
  

 

                                                  Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. 

 

 

 

VVVÝÝÝRRROOOČČČNNNÍÍÍ   ZZZPPPRRRÁÁÁVVVAAA      

 

ssspppooollleeečččnnnooossstttiii   

SSSllluuužžžbbbyyy   mmměěěssstttaaa   JJJiiinnndddřřřiiiccchhhůůůvvv   HHHrrraaadddeeeccc   sss...rrr...ooo...   

zzzaaa   rrroookkk   222000111222   

IIIČČČ:::   222666000444333333333555   



  

 

                                                  Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Již nedílnou součástí života obyvatel ve městě Jindřichův Hradec a přilehlých místních částí se 

staly Služby města Jindřichův Hradec s.r.o.. Společnost vznikla v tomto roce sloučením 

společností Mihos, spol. s r.o. a Sportrelax JH s.r.o.. Nově vzniklá společnost vykonává 

především komunální a technické služby pro město Jindřichův Hradec a místní části - Buk, 

Děbolín, Dolní Radouň, Dolní Skrýchov, Horní Žďár, Matná, Otín, Políkno a Radouňka. Dále 

zajišťujeme správu městských lesů, pravidelnou údržbu parků, sadů, zahrad a ostatních zelených 

ploch, správu veřejného osvětlení a MVE i oprav a údržby městských komunikací, nově včetně 

zimní údržby na celém území města a výše uvedených místních částech, provozujeme pohřební 

službu a správu pohřebiště a krematoria, veřejné WC, správu parkovacích automatů, údržbu 

dětských hřišť a záchytné kotce. Široké portfolio prací a služeb se přirozeně rozrostlo i o služby 

firmám i běžným občanům. Krom výše uvedených služeb tak v našem městě provozujeme i 

farmářské a vánoční trhy a nově zajišťujeme provoz plaveckého bazénu, aqvaparku a městských 

sportovišť v Jindřichově Hradci. Soukromým subjektům a obyvatelům města nabízíme solidní 

ceny za dopravu, zahradnické, stavební, zámečnické, elektrikářské, úklidové a pomocné práce. 

Zkušení zaměstnanci, vedoucí středisek a vedení společnosti je zárukou kvalitně a efektivně 

odvedené práce. 
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Základní charakteristika společnosti 

Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. 
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích,  

oddíl C, vložka 10836 

IČ:      26043335 

DIČ:      CZ26043335 

sídlo společnosti:    9. května 1280/II, 377 01 Jindřichův Hradec 

právní forma společnosti:  společnost s ručením omezeným 

rozhodující předmět činnosti:       ▪ správa a údržba nemovitostí 

▪ poskytování technických služeb 

▪ specializovaný maloobchod 

▪ nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 

▪ poskytování technických služeb pro zemědělství a zahradnictví 

▪ lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti 

▪ přípravné práce pro stavby 

▪ specializované stavební činnosti 

▪ dokončovací stavební práce 

▪ technická činnost v dopravě 

▪ služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně 

hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 

▪ hostinská činnost 

▪ silniční motorová doprava nákladní: vnitrostátní provozovaná 

vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti mezinárodní provozovaná 

vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti 

▪ provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení 

sloužících regeneraci a rekondici 

▪ provozování krematoria 

▪ provozování pohřební služby 

▪ montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektr. zařízení 

▪ poskytování služeb pro osobní hygienu a služby související s péčí 

o vzhled osob 

▪  zemědělská výroba 
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statutární orgán:                           Ing. Stanislav Mrvka – jednatel 

                                                          Ing. Ivo Ježek – jednatel/ředitel    

       

dozorčí rada:                                  Mgr. Barbora Talknerová 

                                                          Zdeňka Klímová 

                                                          Ing. Lenka Marková 

                                                          Aleš Müller 

                                                          Vladimír Krampera 

 

společníci:                                       Město Jindřichův Hradec 

                                                          Jindřichův Hradec II, Klášterská 135, 

                                                          IČ: 00246875 

                                                          vklad :  3 700 000,- Kč 

                                                          obchodní podíl: 100 % 

základní kapitál:                           3 700 000,- Kč 
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Politika kvality a strategie společnosti 

kvalita:  

