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1. ZÁkladNÍ ideNtifikaČNÍ údaje

Obchodní jméno: Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.

Sídlo: Brno, koliště 7, PsČ 602 00

IČ: 60713330

DIČ: CZ60713330

Datum založení: 1. 8. 1994

Právní forma: akciová společnost

Základní kapitál:  65 432 000 kč

Jediný akcionář:  statutární město Brno, dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno, iČ: 44992785

Obchodní rejstřík:  krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 5828

Kontaktní údaje: Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.

Kanceláře: koliště 7, 602 00 Brno

 lužánecká 2a, 602 00 Brno

 jihlavská 1, 639 00 Brno

 Vídeňská 9, 639 00 Brno

 Pekařská 52, 602 00 Brno

Telefon:  545 422 111

Mobil nonstop:  603 113 300

Fax: 545 573 616

E-mail: info@pohrby.cz

Internetové stránky: www.pohrby.cz
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2. PROfil sPOleČNOsti a Předmět POdNikÁNÍ

společnost Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s., se sídlem Brno, koliště 7, iČ: 60713330, která je zapsána 
v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5828, má jediného akcionáře statutární město 
Brno, se sídlem dominikánské náměstí 1, iČ 44992785, který disponuje jedinou akcií na jméno, jejíž jmenovitá hodnota 
je 65 432 000 kč. Základní kapitál společnosti je zcela splacen.

Předmětem podnikání je:

provozování pohřební služby

provozování krematoria

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

Společnost vlastní následující nemovitosti:

brněnské krematorium, které je významnou kulturní památkou 

budovu koliště 7, ve které má sídlo a sjednávací kanceláře

soubor budov na lužánecké 2a, jež využívá jako centrum pro dopravu s komplexním zázemím

Naše společnost je největší pohřební službou na jižní moravě a své služby nabízí zejména ve městě Brně a přilehlém okolí. 
je vybavena chladicími zařízeními na lužánecké 2a i v budově krematoria, pro nepředvídatelné okolnosti máme od 
statutárního města Brna pronajatu městskou márnici. Naše společnost disponuje čtyřmi pohřebními vozy se speciální 
certifikovanou pohřební vestavbou, včetně chladicího zařízení.
Poskytujeme komplexní služby související s posledním rozloučením se zesnulým. Našim zákazníkům zajistíme svoz 
zemřelého z bytu, nemocnice či jiného místa úmrtí, vyřízení posledního rozloučení v krematoriu, kostele či jiné obřadní 
síni. Nabízíme rakve, květinové dary, urny a jiné zboží v takovém rozsahu, abychom uspokojili jakékoliv požadavky 
pozůstalých. V našem brněnském krematoriu zní živá hudba a je možné pořídit fotografický či filmový záznam. Našim 
zákazníkům samozřejmě vyřizujeme i všechny ostatní úřední záležitosti, rozptyly či vsypy popela na loučky pohřebišť apod. 
V brněnském krematoriu máme instalovány tři kremační pece, které jsou ovládány automatickým regulačním systémem 
s důrazem na minimalizování zásahů do životního prostředí. 
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3. ORgÁNy sPOleČNOsti a jejiCh slOžeNÍ

Valná hromada
statutární město Brno jako jediný akcionář společnosti vykonává působnost valné hromady podle §  190 obchodního 
zákoníku, valná hromada se nekoná. Při výkonu působností valné hromady zastupuje statutární město Brno podle 
§ 02 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 sb., o obcích, v platném znění, Rada města Brna. jediný akcionář s působností 
valné hromady rozhoduje nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období.

Představenstvo
je statutárním orgánem společnosti, jedná jménem společnosti. jménem společnosti jednají ve všech věcech 
vždy společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou představenstva anebo místopředsedou 
představenstva. 

Předseda:  Jiří Novotný

místopředseda:  Ing. Stanislav Michalík

Členka:  Mgr. Zdeňka Tůmová

Dozorčí rada
dohlíží na výkon působnosti představenstva a podnikatelskou činnost společnosti.

Předseda:  MUDr. Josef Drbal

místopředseda:  Ing. Petr Kratochvíl

Členka:  Jarmila Kouřilová

Ředitel akciové společnosti
je vedoucím zaměstnancem společnosti, přičemž je v přímé řídící působnosti představenstva. ke dni 31. 12. 2011 byla 
funkce ředitele akciové společnosti neobsazená a vedením společnosti byl pověřen mgr. michal tomášek. 
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4. ORgaNiZaČNÍ stRuktuRa k 31. 12. 2011

Představenstvo
sPolečnosti

ředitel akciové  
sPolečnosti

dozorčí rada

asistent ředitele

vedoucí
krematoria

zaměstnanci
krematoria

zaměstnanci
doPravy

sjednavatelky
Pohřbení Účetní

vedoucí
doPravy

technicko- 
-obchodní
asistent

hlavní Účetní
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5. ZPRÁVa PředstaVeNstVa akCiOVé sPOleČNOsti

