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      Je předkládána Výroční zpráva společnosti Služby města Jindřichův Hradec 

s.r.o. za rok 2017. Tento rok byl opět ekonomicky úspěšný. Snahou společnosti 

bylo maximální naplnění požadavků Města Jindřichův Hradec, obyvatel 

Jindřichova Hradce a místních částí. 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.  
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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:              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 
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▪ provozování krematoria 
▪ provozování pohřební služby 
▪ montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených     
elektrických zařízení 
▪ poskytování služeb pro osobní hygienu a služby 
související s péčí o vzhled osob 
▪  zemědělská výroba 
 

statutární orgán:                            Ing. Stanislav Mrvka – jednatel 
                                                         Ing. Ivo Ježek – jednatel 
       
dozorčí rada:                                  Aleš Müller - předseda 
                                                        Mgr. Radek Hrubý 
                                                        Zdeňka Klímová 
                                                        Mgr. Bc.Karel Holý 
                                                       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 - 

- 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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INFORMACE O PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI ČINNOSTI 

ÚČETNÍ JEDNOTKY 
 
     Důležitým krokem v roce 2017 bude zajištění provozu nově vzniklého 
sběrného dvora v Jindřichově Hradci v lokalitě Na Hliněnce.  

 
INFORMACE O AKTIVITÁCH 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 se společnostmi ČECH – 
ODPADY, s.r.o., AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a město Jindřichův 
Hradec. 
 

INFORMACE O ORGANIZAČNÍ SLOŽCE V ZAHRANIČÍ 

 
     Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí. 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 
 

Společnost Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. měla k 31. 12. 2017    119 
přepočtený počet zaměstnanců. 
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ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH STŘEDISEK 
 

 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, vodorovné dopravní značení 

- správa městských bytů 

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

- údržba dětských hřišť a instalace nových prvků 

- 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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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,  

  Na Cihelně 

- 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  

- provoz 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 

- BOZP 
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   středisko lesy 

- správa městských lesů o rozloze cca 565 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) 

- provoz parkoviště Jitřenka a v ulici Miřiovského 
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VÝSLEDKY DLE STŘEDISEK – ROK 2017 

 
Název střediska Účetní název a označení Výsledek 

hospodaření 
Středisko ekonomicko-
organizační 

Správa - 99 461.137 

Středisko údržby Dílna - 01 8.329.996 

Středisko VO a MVE Veřejné služby WC - 12 -240.120 

 Veřejné osvětlení - 15 79.602 

 MVE - 29 108.286 

Středisko celkem  -52.232 

Středisko Lesy  Lesy - 28 254.224 

Středisko SPK Správa krematoria a pohřebiště - 13 488.540 

Středisko bazén + aquapark Aquapark, bazén - 50 -7.310.545 

 Sauna - 51 99.939 

 Bufet a kiosek - 52 550.096 

 Restaurace bazén - 53 -32.946 

 Plavecká škola - 54 2.642.521 

 Podnájmy bazén - 55 108.766 

Středisko celkem  -3.942.169 

Středisko sportovišť Sportovní hala – 60 -1.081.461 

 Zimní stadion - 61 -1.223.572 

 Stadion Vajgar – 62 -429.045 

 Hřiště Piketa – 63 2.612 

 Skatepark – 64 26.529 

 Rehabilitace Sportovní hala – 65 42.425 

 Bufet Sportovní hala – 66 14.220 

 Restaurace Zimní stadion - 67 216.057 

 Restaurace sport - 68 158.211 

 Městská plovárna – 69 0.00 

 Parkoviště - 70 479.271 

Středisko celkem  -1.794.753 

Středisko odpadového 
hospodářství 

Sběrný dvůr - 2 783.224 

   VÝSLEDKY CELKEM   4.527.967,- Kč 
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REZERVY DLE STŘEDISEK 

 

 
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 4 

mil. Kč a mandátní 

smlouva 2 mil. Kč. Dalšími 

menšími výnosy tohoto 

střediska jsou tržby z 

Farmářských trhů, Vánočních trhů a poutě „Porcinkule“. Středisko je přímo 

podřízeno jednateli společnosti. 