- soustavné zvyšování kvality odvedených prací a služeb 

- aplikace nových technologií pro dosažení vysoké kvality odvedených prací a služeb 

- trvale vzdělávat a motivovat zaměstnance jako tvůrce kvality prací a služeb 

 

bezpečnost a ochrana zdraví: 

- veškeré činnosti společnosti provádět s ohledem na bezpečnost a zdraví zaměstnanců,  

   veřejnosti a okolí 

- dodržovat legislativní požadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 

- zlepšovat pracovní prostředí a podmínky 

- informovat a motivovat zaměstnance k aktivnímu přístupu při ochraně zdraví a prevence  

   rizik 

 

ochrana životního prostředí: 

- v rámci ochrany životního prostředí a vlivu činnosti naší společnosti na životní prostředí  

  působit více než ukládají platné zákony a předpisy 

- aplikací moderních ekologických technologií a prostředků snižovat negativní dopad na  

  životní prostředí 

- vzdělávat a motivovat zaměstnance k ochraně životního prostředí 

 

strategie společnosti: 

- udržet a rozšiřovat činnosti pro město Jindřichův Hradec i ostatní odběratele 

- zvyšování výkonnosti a efektivity ve všech činnostech společnosti 

- neustále zavádět a zlepšovat progresivní metody řízení organizace 

- zajištění stabilního ročního obratu společnosti 
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Informace o skutečnostech, které nastaly po rozvahovém dni 

Ve společnosti nedošlo po rozvahovém dni k významným skutečnostem. 

 

Informace o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky 

V roce 2013 bude pokračovat příprava a následná realizace akce a projektu, jejímž cílem je 

přestěhovat společnost Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. do nové lokality v Jindřichově 

Hradci – Jiráskovo předměstí, přičemž dojde ke zlepšení podmínek skladování posypových a 

stavebních materiálů, parkování a celkového zázemí a vybavení společnosti. 

 

Informace o aktivech v oblasti výzkumu a vývoje 

V oblasti výzkumu a vývoje společnost nevyvíjí žádné aktivity. 

 

Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a 

pracovněprávních vztazích 

V oblasti životního prostředí společnost spolupracuje s firmou  ČECH – ODPADY, s.r.o.. 

Pracovně právní vztahy jsou stabilní, není předpoklad organizační změny. 

 

Informace o organizační složce v zahraničí 

Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí. 
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Organizační struktura společnosti 

 

      V tomto roce bylo významným krokem sloučení společností Mihos, spol. s r.o. a 

Sportrelax JH s.r.o., čímž vznikla společnost Služby města Jindřichův Hradec s.r.o., která 

v současné době má 96 stálých pracovníků.  
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Činnosti jednotlivých středisek 

  ekonomicko – organizační oddělení  

                                                                                                            

 

 

 

- hrabání listí a trávy 

středisko údržby  

- zimní údržba komunikací 

- úklid po zimní údržbě 

- blokové čištění komunikací dle harmonogramu 

- průběžné strojní a ruční čištění 

- ruční sběr odpadků na veřejném prostranství 

- sečení travnatých ploch 

- řez keřů 

- kácení stromů, ořezy, zpracovávání vývratů 

- odstraňování nežádoucích porostů 
 

- správa a údržba komunikací 

 

- komplexní zajištění účetnictví a personální agendy 

- organizace veřejné služby, VPP 

- veřejné zakázky 

- správa a údržba parkovacích automatů 

- zpracovávání dotazníků a výkazů pro ČSÚ 

- komplexní zajištění webových stránek společnosti 

- organizování a zajištění trhů a tržních míst 

- zajištění povolení kácení dřevin mimo les 
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- výsadba stromů, keřů a květin (+pěstební péče) 