Vážení akcionáři, vážení spolupracovníci, vážení obchodní partneři,
předkládáme Vám výroční zprávu společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s., ve které prezentujeme výsledky 
hospodaření za rok 2011 a současně prohlašujeme, že po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti.
V uvedeném roce jsme kladli důraz zejména na snižování veškerých nákladů při zachování stejné kvality poskytovaných služeb. 
Zohledňujeme přání našich klientů, abychom zajistili co možná nejdůstojnější rozloučení se zesnulým. flexibilně reagujeme na 
potřeby pozůstalých a poskytujeme pohřební služby ať v naší obřadní síni, či na jiném místě posledního rozloučení.
Pro zvýšení dostupnosti našich služeb jsme na počátku roku 2011 otevřeli novou objednávkovou  kancelář na adrese 
Vídeňská 9. V druhé polovině roku jsme navázali otevřením další objednávkové kanceláře na adrese Pekařská 52.  uvedené 
dvě kanceláře doplnili stávající tři na jihlavské 1, lužánecké 2a a kolišti 7. V průběhu roku 2011 jsme provedli rozsáhlou 
rekonstrukci v areálu budovy koliště 7, Brno. Rekonstrukce byla rozdělena na dvě etapy. První etapa byla zaměřena na 
vybudování nových vstupů do budovy, díky nimž nebyl omezen provoz sjednávacích kanceláří v objektu. druhá etapa 
znamenala zásadní rekonstrukci kanalizace a související sanaci sklepních prostor. Rekonstrukci si vyžádal havarijní stav 
potrubí přímo pod budovou a parkovištěm ve dvorním traktu. Náklady na tuto rekonstrukci ve výši cca 4,5 milionu korun bez 
dPh byly hrazeny z vlastních zdrojů společnosti. tato neplánovaná havarijní oprava se negativně promítla v hospodaření 
společnosti a způsobila odsunutí investic a oprav plánovaných pro kalendářní rok 2011. Nově vybudované vstupy do budovy 
přímo z ulice s ebou přinesly zvýšení bezpečnosti klientů i ostatních osob, pohybujících se v objektu koliště 7. díky těmto 
novým vchodům byl oddělen pohyb osob a osobních automobilů, které parkují ve dvorním traktu. Nově označené vchody 
i celá budova nyní zřetelně odlišují městskou pohřební službu od konkurenčních soukromých společností, které sídlí ve 
stejné ulici. Rekonstrukce byla velice obtížná a při její realizaci vyvstalo mnoho problémů, ale i tak byla stavba dokončena 
v řádném termínu a předána bez vad a nedodělků. další stavební úpravy proběhly ve středisku dopravy, jež je situováno na 
lužánecké 2a, Brno, kde jsme rekonstruovali zpevněnou plochu dvorního traktu v ceně cca 200 tisíc korun bez dPh.
investice do vlastních nemovitostí pro nás zůstává i nadále prioritou, v následujících letech plánujeme rekonstruovat 
a rozvíjet zejména budovu brněnského krematoria. Brněnské krematorium, jako historicky významná kulturní památka, 
však vyžaduje investice v řádu desítek milionů korun. Naše společnost v současnosti dokončuje práce na komplexní 
dokumentaci, která bude zahrnovat technický popis současného stavu kulturní památky, studii zobrazující možný budoucí 
rozvoj i všechny nutné opravy a investice, jež si tato kulturní památka jistě zaslouží. Při tvorbě této dokumentace úzce 
spolupracujeme s památkáři i se všemi ostatními dotčenými orgány. společnost se zabývá i přípravou realizace výstavby 
objektu doprovodných služeb, především ve vstupní oblasti krematoria, kde je již historicky realizován objekt malého 
sociálního zařízení s prodejními prostorami. Pro zabezpečení komplexnosti celého území, zejména prodeje květin, 
kamenických služeb a prodeje hřbitovních doplňků je nezbytné realizovat architektonicky kvalitní pietní místo. kumulující 
soubor budov bude nabízet všechny uvedené doprovodné služby, které jsou v současnosti nabízené v technicky 
nevyhovujících dočasných prostorech. tato předpokládaná rozsáhlá investice a oprava komplexu budov brněnského 
krematoria zahrnuje i opravu parkovacích ploch. uvažovaná investice bude plně hrazena akciovou společností, která 
využije vlastních zdrojů i cizího kapitálu ve formě úvěru ve výši cca 30 mil kč.
Z výše uvedeného je patrné, že námi plánovaný zisk za toto účetní období nemohl být dosažen, havarijní opravy a investice 
však společnost uhradila bez nutnosti použití cizího kapitálu a vykazuje za běžné období zisk ve výši 395 tisíc korun před 
zdaněním. V následujícím roce plánujeme zvýšení obchodního podílu na trhu, který by se mohl projevit ve zvýšení tržeb za 
poskytované služby, a takto získané prostředky budeme nadále směrovat do oprav a investic. 
sdělujeme, že společnost nemá žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. V oblasti ochrany životního prostředí se snažíme 
o co nejlepší komunikaci s úřady státní správy a samosprávy a o co nejvhodnější nastavení spalovacích zařízení, pro 
minimalizaci znečištění životního prostředí. společnost uzavírá i končí běžné pracovněprávní vztahy, v rámci běžného chodu 
společnosti. společnost nemá zřízenu žádnou organizační složku v České republice ani v zahraničí.
Závěrem vyslovujeme upřímné poděkování všem zaměstnancům společnosti za úsilí, které vynaložili při plnění náročných 
pracovních úkolů. 
Velmi oceňuji přístup členů představenstva a dozorčí rady při vytváření podmínek pro zlepšování konkurenceschopnosti 
společnosti.

Jiří Novotný 
předseda představenstva 
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6. ZPRÁVa dOZORČÍ Rady

dozorčí rada společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. vykonávala svou činnost v souladu s platnou    
legislativou a stanovami společnosti.
V průběhu roku 2011 prováděla dozorčí rada kontroly hospodaření společnosti a konstatuje, že společnost byla řízena 
v souladu s právními předpisy a účelem založení. dozorčí rada bere na vědomí účetní závěrku za rok 2011, stanovisko 
ing. Rostislava Chalupy, zástupce společnosti BdO Ca s.r.o., ze dne 20. 3. 2012, a ztotožňuje se s jeho výrokem, že 
účetní závěrka roku 2011 podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Pohřební a hřbitovní služby města 
Brna, a.s. k 31. 12. 2011 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011, 
v souladu s českými účetními předpisy.
dozorčí rada přezkoumala výroční zprávu společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. za rok 2011 
a doporučuje valné hromadě vyslovit souhlas s vykázaným stavem majetku, vlastního kapitálu a závazků. dozorčí rada 
rovněž přezkoumala návrh na rozdělení zisku za rok 2011 a doporučuje valné hromadě tento návrh schválit.
dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a doporučuje valné hromadě tuto 
zprávu schválit.

MUDr. Josef Drbal
předseda dozorčí rady
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7. ZPRÁVa NeZÁVisléhO auditORa 
O OVěřeNÍ úČetNÍ ZÁVěRky k 31. 12. 2011
Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.
Datum vydání: 20. 3. 2012

Obchodní firma, u níž bylo provedeno ověření účetní závěrky:
Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.

sídlo:   koliště 7, Brno 

identifikační číslo:  607 13 330

Právní forma:  akciová společnost 

Předmět činnosti:  provozování pohřební služby, provozování krematoria, výroba, obchod  
   a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Ověřované období:  1. leden 2011 až 31. prosinec 2011

Ověření provedli:  

auditorská firma:  BdO Ca s.r.o., auditorské oprávnění č. 305 
   marie steyskalové 14, Brno

auditor:   ing. Rostislav Chalupa, auditorské oprávnění č. 1245

asistenti auditora:  ing. Rostislav juřík 
   ing. Petr hroník
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ZPráVa NEZáVISléhO aUDITOra
akcionářům společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.
Na základě provedeného auditu jsme dne 20. 3. 2012 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, 
zprávu následujícího znění:
„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s., se sídlem 
koliště 7, Brno, identifikační číslo 60713330, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2011, výkazu zisku a ztráty za období 
od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 a přílohy této účetní závěrky, jež obsahuje popis použitých podstatných účetních metod 
a další vysvětlující informace.

ODPOVěDNOST STaTUTárNíhO OrgáNU úČETNí JEDNOTKy Za úČETNí  
ZáVěrKU
statutární orgán společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, 
která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který 
považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem 
nebo chybou.

ODPOVěDNOST aUDITOra
Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. audit jsme provedli v souladu 
se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami komory auditorů 
České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, 
abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných 
v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné nesprávnosti 
údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí 
vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení 
je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli se vyjádřit k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. 
audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením 
a dále posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

9 VÝROČNÍ ZPRÁVa 2011
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VýrOK aUDITOra
Podle našeho názoru podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Pohřební a hřbitovní 
služby města Brna, a.s. k 31. 12. 2011 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1. 1. 2011 do 
31. 12. 2011, v souladu s českými účetními předpisy.“

ZPráVa O ZPráVě O VZTaZích MEZI PrOPOJENýMI OSOBaMI
Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Pohřební 
a hřbitovní služby města Brna, a.s. za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. Za sestavení této zprávy o vztazích je 
odpovědný statutární orgán společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.. Naším úkolem je vydat na základě 
provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích.
Ověření jsme provedli v souladu s as č. 56 komory auditorů České republiky. tento standard vyžaduje, abychom 
plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné věcné 
nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým 
způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. audit 
zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.
Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi 
propojenými osobami společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 
obsahuje významné věcné nesprávnosti.

