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 Je předkládána Výroční zpráva společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. za 
rok 2016. Společnost má za sebou další úspěšný rok, ve kterém usilovala o maximální 
naplnění požadavků Města Jindřichův Hradec, obyvatel Jindřichova Hradce a místních 
částí. Při své činnosti se nám podařilo získat další nové zákazníky a rozšířili jsme nabídku 
služeb a prací. V průběhu celého roku byl kladen důraz na dodržování kvality služeb a 
prací, na zvýšení produktivity práce a důsledně byly sledovány náklady s cílem dosažení 
růstu tržeb.  

 

          V tomto roce bylo významným krokem společnosti převzetí části činnosti  
odpadového hospodářství – svoz odpadkových košů ve městě Jindřichův Hradec a 
místních částech a zajištění provozu sběrného dvora v ulici Ruských legií v Jindřichově 
Hradci. 
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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:              Jiráskovo předměstí 1007/III, 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 
 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 3 

 

   

statutární orgán:                            Ing. Stanislav Mrvka – jednatel 
                                                         Ing. Ivo Ježek – jednatel 
       
dozorčí rada:                                   Aleš Müller - předseda 
                                                         Mgr. Radek Hrubý 
                                                         Zdeňka Klímová 
                                                         Mgr. Barbora Pešková 
                                                         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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- kvalita - 

- neustálé 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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     Důležitým krokem v roce 2017 bude zajištění provozu nově vzniklého 
sběrného dvora v Jindřichově Hradci v lokalitě Na Hliněnce. Dále rozšíření 
hospodaření na 160 ha lesů v k.ú. Radouňka, D.Radouň a Jindřichův Hradec. 

 

     
     V oblasti výzkumu a vývoje společnost nevyvíjí žádné aktivity. 
 

 
     V oblasti životního prostředí společnost spolupracuje se společnostmi ČECH – 
ODPADY, s.r.o. a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.. 
 

 
     Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí. 
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Společnost Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. měla k 31. 12. 2016    116 zaměstnanců. 
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 středisko ekonomicko - organizační 

- hrabání listí a trávy 

- výsadba stromů, keřů a květin (+pěstební péče) 

- štěpkování dřevní hmoty 
 
- údržba dětských hřišt v Jindřichově Hradci +  
 

 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, zpracování vývratů 

- odstraňování nežádoucích porostů 

- správa, údržba a opravy komunikací 

- správa městských bytů 

- výsadba stromů, keřů a květin (+ pěstební péče) 

- vodorovné dopravní značení 

- komplexní zajištění účetnictví a personální agendy 

- veřejné zakázky 

- zpracovávání dotazníků a výkazů pro ČSÚ 

- organizování a zajištění trhů 

- zajištění povolení kácení dřevin mimo les 
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- štěpkování dřevní hmoty 

- údržba dětských hřišť a instalace nových prvků 

 
středisko odpadového hospodářství 

- svoz odpadkových košů 

- opravy, výměny a instalace odpadkových košů 

- likvidace „černých“ skládek 

- ruční sběr drobného odpadu na veřejném prostranství 

- zajištění provozu sběrného dvora odpadů v J. Hradci v ulici Ruských legií 

- zajištění veřejně prospěšných prací 

- správa webových stránek společnosti 

 
   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) 

- zajištění administrativy kompostárny 

- kontrola a revize dětských hřišť 

- správa a údržba parkovacích automatů 
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  středisko Lesy 

- správa městských lesů o rozloze cca 405 ha – pěstební a těžební činnost 

 

   středisko SPK 

- provoz pohřební služby 

- správa krematoria  

- správa a údržba hřbitova v ulici Vídeňská a v ulici Václavská 

 

   středisko bazén + aquapark 

- provoz bazénu, saun a relaxačního centra 

- provoz venkovního aquaparku 

- provoz občerstvení 

- plavecká škola 

 

   středisko sportovišť 

-  správa a provoz městských sportovišť: 

– zimní stadion 

-  skatepark 

- sportovní hala 

- fotbalová hřiště (Vajgar a UMT Piketa) 

