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Statutární město Jablonec nad Nisou 
RNDr. Jiří Čeřovský 
primátor města 
Mírové náměstí 19 
467 51  Jablonec nad Nisou  

 
Jablonec nad Nisou 19.3.2021 

 
Vážený pane primátore, 
společnost Severočeské komunální služby s.r.o. se sídlem v Jablonci nad Nisou, Smetanova 91, 
PSČ 466 01, IČO: 62 73 85 42, zastoupena jednatelem společnosti Michalem Plíškem Vás zve 

na valnou hromadu společnosti 
Severočeské komunální služby s.r.o., 

která je svolána na 4.5. 2021 od 11.30 hodin do sídla společnosti Severočeské komunální služby s.r.o. 
 
Program jednání: 
I. Zahájení, volba předsedajícího a zapisovatele  
 Návrh jednatelů na usnesení  

Valná hromada volí předsedou valné hromady Michala Plíška a zapisovatelem  
Mgr. Alenu Matouškovou. 

 
II. Schválení upraveného znění společenské smlouvy – uvedení do souladu se zákonem o obchodních 

korporacích 
Návrh jednatelů na usnesení: 
Valná hromada schvaluje upravené znění společenské smlouvy, které je přílohou zápisu z valné 
hromady. 
 

III. Výroční zpráva za rok 2020 
 Projednání zprávy jednatelů společníkům o činnosti společnosti Severočeské komunální služby s.r.o.  

za rok 2020, řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 
2020 

 

 Návrh jednatelů na usnesení: 
 Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti Severočeské komunální služby s.r.o. za rok 2020, 

tj. Zprávu společníkům o činnosti společnosti, Zprávu dozorčí rady, Účetní uzávěrku, která obsahuje 
rozvahu k 31. prosinci 2020, výkaz zisku a ztráty za rok 2020, přehled o peněžních tocích za rok 2020, 
přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2020, přílohu této účetní závěrky a Zprávu o vztazích. 
Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2020 dle návrhu a zdůvodnění společníků 
společnosti uvedeného ve výroční zprávě. 
 

IV. Různé 
a) schválení odměn členům statutárních a dozorčích orgánů 

 

 Návrh jednatelů na usnesení: 
Valná hromada schvaluje odměny členům statutárních orgánů v souladu s článkem č. IV. „Smluv  
o výkonu funkce“ (u úplatných variant).   

V. Návrhy a připomínky společníků 
VI. Závěr 
 
 
 
Severočeské komunální služby s.r.o. 

 
Michal Plíšek 
jednatel 
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SPOLEČENSKÁ SMLOUVA  
Severočeské komunální služby s. r. o. 

 
Společníci: 
Marius Pedersen a.s., IČ: 42 19 49 20 
Hradec Králové, Průběžná 1940/3, PSČ 500 09 
 
Statutární město Jablonec nad Nisou, IČ: 00 26 23 40 
Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19, PSČ 467 51 
 
Město Železný Brod, IČ:  00 26 26 33, PSČ 468 22 
Železný Brod, náměstí 3. května 1 
 
Město Český Dub, IČ: 00 26 27 22 
Český Dub, náměstí B. Smetany, PSČ 463 43 
 
1.  Základní ustanovení 
 
1.1      Obchodní firma a sídlo 
 
1.1.1 Obchodní firma:   Severočeské komunální služby s.r.o. 
1.1.2 Sídlem společnosti:   Jablonec nad Nisou 
1.1.3 IČ: 627 385 42 
1.1.4 Společnost je založena na dobu neurčitou. 
 
1.2 Předmět podnikání 
 

Předmětem podnikání společnosti je: 

1.2.1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
1.2.2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší 

povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní 
provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, 
jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 

1.2.3 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 
 
 
1.3 Základní kapitál společnosti a vklady společníků 
 
1.3.1 Základní kapitál společnosti činí Kč 20.000.000,- Kč (slovy dvacet milionů korun českých) 

 
1.3.2 Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná 

zvláštní práva a povinnosti. Každý společník může vlastnit pouze jeden podíl. 
 

1.3.3 Základní kapitál společnosti je tvořen těmito vklady společníků: 
 
 
Marius Pedersen a.s.  
Vklad:  13.000 000,- Kč 
Splaceno: 13.000 000,- Kč 
Podíl:   65 % 
Druh podílu: základní 
Podíl označen jako podíl č. 1 
 

Statutární město Jablonec nad Nisou 

Vklad:  6.500.000,- Kč 
Splaceno: 6.500.000,- Kč 
Podíl:   32.5 % 
Druh podílu: základní 
Podíl označen jako podíl č. 2 
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Město Železný Brod 

Vklad:  260.000,- Kč 
Splaceno: 260.000,- Kč  
Podíl:   1,3 % 
Druh podílu: základní 
Podíl označen jako podíl č. 3 
 
 

Město Český Dub  

Vklad:  240.000,- Kč 
Splaceno: 240.000,- Kč 
Podíl:   1,2 % 
Druh podílu: základní 
Podíl označen jako podíl č. 4 
 

 
1.3.4 Základní kapitál společnosti může být zvýšen nebo snížen v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy a touto společenskou smlouvou.  
 
 
2. Společníci  
2.1 Práva společníků 
  
2.1.1. Společníci vykonávají svá práva týkající se řízení společnosti na valné hromadě.  Společník je 

oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení 
záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat 
návrhy a protinávrhy. Společník - právnická osoba vykonává svá práva na valné hromadě 
prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zmocněnce vybaveného písemnou plnou mocí. 
Společníci nejsou oprávněni dodatečně písemně hlasovat v případě jejich nepřítomnosti na valné 
hromadě ve smyslu § 174 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev (zákon o 
obchodních korporacích) -  (dále jen ZOK). 

 
2.1.2  Společníci mají právo na podíl ze zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti, který valná 

hromada podle výsledku hospodaření společnosti určila k rozdělení, a to v poměru svých podílů. 
Podíly na zisku nebo jiných vlastních zdrojích bude společnost vyplácet do 3 měsíců od rozhodnutí 
valné hromady o jeho rozdělení. Podíly na zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnost převede na 
běžné účty společníků, uvedené v seznamu společníků. 

 
2.1.3 Zánik účasti společníka ve společnosti je definován §202 až §215 zákona o obchodních korporacích. 
 
 
3. Orgány společnosti   
 
3.1 Orgány společnosti jsou: 

a) valná hromada 
b) jednatelé 
c) dozorčí rada 
 

3.2 Valná hromada 
 
3.2.1 Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada.   
 
3.2.2 Do působnosti valné hromady patří zejména: 

  
a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě zákona, 
b) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o 

možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové 
povinnosti, 

c) volba a odvolání jednatele, případně členů dozorčí rady, byla-li zřízena, 
d) volba a odvolání likvidátora,  
e) schvalování udělení a odvolání prokury,  
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f) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,  
g) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení 

stanoví právní předpis, stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo 
jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát, 

h) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a 
družstev stanoví jinak, 

i) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části jmění, která by znamenala 
podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu vskutečného předmětu 
podnikání nebo činnosti společnosti, 

j) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku 
společnosti nebo jiných vlastních zdrojíchtichém společenství, 

k) schválení finanční asistence, 
l) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, 
m) rozhodnutí o naložení s vkladovým ážiem, 
n) schválení převodu podílu na jiného společníka nebo na jinou osobu, 
o) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, 
o)p)  rozhodování o podání návrhu na vyloučení společníka soudem, 
p)q) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje ZOK, jiný právní předpis nebo tato 

společenská smlouva 
 
K platnosti usnesení valné hromady v bodech 3.2.2 a) b) f) j) k) m) je vždy zapotřebí souhlasu 
alespoň dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků. Tato rozhodnutí se osvědčují veřejnou 
listinou. 
 
K platnosti usnesení valné hromady v bodech 3.2.2 h) n) i) je vždy zapotřebí souhlasu 100% všech 
hlasů společníků.  
 

3.2.3 Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti nebo v sídle společníků. Valná hromada se 
koná nejméně 1x ročně. Valnou hromadu svolávají jednatelé. Pozvánku může podepsat i jen jeden 
z jednatelů. Termín a program valné hromady se společníkům oznámí nejméně 15 dní přede dnem 
konání valné hromady. 
 

3.2.4 Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat do 6 měsíců od posledního 
dne účetního období, pokud se společníci nedohodnou jinak. 