ZPráVa O OVěŘENí VýrOČNí ZPráVy
Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. s účetní závěrkou, která 
je v této výroční zprávě obsažena. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti Pohřební 
a hřbitovní služby města Brna, a.s.. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční 
zprávy s účetní závěrkou.
Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami komory 
auditorů České republiky. tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou 
jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní 
závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. jsme přesvědčeni, že provedené 
ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, 
a.s. k 31. 12. 2011 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. 

V Brně  dne 26. dubna 2012

BDO ca s. r. o., auditorské oprávnění č. 305 
zastoupená partnerem:

Ing. rostislav chalupa
auditorské oprávnění č. 1245
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Označení

a

aKTIVa

b

Číslo 
řádku

c

Běžné účetní období Minulé úč. 
období

Brutto 
1

Korekce 
2

Netto 
3

Netto 4

aktiva celkem (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 105065 16714 88351 92598

a. pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0

B. dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 003 87466 15680 71786 69980

B. I. dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) 004 633 633 0 0

B. I. 1. zřizovací výdaje 005 0

 2. nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0

 3. software 007 633 633 0

 4. ocenitelná práva 008 0

 5. goodwill 009 0

 6. jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0

 7. nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0

 8. poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0

B. II. dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) 013 86833 15047 71786 69980

B. II. 1. pozemky 014 16545 16545 16545

 2. stavby 015 58324 6196 52128 46446

 3. samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 11902 8851 3051 4238

 4. pěstitelské celky trvalých porostů 017 0

 5. dospělá zvířata a jejich skupiny 018 0

 6. jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 20 20 20

 7. nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 42 42 2731

 8. poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 0

 9. oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0

B. III. dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) 023 0 0 0 0

B. III. 1. podíly v ovládaných a řízených osobách 024 0

 2. podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 0

 3. ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0

 4. půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027 0

 5. jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0

 6. pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0

 7. poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0

iV. ROZVaha (v celých tisících Kč)

Ke dni 31. 12. 2011

IČ: 60713330

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.
koliště 7, 602 00 Brno

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
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Označení

a

aKTIVa

b

Číslo 
řádku

c

Běžné účetní období Minulé úč. 
období

Brutto 
1

Korekce 
2

Netto 
3

Netto 4

c. Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 17288 1034 16254 22483

c.  I. Zásoby (ř. 33 až 38) 032 1211 0 1211 1151

c.  I. 1. materiál 033 1107 1107 1008

 2. Nedokončená výroba a polotovary 034 104 104 143

 3. Výrobky 035 0

 4. mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 0

 5. Zboží 037 0

 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0

c.  II. dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) 039 0 0 0 0

c.  II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 0

 2. Pohledávky – ovládající a řídící osoba 041 0

 3. Pohledávky – podstatný vliv 042 0

 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 043 0

 5. dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0

 6. dohadné účty aktivní 045 0

 7. jiné pohledávky 046 0

 8. Odložená daňová pohledávka 047 0

c.  III. krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) 048 3689 1034 2655 3203

c.  III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 951 320 631 737

 2. Pohledávky – ovládající a řídící osoba 050 0

 3. Pohledávky – podstatný vliv 051 0

 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 052 0

 5. sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0

 6. stát – daňové pohledávky 054 1304 1304 1679

 7. krátkodobé poskytnuté zálohy 055 711 711 718

 8. dohadné účty aktivní 056 9 9 38

 9. jiné pohledávky 057 714 714 0 31

c.  IV. krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) 058 12388 0 12388 18129

c.  IV. 1. Peníze 059 186 186 194

 2. účty v bankách 060 12202 12202 17935

 3. krátkodobé cenné papíry a podíly 061 0

 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0

D.  I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) 063 311 0 311 135

D.  I. 1. Náklady příštích období 064 311 311 135

 2. komplexní náklady příštích období 065 0

 3. Příjmy příštích období 066 0
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Označení
a

aKTIVa
b

Číslo 
řádku

c

Běžné úč. 
období

5

Minulé úč. 
období

6

PasiVa Celkem (ř. 68 + 86 + 119) 067 8 8351 92 598

a Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 79 + 82 + 85) 068 8 4391 84 036

a. I. Základní kapitál (ř. 70 až 72) 069 65 432 65 432

a. I. 1. Základní kapitál 070 65432 65 432

 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071

 3. Změny základního kapitálu 072

a. II. kapitálové fondy (ř. 74 až 78) 073 0 0

a. II. 1. emisní ážio 074

 2. Ostatní kapitálové fondy 075

 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076

 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností 077

 5. Rozdíly z přeměn společností 078

a. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 80 + 81) 079 8492 8469

a. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 080 8492 8469

 2. statutární a ostatní fondy 081

a. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř. 83 + 84) 082 10113 9669

a. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 083 10113 9669

 2. Neuhrazená ztráta minulých let 084

a. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 085 354 466

B. Cizí zdroje (ř. 87 + 92 + 103 + 115) 086 3591 8214

B. I. Rezervy (ř. 88 až 91) 087 0 0

B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 088

 2. Rezerva na důchody a podobné závazky 089

 3. Rezerva na daň z příjmů 090

 4. Ostatní rezervy 091

B. II. dlouhodobé závazky (ř. 93 až 102) 092 0 0

B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 093

 2. Závazky – ovládající a řídící osoba 094

 3. Závazky – podstatný vliv 095

 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 096

 5. dlouhodobé přijaté zálohy 097

 6. Vydané dluhopisy 098

 7. dlouhodobé směnky k úhradě 099

 8. dohadné účty pasivní 100

 9. jiné závazky 101

 10. Odložený daňový závazek 102
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Označení
a

aKTIVa
b

Číslo 
řádku

c

Běžné úč. 
období

5

Minulé úč. 
období

6

B. III. krátkodobé závazky (ř. 104 až 114) 103 3591 8214

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 104 864 5432

 2. Závazky – ovládající a řídící osoba 105

 3. Závazky – podstatný vliv 106

 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 107

 5. Závazky k zaměstnancům 108 1045 983

 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 109 619 578

 7. stát – daňové závazky a dotace 110 235 177

 8. krátkodobé přijaté zálohy 111 455 599

 9. Vydané dluhopisy 112

 10. dohadné účty pasivní 113 373 445

 11. jiné závazky 114

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 116 až 118) 115 0 0

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 116

 2. krátkodobé bankovní úvěry 117

 3. krátkodobé finanční výpomoci 118

c. I. Časové rozlišení (ř. 120 + 121) 119 369 348

c. I. 1. Výdaje příštích období 120 369 345

 2. Výnosy příštích období 121 3

sestaveno dne: 08. 03. 2012
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost
Předmět podnikání účetní jednotky: pohřebnictví a činnosti související

 mgr. michal tomášek
 zastupující ředitel
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Označení
a

TEXT
b

Číslo 
řádku

c

Skutečnost v účetním období

Sledovaném 1 Minulém 2

I. tržby za prodej zboží 01

a. Náklady vynaložené na prodané zboží 02

+ Obchodní marže (ř. 01 – 02) 03 0 0

II. Výkony (ř. 05 až 07) 04 42561 42115

II. 1. tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 42571 42062

 2.  Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 -39 12

 3.  aktivace 07 29 41

B. Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10) 08 21555 23150

B. 1. spotřeba materiálu a energie 09 12520 12483

B. 2. služby 10 9035 10667

 + Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 – 08) 11 21006 18965

c. Osobní náklady (ř. 13 až 16) 12 17730 17112

c. 1. mzdové náklady 13 12324 11912

c. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 762 720

c. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 4265 4114

c. 4. sociální náklady 16 379 366

D. daně a poplatky 17 110 117

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 2462 2150

III. tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21) 19 0 180

III. 1. tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 0 180

III. 2. tržby z prodeje materiálu 21

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24) 22 0 0

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23

F. 2. Prodaný materiál 24

g. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích 
období

25 23 -981

IV. Ostatní provozní výnosy 26 306 223

h. Ostatní provozní náklady 27 498 525

V. Převod provozních výnosů 28

I. Převod provozních nákladů 29

* Provozní výsledek hospodaření[ř. 
11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)]

30 489 445

V. VÝkaZ Zisku a ZtRÁty (v celých tisících Kč)

Ke dni 31. 12. 2011

IČ: 607 13330

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.
koliště 7, 602 00 Brno

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
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Označení
a

aKTIVa
b

Číslo 
řádku

c

Běžné účet-
ní období

5

Minulé účet-
ní období

6

B. iii. krátkodobé Závazky (ř. 104 až 114) 103 3591 8214

B. iii. 1. Závazky Z Obchodních Vztahů 104 864 5432

 2. Závazky - Ovládající a řídící Osoba 105

 3. Závazky - Podstatný Vliv 106

 4. Závazky ke společníkům, Členům družstva a k účastníkům sdružení 107

 5. Závazky k Zaměstnancům 108 1045 983

 6. Závazky Ze sociálního Zabezpečení a Zdravotního Pojištění 109 619 578

 7. stát - daňové Závazky a dotace 110 235 177

 8. krátkodobé Přijaté Zálohy 111 455 599

 9. Vydané dluhopisy 112

 10. dohadné účty Pasivní 113 373 445

 11. jiné Závazky 114

B. iV. Bankovní úvěry a Výpomoci (ř. 116 až 118) 115 0 0

B. iV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 116

 2. krátkodobé Bankovní úvěry 117

 3. krátkodobé finanční Výpomoci 118

C. i. Časové Rozlišení (ř. 120 + 121) 119 369 348

C. i. 1. Výdaje Příštích Období 120 369 345

 2. Výnosy Příštích Období 121 3

Označení
a

TEXT
b

Číslo 
řádku

c

Skutečnost v účetním období

Sledovaném 1 Minulém 2

VI. tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31

J. Prodané cenné papíry a podíly 32

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 až 36) 33 0 0

VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem

34

VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35

VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37

K. Náklady z finančního majetku 38

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39

l. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41

X. Výnosové úroky 42 41 109

N. Nákladové úroky 43

XI. Ostatní finanční výnosy 44 6 192

O. Ostatní finanční náklady 45 141 141

XII. Převod finančních výnosů 46

P. Převod finančních nákladů 47

* finanční výsledek hospodaření  
[(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 47)]

48 -94 160

Q. daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51) 49 41 139

Q. 1.  – splatná 50 41 139

Q. 2.  – odložená 51

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49) 52 354 466

XIII. mimořádné výnosy 53

R. mimořádné náklady 54

S. daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57) 55 0 0

S. 1.  – splatná 56

S. 2.  – odložená 57

* mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55) 58 0 0

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59) 60 354 466

**** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 61 395 605

sestaveno dne: 08. 03. 2012
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost
Předmět podnikání účetní jednotky: pohřebnictví a činnosti související

 mgr. michal tomášek
 zastupující ředitel
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PřÍlOha k úČetNÍ ZÁVěRCe 
sestavené ke dni 31. 12. 2011

Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.

koliště 7, 602 00  Brno

iČ 60713330

diČ CZ60713330

Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. 17
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i. OBeCNé údaje
Firma: Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. 

Sídlo: koliště 7, Brno, 602 00

IČ: 60713330

Právní forma: akciová společnost

akcionáři: statutární město Brno – 100 %

Předmět podnikání: Provozování pohřební služby

 Provozování krematoria

 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

Organizační struktura
společnost je členěna na tři provozně provázaná střediska, která podléhají jednotnému vedení. těmito středisky jsou:

a) Obstarávání pohřbů 
b) krematorium 
c) doprava a sklady

Základní kapitál k 31. 12. 2011: 65 432 000 kč 
Základní kapitál je tvořen 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 65 432 000,- kč. 
datum vzniku společnosti: 1. 8. 1994

Ostatní skutečnosti
společnost je založena statutárním městem Brnem, které má 100% účast na základním kapitálu. účetní jednotka 
neuzavřela ovládací smlouvy ani smlouvy o převodech zisku.

Okamžik sestavení účetní závěrky: 8. 3. 2012 
účetní období: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011

Představenstvo:
Předseda představenstva: jiří Novotný 
místopředseda představenstva:  ing. stanislav michalík 
Členka představenstva: mgr. Zdeňka tůmová   

dozorčí rada:
Předseda: mudr. josef drbal 
místopředseda: ing. Petr kratochvíl 
Členka: jarmila kouřilová
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Majetkové účasti 
účetní jednotka nemá žádnou majetkovou účast na základním kapitálu jiných účetních jednotek:

údaje o zaměstnancích:

Celkem řídící pracovníci

Zaměstnanci – celkem osob 41 5

mzdové náklady v tis. kč 12 324 2 506

sociální zabezpečení v tis. kč 4 265 852

Ostatní sociální náklady v tis. kč 379
 

Za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 orgány společnosti obdržely tyto peněžité odměny: 
Představenstvo a.s. 417 tis. kč 
dozorčí rada a.s. 345 tis. kč

Členům představenstva, členům dozorčí rady ani bývalým členům orgánů společnosti a řídícím pracovníkům nebyla 
poskytnuta žádná forma jiného peněžního nebo nepeněžního plnění. Zároveň nebyly výše uvedeným osobám poskytnuty 
žádné půjčky nebo úvěry. 

ii. iNfORmaCe O úČetNÍCh metOdÁCh a OBeCNÝCh 
úČetNÍCh ZÁsadÁCh
účetní jednotka v průběhu účetního období nezměnila postupy účtování, odepisování a oceňování majetku a závazků.

a) Oceňování nakoupených zásob
společnost při vedení účetnictví postupuje v souladu se zákonem o účetnictví. Pro ocenění zásob jsou používány 
pořizovací ceny a zásoby stejného druhu jsou oceněny váženým aritmetickým průměrem, který se počítá minimálně 
jedenkrát za měsíc. materiál je veden na skladě od okamžiku přijetí až do výdeje ze skladu do spotřeby. do spo-
třeby, tj. na vrub nákladů, se účtuje skutečná spotřeba na výkony v souladu s organizací tohoto procesu v podniku.  
do pořizovací ceny jsou dále zahrnuty zejména: přepravné, pojistné související s dodávkou, u dobírek poštovné, pří-
padně další náklady související s pořízením. jednotlivé druhy materiálu jsou vedeny na skladových kartách s využitím 
výpočetní techniky.

B) Oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii
Zásoby ve vlastní režii tvoří nedokončená výroba. Nedokončená výroba je v souladu s účetními předpisy oceněna 
v úrovni přímých nákladů.
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C) Oceňování dlouhodobého majetku
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se oceňuje pořizovacími cenami včetně nákladů souvisejících přímo s poří-
zením majetku (doprava, clo apod.).
Ve vlastní režii společnost dlouhodobý majetek nepořizovala. majetek nabytý vkladem je oceněn znaleckým posudkem. 
Pro daňové účely účetní jednotka postupuje v souladu s § 30 zákona 586/92sb., o daních z příjmů. 

d) Opravné položky
V účetním období byly vytvořeny a čerpány níže uvedené opravné položky k pohledávkám. Opravné položky k pohle-
dávkám jsou vytvořeny ve výši odhadnutých rizik vyplývajících nesplacením pohledávek. 

PZ opravných položek  1 011 tis. kč  
Čerpání opravných položek     144 tis. kč 
tvorba opravných položek     167 tis. kč  
kZ opravných položek  1 034 tis. kč 

účetní jednotka eviduje pohledávku za union bankou, a.s., na kterou byl v roce 2003 prohlášen konkurz. účetní jed-
notka u tohoto peněžního ústavu uložila finanční prostředky na termínovaný vklad. V roce 2004 byla účetní jednotce 
vyplacena částka 195 tis. kč, v roce 2010 byla uhrazena část pohledávky ve výši 97 624,- kč. O tuto částku byla 
snížena vytvořená 100% opravná položka. konkurz nebyl ukončen.

e) Odpisový plán 
Odpisový plán sestavuje účetní jednotka s přihlédnutím k době použitelnosti jednotlivého majetku pro potřeby své 
činnosti. Začátek odpisování majetku je stanoven na následující měsíc po zařazení dlouhodobého majetku nebo jeho 
technického zhodnocení do užívání. Zařazení do užívání se provádí dle platných předpisů. drobný hmotný majetek je 
interní směrnicí až do hranice 40 tis. kč považován za zásoby a takto je o něm i účtováno. drobný nehmotný majetek 
je interní směrnicí až do hranice 60 tis. kč v jednotlivém případě považován za služby a takto je o něm i účtováno.

 

f) kurzy
účetní jednotka eviduje valuty ve valutových pokladnách, pro potřeby vybavení svých pracovníků na zahraniční pra-
covní cesty (svozy a převozy zesnulých do nebo ze zahraničí). Ocenění je prováděno pevným ročním kurzem ČNB. 
k 31. 12. 2011 jsou valuty přepočteny platným kurzem ČNB k tomuto datu. účetní jednotka neeviduje jiný cizoměnový 
majetek ani závazky. 

g) Rezervy

V roce 2011 nebylo o rezervách účtováno. 
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iii. dOPlňujÍCÍ iNfORmaCe k ROZVaZe a VÝkaZu Zisků  
a ZtRÁt

1. Dlouhodobý majetek
k 31. 12. 2011 účetní jednotka eviduje následující majetek:

V tis. kč Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena
software 633 633 0
Nemovitý majetek 58 324 6 196 52 128
movitý majetek 11 902 8 851  3 051
Pozemky 16 545 0 16 545
umělecké předměty 20 0 20

Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku v účetním období:

a) Pozemky

B) stavby
V roce 2011 byla dokončena rekonstrukce světlíku a hygienického zařízení krematoria, termín dokončení 2/2011. dle 
znaleckého posudku 254/11 a 256/11 připadá na tZ krematoria zařazené v roce 2011 3 147 tis. kč. V objektu koliště 
byly vybudovány uliční vstupy, byla provedena rekonstrukce nebytových prostor pro možnost vybudování kadeřnictví 
a provedena rekonstrukce kanalizačních svodů a sanace sklepních prostorů. Celková cena technického zhodnocení 
budovy koliště je v roce 2011 3 808 tis. kč.

C) Ostatní majetek
účetní jednotka nepořídila žádný dlouhodobý majetek. 

d) Ostatní informace o dlouhodobém majetku:
účetní jednotka nepořizovala žádný majetek formou pronájmu. V operativní evidenci je evidován majetek v pořizovací 
ceně 3 619 tis. kč. žádný majetek účetní jednotky není zatížen zástavním právem ani věcným břemenem.

 

2. Pohledávky
krátkodobé celkem                  3 689 tis. kč 
z toho:  z obchodního styku       951 tis. kč  
 pohledávky daňové    1 304 tis. kč  
 zálohy        711 tis. kč 
 ostatní pohledávky      723 tis. kč

Pohledávky po splatnosti (brutto) celkem       192 tis. kč 
z toho:  po splatnosti do 30 dní        63 tis. kč 
 po splatnosti od 31 do 90 dní       25 tis. kč  
 po splatnosti od 91 do 180 dní         7 tis. kč  
 po splatnosti od 181 do 360 dní         7 tis. kč  
 po splatnosti nad 360 dní      313 tis. kč 

k pohledávkám po splatnosti nad 181 dní byly vytvořeny opravné položky v celkové výši 320 tis. kč. Pohledávky k pod-
nikům ve skupině ani pohledávky kryté zástavním právem nebo jiným jištěním účetní jednotka nemá.
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3. Vlastní kapitál
hospodářský výsledek za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010: zisk ve výši 466 tis. kč byl ve výši 23 tis. kč převeden 
do rezervního fondu a 443 tis. kč bylo převedeno na účet nerozděleného zisku. Výše rezervního fondu k 31. 12. 2011 
činí 8 492 tis. kč. Výše vlastního kapitálu k 31. 12. 2011 činí 84 391 tis. kč a jeho struktura je zřejmá z rozvahy.

4. Závazky 

Celkem 3 591 tis. kč
krátkodobé 

- z obchod. styku 864 tis. kč
- k zaměstnancům 1 045 tis. kč
- k soc. zabezpečení a zdrav. poj. 619 tis. kč
- daňové  235 tis. kč
- ostatní 455 tis. kč
- dohadné účty pasivní 373 tis. kč

Všechny krátkodobé závazky za rok 2011 jsou ve lhůtě splatnosti do 90 dnů. dlouhodobé závazky společnost nemá. 
společnost nemá nedoplatky na daních a na veřejném pojištění.

5. Odměna auditorské společnosti 
účetní jednotka v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 vynaložila na auditorské služby částku ve výši 90 tis. kč za 
závěrečné ověření účetní závěrky roku 2010.