- parkoviště Jitřenka a v ulici Miřiovského 
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Název střediska Účetní název a označení Výsledek 

hospodaření 
Středisko ekonomicko-
organizační 

Správa - 99 811.973 

Středisko údržby Dílna - 01 7.474.395 

Středisko VO a MVE Veřejné služby WC - 12 -126.284 

 Veřejné osvětlení - 15 260.795 

 MVE - 29 219.288 

Středisko celkem  353.799 

Středisko Lesy  Lesy - 28 725.090 

Středisko SPK Správa krematoria a pohřebiště - 13 504.545 

Středisko bazén + aquapark Aquapark, bazén - 50 -6.821.169 

 Sauna - 51 152.811 

 Bufet a kiosek - 52 565.054 

 Restaurace bazén - 53 26.459 

 Plavecká škola - 54 2.626.542 

 Podnájmy bazén - 55 65.073 

Středisko celkem  -3.385.230 

Středisko sportovišť Sportovní hala – 60 -819.856 

 Zimní stadion - 61 -1.453.712 

 Stadion Vajgar – 62 -449.290 

 Hřiště Piketa – 63 1.476 

 Skatepark – 64 26.291 

 Rehabilitace Sportovní hala – 65 42.322 

 Bufet Sportovní hala – 66 14.220 

 Restaurace Zimní stadion - 67 223.070 

 Restaurace sport - 68 157.303 

 Městská plovárna – 69 -18.518 

 Parkoviště - 70 527.990 

Středisko celkem  -1.748.704 

Středisko odpadového 
hospodářství 

Sběrný dvůr - 2 -42.872 

   VÝSLEDKY CELKEM   4.692.996 
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Všechny rezervy ze zisku jsou tvořeny v souladu s ustanovením § 9 zák. č. 593/1992 

Sb. (zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů) a vnitřní 
směrnicí společnosti Služby město Jindřichův Hradec s.r.o. ze dne 1. 9. 2012. Současně je 
výše rezerv deponována na účtech vedených u Waldviertler Sparkasse Bank AG Jindřichův 
Hradec. 

 

středisko ekonomicko – organizační 

 
       Na toto středisko jsou účtovány veškeré náklady spojené s vedením firmy. Do 
výnosů tohoto střediska je účtována dotace na provoz sportovišť ve výši 5 mil. Kč. Dalšími 
menšími výnosy tohoto střediska jsou tržby z Farmářských trhů, Vánočních trhů a poutě 
„Porcinkule“. 

 

Středisko Výše rezerv tvořených v roce 
2016 

Stav rezervy k  
31. 12. 2016 

01 - Dílna 1.174.500,-Kč 2.349.000,-Kč 
13 – Správa pohřebiště a krematoria 587.500,-Kč 1.175.000,-Kč 
28 – Lesy (pěstební činnost) 1.000.000,-Kč 1.000.000,-Kč 
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středisko údržby 
 

 
 

      V roce 2016 došlo ke zkvalitnění a zajištění komplexnosti služeb, což se projevilo i 
na meziročním zvýšením zisku. Při zachování počtu pracovníků a mzdových nákladů, 
s využitím stávající techniky se podařilo navýšit tržby. Nezanedbatelnou položkou na 
vytváření zisku je i navýšení tržeb na úseku oprav komunikací.  Zároveň se na zvýšení zisku 
projevila úspora nákladů na opravách strojů, způsobená především menším využívání 
staré mechanizace, kterou plánujeme v budoucnosti vyřadit, popř. nahradit novou. Na 
středisko byl pořízen 1 kontejnerový nosič Man v hodnotě cca 2 mil. Kč, a vibrační deska 
a sada Infraset Basic pro opravy komunikací za cenu cca 240 tis Kč. Z důvodu zlepšení 
organizace provozu byla kompostárna dovybavena legobetonovými kostkami za cca 157 
tis. Kč. I z tohoto důvodu se podařil výsledek kompostárny udržet v minimální ztrátě jako 
v loňském roce.  

V roce 2017 plánujeme pokračovat v obnově vozového parku a to pořízením sekačky se 
sběrem, chodníkového komunálního nosiče se zametací nástavbou a malého nákladního 
vozidla do 3,5 t. 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 13 

 

 
středisko odpadového hospodářství 
 

 
 

    Středisko zahájilo svou činnost 1. prosince 2016. Jedná se především o svoz 
odpadkových košů, provoz sběrného dvora, ruční sběr drobného odpadu na veřejném 
prostranství a likvidace „černých skládek“. 

