiva u bytového domu č.p. 402 

- rekonstrukce vstupních schodišť u č.p. 381 a 382 

Ve velké míře jsme se opět zapojili do menších a středně velkých oprav u bytového a nebytového fondu, 
spolupracovali jsme na opravách vodárenského zařízení, hlavně v dodávkách a montážích kovových kompletů.   
Pro firmu EVK s.r.o. jsme opět prováděli opravy poruch na vodovodním a kanalizačním řadu. Na dětském hřišti 
jsme spolupracovali na výměně hlavního dětského prvku – tří věžové sestavy. Díky velkým změnám v přechodu 
na IDP (Integrovaná doprava plzeňského kraje) v oblasti linkové autobusové dopravy, jsme se museli vypořádat 
s přemírou nové administrativy ve správní agendě spojené i s navazujícími technickými problémy. Opět jsme se 
technicky i tento rok podíleli na zajištění kulturních, společenských a dalších akcí konajících se na Náměstí, na 
hřišti nad školou, Na Prádle atd. 

Náš plánovaný obrat z roku 2017 ve výši 16 mil Kč byl k 31.12. 2018 překročen o částku 5,1 mil. Kč na 21,1 mil. 
Kč! Je třeba zdůraznit a říci zcela otevřeně, že za tímto číslem hledejme především mnoho poctivé a účelově 
promítnuté práce ve všech oblastech naší činnosti. 

Věřím a jsem přesvědčen, že náš hlavní cíl, abychom udržovali naše město a jeho okolí stále čisté, krásné a 
rozvíjející, byl v roce 2018 opět naplněn.             

 

Jiří Bártík 

 



  

  

PROFIL SPOLEČNOSTI  

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI  

 

Obchodní jméno:   Technické služby Města Kašperské Hory s.r.o.  

Identifikační číslo:  61172839 

DIČ:     CZ61172839 

Bankovní spojení:   274049178/0300 

Sídlo společnosti:   Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory 

 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál:   100.000 Kč 

Společníci:   Město Kašperské Hory, 100% podíl 

Korespondenční adresa:    Dlouhá 95, 341 92 Kašperské Hory 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 5533. 

 

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ  

 

➢ Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

➢ Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

➢ Hostinská činnost 

➢ Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 

➢ Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňového evidence 

 

ZÁKLADNÍ AKTIVITY SPOLEČNOSTI  

               Správa, údržba, opravy („S“ „Ú“ „O“ ) 

➢ ( „S“ „Ú“ „O“)  Místní komunikace, veřejné plochy, mobiliář 

➢ ( „S“ „Ú“ „O“ ) Dětská hřiště 

➢ ( „S“ „Ú“ „O“ ) Veřejná zeleň, svoz bioodpadu 

➢ ( „S“ „Ú“ „O“ ) Bytový fond včetně nebytových prostor 

➢ ( „S“ „Ú“ „O“ ) Nebytový fond 

➢ ( „S“ „Ú“ „O“ ) Veřejné osvětlení 

➢ ( „S“ „Ú“ „O“ ) Parkoviště hradu Kašperk 

➢ ( „S“ „Ú“ „O“ ) Sportoviště  - sportovní hala, venkovní sportoviště 

➢ ( „S“ „Ú“ „O“ ) Komerční činnost pro ostatní subjekty 

➢ ( „O“ )             Vodárenská zařízení, vodovodní a kanalizační síť, ČOV, CZT  

➢ ( „S“ „Ú“ „O“ ) Autobusová doprava – linková a nepravidelná doprava 

 

 

 



  

  

ŘÍDÍCÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI 

VALNÁ HROMADA 

Od 01.01.2018 do 21.11.2018 

Jméno funkce 

Petr Málek starosta 

Jaroslav Chlada místostarosta 

Ing. Milan Bechyně radní 

Mgr. Zdeněk Svoboda radní 

Jan Voldřich Jan, DiS radní 

Od 22.11.2018 do 31.12.2018 

Jméno funkce 

Bohuslava Bernardová starosta 

Ing. Miroslav Mäntl místostarosta 

Mgr. Jaroslav Havel radní 

Ing. Hana Naušová radní 

Ing. Alena Balounová radní 

VEDENÍ SPOLEČNOSTI  

 

