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ÚVODNÍ SLOVO  
ŘEDITELE

Vážení obchodní partneři,  
akcionáři a zaměstnanci,

náš právě skončený fiskální rok 2019 byl pro  
TOTAL SERVICE rokem velmi úspěšným. 

Vděčíme za to všem našim obchodním partnerům, 
především zákazníkům, ale i dodavatelům, bez 
jejichž součinnosti by komplexní ICT dodávky 
nebyly realizovány v potřebné kvalitě.

Už 22 let, den za dnem a hodinu po hodině, 
pracujeme na tom, abychom se neustále zlepšovali. 
Naší motivací je kromě ekonomické stránky 
především touha po uznání a získání předních míst 
mezi nejlepšími a důvěryhodnými poskytovateli 
služeb v oblasti informačních a komunikačních 
technologií.

Ekonomický růst se nám daří a nejinak tomu 
bylo v roce 2019, kdy jsme meziročně povyrostli 
o uznáníhodných 18 %. 

Opět se potvrdilo, že těchto úspěchů bychom 
nedosáhli bez stabilního týmu loajálních, 
motivovaných a vysoce kvalifikovaných 
zaměstnanců. Nedosáhli bychom jich ani bez 
skálopevného a zároveň empatického vedení  
ze strany členů nejvyššího managementu.

Coby léty prověřenou a strategickou hodnotu 
vnímáme investice do vzdělávání, tedy zvyšování 
odbornosti našich zaměstnanců, a budování dobré 
atmosféry tak, abychom vytvářeli firemní kulturu, 
která má pozitivní vliv nejen na zaměstnance,  
ale je přenášena i na naše zákazníky.

Součástí plnění našich strategických cílů  
je i dlouhodobé partnerství s výrobci a dodavateli.

Děkuji především našim zákazníkům za spolupráci 
a přízeň v roce 2019 a děkuji zaměstnancům 
a partnerům za jejich skvělé nápady a práci,  
kterou pro společnosti odvádějí.

Těším se společně s vámi na rok 2020.

Václav Novák
CEO a předseda představenstva
TOTAL SERVICE a. s.
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OBECNÉ  
INFORMACE  
O SPOLEČNOSTI

ČINNOST A POSTAVENÍ 
SPOLEČNOSTI NA TRHU

Společnost TOTAL SERVICE a. s. dokončila 
svůj dvaadvacátý rok existence a na trhu 
IT je známá především jako specialista na 
poskytování profesionálních služeb v oblasti 
správy infrastruktury a zajištění provozu klíčových 
systémů. Jsme také významným dodavatelem 
komplexních infrastrukturních projektů pro 
komerční firmy i státní organizace v Čechách 
a v posledních třech letech také na Slovensku.

Naší službou číslo jedna je od počátků existence 
firmy svěřená správa ICT infrastruktury zákazníků. 
U větších zákazníků mluvíme o doplnění zdrojů 
a činností, které si z mnoha důvodů nechtějí či 
nemohou zajišťovat sami, či nemají potřebné 
kompetence. Naše společnost však zásadně 
neposkytuje tzv. „body shopping“. Pracujeme 
na základě servisních smluv, kde má zákazník 
pevně nastavené SLA parametry a spolu s týmem 
dedikovaných odborníků využívá veškerých 
moderních technologií správy systémů. Nabízíme 
monitoring, service desk, patch management 
a další proaktivní služby. Samozřejmostí je také 
zajištění provozu služeb v režimu 24 hodin denně 
a 7 dní v týdnu. Provozujeme i vlastní certifikované 
SOC bezpečnostní dohledové centrum.

Více než dvoutřetinovou většinu z dnešních  
124 zaměstnanců (stav k 3/2020) představují 
technici, konzultanti a analytici specializovaní  
na projektové dodávky zákazníkům a profesionální 
správu širokého spektra informačních 
a komunikačních technologií.

TOTAL SERVICE a. s. je významným obchodním 
partnerem předních světových výrobců hardwaru 
a softwaru i poskytovatelů telekomunikačních 
služeb. Našimi zákazníky jsou malé a středně 
velké české společnosti, významné nadnárodní 
korporace i organizace státní správy. Mnoho 
let v řadě se nám úspěšně daří získávat 
nové zákazníky a zejména zvyšovat objem 
poskytovaných služeb i obrat firmy.
Naši zákazníci si na spolupráci s námi 
cení zejména naší spolehlivosti a flexibility 
poskytovaných služeb, společně s detailním 
reportováním činnosti a transparentní skladbou 
nákladů. Zaměřujeme se na rozvoj kvalifikace 
našich specialistů a nabídku inovativních  
ICT řešení pro naše zákazníky.

Společnost je certifikována dle norem  
ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001 a ISO 45001.

DOZORČÍ RADA
Jana Hančurová – člen dozorčí rady

MANAGEMENT SPOLEČNOSTI
Václav Novák – generální a obchodní ředitel 
Jiří Chovanec – finanční ředitel 
Jaromír Žák – provozní ředitel 
Jana Hančurová – personální ředitelka 
Tomáš Myslivec – technický ředitel

AKCIE
100 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované 
podobě ve jmenovité hodnotě 20 000 Kč

AKCIONÁŘI
Václav Novák 70 ks akcií
Ori Harel 30 ks akcií

POČET ZAMĚSTNANCŮ
Řídící pracovníci  5
Ostatní pracovníci 119

NÁZEV
TOTAL SERVICE a. s.

SÍDLO
U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7
IČ: 25618067
DIČ: CZ25618067

PRÁVNÍ FORMA
Akciová společnost

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ
Hlavním předmětem činnosti společnosti  
je poskytování služeb v oblasti informačních 
a komunikačních technologií, správa 
infrastruktury, konzultační služby, dodávky 
HW a SW, bezpečnostní řešení a projektové 
integrace řešení ICT.

SPISOVÁ ZNAČKA
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vložka 23580.

DATUM VZNIKU
22. 10. 1997

ZÁKLADNÍ ZAPSANÝ KAPITÁL
2 000 000 Kč

STATUTÁRNÍ ORGÁN – PŘEDSTAVENSTVO
Václav Novák – předseda představenstva 
Jiří Chovanec – člen představenstva 
Jaromír Žák – člen představenstva
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ROK 2019 UVNITŘ 
SPOLEČNOSTI

sporů. Provozní ředitel je také zodpovědný za 
vytvoření komunikačních mostů mezi vedoucími 
pracovníky TOTAL SERVICE a vedení dceřiné 
společnosti NGSS.
 