- štěpkování dřevní hmoty 
 

- údržba dětských hřišt v Jindřichově Hradci + instalace nových prvků 

 

středisko VO a MVE   

- instalace, provoz a údržba veřejného osvětlení, údržba světelného signalizačního zařízení 

- provoz veřejných WC a záchytných kotců 

- provoz malé vodní elektrárny „Devět mlýnů“ 

- přebírání veřejného prostranství a místních komunikací po zvláštním užívání na území  

  města Jindřichův Hradec (vč. místních částí) 
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středisko lesy  

- správa městských lesů (cca 400 ha) - pěstební a těžební činnost 

středisko SPK  

- provoz pohřební služby, krematoria a hřbitova v Jindřichově Hradci 

 středisko bazén + aqvapark  

- správa a provoz bazénů, saun a venkovního aqvaparku 

 středisko sportovišť  

- správa a provoz městských sportovišť –zimní stadion, skatepark,  sportovní hala, fotbalová 

hřiště (Vajgar a UMT Piketa) 
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Výsledky dle středisek – rok 2012 

 

   Rezervy dle středisek 

 

středisko 01 – Dílna 

     Důvodem navýšení zisku na tomto středisku je především zvýšení tržeb z vlastní činnosti 

(na tomto se podílely především činnosti na úseku oprav komunikací a jejich údržby – zimní 

údržba – vozovky 92,5 km, chodníky 85,7 km) a dále zvýšení produktivity práce – došlo ke 

zvýšení průměrného počtu zaměstnanců při zachování stejných mzdových nákladů. Ve 

zvýšeném zisku se současně projevilo rozpuštění rezerv z minulých období. Dále na tomto 

středisku byl pořízen majetek celkové hodnotě 5 584 tis. Kč. Jednalo se o zakoupení 

nákladního automobilu s komunální hydraulikou a nástavbami zimní údržby, sypač pro 

stávající vozidlo Ladog, zametací vůz a sekačka. 

 

 

středisko 07 – Bazén a sportoviště 

    V tomto roce činí ztráta na tomto středisku 1 704 486,41,-Kč, přičemž se zvýšil počet 

návštěvníků.  Nižší tržby ze vstupného jsou dány tím, že po dobu cca 3 měsíců bylo vstupné  

Středisko Leden – prosinec 2012 

01 - Dílna 4 408 846,85 

07 - Bazén a sportoviště -1 704 486,41 

12 - WC -102 433,07 

13 - Krematorium 790 897,77 

15 - VO 562 135,18 

28 - Lesy 1 156 960,35 

29 - Elektrárna 218 550,10 

99 - Správa -2 143 187,71 

Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. - CELKEM 3 187 283,06 

Středisko Výše rezervy 

01 - Dílna 1 284 282,45 

07 - Bazén a sportoviště 265 354 

13 – Krematorium (kremační pec) 1 436 668 

28 - Lesy (pěstební činnost) 1 200 000 

29 - Elektrárna 512 400 
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poníženo 20% (cca 250 tis. Kč) z důvodu reklamační opravy relaxačního bazénu.  Provedeny 

byly tyto investice – kamerový systém, výměna UV lamp. Dále byly nakoupeny na sportovní 

halu židle a PC k časomíře v částce 60 tis. Kč a zároveň vzrostla cena plynu o 130 tis. Kč. 

 

středisko 12 – WC  

     Toto středisko je ve ztrátě stejně jako v minulých letech, přičemž byly provedeny pouze 

nutné opravy k zajištění provozu. 

 

středisko 13 – Krematorium  

     Tento úsek vykazuje pravidelný a významný zisk, avšak v tomto roce došlo k poklesu tržeb 

vlivem snížení počtu smutečních rozloučení v obřadní síni. Celkový počet rozloučení v roce 

2012 byl 297, což je o 40 méně než v roce 2011. Kremace bez obřadů v roce 2012 – 52, 

pokles o 5 obřadů oproti roku 2011. Zároveň došlo ke zvýšení obřadů sjednaných cizími 

pohřebními službami (2012 – 57, 2011 – 38). Kremace pro rok 2012 byly celkem 773. 