Jméno Funkce 

Jiří Bártík Jednatel společnosti 

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valná hromada

Vedoucí provozu

- údržba komunikací

- údržba zeleně

- údržba parkovacích automatů

- správa bytového a nebytového fondu

- údržby vozového parku  včetně autobusového vozového parku

Samostatný odborný 
referent, účetní

Odborný rferent 
provozu

Ekonom společnosti, 
účetní

Správce sportovišť a 
hostelu

- provoz sprortovní haly, 
venkovního sportoviště, 

hostel

Jednatel



  

  

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE, VEŘEJNÉ PLOCHY, MOBILIÁŘ  

Údržba a opravy komunikací a veřejných ploch 

➢ Běžný úklid komunikací ve městě a okolí 

➢ Příprava na asfaltaci, zaříznutí, vyčištění a asfaltace lokálních míst – Smetanova, Dlouhá, Šumavská, 

Besední, Vimperská, Nová, Žižkovo nám. + oprava prasklin ve vozovce asfaltovou emulzí Zlatá stezka, 

Dlouhá, Smetanova, Šumavská, Besední, Vimperská, Nová 

➢ Prořezávky kolem cest, opravy a zadělání výtluk, čištění žlabů 

➢ Zimní údržba komunikací a chodníků 

➢ Oprava propadlého chodníku u hotelu Kašperk a chodníkové dlažby u č.p. 170, instalace obrubníkové 

linie na usměrnění dešťové povrchové vody na křižovatce pod zdravotním střediskem, v ulici Krátká 

oprava obrubníků a zámkové dlažby, Zahrádkářů – příprava a zhotovení přejezdových příčných retarderů 

ze žulových kostek 

➢ Cesta ke hřbitovu – oprava skládaných kamenných zídek 

➢ Skládka na staré pile – terénní úpravy, oprava plotu 

➢ Prořezávky, vyřezávky, úpravy na turistických stezkách, projíždění běžeckých tras  

Městský mobiliář  

➢ Renovace, výroba a instalace nových laviček, košů, na Náměstí, cesta ke hřbitovu, dětské hřiště apod. 

➢ Opravy dopravního značení a umístění nových značek – Vimperská ul, Žlíbek, Na Cikánce, parkoviště 

hrad Kašperk, Náměstí, Baarova, Červená 

 

Parkovací automaty 

➢ Údržba, zajištění provozu a výběr parkovacích automatů pro Město Kašperské Hory 

 

Vánoční výzdoba  

➢ Instalace a demontáž vánoční výzdoby a její údržba  

Technické zajištění při akcích  

➢ Montáž a demontáž stanů, pivních setů, zajištění uzavírek silnic, úklid apod. při akcích pořádaných 
městem – Velikonoce, Den dětí, Den hudby, Kašperskohorská pouť, Oslavy města, rozsvícení vánočního 
stromu, Bezpečně nejen v Kašperských Horách. 

➢ Instalace a demontáž plátna pro letní kino 
 

Větší akce uskutečněné v roce 2018 v rámci místních komunikací a veřejných ploch 

➢ Kompostárna 630 m² - Oprava, úprava 60 % nevyhovujících ploch ve stávající kompostárně na Kavrlíku, 
zřízení nového zemního tělesa, podkladových vrstev, obrubníků a plotové zdi ze ztraceného bednění, 
finální asfaltové 2x vrstvy, nového oplocení včetně kompletní opravy vjezdových vrat 

➢ Místní komunikace na Kavrlík 850 bm (2670 m2) a Dolní Dvory 420 bm (1260 m2) - oprava komunikací 
včetně asfaltace – očištění stávajících povrchů, shrnutí nánosů z komunikace a krajnic, vyrovnání povrchů 
ŠD a asfaltovým recyklátem, zhotovení svodnic, zhotovení ložné asfaltové vrstvy v tl. 5 cm, mezistřiku a 
finální asfaltové obrusné vrstvy v tl. 4 cm, zhotovení nových krajnic ze štěrkodrtě, zalití pracovních spár 

➢  Opolenec – oprava MK na návsi včetně křížení 622 m2 – urovnání zbytku podkladových stávajících 
vrstev strojně a ručně se zhutněním, zhotovení drenážní průtokové vrstvy z D 32-63mm se zhutněním, 
rchní ŠD vrstvy se zaválcováním 

 



  

  

ÚDRŽBA ZELENĚ   

 

➢ Úklid listí, prořezávky a vyřezávky, mýcení stromoví, náletů a křovin u místních komunikací a cest, 

odstranění stromů po vichřici 

➢ pravidelný odvoz kontejnerů s bioodpadem a odvoz větví 

➢ výsadba a údržba květin na náměstí   

➢ Údržba hřbitova a jeho okolí   

Sekání zeleně v m² 

 

BYTOVÝ FOND   

Počet domů 14, počet bytových jednotek 180, počet nebytových prostor v bytových jednotkách 23. 