Středisko Výše rezerv tvořených v roce 
2017 

Stav rezervy k  
31. 12. 2017 

01 – Dílna   0.00,-Kč 1.002.000,-Kč 
13 – Správa pohřebiště a krematoria 587.500,-Kč 1.762.500,-Kč 
28 – Lesy (pěstební činnost) 1.100.000,-Kč 1.100.000,-Kč 
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středisko údržby 

      V roce 2017 byl 

na středisku 

vytvořen zisk ve 

výši 6,86 mil. Kč. 

Meziročně došlo 

k jeho mírnému 

snížení. To bylo 

zapříčiněno 

snížením tržeb a 

zvýšením nákladů především na straně odpisů. V roce 2017 byly pořízeny stroje 

za cca 5 mil Kč. Jedná se hlavně o vozidlo Multicar Tremo za 3,759 mil. Kč, 

formátovací pilu za cca 140 tis. Kč a samochodnou sekačku Etesia za 829 tis. Kč, 

což je oproti roku 2016 nárůst investic o cca 2,5 mil Kč.  Současně byl vyřazen 

stroj Ladog. Na snížení tržeb se projevilo přeřazení třech pracovníků ze střediska 

údržby na středisko odpadového hospodářství a zároveň se do poklesu tržeb 

promítla čtyřměsíční prodleva od vyřazení stroje Ladog do pořízení jeho náhrady 

vozidla Multicar Tremo. Vedoucím střediska je Bc. Petr Dvořák. 
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středisko odpadového hospodářství 
 

      Významným krokem 

na tomto středisku bylo 

od 1. 11. 2017 zajištění 

provozu nově 

vybudovaného 

sběrného dvora 

v lokalitě „Cihelna“ 

v Jindřichově Hradci – 

bylo pořízení 15 ks 

nových 

velkoobjemových 

kontejnerů v celkové hodnotě 774 tis. Kč, nádoby na nebezpečný odpad, 

softwarové vybavení a drobný materiál v celkové hodnotě cca 80 tis. Kč. Dále byl 

na středisko pořízen elektrický komunální vysavač Glutton v celkové hodnotě 440 

tis. Kč, který je především využívám ke sběru drobného odpadu ve městě a osobní 

vozidlo Škoda v hodnotě 290 tis. Kč. 

Dalším úkolem bylo zajištění ukončení provozu sběrného dvora v ulici 

Ruských legií v Jindřichově Hradci k 31. 12. 2017 včetně všech zákonných 

náležitostí. 

V pravidelných intervalech je vyvážen odpad z 375 ks odpadových košů a 

prováděn roční sběr odpadků v intravilánu města. Vedoucím střediska je František 

Nedvěd. 
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středisko VO a MVE 
 

      V tomto období byl 

vytvořen zisk na středisku 

VO ve výši 79 tis. Kč. 

Proběhla výměna svítidel (se 

sodíkovými výbojkami za 

LED svítidla 35 ks) v Dolní 

Radouni, na sídlišti Vajgar a 

Hvězdárna. Dále došlo k 

doplnění vánoční výzdoby – 

4 ks převěsů do Jarošovské 

ulice a 4 ks převěsů do 

Komenského ulice. Dále 

došlo k dokoupení 30 ks 

ozdob na vánoční strom + 

repase 7 ks ozdob na VO v Panské ulici v celkové výši 398 tis. Kč.   

              Ve sledovaném období jsme na MVE utržili 401 tis. Kč.  Náklady na 

provoz, opravy a údržbu a odpisy byly 293 tis. Kč. Zisk za sledované období byl 

108 tis. Kč. 

      Veřejné WC jsou provozované na 3 místech – Husovy sady, Stará radnice, 

parkoviště Jitřenka. Výsledek hospodaření skončil ve ztrátě stejně jako v minulých 

letech, přičemž byly provedeny pouze nutné opravy k zajištění provozu. Od 

1.12.2017 probíhá rekonstrukce WC Husovy sady. 