     Na středisko bylo pořízeno 1 ks vozidla Piaggio Quargo včetně nástavby pro svoz 
odpadkových košů v hodnotě 660 tis. Kč; dále bylo pořízeno 17 ks kontejnerů pro sběrný 
dvůr v hodnotě 780 tis. Kč.  

      Za toto období byla na středisku vykázána ztráta – 42.872 tis. Kč. 
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středisko VO a MVE 
 

 
 

      V tomto období došlo k vytvoření zisku na VO ve výši 260 tis. Kč. Výměna svítidel 
byla provedena v ulicích Dělnická, Jáchymova a na sídlišti Vajgar. Dále byl nakoupen 
materiál na obměnu 24 ks sadových světelných bodů na sídlištích Vajgar a Hvězdárna 
v Jindřichově Hradci, dále došlo k doplnění vánoční výzdoby za 400 tis. Kč.  

      Ve sledovaném období jsme na MVE utržili 556 tis. Kč. Náklady na provoz, opravy 
a údržbu a odpisy byly 337 tis. Kč. Zisk za sledované období byl 219 tis. Kč. 

       Veřejné WC jsou provozované na 3 místech – park, Stará radnice, parkoviště 
Jitřenka. Výsledek hospodaření skončil ve ztrátě stejně jako v minulých letech, přičemž 
byly provedeny pouze nutné opravy k zajištění provozu. 
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středisko lesy  
 

 
 

      V roce 2016 bylo na lesních pozemcích v majetku Města Jindřichova Hradce o 
rozloze 405 ha vytěženo celkem 2920,05 m3 dřeva. V celkovém množství vytěženého 
dřeva bylo 81,75 m3 listnáčů a 2838,30 m3 jehličnanů.  Zalesněno bylo 1,84 ha holin po 
mýtních těžbách. Probírky do 40 let byly provedeny na ploše 5,94 ha, prořezávky na 10,89 
ha. Lesní kultury ochráněny oplocením v délce 1140 m. Proti klikorohu borovému bylo 
chemicky ošetřeno 1,30 ha holin. Proti buřeni bylo mechanicky ochráněno 20,39 ha 
lesních kultur a chemicky proti okusu zvěří 9,51 ha. 
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středisko SPK 
 

 
 

      Toto středisko spravuje dva městské hřbitovy – Nový hřbitov na Jiráskově 
předměstí a hřbitov U Václava, provozujeme pohřební službu včetně obřadní síně a 
krematorium, které vykazuje pravidelný a významný zisk. Celkový počet rozloučení v roce 
2016 byl 309, což je o 63 méně než v roce předešlém. Počet kremací v tomto roce  byl 
773, což je oproti roku 2015 o 132 méně. V roce 2016 došlo, k realizaci dvou investičních 
akcí Města Jindřichův Hradec - stavba II. etapy kolumbária, čímž se rozšířil počet schránek 
na 192 a dále rekonstrukce a rozšíření parkoviště. Dále došlo k výměně plátna a kamery 
za velkoplošnou televizní obrazovku na přenos obrazu z obřadní síně, což umožňuje 
sledování obřadu většího počtu smutečních hostů.  

V tomto roce došlo také k vybudování tzv. společného hrobu v zadní části hřbitova 
u kostela Sv.Václava, čímž bylo odstraněno nevzhledné zákoutí. Rok 2016 lze považovat 
z ekonomického hlediska za úspěšný, i z hlediska zvyšování kulturnosti a piety areálů obou 
hřbitovů. 
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středisko bazén + aquapark 

 

 

      Pro Plavecký bazén a aquapark Jindřichův Hradec byl rok 2016 z pohledu 
ekonomiky historicky nejúspěšnější. V roce, kdy si krytý bazén připomněl 25 let od svého 
založení, se podařilo navázat na úspěšné hospodářské výsledky z roku 2015, a celkovou 
ztrátu bazénu včetně saun meziročně snížit ze 4,8 mil. Kč (rok 2015) na 3,4 mil. Kč.  