Divize lidských zdrojů
V rámci rozvoje personálního řízení probíhá  
druhým rokem cílené prohlubování a zlepšování 
procesů ovlivňujících přímo či nepřímo naše 
pracovníky, a to zejména v oblastech rozvoje 
firemní kultury, organizace vzdělávání, tvorby 
nabídek benefitů nebo práce s talenty. 
Personální ředitelka Jana Hančurová je nově 
členem dozorčí rady.

Akreditace pro náš CSIRT 
TOTAL SERVICE CSIRT tým je primárně zaměřený 
na pomoc při řešení bezpečnostních incidentů 
u komerčních, příspěvkových, neziskových 
a státních institucí. Tým je od února 2020 
akreditovaným členem v komunitě Trusted 
Introducer, jež sdružuje bezpečnostní týmy vládní, 

národní, komerční sféry nebo univerzit. Mezi 
komerčními poskytovateli bezpečnostních služeb 
jsme tak jedním z pouhých šesti týmů v ČR.

Partnerství a aliance
K členství v ICT Unii jsme přidali i vstup do nového 
uskupení Open-source Aliance. Obě skupiny 
dávají svým členům široký prostor podílet se na 
formulování strategie vývoje budování informační 
společnosti v České republice i možnost potkávat 
zajímavé osobnosti a sdílet svá řešení. 

Společný vývoj a konzultační tým NGSS
Next Generation Security Solutions s.r.o.  
působí jako zcela nezávislá konzultační 
společnost, využívající synergické efekty 
s TOTAL SERVICE a. s. a to především v oblasti 
sdílení sídla, ekonomicko-provozního řízení, 
marketingu a obchodu. Realizace je nastavena 
tak, aby synergie nemohly ovlivňovat výsledky 
konzultačních, analytických či auditních činností 
realizovaných ze strany NGSS. 

Organizační změny
S počátkem fiskálního roku 2019 se datuje 
změna, kdy nově rozdělujeme organizační 
strukturu na čtyři divize, a to Obchodní, 
Technickou, Finanční a Lidské zdroje. Cílem 
změny bylo vytvořit čitelnější ekonomické 
ukazatele pro potřeby rozhodování a posílit 
schopnosti ředitelů každé divize rozhodovat  
na základě plnění klíčových ukazatelů 
a finančních cílů. Finanční a strategické cíle 
společnosti stanovují akcionáři a za jejich plnění 
je odpovědné představenstvo společnosti. 

Projektový tým součástí Obchodní divize
V průběhu roku 2019 jsme Projektové oddělení 
Technické divize převedli pod Obchodní divizi. 
Cílem bylo nastavit nejvyšší prioritu pro spolupráci 
mezi obchodním a technickým pohledem na 
realizaci. Toto propojení zákazníkům přineslo vyšší 
kvalitu, lepší dodržování termínů a jednoznačnou 
odpovědnost za řízení středních a velkých 
projektových dodávek. Projektové oddělení  

se pod vedením Lukáše Materny postupně 
rozrostlo až na dnešních 5 osob.

Změna na pozici ředitele Technické divize
S koncem fiskálního roku 2019 byla ohlášena další 
personální změna, kdy po téměř 14 letech předal 
dosavadní pozici Jaromír Žák. Novým ředitelem 
Technické divize se stal Tomáš Myslivec, jenž  
je v našem týmu přes 12 let, a změna byla 
i logickým vyústěním posunu Tomáše z role 
zástupce Jaromíra do čela naší největší, téměř 
stohlavé, divize.

Vznik pozice Provozního ředitele
Propojení světů a problematiky všech našich 
divizí nově zastřešuje Provozní ředitel. Stal se jím 
právě Jaromír Žák, který je od svého nástupu před 
14 lety součástí vedení společnosti a z kraje roku 
2020 se stal členem představenstva. Misí Jaromíra 
je udržovat soukolí čtyř divizí v komunikujícím 
stavu, posouvat a moderovat společná témata, 
tj. strategii a rozvoj, ale i řešení případných 

Rok 2019 nebyl jen rokem ekonomického 
růstu, ale uvnitř společnosti především 
rokem integrace týmů a oddělení, jež 
vznikla v roce 2018. Rok 2019 byl ve znamení 
rozvoje ostatních klíčových součástí 
společnosti, včetně největších investic 
do rozvoje řešení v oblasti bezpečnosti IT 
a dohledových služeb. Připomeňme  
si ty nejviditelnější.
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PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ 
PODNIKÁNÍ V ROCE 2020 

Jak bylo zmíněno v úvodním slově, v roce 2019  
se nám podařilo navýšit celkový obrat a dosáhnout 
tak opět historicky nejvyšších tržeb, které činily 
téměř 700 milionů korun bez DPH, a počet 
zaměstnanců se vyšplhal na 124 osob. 

Více než celkové číslo či počet zaměstnanců 
bude zajímavé sledovat poměr příjmů z vlastních 
služeb, které jsou pro nás, jakožto primárně 
servisní organizaci, klíčové, a samozřejmě 
neméně důležitá je i ziskovost.

Velkou výzvou je zatím neznámý dopad začínající 
pandemie onemocnění COVID-19 na ekonomiku 
a podnikání.

Tato výroční zpráva byla dokončena na konci 
termínu pro dokončení zákonného auditu 
fiskálního účetního období 2019. 

Dnes je březen 2020 a nacházíme se v počátku 
situace, jakou si lidstvo umělo velmi těžko 
představit. Na celém světě se vypíná ekonomika, 
lidé se bojí o zdraví, ale i o práci do budoucna. 
Jsme nuceni pracovat z domova a doba 
pandemie onemocnění COVID-19 je v České 
republice na úplném počátku.

V loňské výroční zprávě jsme v úvodu této 
kapitoly napsali větu „situaci na trhu IT  
v roce 2019 vnímáme pozitivně, a to i přes 
avizované mráčky na obzoru světové  
ekonomiky či snad blížící se počátky nové  
vlny tzv. ekonomické krize.”

Kdo však mohl tehdy tušit, co nastane za rok.

Přesto, anebo právě proto, že jsme vždy věřili 
ve své schopnosti, pracovitost a píli, se kterou 
přistupujeme k plnění úkolů a cílů, nelze si 
neklást další cíle a jen se vymlouvat na to,  
že nevíme, co bude. 