V roce 2018 probíhaly běžné opravy. Opravy a rekonstrukce většího rozsahu proběhly v bytových domech 384 – 
387 a to osazením nových poštovních schránek a pokládky nové dlažby. V čp. 360 došlo k opravě sociálního 
zařízení u dětské lékařky. V č.p. 99 došlo k opravě a odvětrání sklepních prostor.  

➢ Běžná údržba a opravy v bytech, společných prostorách 
➢ Zajištění revizí a další činnosti související s provozem domů 
➢ Kompletní správní agenda bytového fondu 
➢ Výmalby společných prostor – v DPS, 384–387, 402 

 

Větší akce uskutečněné v roce 2018 v rámci bytového fondu 

➢ č.p. 165 – kompletní rekonstrukce koupelny a WC s provedenými novými elektro a vodoinstalacemi 
➢ č.p. 165 - oprava a výměna svislé sdružené kanalizace z bytů ve sklepních prostorách, 
➢ Č. p. 160 – celková rekonstrukce bytu č. 6, z venkovní severozápadní části – zhotovení provětrávacího a 

odtokového žlabu   
➢ Č.p. 381-2 - rekonstrukce venkovních vstupních 2 schodišť   
➢ Č.p. 95 – rekonstrukce bytu včetně podlahy 
➢ Č.p. 175 - dům u hřbitova – rekonstrukce kamenné podezdívky a dřevěného oplocení, celková 

rekonstrukce střechy 
➢ Č.p. 402 - sanace a odvodnění základového  

 
 
 
 
 

Místo květen  červen    červenec    srpen  září  říjen  Počet 
sekání 
celkem  

celkem posekáno 
v m² 

hřbitov 6408 6408 6408     3 19224 

Kašperské Hory 76392 82748 64103 41009 17326 867 6 282445 

Červená 9208  9208 9208   3 27624 

Kavrlík  5728 3189    2 8917 

Tuškov   1456  1456 1456   3 4368 

Opolenec 4266   4266 4266    3 12798 

Žlíbek   908   908   2 1816 

Celkem  98638 94884 88630 56847 17326 867 22  357192 



  

  

NEBYTOVÝ FOND  

Správa nebytových prostor v majetku Města Kašperské Hory - Sokolovna, čp. 49, Základní škola, Základní 
umělecká škola a Mateřská škola, Kino, Radnice, Horský klub, čp. 95, stará tělocvična,  

V roce 2018 došlo u některých objektů k větším rekonstrukcím a opravám, které zajišťovaly Technické služby, ale 
také subdodavatelské firmy.  

➢ Správa budov, zajišťování větších oprav a rekonstrukcí 
➢ Kompletní správní agenda 

 

Větší akce uskutečněné v roce 2018 v rámci nebytového fondu 

 
➢ Č.p. 49 - rekonstrukce dílny, oprava střechy nad dílnami  
➢ Č.p. 95 – rekonstrukce kanceláří Statků ve spolupráci s místní firmou Pavel Marek, odvětrání základového 

zdiva, sanační omítky, nově elektroinstalace, drobné stavební dispoziční úpravy a výměna podlahovin za 
nové  

➢ Horský klub – oprava venkovních omítek, soklů a odvodnění z pororoštu  
➢ Kino - oprava a výměna podlahovin hlediště a jeviště, nátěr a montáž radiátorů, kompletní rekonstrukce 

podlahy v hledišti, nově osazení sedadel s ukotvením do podlahy, instalace a nátěr větracích mřížek 
podia, oprava a montáž koleček a nová instalace kulis a dveří, zhotovení okénka, vitríny, renovace 
vstupních dveří, zhotovení a montáž nájezdové venkovní rampy, rekonstrukce bezbariérového WC 