Výnosy za středisko Bazén a aquapark představovaly v roce 2016 celkem 12 milionů 
Kč a konkrétně tržby ze vstupného vzrostly z 9,4 mil. Kč na 10,4 mil. Kč. Celková ztráta 
tohoto hlavního střediska se tak snížila na 6,7 mil. Kč. Návštěvnost bazénů a saun za rok 
2016 činila 276 648 osob za rok (průměr 755 návštěvníků na den). 

Zisk střediska Plavecká škola se meziročně podařilo navýšit, a to z 2,14 mil. Kč na 
2,63 mil. Kč. Svůj hospodářský výsledek vylepšily rovněž sauna (zisk 152 tis. Kč) a také 
bufet včetně venkovního kiosku, který zaznamenal rekordní zisk 565 tis. Kč.   
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V roce 2016 byla v saunách zprovozněna nová infrasauna a proměnou prošla 
galerie pro návštěvníky, kde došlo ke zvýšení kapacity sezení a instalaci nových stolků. 
Z technického hlediska byla hlavní investicí výměna světelných těles ve 
sportovním bazénu 25 metrů a rovněž došlo k pořízení nového moderního navigátoru - 
čističe bazénu.  

I v roce 2016 připravil plavecký bazén ve vlastní režii řadu doprovodných akcí se 
zábavným programem. Úplnou novinkou, jež sklidila velký ohlas, byla letní recesistická 
akce Vánoce v aquparku. Bazén se stal tradičně dějištěm několik plaveckých závodů 
regionálního a republikového významu. Plavecká škola zorganizovala olympiádu pro žáky 
základních škol okresu J. Hradec a úspěšně pokračovala v nově založené tradici závodů 
pořádaných pro účastníky svých odpoledních kurzů. 

 

středisko sportovišť  
 

 
     V roce 2016 byla na zimním stadionu využívána ledová plocha k tréninkům a 
soutěžním utkáním klubu KLH Vajgar a Spolku ledního hokeje, hrála se podniková liga, 
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bruslily zde hobby teamy a veřejnost. Vznikl zde projekt výuky bruslení pro první stupeň 
základních škol, který zorganizovala a zajišťuje společnost Služby města Jindřichův Hradec 
s.r.o.. Dále pokračuje výuka bruslení mateřských škol s názvem „děti do pohybu“, tím byla 
využívána ledová plocha i v dopoledních hodinách.  

Ve sportovní hale se odehrávaly tréninky a soutěžní utkání v basketbalu, házené, 
florbalu. Hala byla též využívána základními školami k výuce tělesné výchovy. Připravuje 
se výměna střešní krytiny na celé hale a modernizace systému regulace vytápění haly a 
také výměna osvětlení v tréninkové tělocvičně.   

Hřiště UMT „Piketa“ je v zimních měsících využívané pro trénink FK J. Hradec a na 
soustředění klubů, jezdí sem i fotbalisté ze sousedního Rakouska. Hraje se zde každoročně 
fotbalový turnaj „E.ON cup“.  

Travnaté fotbalové hřiště - v loňském roce došlo k položení nového travnatého 
povrchu. Byla zde použita kombinace hybridního trávníku spolu s přírodním. Na novém 
povrchu trénují naplno fotbalisti. 

Atletické sektory – od dubna do konce října zde trénují oddíly atletů a triatlonu. 

Skatepark – toto sportoviště je v provozu téměř celoročně. 
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Zisk z předchozího účetního období nebyl předmětem rozdělení. Byl z něj financován 
nákup nových strojů a zařízení. 

 

Nerozdělený zisk:                                   4.692.996 Kč. 

 

O rozdělení zisku běžného účetního období bude rozhodnuto valnou hromadou – Rada 
města Jindřichův Hradec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 22 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 23 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 24 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 25 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 26 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 27 

 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 28 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 29 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 30 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 31 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 32 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 33 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 34 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 35 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 36 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 37 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 38 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 39 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 40 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 41 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 42 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 43 

 

 
 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 44 

 

 



  

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC S.R.O. 45 

 

 