 
3.2.5 Valná hromada může přijmout usnesení pouze ve věcech, které byly uvedeny v programu zaslaném 

s pozvánkou. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat, jen jsou-li přítomni na valné hromadě 
všichni společníci a s jejich projednáním souhlasí. 
 

3.2.6 Každý společník má 1 hlas na každých 1.000 Kč svého vkladu. 
 
3.2.7 Společníci mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu (per rollam). V takovém případě zašle 

osoba oprávněná svolat valnou hromadu návrh rozhodnutí společníkům na adresu uvedenou v 
seznamu společníků nebo na elektronickou adresu (e-mail) uvedenou pro tento účel v seznamu 
společníků  

 
Návrh rozhodnutí obsahuje 
a) lhůtu pro doručení vyjádření společníka, která činí 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné 

doručení návrhu společníkovi; 
b) podklady potřebné pro jeho přijetí. 
c) vyžaduje-li zákon, aby přijetí rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh 

rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny; v takovém případě se společníkům zasílá 
kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí.  

 
Nedoručí-li společník ve lhůtě podle § 175 odst. 2 písm. a) osobě oprávněné ke svolání valné 
hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. 

 
Při rozhodování společníků per rollam jinak platí pravidla stanovená zejména v § 176 a § 177 ZOK 
 

3.2.8 Pokud jednatelé zjistí, že celková ztráta společnosti podle jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové 
výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosahovala výše 
poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo pokud 
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zjistí, že se společnost dostala do úpadku, svolají valnou hromadu v co nejkratším možném termínu. 
 
3.2.9 O mimořádné svolání valné hromady může požádat každý společník s udáním důvodu. Jednatelé 

svolají valnou hromadu nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení žádosti. 
 
3.3 Jednatelé 
 
3.3.1   Kolektivním statutárním orgánem společnosti jsou čtyři jednatelé, jež řídí činnost společnosti 

a zastupují společnost. Jednatelé rozhodují o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou 
vyhrazeny zákonem nebo společenskou smlouvou do působnosti valné hromady.  

 Statutárním orgánem společnosti jsou čtyři jednatelé, kteří netvoří kolektivní orgán. Jednatelé řídí 
činnost společnosti a zastupují společnost. Jednatelé rozhodují o všech záležitostech společnosti, 
pokud nejsou vyhrazeny zákonem nebo společenskou smlouvou do působnosti valné hromady.  

 
3.3.2 Jednatele jmenuje valná hromada z řad společníků nebo osob jimi jmenovaných. Jestliže jednatel 

odstoupí ze své funkce, oznámí své odstoupení valné hromadě společnosti nebo společnosti 
písemně dopisem na adresu jejího sídla či do její datové schránky. Pokud se počet jednatelů 
zvolených valnou hromadou sníží na jednoho jednatele, může tento jednatel jmenovat náhradního 
jednatele do příštího zasedání valné hromady.     

 
3.3.3 Jednatelům přísluší: 

a) zabezpečovat obchodní vedení společnosti 
b) vykonávat usnesení valné hromady 
c) zabezpečovat řádné vedení účetnictví a evidence majetku společnosti 
d) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku   

nebo jiných vlastních zdrojů 
e) vyhotovovat pro valnou hromadu zprávu o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího 

majetku a o její obchodní politice, a to nejméně jedenkrát ročně, pokud valná hromada 
nerozhodne jinak 

f) jmenovat ředitele a stanovit rozsah jeho pravomocí,  
g) stanovení dlouhodobé koncepce činnosti společnosti spočívající v rozhodování o prováděcích 

plánech společnosti zahrnujících hlavní směry finanční politiky s prostředky k jejich dosažení, 
h) vedení seznamu společníků. 

 
3.3.4  Povinnosti jednatelů 

a) Jednatelé jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat 
mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo 
společnosti způsobit škodu.  

b) Jednatelé nesmí podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch 
jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, 

c) Jednatelé nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem 
činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, nebo 

d) Jednatelé se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným 
ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti 
nebo podnikání. 

Výjimky z povinností podle písm. B) až d) stanoví § 199 ZOK.  
 
3.4 Dozorčí rada 
  
3.4.1 Působnost 

a) dohlíží na činnost jednatelů a ředitele společnosti 
b) nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsažené údaje– toto 
oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže 
dozorčí rada není schopna plnit své funkce. 
c) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku 

a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty a předkládá své 
vyjádření valné hromadě 

d) podává zprávu o své kontrolní činnosti jedenkrát ročně na řádné valné hromadě společnosti 
e) podává žalobu podle § 187 ZOK. 

 
3.4.2 Členy dozorčí rady volí valná hromada. Členem dozorčí rady nemůže být jednatel společnosti nebo 

její ředitel. Dozorčí rada má tři členy. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence dle článku 
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3.3.4 společenské smlouvy ve stejném rozsahu jako na jednatele společnosti. 
 Jestliže člen dozorčí rady odstoupí ze své funkce, oznámí své odstoupení dozorčí radě nebo 

společnosti písemně dopisem na adresu jejího sídla či do její datové schránky. Výkon funkce skončí 
dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada společnosti. Jestliže člen 
dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak jeho funkce anebo v případě zániku 
právnické osoby, která je členem dozorčí rady, bez právního nástupce funkční období, musí valná 
hromada do 1 měsíce zvolit nového člena dozorčí rady.   

  
 
3.5 Zastupování společnosti a podepisování za společnost 
 
3.5.1. Společnost zastupují tři jednatelé společně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že 

k vypsané nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis tři jednatelé, včetně údajů o své 
funkci. 

 
4.  Hospodaření společnosti   
 
4.1 Řádná účetní závěrka 
 
4.1.1 Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy své 

účetnictví. Řádné vedení účetnictví zabezpečují jednatelé, kteří předkládají auditorům řádnou účetní 
závěrku spolu se žádostí o ověření hospodaření společnosti za příslušné účetní období. Po obdržení 
zprávy od auditora o ověření řádnou účetní závěrky a ročního hospodaření společnosti předají 
jednatelé řádnou účetní závěrku spolu se zprávou auditorů a návrhem na rozdělení zisku nebo jiných 
vlastních zdrojů, popř. úhradu ztrát valné hromadě. 

 
  
4.2 Rozdělení zisku 
 
4.2.1  O rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti rozhoduje valná hromada na návrh 

jednatelů po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. 
  
4.2.2 Ze zisku společnosti, který vyplývá z roční bilance, se nejprve zaplatí daně, odvody a dávky podle 

obecně závazných právních předpisů. O použití čistého zisku rozhoduje valná hromada.   
 
4.2.3 Případné ztráty společnosti budou kryty především z rezerv, které se vytvářejí proti ztrátám,  
 popřípadě ze základního kapitálu společnosti. 
  
4.2.4  O způsobu krytí ztrát společnosti snížením či zvýšením základního kapitálu rozhoduje valná 

hromada. 
 
4.3 Vytváření fondů 

 
4.3.1 Společnost může vytvářet fondy a přispívat do nich ze svého zisku. O zřízení fondů rozhoduje valná 

hromada, které současně stanoví pravidla jejich tvorby a čerpání. 
 
 
5.  Zvýšení a snížení základního kapitálu společnosti 
 
5.1 O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada v souladu s touto 

společenskou smlouvou a zákonem o obchodních korporacích. 
 
5.2 Zvýšení základního kapitálu peněžními vklady je přípustné, jen když dosavadní peněžité vklady jsou 

zcela splaceny, ledaže ke zvýšení dochází vytvořením nových podílů.. Zvýšení základního kapitálu 
nepeněžitými vklady je přípustné již před tímto splacením. 

 
5.3 Závazek ke zvýšení peněžitého vkladu jsou oprávněni převzít přednostně dosavadní společníci, a to 

v poměru podle výše jejich podílů. 
 
5.4 Nevyužijí-li společníci přednostního práva ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděli 

o rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nebo jestliže se přednostního práva 
vzdají, může se souhlasem valné hromady převzít závazek k  novému vkladu kdokoliv. Závazek ke 
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zvýšení vkladu nebo k novému vkladu se přebírá písemným prohlášením, které musí obsahovat 
náležitosti uvedené v § 224 zákona o obchodních korporacích. 

  
5.5 Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů vykázaných 

v řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, pokud nejsou 
podle zákona účelově vázány. Tím se zvýší výše vkladu každého společníka v poměru jejich 
dosavadních vkladů. 

