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      Je předkládána Výroční zpráva společnosti Služby města Jindřichův Hradec 

s.r.o. za rok 2018. 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 
 
     V roce 2018 došlo k rozšíření střediska sportovišť v Jindřichově Hradci o 
sportovní halu Slovan, kuželnu, tenisové kurty a turistickou ubytovnu.  

 
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. 2018    118 
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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- provoz kompostárny 

 
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 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 556 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 

- tělocvična Slovan 

- kuželna 
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- tenisové kurty 

- turistická ubytovna 

VÝSLEDKY DLE STŘEDISEK – ROK 2018 

 
Název střediska Účetní název a označení Výsledek 

hospodaření 
Středisko ekonomicko-
organizační 

Správa - 99            484.754,74 

Středisko údržby Dílna - 01 7.967.813,81 

Středisko VO a MVE Veřejné služby WC - 12 -200.821,84 

 Veřejné osvětlení - 15 70.539,08 

 MVE - 29 -367.872,81 

Středisko celkem  -498.155,57 

Středisko Lesy  Lesy - 28 5.409,66 

Středisko SPK Správa krematoria a pohřebiště - 13 193.679,83 

Středisko bazén + aquapark Aquapark, bazén - 50 -6.841.332,76 

 Sauna - 51 98.164,87 

 Bufet a kiosek - 52 973.772,64 

 Restaurace bazén - 53 0 

 Plavecká škola - 54 2.737.932,31 

 Podnájmy bazén - 55 110.715,77 

Středisko celkem  -2.920.747,17 

Středisko sportovišť Sportovní hala – 60 -1.483.555,20 

 Zimní stadion - 61 -1.863.353,96 

 Stadion Vajgar – 62 -502.531,23 

 Hřiště Piketa – 63 29.839,64 

 Skatepark – 64 25.876,12 

 Rehabilitace Sportovní hala – 65 35.347,17 

 Bufet Sportovní hala – 66 12.640 

 Restaurace Zimní stadion - 67 51.547,76 

 Restaurace sport - 68 151.888,64 

 Městská plovárna – 69 0.00 

 Parkoviště - 70 378.277,42 

 Turistická ubytovna - 71 54.759,55 

 Tělocvična Slovan - 72 203.265,28 

 Kuželna -8.145,83 

Středisko celkem  -2.973.823,92 

Středisko odpadového 
hospodářství 

Sběrný dvůr - 2 378.759,12 

   VÝSLEDKY CELKEM   2.637.690,50,- 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

 
 
      Středisko je podřízeno jednateli společnosti. Výnosy tohoto střediska jsou 

tvořeny především z dotací na provoz sportovišť a mandátní smlouvy, dalším 

Středisko Výše rezerv tvořených v roce 
2018 

Stav rezervy k  
31. 12. 2018 

01 – Dílna   0.00,-Kč 0.00,-Kč 
13 – Správa pohřebiště a krematoria 587.500,-Kč 2.350.000,-Kč 
28 – Lesy (pěstební činnost) 1.471.250,-Kč 1.471.250,-Kč 
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výnosem jsou tržby z Farmářských trhů, Vánočních trhů a poutě „Porcinkule“.  Na 

toto středisko jsou účtovány veškeré náklady spojené s vedením firmy.  

 
středisko údržby 

 
      Vedoucím tohoto střediska je Bc. Petr Dvořák. V roce 2018 byl na středisku 
vytvořen zisk ve výši 7,967 mil. Kč. Meziročně došlo k jeho zvýšení o 1,107 mil. 
Kč do tohoto výsledku je započítaná i rozpuštěná rezerva  na opravu stroje Ladog 
ve výši 770 tis. Kč. Na zvýšení zisku mělo vliv i navýšení ostatních tržeb ze 
zakázek mimo mandátní smlouvu.  V roce 2018 byly pořízeny stroje a zařízení 
v celkové hodnotě cca 1 mil. 700 tis. Kč. Pořídilo se malé nákladní vozidlo Gioti 
Gladiátor za 498 tis. Kč, dodávkové vozidlo Peugeot  Boxer Furgon za 398 tis. Kč, 
sypač Epoke na vozidlo Unimog 300 na zimní údržbu za 747 tis. Kč a variabilní 
šípová radlice za 48 tis. Kč na vozidlo Tremo.   Současně byl vyřazen smykem 
řízený nakladač Neumeir 50 a kontejnerový nosič Avia.  

V roce 2019 předpokládáme pořídit chodníkový víceúčelový kloubový 
zametací stroj vč. nástavby pro zimní údržbu. V letním období stroj nahradí 
zametací stroj Jungojet, který jsme byli nuceni, vzhledem k navýšení ploch záhonů 
a množství vysazených stromů, přeřadit na zalévání.  
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středisko odpadového hospodářství 

 
Toto středisko je vedené Františkem Nedvědem. V roce 2018 byl na tomto 

středisku dosažen zisk ve výši 389 tis. Kč. Vzhledem k předešlému roku došlo 
k jeho poklesu, což bylo způsobeno zvýšenými náklady na provoz nového 
sběrného dvora, zvýšením platů zaměstnanců, větším podílem odpisů DHIM oproti 
roku 2017 a zároveň provozem pouze jednoho sběrného dvora oproti předešlému 
roku, kdy byly v provozu v krátkém časovém úseku současně dva sběrné dvory (v 
ulici Ruských legii a Na Cihelně). 