➢ Č.p. 156 - odstranění nefunkčního komínového (ventilačního) tělesa nad úrovní střechy a oprava střešní 
konstrukce 

➢ Č.p. 360 - havárie kanalizace v čekárně dětského lékaře 
➢ Besední kotelna – výroba ocelových prahů do kotelny a zazdění dveřního otvoru 
➢ MŠ – výroba a montáž vrat s elektrickým pohonem, oprava římsy 
➢ ZŠ – sanace a odvodnění základového zdiva u býv. skleníku, drobné opravy, výroba a instalace zábradlí 
➢ MěÚ – výroba a instalace 3 x replika historických mříží 

 

ČOV, KANALIZACE, VODOJEMY, VODOVOD, CZT  

 

➢ Běžné opravy, výkopové práce při poruše vody, opravy vodovodních poklopů 

➢ Na Prádle – rekonstrukce vodní pumpy, úprava terénu a oprava skruže a hydrantu 

➢ Řetenice vodojem – renovace omítek, nová výmalba, terénní úpravy, oprava oplocení, prodloužení 
ovládání s kloubovou úpravou vodovodních šoupat 

➢ Ždánov – výroba 4 ks ocelových dveří s provedením olištování v dobové úpravě s nýty, zajištění statiky 
vodojemu rámovou sepnutou ocelovou konstrukcí okolo obvodového zdiva, demontáž stávajícího ocel. 
mezistropu uvnitř vodojemu a odkyselovací stanice, instalace nových kovových nosníků, výroba a montáž 
nového mezistropu z ocelových rámů, vše žárově zinkováno, instalace nových pochozích kompozicových 
roštů, výroba a montáž zábradlí, poklopu a žebříku, vše také žárově zinkováno 

➢ Kotelna Besední – zhotovení revizních otvorů   
➢ ČOV Kašperské Hory – Intenzifikace, drobné stavební a zednické výpomoci, terénní úpravy 
➢ Poruchy vody – Besední, Řetenice, Nová, Dlouhá, Na Prádle, křižovatka Nová/Zahrádkářů, Cikánka – 

fotbalové hřiště, Červená, Klostermannova 
➢ Kanalizační přípojka – Sušická ulice, nově zbudovaná kanalizační přípojka k rodinnému objektu 

  

Větší akce 

➢ Odkanalizování lokality u výtopny – úprava komunikace, prořezávky, vyřezávky stromoví 

➢ Vysoká Myť - Oprava vodovodní přípojky, úprava prameniště – jímacího zařízení včetně zhotovení nového 

zastřešení  

 

 



  

  

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ  

➢ Smetanova ulice – běžná údržba, oprava a instalace nového oplocení, demontáž nefunkčních prvků a 

instalace nového prvku trojvěže, terénní úpravy   

➢ Hřiště u MŠ – pítko a mlžítko – provedení rýhy pro napojení, montáž přívodního vedení potrubí, podsyp 
a obsyp potrubí, zásyp rýhy, terénní úpravy, montáž pítka a mlžítka, úprava plochy u mlžítka a pítka ze 
zámkové dlažby a obsyp kulatým kačírkem, oprava pískoviště – nové plastové sedáky a nově písek do 
pískovišť, oprava plotu, oprava dětských prvků 
 

 

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  

➢ Pravidelná údržba, zajištění revizí 

➢ Zpracování pasportu na portálu Gobec 

➢ Dolní Dvory, Kaisrův Dvůr – přípravné práce a osazení nových sloupů 
➢ Konzultace ohledně výměny nových sloupů a 110 ks svítidel VO, dozor za správce při provádění a výměně 

nových svítidel, sloupů a výložníků      

PARKOVIŠTĚ HRADU KAŠPERK 

➢ Údržba plochy, vybírání parkovného, evidence poplatků 

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA  

➢ Kompletní servis a agenda pro pravidelnou a nepravidelnou autobusovou dopravu. V roce 2018 došlo 

v rámci pravidelné autobusové dopravy ke spoustě změn. Byly zavedeny Plzeňské karty, pořídil se nový 

strojek s novým programem, který umožňuje používat cestujícím Plzeňské karty, dopravce město 

Kašperské Hory bylo zařazeno do Integrované dopravy Plzeňska a začaly platit státní slevy pro vybrané 

skupiny cestujících.  