Pravdou však je, že psát tuto kapitolu v prosinci 
2019 či dnes je velmi rozdílné a všudypřítomnou 
nejistotu nelze ani sebelepšími slovy potlačit. 

Vedení naší společnosti a ostatně všichni naši 
zaměstnanci vnímají, že nás společně čeká 
něco nového a budeme v sobě muset najít 
velkou energii, která požene naši aktivitu 
a pomůže nám se se situací poprat a přistoupit 
k budoucnosti o to zodpovědněji, neboť jsme 
v tom společně.

Skladba našich zákazníků, rozesetá do mnoha 
odvětví průmyslu a služeb včetně státní správy, 
a široká nabídka vlastních služeb v nás vyvolává 
oprávněný pocit, že jsme schopni složitou dobou 
proplout a vyjít z ní ještě silnější.

Vize pro rok 2020 
Budeme vyhlížet ekonomické dopady pandemie 
a přizpůsobovat se novým potřebám a sami 
nová řešení na trh přinášet. Naše produkty, 
ale i lidské týmy, chceme kvalitativně doplnit 
a optimalizovat.

Pevně věříme, že se nám podaří udržet tým 
stávajících zaměstnanců, ale to samo o sobě 
k úspěchu nestačí.

Máme za sebou úspěšné první pololetí  
(10/2019 – 3/2020) fiskálního roku 2020, ve kterém 
jsme v meziročním srovnání opět rostli o 17 %. 

S vysokou mírou jistoty lze očekávat, že naše  
meziroční srovnání v druhém pololetí  
zasáhne stagnace či mírný pokles odbytu.  

První náznaky okamžitých ztrát vnímáme  
od zákazníků podnikajících v segmentu  
HORECA a v automobilovém průmyslu.   

Bez ohledu na v této době ne zcela 
předvídatelnou situaci vždy platilo, že z krize  
je nutné se proinvestovat do lepších časů. 
Investicí bude okamžité navýšení obchodních 
aktivit a marketingu s cílem získání nových 
zákazníků v dalších měsících a letech. 

Vstupujeme do různých sdružení a aliancí  
s cílem najít nejvhodnější a nejkratší cestu  
k růstu a spolupracovat s trhem na mnohem 
bližší a osobní rovině.

Zapracujeme na posílení interních procesů 
v oblasti řízení financí, logistiky a fakturace.
Každý pracovník musí vědět, že nyní je více  
než kdy předtím důležité, aby byl 100% platným 
zdrojem pro společnost.

EKONOMICKÉ  
INFORMACE  
O SPOLEČNOSTI

Vývoj ročních tržeb společnosti v posledních 5 letech

Finanční ukazatel 2015 2016 2017 2018 2019

Tržby celkové 220 766 000 232 258 000 463 887 000 581 007 000 689 488 000

Tržby z prodeje IT služeb 54 264 000 77 964 000 125 499 000 217 437 000 282 391 000

Tržby z prodeje zboží 164 646 000 153 801 000 337 283 000 363 570 000 404 589 000

Částky jsou zaokrouhlené a uvedené v Kč bez DPH.

2015

2016

2017

2018

obrat

689 488 000 2019

rok

463 887 000

581 007 000

220 766 000

232 258 000
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PŘÍLOHA  
V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE  
K 30. 9. 2019

Základní východiska  
pro sestavení účetní závěrky  
Přiložená účetní závěrka byla sestavena 
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen zákona o účetnictví) a prováděcí 
vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
pro účetní jednotky, které jsou podnikateli 
účtujícími v soustavě podvojného účetnictví,  
ve znění pozdějších předpisů, ve znění  
platném pro rok 2019. 

Účetní metody
Způsoby oceňování, které společnost  
používala při sestavení účetní závěrky  
za rok 2019, jsou následující:

a) Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje 
v pořizovacích cenách, které obsahují cenu 
pořízení a další náklady související s pořízením.

Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč 
v roce 2019 se odepisuje do nákladů po dobu 
ekonomické životnosti.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého 
hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu.
Opravy a údržba se účtují do nákladů.

Odpisy
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny 
a předpokládané doby životnosti příslušného 
majetku. Účetní odpisy se rovnají odpisům 

daňovým u majetku pořízeného do 30. 9. 2019.
U majetku nabytého po 1. 10. 2019 je dlouhodobý 
hmotný a nehmotný majetek odepisován 
metodou rovnoměrných odpisů po dobu  
jeho předpokládané doby životnosti.

Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Stroje, přístroje a zařízení 3–10

Dopravní prostředky 5

Inventář – nábytek 5

b) Peněžní prostředky
Peněžní prostředky tvoří ceniny, peníze 
v hotovosti a na bankovních účtech.

c) Zásoby
Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími 
cenami a použitím metody FIFO (první cena pro 
ocenění přírůstku zásob se použije jako první 
cena pro ocenění úbytku zásob) s použitím 
pořizovacích cen. Pořizovací cena zásob zahrnuje 
náklady na jejich pořízení včetně nákladů 
s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, 
provize, clo atd.).

d) Pohledávky
Pohledávky se oceňují při svém vzniku 
jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných 
pohledávek se snižuje pomocí opravných položek 
na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu, a to 
na základě individuálního posouzení jednotlivého 
dlužníka a věkové struktury pohledávek.
Pohledávky se rozdělují na krátkodobé  
(doba splatnosti do 12 měsíců včetně) 

a dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců)  
s tím, že krátkodobé jsou splatné do jednoho 
roku od rozvahového dne.

e) Vlastní kapitál
Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši 
zapsané v obchodním rejstříku městského soudu.
Případné zvýšení nebo snížení základního 
kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, 
které nebylo ke dni účetní závěrky zaregistrováno, 
se vykazuje jako změny základního kapitálu.

f) Cizí zdroje
Společnost tvoří zákonné rezervy ve smyslu 
zákona o rezervách a rezervy na ztráty 
a rizika v případech, kdy lze s vysokou mírou 
pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín 
plnění při dodržení věcné a časové souvislosti. 
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují  
ve jmenovitých hodnotách.
Dlouhodobé i krátkodobé závazky k úvěrovým 

institucím se vykazují ve jmenovité hodnotě.
Za krátkodobé závazky k úvěrovým institucím 
se považuje i část dlouhodobých závazků 
k úvěrovým institucím, které jsou splatné  
do jednoho roku od rozvahového dne.

Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě 
odborných odhadů a propočtů.

g) Devizové operace
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují 
v českých korunách kurzem ČNB platným ke dni
jejich vzniku. K rozvahovému dni byly položky 
peněžité povahy oceněny kurzem platným  
k 30. 9. vyhlášeným ČNB.

Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty 
se účtují do finančních výnosů nebo finančních
nákladů běžného roku.

h) Účtování výnosů a nákladů
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené,  
tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

i) Daň z příjmů
Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci 
platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného 
nebo sníženého o trvale nebo dočasně 
neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy 
(např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv 
a opravných položek, náklady na reprezentaci 
atd.). Dále se zohledňují položky snižující
základ daně (dary), odčitatelné položky (daňová 
ztráta) a slevy na dani z příjmů.

V případě, že účetní závěrka předchází 
konečnému výpočtu daně z příjmů, vytváří  
účetní jednotka rezervu na daň z příjmů.

j) Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým 
dnem a dnem sestavení účetní závěrky,  
je zachycen v účetních výkazech v případě, 
že tyto události poskytly doplňující informace 
o skutečnostech, které existovaly  
k rozvahovému dni.
 
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem 
sestavení účetní závěrky došlo k významným 
událostem zohledňujícím skutečnosti, které 
nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto 
událostí popsány v příloze účetní závěrky,  
ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

Počet let (od-do)
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Dlouhodobý majetek 

a) Dlouhodobý hmotný majetek (v tisících Kč)

Pořizovací cena 

Počáteční  
zůstatek Přírůstky Vyřazení

Konečný  
zůstatek

Stroje, přístroje a zařízení 1 661 137 233 1 565

Dopravní prostředky 14 228 6 506 1 447 19 287

Inventář – nábytek 726 0 0 726

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek 0 0 0 0

Celkem 16 615 6 643 1 680 21 578

Oprávky 

Počáteční
zůstatek Odpisy Prodeje

Konečný
zůstatek

Stroje, přístroje a zařízení 577 688 233 1 032

Dopravní prostředky 5 915 1 946 1 447 6 414

Inventář – nábytek 124 143 0 267

Celkem 2018 6 616 2 777 1 680 7 713

b) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tisících Kč)

Pořizovací cena

Počáteční 
zůstatek Přírůstky Vyřazení

Konečný 
zůstatek

SW 0 323 0 323

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek 69 0 69 0

Celkem 69 323 69 323

Oprávky 

Počáteční 
zůstatek Odpisy Prodeje

Konečný 
zůstatek

SW 0 60 0 60

Celkem 0 60 0 60

Zásoby
Zásoby na skladě jsou evidovány pořizovací cenou.

Pohledávky
Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2019 vytvořeny  
opravné položky.
K 30. 9. 2019 pohledávky po lhůtě splatnosti více než 180 dní činily 742 tisíc Kč.

Opravné položky
Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v bodě 6).

Změny na účtech opravných položek (v tisících Kč)

Opravné položky k:
Zůstatek  

k 30. 9. 2018
Tvorba  

oprav. položky
Zůstatek  

k 30. 9. 2019

pohledávkám – zákonné 226 0 226

pohledávkám – ostatní 126 0 126

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné.

Krátkodobý finanční majetek
Společnost má otevřený kontokorentní účet u ČSOB, a. s., který jí umožňuje čerpat úvěr  
do výše 8 000 tis Kč. K 30. 9. 2019 nebylo z tohoto úvěru čerpáno.

Časové rozlišení aktiv
Náklady příštích období zahrnují především služby, pojištění aut a kanceláří. Jsou účtovány  
do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší.

Příjmy příštích období zahrnují zejména služby a jsou účtovány do výnosů období,  
do kterého věcně a časově přísluší.

Vlastní kapitál
Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tisících Kč)

Zůstatek  
k 30. 9. 2018 Zvýšení  Snížení

Zůstatek  
k 30. 9. 2019

Základní kapitál 2 000 0 0 2 000

Výsledek hospodaření 
minulých let 16 103 16 280 17 000 15 383

Výsledek hospodaření 
běžného účetního období 16 280 26 296

Základní kapitál společnosti se skládá ze 100 ks akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité 
hodnotě 20 000 Kč.

Rezervy
Společnost nevytvořila k 30. 9. 2019 žádné rezervy.

Krátkodobé závazky
K 30. 9. 2019 měla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti ve výši 0 Kč.
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Bankovní úvěry
2019

Banka Úroková sazba Celkový limit Částka v tis. Kč Splatnost

Kontokorentní účet 0,00 % 8 000 0

Bankovní úvěr – linka 1 3,25 % 3 685 3 685 2021

Bankovní úvěr – linka 2 3,25 % 1 270 1 270 2021

Celkem: 4 955

Splátka v následujícím roce 2 477

Náklady na úroky vztahující se k bankovním úvěrům za rok 2019 činily 97 tisíc Kč.
Úvěry slouží k profinancování dodávek formou služby či outsourcingových smluv pro koncové 
zákazníky, převážně z řad státních institucí.

Časové rozlišení pasiv
Výdaje příštích období zahrnují především služby, telefony, internet, nájem, reklamu, a jsou účtovány 
do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší.

Výnosy příštích období zahrnují SW služby, služby podpory na delší období a jsou účtovány do výnosů 
období, do kterého věcně a časově přísluší. 

Daň z příjmu
Společnost nemá k 30. 9. 2019 evidované daňové nedoplatky, nebyla jí doměřena daň z příjmů.
Ve společnosti v současné době neprobíhá kontrola finančního úřadu na daň z příjmu ani na daň 
z přidané hodnoty.

Položky neuvedené v rozvaze
Společnost neměla k 30. 9. 2019 majetek a závazky (peněžní a nepeněžní povahy), které nejsou 
vykázány v rozvaze.

Výnosy
Rozpis výnosu společnosti z běžné činnosti (v tisících Kč)

2019 2018
Domácí Zahraniční Domácí Zahraniční

Prodej zboží 403 799 790

Služby 277 995 4 396

Výnosy celkem 681 794 5 186

Převážná část výnosů společnosti v oboru služeb a zboží výpočetní techniky  
za rok 2019 je soustředěna na 40 hlavních zákazníků.