6. Výnosy 

tržby z pohřební a hřbitovní činnosti 38 665 tis. kč
tržby za nájem 1 845 tis. kč
tržby za nájem – výklenky 330 tis. kč
tržby za svážky 1 599 tis. kč
tržby z rekreačních středisek 41 tis. kč
Ostatní tržby 91 tis. kč
Celkem 42 571 tis. kč

V Brně dne 08. března 2012

mgr. michal tomášek 
zastupující ředitel
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ZPRÁVa O VZtaZÍCh meZi OVlÁdajÍCÍ  
a ovládanou osobou ke dni 31. 12. 2011

Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.

koliště 7, 602 00  Brno

iČ 60713330

diČ CZ60713330

Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. 23
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Ostatní ovládané osoby:
1) teplárny Brno, a.s., iČ: 46347534, Brno, lesná, Okružní 25, PsČ 638 00
2) spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost; zkratka: sakO Brno, a.s., iČ: 60713470, Brno, jedovnická 2, PsČ 628 00
3) jižNÍ CeNtRum BRNO, a.s., iČ: 60741881, Brno, trnitá, Zvonařka 5, PsČ 602 00
4) mOP BRNO, spol. s r.o., iČ: 48910546, Brno-kohoutovice, žebětínská 821/70, PsČ 623 00
5) lesy města Brna, a.s., iČ: 60713356, kuřim, křížkovského 247, PsČ 664 34
6) správa nemovitostí městské části Brno-střed, příspěvková organizace, iČ: 29200628, Brno, Brno-město, dominikánská 2, PsČ 601 69
7) dopravní podnik města Brna,a.s., iČ: 25508881, Brno, hlinky 151, okres Brno-město, PsČ 656 46
8) technické sítě Brno, akciová společnost, iČ: 25512285, Brno, Barvířská 5, okres Brno-město, PsČ 602 00
9) Polárka, o. p. s. v likvidaci, iČ: 25556967, Brno, tučkova 34, okres Brno-město, PsČ 602 00
10) Nadační fond – občané Brnu střed v likvidaci, iČ: 44991720, Brno, dominikánská 2, okres Brno-město, PsČ 601 69
11) dROm, romské středisko, iČ: 70892181, Brno, Bratislavská 41, okres Brno-město, PsČ 602 00
12) mateřská škola, Brno, labská 7, příspěvková organizace, iČ: 49466011, Brno, starý lískovec, labská 7/268, okres Brno-město, PsČ 625 00
13) domov mládeže juVeNtus a Zařízení školního stravování, Brno, stamicova 11, příspěvková organizace, iČ: 00638021, Brno, 
 stamicova 11, okres Brno-město
14) Základní škola Brno,antonínská 3,příspěvková organizace, iČ: 48512711, Brno, antonínská 3/550, okres Brno-město, PsČ 602 00
15) Základní škola a mateřská škola, Brno, horníkova 1, příspěvková organizace, iČ: 48512575, Brno, líšeň, horníkova 1, okres Brno-město, PsČ 628 00
16) Základní škola, Brno, masarova 11, příspěvková organizace, iČ: 44994044, Brno, líšeň, masarova 11, okres Brno-město, PsČ 628 00
17) mateřská škola, Brno, synkova 24, příspěvková organizace, iČ: 49466828, Brno, synkova 24, okres Brno-město, PsČ 628 00
18) mateřská škola, Brno, hochmanova 25, příspěvková organizace, iČ: 49466755, Brno, hochmanova 25, okres Brno-město, PsČ 628 00
19) mateřská škola, Brno, Puchýřova 13a, příspěvková organizace, iČ: 49467395, Brno, Puchýřova 13a, okres Brno-město, PsČ 628 00
20) mateřská škola sluNÍČkO, Brno, strnadova 13, příspěvková organizace, iČ: 49466780, Brno, strnadova 13, okres Brno-město, PsČ 628 00
21) Základní škola Brno, hudcova 35, příspěvková organizace, iČ: 62156888, Brno, hudcova 81/35, okres Brno-město, PsČ 621 00
22) Školní jídelna, Brno, masarova 11, příspěvková organizace, iČ: 49466895, Brno, líšeň, masarova 11, okres Brno-město, PsČ 628 00
23) mateřská škola, Brno, Oderská 2, příspěvková organizace, iČ: 70435952, Brno, starý lískovec, Oderská 2/261, okres Brno-město, PsČ 625 00
24) mateřská škola Brno, Nádvorní 3, příspěvková organizace, iČ: 64328368, Brno, Nádvorní 3/704, okres Brno-město, PsČ 603 00
25) mateřská škola ZdislaVa, Brno,Pellicova 4,příspěvková organizace, iČ: 64328325, Brno, Pellicova 4/21, okres Brno-město, PsČ 602 00
26) Základní škola Brno, úvoz 55,příspěvková organizace, iČ: 48512699, Brno, úvoz 55/423, okres Brno-město, PsČ 602 00
27) Základní škola Brno, nám. míru 3,příspěvková organizace, iČ: 48512648, Brno, nám. míru 3/375, okres Brno-město, PsČ 60200
28) mateřská škola POd ŠPilBeRkem, Brno,údolní 9a,příspěvková organizace, iČ: 64328457, Brno, údolní 9a/254, okres Brno-město, PsČ 60200
29) domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace, iČ: 70887250, Brno, lesná, Okružní 832/29, okres Brno-město, PsČ 63800
30) mateřská škola Brno, údolní 68,příspěvková organizace, iČ: 70285748, Brno, údolní 68/155, okres Brno-město, PsČ 602 00
31) Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8,příspěvková organizace, iČ: 48512681, Brno, Bakalovo nábřeží 8/8, okres Brno-město, PsČ 639 00
32) mateřská škola Brno, Vinařská 4,příspěvková organizace, iČ: 60555955, Brno, Vinařská 4, okres Brno-město, PsČ 603 00

ZPRÁVa O VZtaZÍCh meZi OVlÁdajÍCÍ  
a OVlÁdaNOu OsOBOu ke dNi31. 12. 2011
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními 
osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2011 zpracovaná dle ust. § 66 odst. 9 zákona č. 
513/1991 sb., obchodního zákoníku, v platném znění.

Ovládající osoba: statutární město Brno, 
 dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno, iČ: 44992785 