➢ V rámci pravidelné autobusové dopravy na linkách 435541 a 435550 bylo ujeto celkem 48 218 km a 

přepraveno 18 409 osob.  

➢ V rámci nepravidelné autobusové dopravy jsme vyřídili 72 objednávek a bylo ujeto celkem 4 453 km.  

➢ Oprava označníků autobusových zastávek ve směru Kašperské Hory, Červená, Radešov 

SPORTOVIŠTĚ A HOSTEL   

Sportovní hala 

➢ Celková správa objektu  

➢ Zajištění chodu a sportovních aktivit 

➢ Zajištění dovybavení  

➢ Celkové využití haly v roce 2018 činilo 823,5 hodiny 

➢ Zajišťování kroužků pro MŠ a ZŠ, cvičení pro veřejnost, turnajů 

Venkovní hřiště 

➢ Údržba a úprava povrchů, vytvoření ledové plochy pro veřejné bruslení 

Hostel 

➢ Celková správa objektu  

➢ Zajištění chodu hostelu 

➢ Návštěvnost v roce 2018–965 hostů 

 

 



  

  

AKCE V RÁMCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK  

Zázemí stezek – obnova, renovace a výměna dřevěných prvků, mobiliáře 

➢ Hamry – výroba a výměna dřevěného 6m kříže s ukotvením, výměna dřevěného zábradlí, výroba a nově 
osazení dřevěného přístřešku se stolkem a lavičkami, výroba a instalace směrových tabulí 
Železná Ruda – výroba a instalace dřevěných info tabulí se stříškou 
Dlouhá Ves – výroba a montáž laviček a dřevěné info tabule se stříškou 
Kašperské Hory – opravy a renovace stávajících info tabulí, demontáž stávajících info tabulí, výroba a 
instalace nových info tabulí se stříškou  

VĚTŠÍ AKCE V RÁMCI ZAKÁZEK PRO MĚSTO  

Cesta na Pranýř – zakázka v provedení technické infrastruktury 

➢ vodovodní řad v dl. 155 m vč. napojení a přípojek na hranici pozemků 
➢ dešťová a splašková kanalizace v dl. 155 m vč. napojení a přípojek na hranici pozemků 
➢ CZT (teplovod) teplovodní řad v dl. 155 m vč. napojení a přípojek na hranici pozemků 

Zakázka obsahovala: zemní práce strojně a ručně, pokládka technologie /potrubí, tvarovky, příslušející 

komponenty/ osazení šachet, uzávěrů, propojení, podsypy, obsypy, zhutněné zásypy, podkladní vrstvy 

pro provizorní pojezd vozidel.   

TECHNIKA 

➢ Citröen Jumper 

➢  Opel Vivaro  

➢ Bagr kolový JCB  3CX 

➢ Traktor CASE 

➢ Traktor Kioti 

➢ Multicar 

➢ 3 OA Citröen Berlingo 

 

MECHANIZACE 

➢ Válec Bomag 100 

➢ Vibrační pěch 

➢ Vibrační deska 

➢ Další drobnější mechanizace 

 

PROVÁDĚNÉ ČINNOSTI PRO PRÁVNICKÉ A FYZICKÉ OSOBY 

V roce 2018 byly prováděny práce pro ostatní subjekty a fyzické osoby v podobě zemních prací, přepravy, 

zapůjčení mechanizace apod.  

THP ČINNOSTI  

Technické služby zajišťují účetní evidenci pro firmu EVK Kašperské Hory a účetní evidenci pro bytový fond města 

Kašperské Hory. Dále zajišťují autobusovou přepravu včetně agendy. Do činnosti THP také patří veškerá agenda 

spojená s bytovým a nebytovým fondem, s přípravou rozpočtů, agenda spojená s evidencí a zajišťováním revizí 

ve všech objektech města Kašperské Hory, agenda veřejného osvětlení, zeleně apod. 



  

  

ZPRÁVA O ÚČETNÍCH METODÁCH 

Účetnictví společnosti a účetní závěrka jsou v souladu s platnými účetními předpisy, a to se zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb. a Českými účetními standardy pro podnikatele.  