Osobní náklady
Rozpis osobních nákladů (v tisících Kč)

2019 2018
Celkový počet 
zaměstnanců

Členové 
řídících orgánů

Celkový počet 
zaměstnanců

Členové 
řídících orgánů

Průměrný počet 
zaměstnanců 92 3 72 3

Mzdy 58 093 34 127

Sociální zabezpečení 
a zdravotní pojištění 19 339 11 334

Sociální náklady 1 370 855

Osobní náklady celkem 78 802 46 316

V roce 2019 obdrželi členové statutárních orgánů a řídící pracovníci krátkodobé půjčky  
v celkové výši: 8 520 tisíc Kč.

Dlouhodobé  pohledávky  za spřízněnými  osobami k 30. 9. 2019  činily 0 tisíc Kč.

Významné položky výkazu zisku a ztráty
Položka ostatní služby představuje konzultace a služby v oblasti IT, podporu,  
provizi za zprostředkování. Ostatní provozní výnosy tvoří výnos z prodeje majetku,  
bonusů a výnosů z pojistného plnění.
Ostatní provozní náklady tvoří pokuty, penále a poplatky. 
Ostatní finanční výnosy tvoří kurzové zisky.
Ostatní finanční náklady tvoří kurzové ztráty a bankovní poplatky.

Služby (v tisících Kč)
2019 2018

Poradenské služby 65 258

Účetnictví 44

Povinný audit 90

Právní služby 200

Inzerce, propagace 14 357

Školení 1 917

Ostatní služby 167 803

Celkem 249 669

Ostatní provozní výnosy a ostatní provozní náklady (v tisících Kč)
2019 2018

Ostatní provozní výnosy 2 456 2 116

Ostatní provozní náklady  -1 237 -1 222

Celkem 1 219 894
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Finanční výnosy a finanční náklady (v tisících Kč)
2019 2018

Výnosové úroky 2 1

Nákladové úroky -211 -212

Kurzové zisky/ztráty -44 9

Ostatní finanční výnosy/náklady -391 -241

Celkem -644 -443

Společnost dodržuje právní předpisy týkající se pracovněprávních vztahů, zajišťuje rovné zacházení 
se všemi zaměstnanci, jedná s nimi spravedlivě a poskytuje jim bezpečné a zdravotně nezávadné 
pracovní prostředí.

TOTAL SERVICE a. s. je držitelem certifikátu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci  
ISO 45001:2018. Zaměstnanci jsou seznámeni se zásadami Etického kodexu, dostávají  
příspěvky na stravování a na výuku cizích jazyků.

Dbáme na neustálé zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců, protože jsme si vědomi,  
že řádně kvalifikovaní a spokojení zaměstnanci jsou klíčem k úspěchu naší společnosti. Od našich 
zaměstnanců očekáváme osobní aktivitu a pozitivní přístup při budování pracovněprávních vztahů. 
Vedení monitoruje potřebu vzdělávání jednotlivých pracovníků, plánuje a zajišťuje potřebná školení. 
Společnost pořádá teambuildingové akce a podporuje volnočasové aktivity zaměstnanců. Všichni 
zaměstnanci společnosti jsou si vědomi svých závazků k ochraně obchodního tajemství.

Informace o pobočkách, jiných částech  
obchodního závodu v zahraničí
Společnost nemá pobočky v zahraničí.

Informace podle zvláštních právních předpisů
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je součástí této výroční zprávy.

Certifikace a ocenění
TOTAL SERVICE a. s. klade důraz na kvalitu poskytovaných produktů a služeb a disponuje certifikáty:

 Systém managementu kvality ISO 9001
  Systém managementu bezpečnosti informací ISO 27001
  Systém environmentálního managementu ISO 14001
  Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 45001:2018
Zaměstnanci společnosti získali další velký počet profesionálních a produktových certifikací,  
jejichž počet se pohybuje ve stovkách. 

Souhrnná vykázání účetních případů
Společnost v účetní závěrce k 30. 9. 2019 nevykázala rezervu na daň z příjmů.

Pokračování společnosti s neomezenou dobou trvání
Společnosti nejsou známy žádné skutečnosti, které by jí bránily zůstat nadále jako podnik 
s neomezenou dobou trvání.

Významné události, které nastaly po rozvahovém dni
Žádné významné události, které by měly dopad na aktiva a závazky účetní jednotky,  
po rozvahovém dni nenastaly.

Výdaje vynaložené na výzkum a vývoj
Společnost nemá vlastní výzkum a vývoj. Výsledky a zkušenosti z projektů diskutujeme s našimi 
obchodními partnery a na základě těchto poznatků přizpůsobujeme naši strategii na trhu.

Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů
Společnost nemá majetkové účasti v jiných obchodních korporacích.

Informace o aktivitách v oblasti ochrany 
životního prostředí a pracovněprávních vztazích
Společnost dodržuje legislativní požadavky v oblasti ochrany životního prostředí (zákony a vyhlášky 
v oblasti ochrany vod, ovzduší, zákony o odpadech a chemických látkách). TOTAL SERVICE a. s.  
je držitelem certifikátu ISO 14 001, kde pro udržení tohoto certifikátu je nutné dodržovat systémy 
podporující ochranu životního prostředí, např. třídění odpadu, ekologická likvidace atd.

Sestaveno dne 29. 1. 2020
Václav Novák, MBA

Předseda představenstva
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Akcionářům společnosti TOTAL SERVICE a. s.

Výrok auditora
Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky 
společnosti TOTAL SERVICE a. s. (dále také 
„Společnost“) sestavené na základě českých 
účetních předpisů, která se skládá z rozvahy  
k 30. 9. 2019, výkazu zisku a ztráty za období 
končící 30. 9. 2019, a přílohy této účetní závěrky, 
která obsahuje popis použitých podstatných 
účetních metod a další vysvětlující informace. 
Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 
přílohy této účetní závěrky.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný 
a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti TOTAL 
SERVICE a. s. k 30. 9. 2019 a nákladů a výnosů 
a výsledku jejího hospodaření za období končící 
30. 9. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok
Audit jsem provedla v souladu se zákonem 
o auditorech a standardy Komory auditorů  
České republiky pro audit, kterými jsou 
mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně 
doplněné a upravené souvisejícími aplikačními 
doložkami. Moje odpovědnost stanovená 
těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu 
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. 
V souladu se zákonem o auditorech a Etickým 
kodexem přijatým Komorou auditorů České 
republiky jsem na Společnosti nezávislá 
a splnila jsem i další etické povinnosti vyplývající 
z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní 
informace, které jsem shromáždila, poskytují 
dostatečný a vhodný základ pro vyjádření  
mého výroku.