 
5.6 Jednatelé jsou povinni bez zbytečného odkladu podat návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do 

obchodního rejstříku. 
 
5.7 O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Přitom se nesmí snížit hodnota základního 

kapitálu společnosti a výše vkladu každého společníka pod částku stanovenou zákonem 
o obchodních korporacích. 

 
5.8 Jednatelé jsou povinni zveřejnit rozhodnutí o snížení základního kapitálu a jeho výši do 15 dnů po 

jeho přijetí dvakrát po sobě s časovým odstupem 30 dnů. V oznámení se vyzvou věřitelé 
společnosti, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě do 90 dnů po posledním oznámení, nejde-li 
o snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty. 

 
5.9 Společnost je povinna věřitelům, kteří včas přihlásí své pohledávky podle předchozího odstavce, 

poskytnout přiměřené zajištění jejich pohledávek nebo tyto pohledávky uspokojit. 
 
5.10 Snížení základního kapitálu zapíše soud do obchodního rejstříku, za předpokladu splnění podmínek 

stanovených v § 239 zákona o obchodních korporacích.  
 
6. Zrušení a zánik společnosti 
 
6.1 Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. 

 
6.2 Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění 

na právního nástupce. 
 
6.3 Společnost se zrušuje zejména: 

a) usnesením valné hromady o zrušení či přeměně společnosti  
b)  rozhodnutím soudu o zrušení společnosti 

 
6.4 Při zrušení společnosti s likvidací se způsob provedení likvidace řídí příslušnými obecně závaznými 

právními předpisy. 
 

 
7. Závěrečná ustanovení 
 
7.1  V případě, že některé ustanovení společenské smlouvy se, ať už vzhledem k jeho změnám, ukáže 

neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení 
touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného 
obecně závazného právního předpisu, které svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu 
společenské smlouvy, nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob vyplývá 
z obchodních zvyklostí. 

 
7.2 Dle ustanovení § 777 odst. 5 se společnost podřizuje jako celku zákonu č. 90/2012 Sb., o 

obchodních společnostech a družstev (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších 
předpisů.  

 
  
 
V Jablonci nad Nisou …………..2021 



Komentář k revizi společenské smlouvy společnosti dle změn zákona č.90/2012 Sb.  
O obchodních společnostech a družstvech platných od 1.1.2021  
 
Vážení společníci, 

jménem jednatelů společnosti Severočeské komunální služby s.r.o. zasílám návrh upravené společenské 
smlouvy ve znění schváleném jednateli. 
 
V souvislosti se změnou Zákona o obchodních korporacích ke dni 1.1.2021 právní kancelář upravila text 
společenské smlouvy společnosti tak, aby byl v souladu s touto novelou. Vzhledem k současné pandemické 

situaci jsme požádali o vložení textu, který umožňuje hlasovat mimo valnou hromadu “per rollam“ tj. 
korespondenční cestou podle § 175 ZOK pro případ, že by se společníci nemohli z vážných důvodů setkat 
osobně. Tato možnost by nicméně byla dána i v případě, kdyby tato výslovná úprava ve smlouvě nebyla, 
přesto navrhujeme doplnit do společenské smlouvy. 

Jedná se o jediné doplnění společenské smlouvy, ostatní změny vyplývají pouze z novely zákona a týkají se 

spíše uvedení do souladu s textem. 

V žádném případě ve společenské smlouvě nedochází k úpravě základních práv a povinností společníků tak, 
jak jsou nastaveny ve stávající společenské smlouvě.  
 
Společenská smlouva by se měla schvalovat na valné hromadě 4.5.2021 spolu se schválením 
hospodářského výsledku za rok 2020.   
Vážení společníci, v případě dotazů jsme Vám k dispozici. 
 
Severočeské komunální služby s.r.o. 
Michal Plíšek 
Jednatel společnosti 

 
Úprava společenské smlouvy – článek 
 
Článek 

2.1.2  uvedení do souladu ve smyslu § 161(1-3) ZOK  
 
3.2.2.  uvedení do souladu ve smyslu § 190 ZOK  
  
3.2.7  vložení odstavce umožňujícího hlasovat mimo valnou hromadu tzv. per rollam (korespondenční 
formou) podle § 175 ZOK. Tato možnost by nicméně byla dána i v případě, kdyby tato výslovná úprava ve 
smlouvě nebyla, přesto navrhujeme doplnit do společenské smlouvy. 
V aktuální pandemické situaci je možné tohoto bodu využít, v případě, že se společníci nebudou moci osobně 
setkat na valné hromadě z vážných důvodů či vyhlášení vládních opatření.  
 
3.3.1   
Dle § 156 občanského zákoníku, pokud je orgán právnické osoby kolektivní, tak rozhoduje o záležitostech 
právnické osoby ve sboru, přičemž je schopen usnášet se za přítomnosti většiny členů a rozhoduje většinou 
hlasů zúčastněných členů. Dle § 440 odst. 1 ZOK, v návaznosti na § 194 odst. 2 ZOK, kolektivní statutární 
orgán složený z jednatelů s.r.o. rozhoduje většinou hlasů přítomných členů,  
 
Návrh nového článku na doporučení notáře …. že jednatelé netvoří kolektivní orgán je jednodušší 
vyjádření. Ve společnosti jsou Severočeské komunální služby s.r.o. jsou 3 jednatelé, kteří rozhodují 
společně. 
(viz. čl. 3.5.1. společenské smlouvy). 
 
3.3.3.  uvedení do souladu ve smyslu § 190 j)  ZOK 
 
3.3.4.   výjimky z povinností podle písmen b) až d)  -  tj. čl. (2) a) (4)  § 199 ZOK  

byly bez náhrady zrušeny 
 
3.4.1   uvedení do souladu ve smyslu § 201 (3) ZOK 
 
4.1.1.a 4.2.1.   uvedení do souladu ve smyslu § 190 (j) 
 
5.2.  uvedení do souladu ve smyslu § 219 (1) ZOK  
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I. 

 

ZPRÁVA SPOLEČNÍKŮM O ČINNOSTI 

  

 

 

2020 



Zpráva společníkům o činnosti společnosti Severočeské komunální služby s.r.o. za rok 2020 

 

Průběh roku 2020 

Aktivity společnosti se v roce 2020 vyvíjely dle schváleného rozpočtu. Společnost vykonávala 

svoji činnost v oblasti nakládání s odpady.  

 

Především se jednalo o následující činnosti:  

1. Transportní aktivity: sběr a svoz směsného komunálního odpadu, sběr a svoz separovaných 

odpadů, přistavování a odvozy velkoobjemových kontejnerů včetně jejich pronájmu, transport 

a odstranění nebezpečných a průmyslových odpadů pro firmy, města a obce; 

2. Odstranění odpadů; 

3. Třídění a lisování využitelných odpadů; 

4. Další komunální služby: letní a zimní údržba komunikací, údržba zeleně. 

 

V oblasti pracovněprávních vztahů nedošlo k významným změnám. Veškerá činnost společnosti 

v oblasti životního prostředí je prováděna v rámci procesu řízení jakosti ISO 9001 a 14001. 

 

Celkově lze hodnotit aktivity Společnosti v roce 2020 jako úspěšné, společnost posílila  

a rozšířila svoji pozici na trhu a je finančně stabilizovaná. Vztahy se zákazníky, se státní správou  

a s dalšími kontrolními orgány jsou na dobré úrovni.  

 

Koncem roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus). 

V průběhu roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a způsobil rozsáhlé ekonomické škody.  

I když v době zveřejnění této účetní závěrky vedení Společnosti nezaznamenalo významný pokles 

prodeje, situace se neustále mění, a proto nelze předvídat budoucí dopady této pandemie na činnost 

Společnosti. Vedení Společnosti bude pokračovat v monitorování potenciálního dopadu a podnikne 

veškeré možné kroky ke zmírnění jakýchkoliv negativních účinků na Společnost a její 

zaměstnance. 

 

Vedení Společnosti zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospělo  

k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku.  Vzhledem k tomu 

byla účetní závěrka k 31. prosinci 2020 zpracována za předpokladu, že Společnost bude nadále 

schopna pokračovat ve své činnosti. 

 

K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné další významné následné 

události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci 2020. 