 Dále zajišťujeme provoz 13 ks parkovacích automatů (výměna papíru, 

drobné opravy, komunikace s dodavatelem) 

 V tomto roce bylo také vystaveno celkem 140 ks protokolů o převzetí stavby. 

Vedoucím střediska je Jaroslav Kubánek. 
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středisko lesy  
 

      V loňském roce 

vzrostla rozloha 

pronajatých lesních 

pozemků Službám 

města Jindřichův 

Hradec, s r.o. o 160 ha 

na současných 565 ha. 

Celkem bylo vytěženo 

3463,28 m3 dřeva.  Z 

toho 1784,98 m3 z úmyslné a 1678,3 m3 dřeva z těžby nahodilé. V červnu 2017 

jsme začali zpracovávat následky kůrovcové kalamity. Dále pokračujeme ve 

zpracování polomů ze srpna a října. Na katastrech Dolní Skrýchov, Buk, Políkno, 

Horní Žďár, Roseč, Nová Olešná a z části Otín byla kalamita zpracována. Podíl 

kůrovcové hmoty z nahodilé těžby byl 820,80 m3. V probírkách do 40 let bylo 

vytěženo 151,98 m3 dřeva na ploše 11,21 ha. Prořezávky byly provedeny na 5,79 

ha lesa. Zalesněno bylo 2,00 ha holin v druhovém zastoupení 70%  jehličnany a 

30% listnáče. Smrkem bylo zalesněno 30% plochy holin. Vedoucím střediska je 

Jan Dvořák. 
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středisko SPK 
 

      Toto středisko 

provozuje pohřební 

službu včetně 

obřadní síně a 

krematoria, které 

vykazuje pravidelný 

a významný zisk. 

Bylo provedeno 

888 kremací, 357 

rozloučení 

v obřadní síni a 48 

rozloučení bez obřadů. V tomto roce došlo k renovaci zápůjční vazby (věnce, 

stojanová výzdoba), která je v rámci sjednávání obřadů klientům nabízena 

náhradou za živé květiny. Díky této službě jsme schopni nabídnout kvalitní 

provedení smutečního obřadu s nižšími náklady na květinovou výzdobu.  

 Na hřbitově u Sv. Václava v roce 2017 probíhaly další práce na vytvoření 

evidence hrobových míst a uložení zemřelých. Vedoucí střediska je Hana 

Palusková. 
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středisko bazén + aquapark 

Hospodaření 

Plaveckého bazénu a 

aquaparku Jindřichův 

Hradec ovlivnila v roce 

2017 realizace výměny 

dlažby kolem 

sportovního bazénu 25 

metrů. Bezmála 

milionová investice 

města byla spojena 

s opravami sociálního 

zázemí v šatnách a z technických důvodů si vyžádala uzavření prostor bazénu od 

17. června do 14. července 2017. 

Navzdory jednoměsíčnímu výpadku příjmů se celkovou ztrátu zařízení 

podařilo udržet pod čtyřmilionovou hranicí (3,9 milionu Kč), přičemž v sumě je 

zahrnut i nájem za bazén uhrazený městu ve výši 908.000 Kč. Současně díky 

investici došlo k výraznému zkvalitnění služeb v podobě zajištění moderní 

protiskluzové dlažby v exponovaných prostorách bazénu.  

Z výsledků hospodaření bazénů za rok 2017 vyplývá, že tržby ze vstupného 

bazénu a venkovního aquaparku a z pronájmu prostor činily v souhrnu 9,85 

milionu Kč, zisk bufetu dosáhl výše 550.096 Kč a zisk střediska saun představoval 

99.938 Kč. Rovněž zisk střediska Plavecká škola se i přes dřívější ukončení aktivit 

vyhoupnul na hodnotu 2,6 milionu Kč. Zisk z těchto středisek snižují celkovou 

ztrátovost provozu bazénu. 
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Návštěvnost bazénů a saun za rok 2017 se zastavila na čísle 267 510 osob, 

a potřetí ve 25leté historii bazénu tak překonala čtvrtmilionovou hranici roční 

návštěvnosti. Denní průměr návštěvnosti se navzdory měsíčnímu uzavření 

bazénu přiblížil k hranici 700 návštěvníků. 