     Středisko zajistilo pravidelný svoz a údržbu 379 odpadkových košů, včetně 
posílení svozů při kulturních a sportovních akcí, které se ve městě konaly. Zároveň 
byly likvidovány „Černé skládky“ v Jindřichově Hradci a místních částech a dále 
byl prováděn pravidelný ruční sběr drobného odpadu v intravilánu obce. 

     Na sběrném dvoře bylo odevzdáno a vytříděno na 1385 tun odpadů včetně 
zpětného odběru elektrozařízení, přičemž sběrný dvůr navštívilo více jak 16000 
obyvatel.  Při odevzdání vytříděného odpadu spolupracujeme se společnostmi: 
Čech-odpady s.r.o., AVE – odpadového hospodářství s.r.o., Ekopron-metal s.r.o., 
Kronospan s.r.o., Sběrné suroviny a.s., Elektrowin a.s., Asekol s.r.o., Ecobat s.r.o., 
Ecolamp s.r.o. 
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     Dle harmonogramu proběhl na jaře a podzim svoz velkoobjemových kontejnerů 
v Jindřichově Hradci a místních částech a následně byl odpad vytříděn na 
sběrném dvoře. 

    Ve sledovaném roce nebyla na shora uvedené středisko pořízená žádná 
technika, jelikož tato je zánovní, plně vyhovující a dostačující danému provozu.       
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středisko VO a MVE 

 
 
      Vedoucím střediska je Jaroslav Kubánek. V tomto období byl vytvořen zisk 
na středisku VO ve výši 70 tis. Kč. Proběhla výměna svítidel (se sodíkovými 
výbojkami za LED svítidla 45 ks) na sídlišti Vajgar. Dále došlo k doplnění vánoční 
výzdoby – 2 ks převěsů do Jarošovské ulice a rozšíření osvětlení budovy Měú 
v Klášterské ulici. Dále došlo k dokoupení 20 ks ozdob na vánoční stromy +  
nazdobení 14 stromů na Masarykově náměstí v celkové výši 395 tis. Kč.     

Ve sledovaném období jsme na MVE utržili 272 tis. Kč.  Náklady na provoz, 
opravy a údržbu a odpisy byly 640 tis. Kč. Ztráta (především pro rozsáhlou opravu 
a velmi suchému roku – v řece bylo málo vody) za sledované období byla 368 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. Od 1.12.2017 do 30.4.2018 proběhla rekonstrukce WC Husovy sady. 

         Dále zajišťujeme provoz již 14 ks parkovacích automatů a to od listopadu, 
kdy došlo k otevření nového parkoviště ve Václavské ulici. 
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      Na tomto středisku dochází také k vystavování protokolů o převzetí stavby 
v tomto roce bylo vystaveno celkem 150 ks protokolů o převzetí stavby.  

 

 
středisko lesy  

           

  Vedoucím střediska je Jan Dvořák. Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. 
hospodaří na 556 hektarech lesních pozemků pronajatých od Města J.Hradec. V 
roce 2018 zasáhla kůrovcová kalamita smrkové porosty na všech 16ti  katastrech. 
Dohromady bylo vytěženo 5352 m3 dřeva a to 3417m3 smrkového dřeva z 
kůrovcové kalamity,1855 m3 z kalamity větrné a pouze 80m3 vykazuje těžba 
úmyslná. 

Problém při hospodaření v městských lesích je jejich roztříštěnost na 16 
katastrech a ztížená přístupnost, kde u  některých lesů chybí přístupové cesty.  

V roce 2018 byl na toto středisko pořízen vyvážecí traktor značky Vimek.  

V minulém roce bylo zalesněno 2,46 ha holin v druhovém zastoupení  78%  
jehličnany a 22% listnáče. Smrk byl vysázen na 47% plochy. 
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Lesní hospodářství nejen u Služeb města Jindřichův Hradec s.r.o. je 
postiženo neustálou klesající výkupní cenou dřeva, která dosáhla koncem roku 
2018 na v průměru 1079,50,-Kč/m3. 