 

 

Vývoj v roce 2021 

Společnost bude i nadále rozvíjet svoji činnost v oblasti s nakládáním odpadu s důrazem na 

recyklační činnost či jiné alternativní zpracování odpadů. Další aktivity společnosti se řídí platným 

schváleným rozpočtem pro rok 2021.  

 



V oblasti výzkumu a vývoje nevyvíjí společnost žádnou činnost. 

 

Společnost nemá pobočku ani jinou část obchodního závodu v zahraničí. 

 

Společnost nenabyla v průběhu roku vlastní akcie nebo vlastní podíly. 

 

Dne 3. května 2021 

 

 

 

Jednatelé: 

 

 

 

 _____________________ ____________________ 

 Michal Plíšek Mgr. František Lufinka 

 

 

 

 _____________________ _____________________ 

 Ing. Milan Kouřil Ing. Rudolf Pilecký 

 

 

Management: 

 

 

 

 _________________________ 

 Zdeněk Faistaver 



 

 

II. 

 

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 

  

 

 

2020 



 

 

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 

 

Severočeské komunální služby s.r.o. 

 

 

Na základě příslušných ustanovení zákona o obchodních společnostech a družstvech, zákona  

o účetnictví a příslušných daňových zákonů jsme provedli kontrolu a ověření roční účetní 

závěrky společnosti za rok 2020. 

 

Audit za rok 2020 provedla nezávislá externí auditorská společnost Deloitte Audit s.r.o. Účetní 

závěrka byla auditorem schválena bez výhrad. 

 

Podle našeho názoru podnikatelská činnost společnosti v roce 2020 byla uskutečňována 

v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky, stanovami společnosti a pokyny 

valné hromady společnosti. Účetní zápisy byly vedeny v souladu se skutečností.  

 

Podle našeho názoru, účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace společnosti 

k 31. prosinci 2020 a výsledku jejího hospodaření za rok 2020 v souladu s českými účetními 

předpisy.  

 

Posoudili jsme návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2020, výsledek 

hlasování dozorčí rady o doporučení rozdělení hospodářského výsledku je uveden v zápisu ze 

zasedání dozorčí rady. 

 

Seznámili jsme se se Zprávou o vztazích za rok 2020. 

 

 

 

Dne 3. května 2021 

 

 

 

 

  

 _____________________ ____________________ ____________________ 

 Ing. Lívia Klimentová PhDr. Jiří Miler, Ph.D. Josef Hejtmánek 
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 

  

 

 

2020 
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1. Charakteristika a hlavní aktivity 

Vznik a charakteristika společnosti 

Společnost Severočeské komunální služby s.r.o. („společnost“) vznikla dne 1. března 1995 zápisem  

do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, číslo vložky 8513. 

 

Předmětem podnikání společnosti jsou: 

- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami  

o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, 

- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti 

nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí; 

- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; 

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

 

Vlastníci společnosti 

Společníci společnosti k 31. prosinci 2020 

Marius Pedersen a.s. 65,0 % 

Statutární město Jablonec nad Nisou 32,5 % 

Město Český Dub 1,2 % 

Město Železný Brod 1,3 % 

 

Sídlo společnosti 

Smetanova 4588/91 

466 01 Jablonec nad Nisou 

Česká republika 

 

Identifikační číslo 

627 38 542 

 

 

 



Severočeské komunální služby s.r.o. 
Příloha v účetní závěrce 
 
Rok končící 31. prosincem 2020 
(v tisících Kč) 
 

 

2 
 

Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2020 

Jednatelé Členové dozorčí rady 

Michal Plíšek Ing. Lívia Klimentová 

Mgr. František Lufinka PhDr. Jiří Miler, Ph.D. 

Ing. Milan Kouřil Josef Hejtmánek 

Ing. Rudolf Pilecký  

Společnost zastupují tři jednatelé společně. 

 

Změny v obchodním rejstříku 

V roce 2020 byly provedeny následující změny jednatelů společnosti: 

– dne 25. února 2020 byl odvolán Ing. Štěpán Matek; 

– dne 25. února 2020 byl jmenován Ing. Milan Kouřil. 

Tyto změny byly k 6. březnu 2020 zapsány do obchodního rejstříku. 

 

V roce 2020 byly provedeny následující změny v dozorčí radě společnosti: 

– dne 25. února 2020 byl odvolán Ing. Jan Novák; 

– dne 25. února 2020 byla jmenována Ing. Lívia Klimentová. 

Tyto změny byly k 6. březnu 2020 zapsány do obchodního rejstříku. 

 

V roce 2020 nebyly do obchodního rejstříku zapsány žádné další významné změny. 

 

Organizační struktura 

Společnost řídí Zdeněk Faistaver, jehož kancelář je v sídle společnosti. 

Společnost Marius Pedersen a.s. vykonává pro společnost řadu činností nezbytných pro chod společnosti. 

Je to např. vedení účetnictví a administrativní činnost. 

Společnost nemá majetkový podíl v jiných společnostech. 

 

Konsolidovanou účetní závěrku nejužší i nejširší skupiny účetních jednotek, ke které společnost jako 

konsolidovaná účetní jednotka patří, sestavuje Marius Pedersen Holding A/S, se sídlem 5863 Ferritslev 

Fyn, Orbaekvej 851, Dánské království. Tuto konsolidovanou účetní závěrku je možné získat v sídle 

konsolidující společnosti. 
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2. Zásadní účetní postupy používané společností 

Tato účetní závěrka je připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon o účetnictví) a s vyhláškou Ministerstva financí České republiky č. 500/2002 

Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 

jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále jen vyhláška). 

Srovnávací údaje za rok 2019 jsou uvedeny v souladu s uspořádáním a označováním položek rozvahy  

a výkazu zisku a ztráty dle vyhlášky v platném znění pro rok 2020. 

Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni 31. prosinci 2020 za kalendářní rok 2020. 

Účetní závěrka je sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání společnosti. 

(a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný 

majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do  

60 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení. 

Účetní jednotka rozhodla, že o drobném hmotném majetku bude účtovat na účtech dlouhodobého 

majetku pouze při nákupu kontejnerů a popelnic v hodnotě do 40 tis. Kč. 

Drobný hmotný majetek je účtován přímo do nákladů v měsíci pořízení. V případě, že nakoupený 

drobný majetek není ihned spotřebován, je evidován na zásobách. 

V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku: 

Majetek Metoda Doba odpisování 

Ocenitelná práva Lineární 6 let 

Software Lineární 3 roky 

Goodwill Lineární 5 let 

Budovy a stavby  Lineární 15 – 30 let 

Základní instalace skládky  Lineární 15 – 35 let 

Technická rekultivace skládky Lineární 15 let 

Nákladní auta Lineární 3 – 7 let 

Osobní auta Lineární 3 – 5 let 

Ostatní stroje (traktory, kompaktory, stroje na skládce) Lineární 4 - 7 let 

Kontejnery (malé i velké) Lineární 3 – 7 let 

Výpočetní technika Lineární 3 roky 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Lineární 15 let 

Odpisy jsou ve výkazu zisku a ztráty vykázány v položce „Úpravy hodnot dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku ů trvalé“. 
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Doba odpisování u nových kontejnerů a popelnic je 7 let. U starších kontejnerů a popelnic  

3-5 let. Daňový i účetní odpis je ve stejné výši. 

O odpisech dlouhodobého nehmotného majetku se účtuje měsíčně dle § 32a zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů. 

(b) Zásoby 

Účetní jednotka používá pro účtování pořízení a úbytku zásob způsobu A. Zásoby jsou na sklad 

přijímány v pořizovacích (nákupních) cenách, výdej ze skladu se oceňuje cenou, která vychází 

z váženého aritmetického průměru. Vedlejší náklady (přepravné, poštovné, balné) spojené 

s pořízením zásob jsou zahrnuty do pořizovacích cen, v mimořádných případech (pozdě došlá 

faktura) jsou zahrnuty do cenových odchylek. Cenové odchylky jsou rozpouštěny do nákladů 

k poslednímu dni účetního období. 

(c) Pohledávky 

Dlouhodobé jiné pohledávky zahrnují zejména dlouhodobou část zaměstnaneckých půjček. 