Ostatní informace  
uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu  
s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace 
uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku 

a moji zprávu auditora. Za ostatní informace 
odpovídá představenstvo Společnosti.

Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním 
informacím nevztahuje. Přesto je však součástí 
mých povinností souvisejících s auditem účetní 
závěrky seznámení se s ostatními informacemi 
a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve 
významném (materiálním) nesouladu s účetní 
závěrkou či s mými znalostmi o účetní jednotce 
získanými během provádění auditu nebo zda 
se jinak tyto informace nejeví jako významně 
(materiálně) nesprávné. Také posuzuji, zda 
ostatní informace byly ve všech významných 
(materiálních) ohledech vypracovány v souladu 
s příslušnými právními předpisy. Tímto 
posouzením se rozumí, zda ostatní informace 
splňují požadavky právních předpisů na formální 
náležitosti a postup vypracování ostatních 
informací v kontextu významnosti (materiality),  
tj. zda případné nedodržení uvedených 
požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek 
činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry,  
jež dokážu posoudit, uvádím, že

 ostatní informace, které popisují skutečnosti, 
jež jsou též předmětem zobrazení v účetní 
závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) 
ohledech v souladu s účetní závěrkou 

 ostatní informace byly vypracovány v souladu 
s právními předpisy.

Dále jsem povinna uvést, zda na základě 
poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž 
jsem dospěla při provádění auditu, ostatní 
informace neobsahují významné (materiální) 
věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů 
jsem v obdržených ostatních informacích žádné 
významné (materiální) věcné nesprávnosti 
nezjistila.

Odpovědnost představenstva a dozorčí  
rady Společnosti za účetní závěrku
Představenstvo Společnosti odpovídá za 
sestavení účetní závěrky podávající 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 
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem 
nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo 
Společnosti povinno posoudit, zda je 
Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud 
je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky 
záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání 
a použití předpokladu nepřetržitého trvání při 
sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, 
kdy vedení plánuje zrušení Společnosti nebo 
ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou 
reálnou možnost, než tak učinit. Za dohled nad 
procesem účetního výkaznictví ve Společnosti 
odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora  
za audit účetní závěrky
Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní 
závěrka jako celek neobsahuje významnou 
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem 
nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující 
můj výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra 
jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený 
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech 
případech v účetní závěrce odhalí případnou 
existující významnou (materiální) nesprávnost. 
Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku 
podvodů nebo chyb a považují se za významné 
(materiální), pokud lze reálně předpokládat, že 
by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit 
ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní 
závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými 
předpisy je mojí povinností uplatňovat během 
celého auditu odborný úsudek a zachovávat 
profesní skepticismus. Dále je mojí povinností:

 Identifikovat a vyhodnotit rizika významné 
(materiální) nesprávnosti účetní závěrky 
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout 
a provést auditorské postupy reagující na tato 
rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní 
informace, abych na jejich základě mohla 
vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalím významnou 
(materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku 
podvodu, je větší než riziko neodhalení významné 

(materiální) nesprávnosti způsobené chybou, 
protože součástí podvodu mohou být tajné 
dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, 
nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních 
kontrol.

 Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem 
Společnosti relevantním pro audit v takovém 
rozsahu, abych mohla navrhnout auditorské 
postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, 
nikoli abych mohla vyjádřit názor na účinnost 
jejího vnitřního kontrolního systému.

 Posoudit vhodnost použitých účetních 
pravidel, přiměřenost provedených účetních 
odhadů a informace, které v této souvislosti 
vedení Společnosti uvedlo v příloze účetní 
závěrky.

 Posoudit vhodnost použití předpokladu 
nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky 
jednatelem a to, zda s ohledem na shromážděné 
důkazní informace existuje významná 
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo 
podmínek, které mohou významně zpochybnit 
schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže 
dojdu k závěru, že taková významná (materiální) 
nejistota existuje, je mojí povinností upozornit 
v mé zprávě na informace uvedené v této 
souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud 
tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit 
modifikovaný výrok. Mé závěry týkající se 
schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí 
z důkazních informací, které jsem získala do 
data mé zprávy. Nicméně budoucí události nebo 
podmínky mohou vést k tomu, že Společnost 
ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

 Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění 
a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále 
to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové 
transakce a události způsobem, který vede 
k věrnému zobrazení.

Mojí povinností je informovat představenstvo 
a dozorčí radu Společnosti mimo jiné 
o plánovaném rozsahu a načasování auditu 
a o významných zjištěních, která jsem v jeho 
průběhu učinila, včetně zjištěných významných 
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

31. 3. 2020
ing. Jana Pavlisová 

Dubrovnická 1053/5 , Praha 5
Auditor č. 1795

ZPRÁVA  
NEZÁVISLÉHO  
AUDITORA
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PŘEDSTAVENSTVO Dozorčí rada

GENERÁLNÍ ŘEDITEL
Chief Executive Officer

Provoz kanceláře

PROVOZNÍ ŘEDITEL
Chief Operations Officer

Technická  
divize

Finanční  
divize

Divize  
lidské zdroje

Obchodní  
divize

Prodej servisních 
služeb Dohled

Key Account 
Managers Front Office

Fakturace  
a logistika Infrastructure

Projektové  
řízení Service Desk 

Marketing Security  
Response Team 

AKCIONÁŘI

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA OBCHODNÍ PARTNEŘI

NAŠI KLIENTI
 VALEO GROUP ČESKÁ REPUBLIKA 
 BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES CZECH 
 KONE ČESKÁ REPUBLIKA
 KOITO CZECH
 ŽELETAVA BEL SÝRY
 ORKLA FOODS ČESKO A SLOVENSKO (VITANA, HAMÉ)
 KAJIMA EUROPE
 S+B PLAN UND BAU
 CITFIN FINANČNÍ TRHY
 42 FINANCIAL SERVICES
 SHERLOG Technology
 EUROAWK
 VYDAVATELSTVÍ ECONOMIA
 SOS DĚTSKÉ VESNIČKY
 HOTEL DUO a HOTEL RŮŽE