 

středisko 15 – VO 

     V tomto období došlo na tomto úseku k poměrně vysokému zisku i navýšení proti 

minulému období. Tržby za služby mimo rozpočet Města J. Hradec se ponížily. Investice na 

VO byly provedeny v lokalitách sídl. Pod Kasárny, ulice Jarošovská, obec Děbolín (přechod). 

 

středisko 28 – Lesy  

     V roce 2012 bylo v lesích v majetku Města Jindřichův Hradec vytěženo celkem 3775,69 

m3 dřeva. Pro srovnání v roce 2011 bylo vytěženo 2572,75 m3 dřeva. Konečná průměrná 

cena dřeva na OM za rok 2012 byla 1667,88,-Kč/m3 a celkem bylo takto zobchodováno 

2900,79 m3 dřeva. Konečná průměrná cena dřeva nastojato za rok 2012 byla 396,59,-Kč/m3 

a celkem bylo takto zobchodováno 874,90 m3 dřeva. Zalesněno bylo 2,48 ha holin po mýtní 

těžbě, prořezávky byly provedeny na 12,33 ha, probírky do 40 let na 21,11 ha a probírky 

nad 40 let na 3,90 ha lesních pozemcích. Oplocení proti zvěři bylo postaveno v délce 3320 

m. Lesní kultury byly ochráněny proti buřeni ožinem na 19,40 ha. Nově je hrazena funkce 

lesního hospodáře z prostředků společnosti. 

 

 

 

 

 



 

 

                                                  

středisko 29 – Elektrárna 

     Za elektřinu jsme ve sledovaném období tržili 536 tis. Kč

elektřiny). Na tomto středisku je vytvořena

určena na opravu pláště budovy, oplocení, okapového systému a lokální výspravy krytiny.

středisko 99 – Správa  

     Ztráta na tomto středisku je každoroční a je dána organizační strukturou společnosti. 

Příjem pro toto středisko je pouze mandátní smlouva, tradiční akce „Porcinkule“ a místní 

trhy. 

Podíl nákladů jednotlivých středisek

 

Podíl výnosů jednotlivých středisek
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jsme ve sledovaném období tržili 536 tis. Kč (vyrobeno bylo 201

Na tomto středisku je vytvořena rezerva v celkové výši 512

rčena na opravu pláště budovy, oplocení, okapového systému a lokální výspravy krytiny.

tráta na tomto středisku je každoroční a je dána organizační strukturou společnosti. 

Příjem pro toto středisko je pouze mandátní smlouva, tradiční akce „Porcinkule“ a místní 

Podíl nákladů jednotlivých středisek 

jednotlivých středisek 

Podíl nákladů jednotlivých 
středisek

Podíl výnosů jednotlivých 
středisek

Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. 

vyrobeno bylo 201 351 kWh 

celkové výši 512 400,-Kč, která je 

rčena na opravu pláště budovy, oplocení, okapového systému a lokální výspravy krytiny. 

tráta na tomto středisku je každoroční a je dána organizační strukturou společnosti. 

Příjem pro toto středisko je pouze mandátní smlouva, tradiční akce „Porcinkule“ a místní 

 

Podíl nákladů jednotlivých 
středisek

Podíl výnosů jednotlivých 
středisek
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Způsob rozdělení zisku z předcházejícího účetního období 

Zisk z předchozího účetního období nebyl předmětem rozdělení. Byl z něj financován nákup 

nových strojů. 

 

Návrh na rozdělení zisku běžného období 

Dotace rezervního fondu:    159 360,-Kč 

Nerozdělený zisk:                  3 027 923,06,-Kč 
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