(d) Stanovení opravných položek a rezerv 

Dlouhodobý hmotný majetek 

Tvorba, čerpání a účtování opravných položek se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, a zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

U dlouhodobého majetku, jehož užitná hodnota se běžně snižuje opotřebením (odpisovaný majetek) 

se vytvoří opravná položka v případech, kdy jeho užitná hodnota, zjištěná při inventarizaci,  

je výrazně nižší než jeho ocenění v účetnictví po odečtení oprávek a toto snížení hodnoty nelze 

považovat za definitivní. 

Tvorba a zúčtování opravných položek je vykázána ve výkazu zisku a ztráty v položce „Úpravy 

hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné“. 

Pohledávky 

Opravné položky k pohledávkám s dobou splatnosti převyšující 90 dnů jsou účetně tvořeny ve výši 

100 %. Výjimkou jsou pohledávky za obcemi a městy. Opravné položky k pohledávkám jsou 

v těchto případech tvořeny pouze u rizikových pohledávek na základě posouzení obchodním 

oddělením. Tvorba a zúčtování opravných položek je vykázána ve výkazu zisku a ztráty v položce 

„Úpravy hodnot pohledávek“. 

V případech, ve kterých bude opravná položka vytvořena ve výši 100 % hodnoty nepromlčené 

pohledávky, může být tato pohledávka odepsána a opravná položka k ní zrušena, pokud již není 

právně vymahatelná (je promlčená), s výjimkou pohledávek za dlužníky v konkurzním a vyrovnacím 

řízení. Takto odepsané pohledávky se dále sledují na podrozvahových účtech s výjimkou těch 
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pohledávek, u kterých došlo k jejich zániku. Přijatá úhrada u odepsané pohledávky se vyúčtuje jako 

výnos a o částku provedené úhrady se sníží zůstatek pohledávky zachycené na podrozvahovém účtu. 

Pohledávky vzniklé na základě právního vztahu posuzovaného podle občanského zákoníku (zákon 

č. 89/2012 Sb.) – promlčecí lhůta trvá tři roky, pokud není ujednáno jinak. 

Doba promlčení se prodlužuje uznáním pohledávky nebo částečným zaplacením. 

Zásoby  

Opravné položky jsou vytvářeny v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je přechodně vyšší 

než prodejní cena zásob snížená o náklady spojené s prodejem.  

Tvorba a zúčtování opravných položek je vykázána ve výkazu zisku a ztráty v položce „Úpravy 

hodnot zásob“. 

Rezervy 

Účtování rezerv se řídí příslušnými ustanoveními zákona o účetnictví, vyhlášek či opatření, zákona 

č. 593/1992 Sb. o rezervách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992 Sb. o daních  

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

Rezerva na rekultivaci, sanaci a následnou péčí nad rámec zákona: 

• stanovena pevná částka na 1 tunu uloženého odpadu, výše této rezervy vychází z odborného 

odhadu nákladů na rekultivaci a následnou péči o skládku; 

• rezerva bude postupně rozpouštěna v závislosti na výši odpisů rekultivace a nákladech na 

následnou péči o skládku; 

• dále společnost tvoří rezervu na zvýšený náklad na rekultivaci a sanaci vyplývající z novelizace 

zákona o odpadech, směrnice č. 2008/98/ES, směrnice 1999/31/ES ve znění nařízení č. 

1882/2003 a č. 1137/2008, a směrnice 2010/75/EU. Uvedená rezerva vychází z paragrafového 

znění návrhu o odpadech s popisem provozních omezení, které budou pro provozovatele 

zařízení znamenat zvýšené provozní náklady. Kalkulovaný zvýšený náklad se rozpočítává na 

tzv. implementační období, které uvedená rezerva bude pokrývat. Rezerva se stanovuje částkou 

na 1 tunu uloženého odpadu, výše této rezervy vychází z odborného odhadu nákladů na 

rekultivaci a následnou péči o skládku. 

Rezerva na opravy dlouhodobého hmotného majetku je tvořena z rozhodnutí vedení společnosti na 

základě rozpočtovaných nákladů plánovaných oprav majetku v průběhu životnosti daného majetku. 

Rezervu na daň z příjmů vytváří společnost vzhledem k tomu, že okamžik sestavení účetní závěrky 

předchází okamžiku stanovení výše daňové povinnosti. V následujícím účetním období společnost 

rezervu rozpustí a zaúčtuje zjištěnou daňovou povinnost. 

Účet 341 Zálohy na daň z příjmů a účet 453 Rezerva na daň z příjmů jsou ve výkazech  

k 31. prosinci 2020 sloučeny do salda. Výsledná pohledávka je v rozvaze vykázaná v položce Stát – 

daňové pohledávky a výsledný závazek v položce Rezerva na daň z příjmů. 
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Rezerva na nevybranou dovolenou - společnost rezervu na nevybranou dovolenou stanovuje na 

základě analýzy nevybrané dovolené k rozvahovému dni a průměrných mzdových nákladů včetně 

nákladů na sociální a zdravotní pojištění dle jednotlivých zaměstnanců a účtuje o rezervě pouze 

v případě, že zaměstnanec není schopen čerpat dovolenou a společnosti vzniknou náklady na 

vyplacení této částky. 

(e) Přepočty cizích měn 

Účetní jednotka v průběhu roku používá pro přepočet cizích měn na českou měnu devizový kurz 

ČNB platný 1. pracovní den v měsíci. 

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového 

trhu vyhlášeného ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku 

hospodaření. 

(f) Najatý majetek 

Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů rovnoměrně po 

dobu trvání nájmu. Při ukončení nájmu a uplatnění možnosti odkupu je předmět leasingu zařazen do 

majetku společnosti v kupní ceně. 

(g) Daň z příjmů 

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. 

Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového základu s použitím daňové sazby platné  

v první den účetního období a veškeré doměrky a vratky za minulá období. 

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, 

případně dalších dočasných rozdílů (daňová ztráta), s použitím očekávané daňové sazby platné pro 

období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny. 

O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících 

účetních obdobích uplatněna. 

(h) Reálný dvousměrný cashpooling 

Společnost využívá společně s ostatními podniky ve skupině bankovní produkt poskytnutý 

Československou obchodní bankou, a. s.: “Reálný dvousměrný Cashpooling“. Mateřská společnost 

spravuje „hlavní účet“, na který jsou denně převáděny peněžní prostředky ve výši kreditních zůstatků 

z jednotlivých „vedlejších účtů“ členů skupiny. Tyto kreditní zůstatky jsou úročeny zvýhodněnou 

sazbou, kterou by samostatný člen skupiny nebyl schopen od banky získat. Tyto sdružené prostředky 

mohou členové skupiny využívat ke svým běžným provozním potřebám. Každý člen skupiny má 

stanovený tzv. „Intra-day overdraft limit“, do kterého má právo přečerpat svůj „vedlejší účet“. Tento 

debetní zůstatek je opět úročen zvýhodněnou úrokovou sazbou. 
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Kladný zůstatek cashpoolingu je vykázán v pozici Účty v bankách, záporný zůstatek je veden jako 

závazek vůči mateřské společnosti Marius Pedersen a.s. v pozici Závazky – ovládaná nebo ovládající 

osoba. 

 

 

3. Srovnatelnost údajů z minulého a běžného období 

V roce 2020 došlo ke změně vykazování opravné položky k dlouhodobému majetku sanace skládky 

Proseč. V roce 2019 byla vykázána jako opravná položka k dlouhodobému majetku ve výši 14 434 tis. 

Kč, v roce 2020 jako rezerva na rekultivaci ve výši 12 968 tis. Kč. K této změně došlo z důvodu 

sjednocení účetních politik v rámci skupiny Marius Pedersen Group. 

 

V průběhu roku nedošlo k žádné jiné změně metodiky účtování ani postupů odpisování.  
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4. Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

2020 Pozemky Stavby 
Stroje a 

zařízení 

Kontejnery 

a inventář 

Dopravní 

prostř. 