Stejně jako v předešlých letech zajistil plavecký bazén výhradně ve vlastní 

režii řadu doprovodných akcí pro veřejnost a klienty plavecké školy. Za všechny 

lze zmínit oslavu již 8 let od modernizace a rekonstrukce bazénu, Okresní 

plavecké závody pro žáky základních škol, plavecké závody pro účastníky 

odpoledních kurzů, letní programy „Středa u vody“ a „Vánoce v aquaparku“ nebo 

další akce se zábavným programem, které nabízejí vyžití dětem a rodičům o 

prázdninových dnech v průběhu školního roku („Za vysvědčení do bazénu“, 

„Velikonoční slané koupání“…). Vedoucí střediska je Marcela Kůrková. 
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 středisko sportovišť  

 
      V roce 2017 

byla na zimním 

stadionu využívána 

ledová plocha k 

tréninkům a 

soutěžním utkáním 

krajského přeboru 

nově vzniklého 

klubu HC Vajgar, 

Spolek ledního 

hokeje hraje se 

svými svěřenci soutěže žákovské ligy, hrála se podniková liga, bruslily zde hobby 

teamy a veřejnost. Pokračuje projekt výuky bruslení pro první stupeň základních 

škol, který organizuje a zajišťuje společnost Služby města Jindřichův Hradec s.r.o., 

tohoto projektu se zúčastnilo pět škol s celkovým počtem 200 dětí. Dále pokračuje 

výuka bruslení mateřských škol s názvem „děti do bruslí“, tím byla využívána 

ledová plocha i v dopoledních hodinách. Připravujeme výměnu osvětlení nad 

ledovou plochou. 

Ve sportovní hale se odehrávaly tréninky a soutěžní utkání v basketbalu, 

házené, florbalu. Hala byla též využívána základními školami k výuce tělesné 

výchovy. Proběhla plánovaná 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“.  
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Travnaté fotbalové hřiště -  máme zde kombinaci umělého trávníku spolu 

s přírodním, kde trénují a hrají fotbalisté FK J.Hradce. 

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

triatlonu. 

Skatepark – toto sportoviště je v provozu téměř celoročně a je využíváno 

širokou veřejností. 

Pod středisko sportovišť spadá také parkoviště Miřiovského a Jitřenka. 

Parkoviště Miřiovského je hojně využíváno po celý rok. První čtyři hodiny jsou zde 

zdarma, poté po zbytek dne parkovné činní pouze 10,-Kč.  

Na parkovišti u Jitřenky nově platí letní a zimní tarif. V letních měsících od 

1.5. do 31.10. stojí hodina parkovného 15,- Kč. V zimním období od 1.11. do 

30.4.jsou čtyři hodiny zdarma a poté každá započatá hodina za 5,-Kč. 

Provozování všech budov a zázemí sportovců je finančně hodně náročné, 

obzvláště zimní stadion (energie, voda, plyn), veškeré náklady spojené 

s provozem sportovišť převyšují příjmy za pronájem. Vedoucím střediska je 

Zbyněk Pícha. 
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PODÍL NÁKLADŮ JEDNOTLIVÝCH STŘEDISEK 
 

 

 

PODÍL VÝNOSŮ JEDNOTLIVÝCH STŘEDISEK 
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ZPŮSOB ROZDĚLENÍ ZISKU Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO 

ÚČETNÍHO OBDOBÍ 

 
      Zisk z předchozího účetního období byl předmětem rozdělení. Byl z něj 
financován nákup nových strojů a zařízení a část 2.000.000,-- byla odvedena do 
rozpočtu města Jindřichův Hradec, které je jediným společníkem. 

NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU BĚŽNÉHO OBDOBÍ
 

Nerozdělený zisk:                                   4.527.967 Kč. 

 

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