Nakupované zásoby a dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek jsou oceňovány v pořizovacích cenách včetně 
vedlejších nákladů. 

Vlastní činností není žádný majetek pořízen. 

Majetek je odepisován v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o daních z příjmů, jsou používány daňové a 
účetní odpisy, nově pořízený majetek je odepisován rovnoměrně do výše pořizovací ceny. 

Opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti jsou tvořeny v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb., Zákon 
o rezervách. 

Opravné položky k dlouhodobému majetku, zásobám ani zboží nejsou tvořeny. 

PERSONÁLNÍ OBLAST  

V roce a během roku 2018 bylo zaměstnáno v pracovním poměru celkem 29 pracovníků (z toho 3 pracovníci na 

dobu určitou – v rámci sezónních prací a 3 pracovníci na zkrácený úvazek).   

Pracovníků na dohodu bylo zaměstnáno celkem 11 osob, z toho 7 osob sezónně. 

 

BEZPEČNOST A OCHRANA  ZDRAVÍ 

➢ V měsíci dubnu 2018 proběhlo povinné školení BOZP.  

➢ V roce 2018 nedošlo k žádným pracovním úrazům.  

 

ZAMĚSTNANCI  

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2018 činil 24 osob, z toho 8 žen.  

V dělnických profesích celkem 16 osob, v THP a ostatních nedělnických profesích celkem 8 osob.  

 

 

MZDOVÉ NÁKLADY  

V roce 2018 byly vyplaceny mzdy bez OON v celkové výši 6 397 tis. Kč, průměrný počet zaměstnanců činil 21 

osob. 

Jelikož naše společnost nemá závodní jídelnu a většina zaměstnanců vykonává práci v terénu, zabezpečujeme 

závodní stravování formou stravenek. 

Průměrná hrubá měsíční mzda na jednoho zaměstnance v roce 2018 činila 24.932 Kč. 

 



  

  

EKONOMICKÁ OBLAST  

Hospodářským výsledkem společnosti za rok 2018 je ztráta ve výši 269 tis. Kč. V roce 2017 vykázala společnost 

ztrátu ve výši 1.525 tis. Kč. 

Porovnání nákladů, výnosů a výsledku hospodaření v letech 2016 – 2018 (v tis. Kč): 

 2016 2017 2018 

Náklady 10 184 17 775 21 376 

Výnosy 10 751 16 250 21 107 

Výsledek hospodaření 567 -1 525 -269 

 

VÝNOSOVÁ OBLAST  

Činnost naší společnosti je rozdělena na 10 středisek, v rámci středisek ještě dále na 10 podstředisek.  

Podíl jednotlivých středisek na celkových výnosech je znázorněn v následující tabulce: 

Středisko tis. Kč % 

1 – Místní komunikace, veřejné plochy a dětská hřiště 5 711 27 

2 - Veřejná zeleň  1 963 9 

3 - Bytový fond 3 762 18 

4 – Nebytový fond 2 195 10 

5 - Veřejné osvětlení 312 2 

6 – Sportovní hala, venkovní sportoviště, hostel 1 989 9 

7 – Parkoviště u hradu Kašperk 812 4 

8 – Komerční činnost 3 299 16 

9 - Vodovod, kanalizace, ČOV, CZT 894 4 

10 – Autobusová doprava 170 1 

Celkem 21 107 100 
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Hlavní složky výnosů v letech 2016 – 2018 (v tis. Kč) 

Rok 2016  2017 2018  

Tržby z prodeje výrobků a služeb 9 209  14 773 19 849  

Dotace 1 432  1 465 1 258  

Ostatní 110  12 0  

Celkem 10 751  16 250 21 107  

 

NÁKLADOVÁ OBLAST  

Hlavní složky nákladů v letech 2016 – 2018 (v tis. Kč) 

Rok 2016 2017      2018  

Spotřeba materiálu 1 613 2 638 2 144   

Spotřeba PHM 280 455 452   

Spotřeba energie 232 506 404   

Služby 1 998 3 325 7 645   

Osobní náklady 5 241 9 461 9 416   

Pojištění 47 95 96   

Odpisy 571 1 253 1 171   

Ostatní náklady 202 42 48   

Celkem 10 184 17 775 21 376   

 

Členění významných položek služeb v letech 2016 – 2018 (v tis. Kč) 