Nedok. 

dl. hm. 

majetek 

Software Zálohy Celkem 

Pořizovací cena          

Zůstatek k 1.1.2020 1 490 84 085 23 708 59 860 141 459 16 797 323 46 502 374 224 

Přírůstky  -- 5 186 2 007 5 537 18 993 1 850 --  -- 33 573 

Úbytky  --  -- -165 -1 986 -4 160 -150 -- -46 502 -52 963 

Přeúčtování  -- 11 821 775 548 85 -13 229  --  --  -- 

Zůst. k 31.12.2020 1 490 101 092 26 325 63 959 156 377 5 268 323  -- 354 834 

Oprávky          

Zůstatek k 1.1.2020  -- 50 044 12 468 43 091 90 747  -- 323  -- 196 673 

Odpisy  -- 3 049 2 547 4 915 11 566  --  --  -- 22 077 

Oprávky k úbytkům  --  -- -165 -1 986 -4 141  --  --  -- -6 292 

Zůst. k 31.12.2020  -- 53 093 14 850 46 020 98 172  -- 323  -- 212 458 

Opravné položky          

Zůstatek k 1.1.2020  -- 14 434  --  --  --  --  --  -- 14 434 

Změna stavu opr. 

položek 
 -- -14 434  --  --  --  --  --  -- -14 434 

Zůst. k 31.12.2020  --  --  --  --  --  --  --  --  -- 

Zůst. hodn. 1.1.2020 1 490 19 607 11 240 16 769 50 712 16 797  -- 46 502 163 117 

Zůst. hodn. 

31.12.2020 
1 490 47 999 11 475 17 939 58 205 5 268  --  -- 142 376 

Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého majetku v účetním období patřily investice do 

administrativní budovy Kundratice v hodnotě 5 186 tis. Kč, nákladních automobilů v hodnotě 18 644 tis. 

Kč, osobních automobilů v hodnotě 349 tis. Kč, štěpkovače dřevní hmoty v hodnotě 93 tis. Kč, JCB TLT 

30 Teletruk v hodnotě 1 914 tis. Kč, popelnic a kontejnerů v hodnotě 5 446 tis. Kč, tiskárny štítků SATO 

v hodnotě 45 tis. Kč a serveru PowerEdge v hodnotě 46 tis. Kč. 

Mezi nejvýznamnější úbytky dlouhodobého majetku v účetním období patřily nákladní a osobní 

automobily, malotraktor ISEKI, GPS, popelnice a kontejnery. 

Účet nedokončeného dlouhodobého majetku představují především investice do administrativní budovy 

a garáží, kompostárny, sanací Proseč, manipulační plochy Kundratice, popelnic a kontejnerů. Dále zde 

evidujeme zmařenou investici na nerealizované projekty ve výši 150 tis. Kč. 

Na účtu poskytnutých záloh evidujeme vrácení notářské úschovy na nákup pozemků Kunratice – Liberec. 

Daná částka je vykázána v Přehledu o peněžních tocích v řádku Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku. 
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Opravná položka k dlouhodobému majetku sanace skládky Proseč byla přeúčtována na rezervu na 

rekultivaci. Opravná položka představovala rezervu na budoucí rekultivaci. 

Společnost nemá žádný majetek zatížený zástavním právem.  

 

2019 Pozemky Stavby 
Stroje a 

zařízení 

Kontejnery 

a inventář 

Dopravní 

prostř. 

Nedok. dl. 

hm. majetek 
Software 

Poskytnuté 

zálohy na 

dlouhodobý 

hmotný 

majetek 

Celkem 

Pořizovací cena          

Zůstatek k 1.1.2019 1 490 83 748 17 365 54 747 118 901 4 956 557  -- 281 764 

Přírůstky  -- 358 6 531 4 843 26 384 12 126  -- 46 502 96 744 

Úbytky  -- -21 -190 -13 -3 826  -- -234  -- -4 284 

Přeúčtování  --  -- 2 283  -- -285  --  --  -- 

Zůst. k 31.12.2019 1 490 84 085 23 708 59 860 141 459 16 797 323 46 502 374 224 

Oprávky          

Zůstatek k 1.1.2019  -- 47 377 10 906 38 705 84 954  -- 557  -- 182 499 

Odpisy  -- 2 668 1 752 4 399 9 619  --  --  -- 18 438 

Oprávky k úbytkům  -- -1 -190 -13 -3 826  -- -234  -- -4 264 

Zůst. k 31.12.2019  -- 50 044 12 468 43 091 90 747  -- 323  -- 196 673 

Opravné položky          

Zůstatek k 1.1.2019  -- 15 865  --  --  --  --  --  -- 15 865 

Změna stavu opr. 

položek 
 -- -1 431  --  --  --  --  --  -- -1 431 

Zůst. k 31.12.2019  -- 14 434  --  --  --  --  --  -- 14 434 

Zůst. hodn. 1.1.2019 1 490 20 506 6 459 16 042 33 947 4 956  --  -- 83 400 

Zůst. hodn. 31.12.2019 1 490 19 607 11 240 16 769 50 712 16 797  -- 46 502 163 117 

 

 

5. Najatý majetek 

Operativní nájem 

Společnost má najaty pozemky, areál MP Nová Paka včetně strojů a zařízení, nebytové prostory, lahve 

na technické plyny, licence Office 365 Business, koberce, výdejníky na vodu. Celkové roční náklady 

týkající se tohoto nájmu činily 1 058 tis. Kč (k 31. prosinci 2019 – 1 364 tis. Kč). 
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6. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze  

V souladu s účetními postupy, popsanými v bodě 2 (a), účtovala společnost část dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku do nákladů v roce jeho pořízení. Celková kumulovaná pořizovací cena tohoto 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který je ještě v používání, je následující: 

  Zůstatek k 31.12.2020 Zůstatek k 31.12.2019 

Dlouhodobý hmotný majetek 6 452 5 674 

Dlouhodobý nehmotný majetek 253 231 

Celkem 6 705 5 905 

 

 

 

 

7. Pohledávky a závazky z obchodních vztahů 

(a) Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí 28 903 tis. Kč (k 31. prosinci 2019 –  

27 067 tis. Kč), ze kterých 1 846 tis. Kč (k 31. prosinci 2019 – 3 409 tis. Kč) představují pohledávky 

po lhůtě splatnosti. Opravná položka k pochybným pohledávkám činila 773 tis. Kč 

(k 31. prosinci 2019 – 1 705 tis. Kč). 

Společnost eviduje pohledávky z obchodních vztahů se splatností delší než 5 let ve výši 0 tis. Kč  

(k 31. prosinci 2019 – 0 tis. Kč). 

(b) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 13 474 tis. Kč (k 31. prosinci 2019 – 13 015 tis. Kč), 

ze kterých 327 tis. Kč (k 31. prosinci 2019 – 61 tis. Kč) představují závazky po lhůtě splatnosti. 

Společnost eviduje závazky z obchodních vztahů se splatností delší než 5 let ve výši 0 Kč  

(k 1. prosinci 2019 – 0 tis. Kč). 

 

 

 

8. Opravné položky 

  
Opravná položka k 

dlouhodobému majetku 

Opravná položka 

k pohledávkám 
Celkem  

Zůstatek k 1.1.2020 14 434 1 705 16 139 

Tvorba  -- 235 235 

Rozpuštění/použití -14 434 -1 167 -15 601 

Zůstatek k 31.12.2020  -- 773 773 
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9. Základní kapitál 

  Podíl na základním kapitálu (v %) 

Zůstatek k 1.1.2020  

Vklad 13 000 tis. Kč - Společnost Marius Pedersen a.s. 65,0 

Vklad 6 500 tis. Kč - Statutární město Jablonec nad Nisou 32,5 

Vklad 260 tis. Kč - Město Železný Brod 1,3 

Vklad 240 tis. Kč - Město Český Dub 1,2 

Zůstatek k 31.12.2020  

Vklad 13 000 tis. Kč - Společnost Marius Pedrsen a.s. 65,0 

Vklad 6 500 tis. Kč - Město Jablonec nad Nisou 32,5 

Vklad 260 tis. Kč - Město Železný Brod 1,3 

Vklad 240 tis. Kč - Město Český Dub 1,2 

 

10. Rozdělení zisku 

K datu sestavení účetní závěrky nebylo rozhodnuto o rozdělení výsledku hospodaření běžného období. 

 

11. Rezervy 

  
Rezerva na daň 

 z příjmů 

Rezerva na 

rekultivaci 

Rezerva na  

opravy majetku 
Celkem 

Zůstatek k 1.1.2020 9 682  -- 6 239 15 921 

Tvorba 9 820 14 434 1 588 25 842 

Čerpání -9 682 -1 466 -588 -11 736 

Zůstatek rezerv k 31.12.2020 9 820 12 968 7 239 30 027 

Zaplacené zálohy na daň z příjmů -9 417 --  -- -9 417 

Zůstatek rezerv snížený o zálohy na 

daň z příjmů k 31.12.2020 
403 12 968 7 239 20 610 

V účetním období byla rezerva na daň z příjmů v částce 9 820 tis. Kč (k 31. prosinci 2019 – 9 682 tis. 