 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 ÚŘADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, 4, 9, 10 a 14
 ČESKÁ TELEVIZE
 STÁTNÍ POKLADNA CENTRUM SDÍLENÝCH SLUŽEB 
 ÚSTAV MOLEKULÁRNÍ GENETIKY AV ČR
  BIOCEV – BIOTECHNOLOGICKÉ A BIOMEDICÍNSKÉ 

CENTRUM VĚD 
 FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR – CENTRA ELI A HILASE 
 MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 DOPRAVNÍ PODNIK HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
 DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA 
 ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČR
  KLINICKÁ CENTRA GENNET, CODUM, ISCARE a 

GYNCENTRUM
 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA 
 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE 
 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
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Označeni
a

Text
b

Číslo 
řádku  

c

Běžné účetní období Min. úč. 
období

Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4

AKTIVA CELKEM 001 145 859 -8 125 137 734 145 405

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002

B. Dlouhodobý majetek 003 21 901 -7 773 14 128 10 068

8.1. Dlouhodobý  nehmotný majetek 004 323 -60 263 69

8.1.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 005

8.1.2. Ocenitelná práva 006 323 -60 263

8.1.2.1. Software 007 323 -60 263

8.1.2.2. Ostatní ocenitelná práva 008

8.1.3. Goodwill 009

8.1.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010

8.1.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý  
nehmotný majetek a ne 011 69

8.1.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý   
nehmotný majetek 012 69

8.1.5.2. Nedokončený dlouhodobý  
nehmotný majetek 013

8.11. Dlouhodobý hmotný majetek 014 21 578 -7 713 13 865 9 999

8.11.1. Pozemky a stavby 015

B.11.1.1. Pozemky 016

B.11.1.2. Stavby 017

8.11.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 018 21 578 -7 713 13 865 9 999

8.11.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 019

Označeni
a

Text
b

Číslo 
řádku  

c

Běžné účetní období Min. úč. 
období

Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4

8.11.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 020

B.I 1.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 021

B.I 1.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 022

B.I 1.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 023

B.I 1.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý  
hmotný majetek a nedc 024

B.I 1.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý  
hmotný majetek 025

B.I 1.5.2. Nedokončený dlouhodobý  
hmotný majetek 026

8.111. Dlouhodobý finanční majetek 027

8.111.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 028

B.II 1.2. Zápůjčky a úvěry – ovládaná  
nebo ovládající osoba 029

B.II 1.3. Podíly – podstatný vliv 030

B.II 1.4 . Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv 031

B.II 1.5. Ostatní dlouhodobé cenné  
papíry a podíly podíly 032

B.II 1.6 . Zápůjčky a úvěry – ostatní 033

B.II 1.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 034

8.111.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 035

8.111.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý  
finanční majetek 036

C. Oběžná aktiva 037 112 098 -352 111 746 129 429

C.I. Zásoby 038 4 626 4 626 13 411

C.1.1. Materiál 039

C.1.2. Nedokončená výroba  
a polotovary 040

C.1.3. Výrobky a zboží 041 4 626 4 626 13 411

C.1.3.1. Výrobky 042

C.1.3.2. Zboží 043 4 626 4 626 13 411

C.1.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044

C.1.5. Poskytnuté zálohy na zásoby 045

C.11. Pohledávky 046 88 592 -352 88 240 109 923

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

Minimální závazný výčet informací podle
vyhlášky č. 500/2002 Sb ke dni (v celých tisících Kč):  30. 9. 2019
IČ:  25618067
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: TOTAL SERVICE a. s.
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky U Uranie 954/18, 110 00 Praha 7,
a misto podnikání liší-li se od bydliště: Česká republika
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Označeni
a

Text
b

Číslo 
řádku  

c

Běžné účetní období Min. úč. 
období

Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4

C.11.1. Dlouhodobé pohledávky 047 111 111 91

C.11.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 048

C.11.1.2. Pohledávky – ovládaná  
nebo ovládající osoba 049

C.11.1.3. Pohledávky – podstatný vliv 050

C.11.1.4. Odložená daňová pohledávka 051

C.11.1.5. Pohledávky – ostatní 052 111 111 91

C.11.1.5.1 Pohledávky za společníky 053

C.11.1.5.2 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 111 111 91

C.11.1.5.3 Dohadné účty aktivní 055

C.11.1.5.4 Jiné pohledávky 056

C.11.2. Krátkodobé pohledávky 057 88 481 -352 88 129 109 832

C.11.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 78 419 -352 78 067 77 391

C.11.2.2. Pohledávky – ovládaná  
nebo ovládající osoba 059

C.11.2.3. Pohledávky – podstatný vliv 060

C.11.2.4. Pohledávky – ostatní 061 10 062 10 062 32 441

C.11.2.4.1 Pohledávky za společníky 062 8 520 8 520 13 308

C.11.2 .4.2 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063

C.11.2.4.3 Stát – daňové pohledávky 064

C.11.2.4.4 Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 968 968 1 362

C.11.2.4.5 Dohadné účty aktivní 066 17 287

C.11.2.4.6 Jiné pohledávky 067 574 574 484

C.111. Krátkodobý finanční majetek 068

C.111.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 069

C.111.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 070

C.IV . Peněžní prostředky 071 18 880 18 880 6 095

C.I V.1. Peněžní prostředky v pokladně 072 57 57 61

C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 073 18 823 18 823 6 034

D. Časové rozlišení aktiv 074 11 860 11 860 5 908

D.1 . Náklady příštích období 075 5 770 5 770 2 984

D.2. Komplexní náklady příštích období 076

D.3. Příjmy příštích období 077 6 090 6 090 2 924

Označeni
a

TEXT
b

Číslo  
řádku

C

Stav  
v běžném 

účetním 
období 

5

Stav  
v minulém 

účetním 
období 

6

PASIVA CELKEM 078 137 734 145 405

A. Vlastní kapitál 079 43 679 34 383

A.I. Základní kapitál 080 2 000 2 000

A.1.1. Základní kapitál 081 2 000 2 000

A.1.2. Vlastní podíly (-) 082

A.1.3. Změny základního kapitálu 083

A.II. Ážio a kapitálové fondy 084

A.11.1. Ážio 085

A.11.2. Kapitálové fondy 086

A.11.2.1. Ostatní kapitálové fondy 087

A.11.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 088

A.11.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách  
obchodních korporací (+/-) 089