 
 

středisko SPK 

 
       

Vedoucí střediska je Hana Palusková. Toto středisko provozuje pohřební 

službu včetně obřadní síně a krematoria, které vykazuje pravidelný a významný 

zisk. Byla dotvořena rezerva na opravu kremační pece. Středisko zajišťuje údržbu 

městských hřbitovů ve Vídeňské ulici a Václavské ulici. Bylo provedeno 857 

kremací, 330 rozloučení v obřadní síni a 56 rozloučení bez obřadů. V tomto roce 

byla provedena celková rekonstrukce, bylo provedeno zateplení pláště správy 

krematoria, dále došlo k výměně všech oken a dveří, ve vstupním vestibulu bylo 

vyměněno osvětlení a žaluzie. Celkové náklady na rekonstrukci přesáhly 5,5 mil. 
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Kč, přičemž naše společnost se podílela na investici města částkou ve výši 2 mil. 

Kč. 

V roce 2018 pokračoval zájem občanů o pronájem skříňky v novém 

kolumbáriu (na konci roku byly skříňky plně obsazeny), proto jsme uvítali návrh na 

výstavbu nového kolumbária, která by měla být zahájena již v polovině dubna 

2019. 

 Na hřbitově u Sv. Václava kromě běžné údržby byla provedena prořezávka 

stromů.  

 

středisko bazén + aquapark 

 

Vedoucí střediska je Marcela Kůrková. Plavecký bazén Jindřichův Hradec 
překonal v roce 2018 dosud nepokořenou hranici 300.000 návštěvníků. Rekordní 
návštěvnost 308 235 (v průměru 824 osob denně) se pozitivně promítla i do 
ekonomiky, a bazén zaznamenal historicky nejlepší výsledek hospodaření. Pro 
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budoucnost městského zařízení a jeho ekonomiku je důležité, že největší rekordy 
padaly právě v kryté části bazénu, a to po většinu měsíců roku. 

Ztráta zařízení se poprvé za 9 let od modernizace a přístavby bazénu dostala 
pod 3 miliony korun. Částka 2 920 749, v níž je zahrnut nájem městu ve výši 
930 696 Kč, přestavuje ekonomický výsledek v řádech několikanásobně nižší než 
vykazuje většina bazénů okresního formátu.  

Tržby ze vstupného bazénu a venkovního aquaparku a z pronájmu prostor 
vzrostly na v souhrnu na 11,57 milionu Kč a dařilo se i střediskům Bufet a Plavecká 
škola.  Zisk Bufetu byl oproti roku 2017 bezmála zdvojnásoben (973 772 Kč) a 
Plavecká škola vykázala zisk 2 737 932 Kč. Středisko Sauny zaznamenalo roční 
návštěvnost 7319 osob a výsledek 98 164 Kč. 

V roce 2018 byly realizovány další investice s cílem zvýšit komfort služeb a 
tím i návštěvnost zařízení. Mimo jiné došlo k rozšíření prostor dětských šaten, k 
výměně bazénových mřížek v Relaxačním bazénu, instalaci prostiskluzových 
prvků do exponovaných míst a zprovoznění nových profesionálních vysoušečů 
vlasů.  

K hlavním akcím, které si bazén zajišťuje ve vlastních režii, patřily na dny 
školních prázdnin připravované programy jako například Za vysvědčení do bazénu 
nebo Velikonoční nadílka a odehrály se i 23. ročník Okresních plaveckých závodů, 
dvoudenní závody Plavecké školy pro účastníky odpoledních kurzů a ve 
venkovním aquaparku pak letní akce „Středa u vody“. Listopadovým programem 
připomněl bazén veřejnosti již 9 let od modernizace a rekonstrukce plaveckého 
areálu.  
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 středisko sportovišť  

 

  Vedoucím sportovišť je Zbyněk Pícha. V roce 2018 byla na zimním stadionu 
využívána ledová plocha k tréninkům a soutěžním utkáním dospělých krajského 
přeboru klubu HC Vajgar, Spolek ledního hokeje hraje se svými svěřenci soutěže 
žákovské ligy, hrála se podniková liga, bruslily zde hobby týmy 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 180 dětí. Dále pokračuje výuka bruslení 
mateřských škol s názvem „děti do pohybu“, tímto byla využívána ledová plocha i 
v dopoledních hodinách. Provedli jsme výměnu osvětlení nad ledovou plochou. 
Stávající zářivky byly nahrazeny led technologií. 

Ve sportovní hale trénují a hrají soutěžní utkání basketbalisté, házenkářky, 
oddíl volejbalu a florbalu. Hala byla též využívána základními školami k výuce 
tělesné výchovy. Podařilo se nám zde uspořádat soustředění a zápas seniorské 
reprezentace žen ve volejbale.  

Od září 2018 se středisko sportovišť rozšířilo i o areál Slovanu. Nově tedy 
naše společnost provozuje tělocvičnu, kuželnu, tenisové kurty a turistickou 
ubytovnu s kapacitou 101 lůžek. 
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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 Pohár FAČR – okresní část.  

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 jsou hojně využívány po celý rok.  
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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 nebyl předmětem rozdělení. Byl z něj 
financován nákup nových strojů a zařízení.  

NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU BĚŽNÉHO OBDOBÍ
 

Nerozdělený zisk:                                   2.637.690,50 Kč. 

 

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