Kč) snížena o zaplacené zálohy na daň z příjmů v částce 9 417 tis. Kč (k 31. prosinci 2019 – 9 505 tis. 

Kč). Výsledný závazek je uveden ve výkazech jako Rezerva na daň z příjmů v částce 403 tis. Kč  

(k 31. prosinci 2019 v částce 177 tis. Kč). 
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12. Informace o tržbách 

Hlavní činností společnosti je přeprava, likvidace a zneškodnění odpadu. Společnost realizuje většinu 

svých tržeb v České republice. 

    2020 2019 

Prodej výrobků - papír  2 824 1 839 

Prodej výrobků - plasty  868 790 

Prodej výrobků - železo   -- 2 

Prodej výrobků - sklo  836 109 

Prodej výrobků - produkty kompostárny  4  -- 

Konzultační služby  5 4 

Administrativní služby  12 285 2 551 

Služby vlast. pracovníky  1 229 558 

Ostatní tržby  1 711 1 854 

Pronájem techniky a zařízení, pozemků, 

budov 
 951 501 

Pronájem odpadových nádob  7 015 6 441 

Likvidace, zneškodnění odpadu  179 759 157 932 

Přeprava odpadu  58 072 75 618 

Údržba, čištění komunikací, chodníků  187 1 109 

Údržba zeleně a parků  5 771 5 651 

Ostatní údržba, úklid. služby   -- 12 

Zboží-papír  581 689 

Zboží-plasty  42 61 

Zboží - železný šrot  357 298 

Zboží - barevné kovy  12 18 

Zboží - sklo  1 368 1 638 

Zboží - ostatní DS  63 35 

Ulož. odpadu MPG - místní poplatky  -15 022 -16 186 

Ulož. odpadu ost. - místní poplatky  -137 -767 

Celkem   258 781 240 757 
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13. Informace o spřízněných osobách  

Všechny transakce se spřízněnými stranami byly uzavřeny za běžných tržních podmínek. 

 

(a) Pohledávky a závazky z obchodních vztahů: 

           Pohledávky k              Závazky k 

  31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

Mateřská společnost 3 063 2 372 7 302 6 950 

Ostatní podniky ve skupině 3 3  --  -- 

Celkem 3 066 2 375 7 302 6 950 

 

(b) Odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů: 

         Jednatelé         Dozorčí rada 

  k 31.12.2020 k 31.12.2019 k 31.12.2020 k 31.12.2019 

Počet členů 4 4 3 3 

Odměny z titulu výkonu funkce 27 39 38 51 

V aktuálním ani předešlém roce neobdrželi členové řídících, kontrolních a správních orgánů žádné 

zálohy, závdavky, zápůjčky, úvěry, přiznané záruky a jiné výhody a nevlastní žádné akcie/podíly 

společnosti. 

Společnosti nevznikly do konce účetního období žádné penzijní závazky vůči bývalým členům 

řídících, kontrolních a správních orgánů. 

 

(c) Nákupy a prodeje zboží a služeb 

                      Nákupy                Prodeje 

  2020 2019 2020 2019 

Mateřská společnost 78 932 74 092 35 043 32 433 

Ostatní podniky ve skupině 24 36 44 68 

Celkem 78 956 74 128 35 087 32 501 
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14. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci 

Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady v aktuálním a předešlém roce: 

2020 Počet Mzdové náklady 

Náklady na sociální 

zabezpečení a 

zdravotní pojištění 

Sociální náklady 

Zaměstnanci 170 55 555 18 058  -- 

Vedoucí pracovníci 1 1 004 339  -- 

Celkem 171 56 559 18 397  -- 

     

2019 Počet Mzdové náklady 

Náklady na sociální 

zabezpečení a 

zdravotní pojištění 

Sociální náklady 

Zaměstnanci 168 50 447 16 438  -- 

Vedoucí pracovníci 1 963 326  -- 

Celkem 169 51 410 16 764  -- 

 

15. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 2 150 tis. Kč (k 31. prosinci 2019 – 

1 934 tis. Kč), ze kterých 1 502 tis. Kč (k 31. prosinci 2019 – 1 352 tis. Kč) představují závazky  

ze sociálního zabezpečení a 648 tis. Kč (k 31. prosinci 2019 – 582 tis. Kč) představují závazky  

ze zdravotního pojištění. Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti. 

 

16. Stát – daňové závazky a dotace 

Daňové závazky činí 562 tis. Kč (k 31. prosinci 2019 – 541 tis. Kč). Žádné z těchto závazků nejsou  

po lhůtě splatnosti. 

 

17. Informace o odměnách statutárním auditorům 

Tyto informace jsou uvedeny v příloze konsolidované účetní závěrky, ve které je společnost zahrnuta. 
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18. Daň z příjmů  

(a) Splatná  

Splatná daň z příjmů zahrnuje odhad daně za zdaňovací období 2020 ve výši 9 820 tis. Kč  

(2019 – 9 682 tis. Kč) a upřesnění odhadu daně za zdaňovací období 2019 ve výši  

-24 tis. Kč (2019 ve výši -4 tis. Kč). 

(b) Odložená 

Vykázané odložené daňové pohledávky a závazky: 

           Pohledávky          Závazky          Rozdíl 

  2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Dlouhodobý hmotný majetek -- -- -6 241 -2 396 -6 241 -2 396 

Pohledávky 61 172 -- -- 61 172 

Rezervy 3 839 1 185 -- -- 3 839 1 185 

Ostatní dočasné rozdíly 57  -- --  -- 57  -- 

Odložená daňová pohledávka/(závazek) 3 957 1 357 -6 241 -2 396 -2 284 -1 039 

V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2 (f) byla pro výpočet odložené daně použita 

daňová sazba 19 % (2019 – 19 %). 

 

 

19. Přehled o peněžních tocích 

Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jsou peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 

definovány tak, že zahrnují peníze v pokladně, peníze na cestě, peníze na bankovních účtech a další 

finanční aktiva, jejichž ocenění může být spolehlivě určeno a která mohou být snadno přeměněna  

v peněžní prostředky. Zůstatek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů je na konci účetního období 

následující: 

  2020 2019 

Peněžní prostředky 115 081 70 890 

Celkem 115 081 70 890 
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20. Významná následná událost 

Koncem roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus). V průběhu 

roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a způsobil rozsáhlé ekonomické škody. I když v době 

zveřejnění této účetní závěrky vedení Společnosti nezaznamenalo významný pokles prodeje, situace se 

neustále mění, a proto nelze předvídat budoucí dopady této pandemie na činnost Společnosti. Vedení 

Společnosti bude pokračovat v monitorování potenciálního dopadu a podnikne veškeré možné kroky ke 

zmírnění jakýchkoliv negativních účinků na Společnost a její zaměstnance. 

Vedení Společnosti zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, 

že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku.  Vzhledem k tomu byla účetní 

závěrka k 31. prosinci 2020 zpracována za předpokladu, že Společnost bude nadále schopna pokračovat 

ve své činnosti. 

K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné další významné následné 

události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci 2020. 

 

Sestaveno dne 3. května 2021 

 

 

 

 

 

Michal Plíšek Ing. Rudolf Pilecký Ing. Milan Kouřil 

jednatel jednatel         jednatel 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 

 

ZPRÁVA O VZTAZÍCH  
 

  

 
2020 



 

 

Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi 

ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 

(dále jen "zpráva o vztazích") za účetní období 2020 

 

Společnost Severočeské komunální služby s.r.o. byla v účetním období v postavení ovládané osoby ve 

smyslu příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen 

„Zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“). 

Představenstvo společnosti, jako osoby ovládané, v souladu se zákonnými ustanoveními ZOK vypracovalo 

tuto písemnou zprávu o vztazích. Představenstvo společnosti prohlašuje, že v této zprávě jsou uvedeny 

všechny významné a relevantní transakce, které nastaly v účetním období, a dále informace, které jsou pro 

účely této zprávy významné. 

 

I. Struktura vztahů mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami 

A) Ovládající osoba 

Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČO: 421 94 920 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 

389. 

 

B) Ovládaná osoba 

Severočeské komunální služby s.r.o., Smetanova 4588/91, 466 01, Jablonec n/Nisou, IČO: 627 38 542 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

8513. 