Ovládaná osoba sestavující zprávu: Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.
 koliště 7, 602 00 Brno, iČO: 60713330
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33) mateřská škola Brno, Vídeňská 39a, příspěvková organizace, iČ: 64328431, Brno, Vídeňská 39a/253, okres Brno-město, PsČ 639 00
34) mateřská škola „Na kopečku u zvonečku“, Brno,horní 17,příspěvková organizace, iČ: 60555947, Brno, horní 17/779, okres Brno-město, PsČ 639 00
35) mateřská škola Brno, úvoz 57, příspěvková organizace, iČ: 64328341, Brno, úvoz 424/57, okres Brno-město, PsČ 602 00
36) mateřská škola Brno, kamenná 21,příspěvková organizace, iČ: 64328422, Brno, kamenná 21/195, okres Brno-město, PsČ 639 00
37) Základní škola a mateřská škola Brno, křenová 21,příspěvková organizace, iČ: 48512664, Brno, křenová 21/99, okres Brno-město, PsČ 602 00
38) Základní škola Brno, hroznová 1, příspěvková organizace, iČ: 48512672, Brno, hroznová 1/65, okres Brno-město, PsČ 603 00
39) mateřská škola Brno, křenová 76a, příspěvková organizace, iČ: 70888027, Brno, křenová 76a/300, okres Brno-město, PsČ 602 00
40) Základní škola a mateřská škola Brno, husova 17,příspěvková organizace, iČ: 60556188, Brno, husova 17/219, okres Brno-město, PsČ 602 00
41) mateřská škola Brno, tučkova 36, příspěvková organizace, iČ: 70887951, Brno, tučkova 36/923, okres Brno-město, PsČ 602 00
42) mateřská škola Brno, Všetičkova 19,příspěvková organizace, iČ: 70285730, Brno, Všetičkova 19/626, okres Brno-město, PsČ 602 00
43) Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22, příspěvková organizace, iČ: 48512702, Brno, nám. 28. října 22, čp. 1902,  
 okres Brno-město, PsČ 602 00
44) Školní jídelna Brno, úvoz 55, příspěvková organizace, iČ: 62157566, Brno, úvoz 55/423, okres Brno-město, PsČ 602 00
45) Základní škola Brno, měšťanská 21, příspěvková organizace, iČ: 70944776, Brno, měšťanská 21, okres Brno-město, PsČ 620 00
46) kORdis jmk, spol. s r.o., iČ: 26298465, Brno, Nové sady č.946/30, PsČ 60200
47) mateřská škola Brno, klášterského 14, příspěvková organizace, iČ: 75024411, Brno, Brno-jih, klášterského 14/100, PsČ 617 00
48) mateřská škola Brno, tišnovská 169, příspěvková organizace, iČ: 70994200, Brno, tišnovská 169/1791, PsČ 614 00
49) mateřská škola Brno, kohoutova 6, příspěvková organizace, iČ: 70994081, Brno, kohoutova 6/1513, PsČ 613 00
50) mateřská škola Brno, uzbecká 30, příspěvková organizace, iČ: 75001578, Brno, uzbecká 569/30, PsČ 625 00
51) mateřská škola Brno, hudcova 435/47, příspěvková organizace, iČ: 75031957, Brno, hudcova 435/47, PsČ 621 00
52) Základní škola Brno, arménská 21, příspěvková organizace, iČ: 49466241, Brno, arménská 573/21, PsČ 625 00
53) Základní škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace, iČ: 60555823, Brno, Vedlejší 655/10, PsČ 625 00
54) Základní škola, Brno, mutěnická 23, příspěvková organizace, iČ: 60556102, Brno, Brno-Vinohrady, mutěnická 4164/23, PsČ 628 00
55) staReZ – sPORt, a.s., iČ: 26932211, Brno, Porážka 2, PsČ 602 00
56) mateřská škola sluníčko, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, iČ: 75077434, Brno, Brno-Bystrc, Štouračova 1249/23, PsČ 635 00
57) mateřská škola Brno, Černopolní 3a, příspěvková organizace, iČ: 64328481, Brno, Černopolní 3a, PsČ 613 00
58) úrazová nemocnice v Brně, iČ: 00209813, Brno, Ponávka 6, PsČ 602 00
59) Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace, iČ: 75156237, Brno, žabovřesky, Plovdivská 8, PsČ 616 00
60) správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace, iČ: 62161598, Brno, Brno-střed, Vídeňská 96, okres Brno-město, PsČ 639 00
61) Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., iČ: 46347275, Brno, hybešova 254/16, PsČ 657 33
62) technologický Park Brno, a.s., iČ: 48532215, Brno, technická 15, PsČ 616 00
63) BRNO PaRkiNg, a.s., iČ: 26967413, Brno, heršpická 813/5, PsČ 639 00
64) Brněnské komunikace, a.s., iČ: 60733098, Brno, Renneská třída 1a, PsČ 657 68
65) Zoologická zahrada města Brna, příspěvková organizace, iČ: 00101451, Brno, u Zoologické zahrady 46, okres Brno-město, PsČ 635 00
66) Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, iČ: 62161521, Brno, kounicova 1013/16a, PsČ 602 00
67) sdružení zdravotnických zařízení ii Brno, příspěvková organizace, iČ: 00344648, Brno, Zahradníkova 2/8, okres Brno-město
68) Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, iČ: 00094820, Brno, dvořákova 11, okres Brno-město, PsČ 657 70
69) Nemocnice milosrdných bratří, příspěvková organizace, iČ: 48512478, Brno, Polní č. 3, okres Brno-město
70) muzeum města Brna, příspěvková organizace, iČ: 00101427, Brno, Brno-střed, Špilberk 1, PsČ 662 24
71) městské divadlo Brno, příspěvková organizace, iČ: 00101397, Brno, lidická 16, okres Brno-město, PsČ 602 00
72) mateřská škola internátní Brno, Veslařská 256, příspěvková organizace, iČ: 75007843, Brno, Veslařská 256, PsČ 637 00
73) mateřská škola Brno, Štolcova 51, příspěvková organizace, iČ: 75003902, Brno, Štolcova 51, PsČ 618 00
74) lázně města Brna, příspěvková organizace, iČ: 00836222, Brno, Rabínova 12, okres Brno-město
75) knihovna jiřího mahena v Brně, příspěvková organizace, iČ: 00101494, Brno, kobližná 4, okres Brno-město, PsČ 601 50
76) hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace, iČ: 00101443, Brno, kraví hora 2, okres Brno-město, PsČ 616 00
77) filharmonie Brno, příspěvková organizace, iČ: 00094897, Brno, komenského nám. 534/8, okres Brno-město, PsČ 602 00
78) dům umění města Brna, příspěvková organizace, iČ: 00101486, Brno, malinovského nám. 2, okres Brno-město, PsČ 602 00
79) domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace, iČ: 70887276, Brno, žabovřesky, Vychodilova 3077/20, okres Brno-město, PsČ 616 00
80) domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace, iČ: 70887292, Brno, Věstonická 4304/1, okres Brno-město, PsČ 628 00
81) domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace, iČ: 70887233, Brno, medlánky, Podpěrova 501/4, PsČ 621 00
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82) domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace, iČ: 70887314, Brno, Nopova 128/96, okres Brno-město, PsČ 615 00
83) domov pro seniory mikuláškovo nám., příspěvková organizace, iČ: 71155988, Brno, starý lískovec, mikuláškovo nám. 706/20, PsČ 625 00
84) domov pro seniory kosmonautů, příspěvková organizace, iČ: 70887209, Brno, starý lískovec, ulice kosmonautů 548/21, PsČ 625 00
85) domov pro seniory koniklecová, příspěvková organizace, iČ: 70887047, Brno, koniklecová 442/1, okres Brno-město, PsČ 634 00
86) domov pro seniory kociánka, příspěvková organizace, iČ: 70887284, Brno, kociánka 1/8, okres Brno-město, PsČ 612 00
87) domov pro seniory holásecká, příspěvková organizace, iČ: 75145189, Brno, Brno-tuřany, holásecká 864/33, PsČ 620 00
88) domov pro seniory foltýnova, příspěvková organizace, iČ: 70887055, Brno, Bystrc, foltýnova 1008/21, okres Brno-město, PsČ 635 00
89) dětské centrum Brno, příspěvková organizace, iČ: 48512486, Brno, hlinky 132/136, okres Brno-město
90) Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, iČ: 70887039, Brno, žabovřesky, tábor 2298/22, okres Brno-město, PsČ 616 00
91) Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace, iČ: 00400921, Brno, Zelný trh 294/9, PsČ 602 00
92) Centrum dětských odborných zdravotnických služeb Brno, příspěvková organizace, iČ: 00345610, Brno, žerotínovo náměstí 4/6, okres Brno-město
93) Brněnské kulturní centrum, příspěvková organizace, iČ: 00101460, Brno, Radnická 2–10, okres Brno-město, PsČ 658 78
94) divadlo Radost, příspěvková organizace, iČ: 00489123, Brno, Bratislavská 32, PsČ 602 00
95) turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace, iČ: 00101460, Brno, Radnická 2–10, PsČ 658 78
96) evropská základní škola, Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace, iČ: 70919682, PsČ 628 00



Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. 27

VI. VZTahy MEZI OVláDaJící OSOBOU  
a OVláDaNOU OSOBOU SESTaVUJící TUTO ZPráVU
Obchodní společnost s obchodní firmou Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. je obchodní společností založenou 
podle českého práva, řádně zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem Brno, oddíl B, vložka 5828.
Zakladatelem a jediným akcionářem obchodní společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. je statutární 
město Brno, dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno, iČ: 44992785.
dle ustanovení § 66a zákona č. 513/1991 sb., obchodní zákoník, ve znění platném k datu vypracování této zprávy, 
nebyla mezi jediným akcionářem a společností uzavřena ovládací smlouva. 

S ovládající osobou jsou uzavřeny následující smlouvy:
smlouva č. 42072003 ze dne 31. 7. 2007 – pronájem městské márnice, v částce 360 000 kč/rok
smlouva č. OsZ/01/2008 ze dne 3. 9. 2008 o zajištění sociálních pohřbů, v částce 5 170 kč
smlouva o spolupráci ze dne 28. 1. 2002, provádění sociálních obřadů, v částce 5 100 kč
smlouva s úrazovou nemocnicí v Brně ze dne 2. 4. 1996, přeprava osob zesnulých v ZZ, přeprava amputátů, 
v objemu 3 685 kč
smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 27. 12. 2010, nájemné + služby 5 150 kč/měsíc
smlouva o nájmu reklamní plochy ze dne 31. 1. 2011, nájem 4 170 kč/měsíc
smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 6. 4. 2011, v částce 2185 kč/měsíc 

mezi ovládající a ovládanou osobou sestavující tuto zprávu nebyly provedeny žádné další právní úkony ani jiná opatření 
v zájmu nebo na popud propojených osob. Ovládající ani ovládané osobě z uzavřených smluv nevznikla žádná újma.
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VII. VZTahy MEZI OVláDaNýMI OSOBaMI a OVláDaNOU  
OSOBOU SESTaVUJící TUTO ZPráVU

V roce 2011 nebyly uzavřeny žádné nové smlouvy mezi ovládanými osobami a ovládanou osobou sestavující tuto 
zprávu, všechna plnění z platných smluv a jednorázových objednávek jsou vyčísleny níže.

Přehled o dodavatelských a odběratelských vztazích:

a) dOdaVatelské
spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost (sakO Brno, a.s.)
 - likvidace odpadů       82 462,65 kč
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
 - dodávka vody     254 211,00 kč
správa hřbitovů města Brna, p. o.
 - nájemné za reklamní plochu        12 000 kč
 - spotřeba energie, vody         41 413 kč
 - služby hřbitovní       844 945 kč

B) OdBěRatelské 
statutární město Brno, dominikánské nám. 1
 - sociální pohřby na základě objednávek      407 236,- kč
správa hřbitovů města Brna, p. o.
 - úschova uren, pohřební služby a doprava        19 608,- kč

mezi ovládanými osobami a ovládanou osobou sestavující tuto zprávu nebyly provedeny žádné další právní úkony ani 
jiná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob. Ovládající ani ovládané osobě z uzavřených smluv nevznikla 
žádná újma.

s ostatními uvedenými společnostmi nemají Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. žádné obchodní vztahy.
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Z členů statutárních orgánů společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. vykonávají ve statutárních orgánech 
jiných společností tito členové následující funkce:

Jiří Novotný – předseda představenstva 
technologický Park Brno, a.s., iČ: 48532215, člen dozorčí rady
lesy města Brna, a.s., iČ: 60713356, místopředseda představenstva
jižNÍ CeNtRum BRNO, a.s., iČ: 60741881, místopředseda představenstva
dopravní podnik města Brna, a.s., iČ: 25508881, místopředseda dozorčí rady

Ing. Stanislav Michalík – místopředseda představenstva

teplárny Brno, a.s., iČ: 46347534, člen představenstva
lesy města Brna, a.s., iČ: 60713356, člen dozorčí rady
staReZ – sPORt, a.s., iČ: 26932211, místopředseda dozorčí rady
jižNÍ CeNtRum BRNO, a.s., iČ: 60741881, člen dozorčí rady
Brněnské komunikace a.s., iČ: 60733098, člen dozorčí rady
Veletrhy Brno, a.s., iČ: 25582518, člen představenstva

Mgr. Zdeňka Tůmová – členka představenstva

teplárny Brno, a.s., iČ: 46347534, členka dozorčí rady
technické sítě Brno, akciová společnost, iČ: 25512285, členka dozorčí rady

MUDr. Josef Drbal – předseda dozorčí rady

spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost; zkratka: sakO Brno, a.s., iČ: 60713470, člen dozorčí rady
Nemocnice milosrdných bratří, příspěvková organizace, iČ: 48512478, ředitel

Ing. Petr Kratochvíl – místopředseda dozorčí rady

staReZ – sPORt, a.s., iČ: 26932211, člen představenstva
dopravní podnik města Brna, a.s., iČ: 25508881, člen představenstva
Brněnské komunikace a.s., iČ: 60733098, předseda představenstva
kORdis jmk, spol. s r.o., iČ: 26298465, jednatel společnosti

Jarmila Kouřilová – členka dozorčí rady

teplárny Brno, a.s., iČ: 46347534, členka představenstva
staReZ – sPORt, a.s., iČ: 26932211, členka dozorčí rady

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou je sestavena ke dni 31. 12. 2011.
dozorčí rada zprávu projednala na svém řádném zasedání 14. 05. 2012.

Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.
představenstvo společnosti
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Velká obřadní síň krematoria

Budova krematoria
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Budova koliště 7

Budova lužánecká 2a
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Podhled světlíku z mléčného skla

Varhany ve velké obřadní síni



Koliště 7 – bezbariérový vstup 
pondělí – pátek 700 – 1630  
tel.: 545 422 121 
fax: 545 573 616

Lužánecká 2a 
pondělí – pátek 700 – 1500  
tel.: 545 212 740 
fax: 545 214 058

Jihlavská 1 – bezbariérový vstup 
pondělí, čtvrtek 800 – 1600 

úterý, středa 800 – 1400  
tel.: 543 212 816 
fax: 543 240 265

Vídeňská 9 
pondělí – čtvrtek 800 – 1700  
pátek 800 – 1430 
tel.: 515 917 103

Pekařská 52 
pondělí – čtvrtek 800 – 1700  
pátek 800 – 1430 
tel.: 513 034 969

,

NON STOP SVOZ ZESNULÝCH 603 11 33 00

www.pohrby.cz

,