Rok 2016 2017  2018 

Opravy a udržování 64 357  156 

Telefonní poplatky 12 40  45 

Nájemné 513 804  758 

Subdodavatelské služby 791 1 843  6 423 

Refundace mezd 386 0  0 

Ostatní služby 232 281  263 

Celkem 1 998 3 325   7 645  

 

 

 

 

 

 



  

  

VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE 

 

Ukazatel nákladovosti (v tis. Kč) 

Rok 2016   2016 2018 

Výnosy celkem 10 751   16 250 21 107 

Náklady celkem 10 184   17 775 21 376 

z toho: mzdy bez OON 3 877   6 998 6 397 

           energie 232   506 404 

           materiál  1 893   3 093 2 596 

Nákladovost 0,9473   1,0938 1,0127 

Materiálová náročnost 0,1761   0,1903 0,1230 

Mzdová náročnost 0,3606   0,4306 0,3031 

Energetická náročnost 0,0216   0,0311 0,0191 

 

Ukazatel produktivity  

Rok 2016  2017  2018 

Vlastní výkony, tržby za zboží (v tis. Kč) 9 209  14 773  19 849 

Průměrný počet zaměstnanců 20  23  21 

Produktivita z výkonů (v Kč) 38 371  53 525  78 766 

Ukazatel produktivity z výkonů vyjadřuje výkony v Kč, které vyprodukuje jeden pracovník v průměru za měsíc. 

 

Ukazatel platební schopnosti a struktury zdrojů (v tis. Kč)  

Rok 2016  2017  2018 

Oběžná aktiva 2 796  1 663  1 999 

Zásoby 29  148  122 

Krátkodobé závazky 5 702  5 914  1 030 

Celkové závazky 5 702  5 914  1 030 

Celková aktiva  6 305  4 983  4 216 

Vlastní kapitál 532  -993  3 099 

Pohotová likvidita 0,49  0,26  1,82 

Ukazatel zadluženosti 0,90  1,19  0,24 

Ukazatel samofinancování 0,08  -0,20  0,74 

Míra zadluženosti vl. kapitálu 10,72  -5,96  0,33 

Ukazatel pohotové likvidity vyjadřuje schopnost podniku hradit své krátkodobé závazky. Hodnotí vztah mezi 

oběžnými aktivy s vyloučením vlivu zásob, krátkodobými závazky a finančním majetkem. V roce 2018 vykazuje 

společnost na 1 Kč závazků 1,82 Kč finančního majetku a pohledávek. 



  

  

Zadluženost představuje podíl celkových závazků a aktiv ve sledovaných obdobích, meziročně klesla ze 119 % 

v roce 2017 na 24 % v roce 2018. Doplňujícím ukazatelem k ukazateli zadluženosti je ukazatel samofinancování, 

který vyjadřuje úroveň financování aktiv společnosti vlastním kapitálem. 

Míra zadluženosti vlastního kapitálu udává podíl celkového dluhu na 1 Kč vlastního kapitálu. 

 

STRUKTURA MAJETKU A KAPITÁLU 

Struktura majetku 

Celková hodnota aktiv k 31.12.2018 představuje 4 216 tis. Kč, což je o 767 tis. Kč méně než na konci předchozího 

roku, v procentech jde o meziroční pokles cca 18 %. 

Dlouhodobý majetek představuje 2 206 tis. Kč (52 % celkových aktiv). 

Oběžná aktiva dosáhla ke konci roku 2018 výše 1 999 tis. Kč, což představuje 47 % z celkových aktiv. Meziročně 

došlo k nárůstu cca o 17 %.  

V porovnání s předchozím rokem došlo k nárůstu krátkodobých pohledávek o 347 tis. Kč. 

 

 

 

Struktura kapitálu 

Rok 2016  2017 2018 

Základní kapitál 100  100 100 

Kapitálové fondy 0  0 4 361 

Fondy ze zisku 10  10 10 

Výsledek hospodaření minulých let -145  422           -1 103 

Výsledek hospodaření běžného období 567  -1 525 -269 

Závazky  5 702  5 914 1 030 

Časové rozlišení 71  62 87 

Pasiva celkem 6 305  4 983 4 216 
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PŘÍLOHY 

 



  

  

 

 



  

  

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 



  

  

 