 

C) Propojené osoby 

Seznam všech propojených osob, které jsou ovládány ovládající osobou, je uveden v příloze č. 1 této zprávy 

o vztazích. 

 

 

II. Úloha ovládané osoby  

Převažující činností společnosti v rámci organizační struktury je poskytování služeb odpadového 

hospodářství a navázaných činností v České republice. 

 

III. Způsob a prostředky ovládání  

Ovládaní je vůči společnosti uplatňováno prostřednictvím podílu ovládající osoby na hlasovacích právech 

na valné hromadě společnosti.  

 

IV. Přehled významných jednání 

V účetním období společnost učinila na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob 

následující jednání týkající se majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu společnosti zjištěného podle 

poslední účetní závěrky:  

- vyplacení podílu na zisku společnosti. 



 

 

V. Přehled vzájemných smluv uzavřených s ovládající osobou nebo propojenými osobami  

A) Poskytnutá plnění 

 

Partner  Smlouva Předmět plnění 

Marius Pedersen a.s. Služby v přepravě, ukládání a likvidace odpadu – 

plnění na základě dílčích objednávek 

sběr a odstranění 

odpadů 

Služby v oblasti údržby ploch veřejné zeleně – 

plnění na základě dílčích objednávek 
údržba veřejné zeleně 

Smlouva o poskytování Reálného dvousměrného 

Cashpoolingu ze dne 23.10.2002 

cashpooling 

Kupní smlouva – plnění na základě dílčích 

objednávek 

prodej kontejnerů a 

pytlů 

Nájemní smlouva ze dne 30.10.2003 pronájem nebytových 

prostor 

TRANSPORT Trutnov 

s.r.o. 

Smlouva o zajištění přepravy a likvidace odpadů 

ze dne 1.3.2018 

sběr a odstranění 

odpadů 

 

  



 

 

B) Přijatá plnění 

Partner  Smlouva Předmět plnění 

Marius Pedersen a.s. 

 

 

Smlouva o zajištění provozu ze dne 13.12.2001  služby v oblasti 

organizace a řízení 

Smlouva o poskytnutí administrativních a 

finančních služeb ze dne 20.12.2010 
služby v oblasti 

finanční 

Smlouva o organizaci, zajištění a přípravě jednání 

statutárních orgánů ze dne 28.12.1999 
služby v oblasti 

organizace a řízení 

Smlouva o poskytnutí činnosti bezpečnostního 

poradce ze dne 3.1.2007 
služby v oblasti 

organizace a řízení 

 Smlouva o zajištění přepravy a likvidace odpadů 

– plnění na základě dílčích objednávek 

sběr a likvidace 

odpadů 

Smlouva o rozúčtování nákladů IT služeb ze dne 

29.6.2016 
IT služby 

Podnájemní smlouva ze dne 25. 6. 2004 

 

podnájem nebytových 

prostor – areál Nová 

Paka  

Podnájemní smlouva ze dne 20.2.2002 

 

podnájem nebytových 

prostor a parkovací 

plochy – areál 

Lomnice n/Popelkou 

Smlouva o dílo ze dne 31.12.2009 datové služby/internet 

Smlouva o dílo ze dne 31.12.2009   pronájem licencí 

Office 365 Business 

Smlouva o rozúčtování nákladů služeb 

centrálního nákupu ze dne 27.12.2018 

služby centrálního 

nákupu 

Kupní smlouva – plnění na základě dílčích 

objednávek 

prodej popelnic, 

druhotných surovin, 

pytlů 

Kupní smlouva – plnění na základě dílčích 

objednávek 

prodej nafty 

Kupní smlouva – plnění na základě dílčích 

objednávek 

prodej výpočetní 

techniky 

Rámcová smlouva nákup osobních a 

nákladních vozidel 

Krušnohorské 

komunální služby s.r.o. 
Kupní smlouva ze dne 4.5.2020 prodej štěpkovače 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi ovládanou osobou, ovládající 

osobou a propojenými osobami 

Vztah mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami umožňuje společnosti čerpat 

zejména následující výhody: 

• synergie plynoucí ze společného obchodního a nákupního působení na trhu; 

• optimalizace nákladů společnosti plynoucí z procesů vykonávaných na úrovni celé skupiny; 

• logistické výhody plynoucí z geografické blízkosti jednotlivých provozoven skupiny. 

Společnost neidentifikovala žádné nevýhody, které by jí plynuly ze vztahů s propojenými osobami. 

 

VII.  Posouzení vzniklé újmy a jejího vyrovnání 

Společnosti nevznikla v účetním období v důsledku vlivu ovládající osoby žádná újma. 

 

 

 

V Jablonci n/Nisou, dne 31. března 2021 

 

 

 

 

 

 ____________________ _____________________ 

 Michal Plíšek Ing. Rudolf Pilecký 

 jednatel jednatel 

 

 

____________________ 

Ing. Milan Kouřil 

Jednatel 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 1  
 

Přehled propojených osob, které jsou ovládány stejnou ovládající osobou: 

 

Ovládající osoba Sídlo 

Marius Pedersen a.s. Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČO: 421 94 920 

 

Propojená osoba Sídlo 

Bohemian Waste Management a. s. Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČO: 421 94 938 

Moravská skládková společnost a. s. Kvítkovice 343, 765 02 Otrokovice, IČO: 463 43 687 

Společnost Horní Labe a.s. Starý Rokytník 226, 541 01 Trutnov, IČO: 465 06 306 

ELIO Slezsko a.s. skládka Holasovice II č.p. 202, 747 74 Holasovice, IČO: 609 13 860 

EKO – Chlebičov a.s. Hlavní 65, 747 31 Chlebičov, IČO: 476 76 591 

SOP a.s. Pardubická 1630, 535 01 Přelouč, IČO: 609 13 843 

TRANSPORT Trutnov s.r.o. V Aleji 131, Bojiště, 541 01 Trutnov, IČO: 620 63 588 

Odpady-Třídění-Recyklace a.s. Průmyslová 1153, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 634 83 980 

NYKOS a.s. Ždánice 170, PSČ 281 63, IČO: 250 85 000 

SOMA Markvartovice a.s. Markvartovická 1148/1, 748 01 Hlučín, IČO: 476 77 902 

Severočeské komunální služby s.r.o. Smetanova 4588/91, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 627 38 542 

Západočeské komunální služby a.s. Koterovská 522/168, 326 00 Plzeň, IČO: 252 17 348 

EKO servis Varnsdorf a.s. ul. Svatopluka Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČO: 250 42 149 

PAPKOV s.r.o. V Korytech 179, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČO: 438 70 589 

IPODEC – ČISTÉ MĚSTO a.s. Bešťákova 457/5, 182 00 Praha 8 - Střížkov, IČO: 407 64 877 

Růžov a.s. Růžovská 588, 373 12 Borovany, IČO: 259 61 942 

Hradecké služby a.s. Bratří Štefanů 990, 500 03 Hradec Králové, IČO: 259 62 973 

EKOLA České Libchavy s.r.o. České Libchavy č.p. 172, 561 14 České Libchavy, IČO: 498 13 862 

TS Valašské Meziříčí s.r.o. M. Alše 833, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 268 14 463 

Krušnohorské služby a.s. Březenec 704, 431 11 Jirkov, IČO: 274 94 080 

DESTRA Co., spol. s r.o. Komenského 832, 768 11 Chropyně, IČO: 607 09 286 

RWC s.r.o. Komenského 832, 768 11 Chropyně, IČO: 269 47 650 

Skládka Tušimice a.s. Úprkova 3120, 415 01 Teplice, IČO: 250 05 553 

Technické služby Děčín a.s. Březová 402, 405 01 Děčín III., IČO: 640 52 257 

HRATES a.s. Průmyslová 1153, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 255 65 516 

MPGA s.r.o. Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČO: 067 07 301 

Marius Pedersen recycling s.r.o. Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČO: 073 43 329 

 

 



Severočeské komunální služby a.s. 
 

Návrh na naložení s hospodářským výsledkem roku 2020 
 
Vedení společnosti navrhuje naložit s hospodářským výsledkem za rok 2020 tj. ziskem ve 
výši 45 963 250,49 Kč takto: 
 
-   částku ve výši 37 000 000,00 Kč vyplatit jako podíl na zisku akcionářům  
    a částku ve výši   8 963 250,49 Kč převést na účet „Nerozdělený zisk minulých let“. 
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