A.11.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 090

A.11.2.5. Rozdíly z oceněni při přeměnách obchodních korporací (+/-) 091

A.III. Fondy ze zisku 092

A.111.1. Ostatní rezervní fondy 093

A.111.2. Statutární a ostatní fondy 094

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 095 15 383 16 103

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 096 15 383 16 103

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 097

A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 098

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 099 26 296 16 280

A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 100

B .+C . Cizí zdroje 101 85 816 99 432
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Označeni
a

TEXT
b

Číslo  
řádku

C

Stav  
v běžném 

účetním 
období 

5

Stav  
v minulém 

účetním 
období 

6

B. Rezervy 102

B .1 . Rezerva na důchody a podobné závazky 103

B.2. Rezerva na daň z příjmů 104

B.3 . Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105

B.4 . Ostatní rezervy 106

C. Závazky 107 85 816 99 432

C.I. Dlouhodobé závazky 108 4 955 1 375

C.1.1 . Vydané dluhopisy 109

C .1.1.1 . Vyměnitelné dluhopisy 110

C .1.1.2 . Ostatní dluhopisy 111

C.1.2. Závazky k úvěrovým institucím 112 4 955 1 375

C.1.3. Dlouhodobé přijaté zálohy 113

C .1.4 . Závazky z obchodních vztahů 114

C. 1.5. Dlouhodobé směnky k úhradě 115

C .1.6 . Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116

C .1. 7 . Závazky - podstatný vliv 117

C.1.8 . Odložený daňový závazek 118

C .1.9. Závazky - ostatní 119

C .1.9.1 . Závazky ke společníkům 120

C .1.9.2 . Dohadné účty pasivní 121

C . 1.9.3. Jiné závazky 122

C .11. Krátkodobé závazky 123 80 861 98 057

C.11.1 . Vydané dluhopisy 124

C .11.1 . 1 . Vyměnitelné dluhopísy 125

Sestaveno dne: 29. 1. 2020
Právní forma účetní jednotky:  a. s.
Podpisový záznam statutárního orgánu  
účetní  jednotky nebo podpisový záznam  
fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Václav Novák
Předmět podnikání: Výroba obchod a služby neuvedené  
 v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Označeni
a

TEXT
b

Číslo  
řádku

C

Stav  
v běžném 

účetním 
období 

5

Stav  
v minulém 

účetním 
období 

6

C. 11.1 . 2. Ostatní dluhopisy 126

C. 11.2 . Závazky k úvěrovým institucím 127

C.11.3. Krátkodobé přijaté zálohy 128

C.11.4. Závazky z obchodních vztahů 129 69 723 86 047

C.11.5. Krátkodobé směnky k úhradě 130

C.11.6. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 131

C.11.7. Závazky – podstatný vliv 132

C.11.8. Závazky ostatní 133 11 138 12 010

C.11.8 .1. Závazky ke společníkům 134

C.11.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 135

C.11.8.3. Závazky k zaměstnancům 136 3 575 3 272

C.11.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 137 2 167 2 028

C.11.8.5. Stát – daňové závazky a dotace 138 3 276 3 979

C.11.8.6. Dohadné účty pasivní 139 665 261

C.11.8.7. Jiné závazky 140 1 455 2 470

D. Časové rozlišení pasív 141 8 239 11 590

D.1. Výdaje příštích období 142 7 454 6 093

0.2. Výnosy příštích období 143 785 5 497
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Označení 
a

Text  
b

Číslo 
řádku

c

Skutečnost  
v účetním období

běžném  
1

minulém 
2

F.3. Daně a poplatky 27 100

F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28

F.5. Jiné provozní náklady 29 1 033

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 30 34 274

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly 31

IV.1 . Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba 32

IV.2. Ostatní výnosy z  podílů 33

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 34

v. Výnosy z ostatního dlouhodobého  finančního  majetku 35

V.1 . Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního  
majetku – ovládaná nebo ovládající osoba 36

V.2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 37

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 39 2

Vl.1. Výnosové úroky a podobné výnosy  
– ovládaná nebo ovládající osoba 40

Vl.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 2

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční  oblastí 42

J. Nákladové úroky a podobné náklady 43 211

J.1. Nákladové úroky a podobné náklady  
– ovládaná nebo ovládající osoba 44

J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 211

VII. Ostatní finanční  výnosy 46 50

K. Ostatní  finanční náklady 47 485

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) 48 -644

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49 33 630

L. Daň z příjmů 50 7 334

L.1. Daň z příjmů splatná 51 7 334

L.2. Daň z příjmů odložená (+/-) 52

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 53 26 296

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 54

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 55 26 296

* Čistý obrat za účetní období 56 689 488

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
V PLNÉM ROZSAHU

Minimální závazný výčet informací podle
vyhlášky č. 500/2002 Sb ke dni (v celých tisících Kč):  30. 9. 2019
IČ:  25618067
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: TOTAL SERVICE a. s.
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky U Uranie 954/18, 110 00 Praha 7,
a misto podnikání liší-li se od bydliště: Česká republika

Označení 
a

Text  
b

Číslo 
řádku

c

Skutečnost  
v účetním období

běžném  
1

minulém 
2

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 282 391

li. Tržby za prodej zboží 02 404 589

A. Výkonová spotřeba 03 572 391

A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 04 314 811

A.2. Spotřeba materiálu a energie 05 7 911

A.3. Služby 06 249 669

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 07

C. Aktivace (-) 08

D. Osobní náklady 09 78 802

D.1. Mzdové náklady 10 58 093

D.2. Náklady na sociální zabezpečení,  
zdravotní pojištění a ostatní náklady 11 20 709

D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 19 339

D.2.2. Ostatní náklady 13 1 370

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 14 2 732

E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 2 732

E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného  
a hmotného majetku – trvalé 16 2 732

E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého  nehmotného  
a hmotného  majetku – dočasné 17

E .2. Úpravy hodnot zásob 18

E.3 . Úpravy hodnot pohledávek 19

Ill. Ostatní provozní výnosy 20 2 456

111.1 . Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 311

111.2. Tržby z prodaného materiálu 22 10

111.3. Jiné provozní výnosy 23 2 135

F. Ostatní provozní náklady 24 1 237

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 104

F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu 26

Sestaveno dne: 29. 1. 2020
Právní forma účetní jednotky:  a. s.
Podpisový záznam statutárního orgánu  
účetní  jednotky nebo podpisový záznam  
fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Václav Novák
Předmět podnikání: Výroba obchod a služby neuvedené  
 v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona




