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ÚVODNÍ 
SLOVO 

ŘEDITELE

náš právě skončený fiskální rok 2020 byl pro TOTAL SERVICE 
opět rokem úspěšným, a to i přesto, že se z více než poloviny ode-

hrával během celosvětové pandemie a ekonomická situace firem 
i států nebyla ani zdaleka ideální. 

Rád bych předně poděkoval všem našim zákazníkům. Vážíme si důvěry 
a jsme vděční za spolupráci, protože bez zájmu o naše služby a řešení 

bychom úspěšní nebyli. Rok 2020 byl skutečnou zatěžkávací zkouškou 
pro každého z nás a partnerství a spolehlivost ukázaly svůj pravý význam.

Jako léty prověřenou a strategickou hodnotu vnímáme investice do vzdě-
lávání, tedy zvyšování odbornosti svých zaměstnanců, a budování dobré  

atmosféry tak, abychom vytvářeli firemní kulturu, která má pozitivní vliv nejen 
na zaměstnance, ale přenáší se i na naše zákazníky. Bez stabilního týmu loajál-

ních, motivovaných a vysoce kvalifikovaných zaměstnanců nelze uspět. A jsem rád, 
že takový tým v TOTAL SERVICE máme.

Rok 2020 byl 23. rokem existence společnosti. Naše motivace je, kromě zlepšujících 
se ekonomických výsledků, touha po uznání a získání předních míst mezi nejlepšími 

a důvěryhodnými poskytovateli služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií. 

Naším posláním je být spolehlivým partnerem všem zákazníkům a zajistit jim bezpečné 
a stabilní informační technologie bez ohledu na velikost a význam.

Těším se společně s vámi na rok 2021 a překonání pandemie s návratem do běžného života.

Václav Novák
CEO a předseda představenstva

TOTAL SERVICE a.s.

Vážení obchodní partneři,  
akcionáři a zaměstnanci,
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OBECNÉ  
INFORMACE  
O SPOLEČNOSTI

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

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 93

Společnost TOTAL SERVICE a.s. dokončila svůj 23. 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 význam-
ným 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 neposky-

tuje tzv. „body shopping“. Pracujeme na základě servisních smluv, kde 
má zákazník pevně nastavené SLA parametry a spolu s týmem dedi-
kovaných 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 116 zaměstnan-
ců (stav k 3/2021) představují technici, konzultanti a ana-
lytici specializovaní na projektové dodávky zákazníkům 
a profesionální správu širokého spektra informačních 

a komunikačních technologií.

TOTAL SERVICE a.s. je významným obchodním part-
nerem předních světových výrobců hardwaru a soft-

waru i poskytovatelů telekomunikačních služeb. 
Našimi zákazníky jsou malé a středně velké čes-
ké 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 spo-

lehlivosti a flexibility poskytovaných slu-
žeb, společně s detailním reportováním 
činnosti a transparentní skladbou ná-
kladů. Zaměřujeme se na rozvoj kva-

lifikace svých specialistů a nabídku 
inovativních ICT řešení pro své zá-
kazníky. 

Společnost je certifikována 
dle norem ISO 9001,  
ISO 27001, ISO 14001,  

ISO 45001 a ISO 20000-1.

ČINNOST A POSTAVENÍ  
SPOLEČNOSTI NA TRHU
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Rok 2020 byl jednoznačně ve  
znamení boje s vlnami pandemie covidu-19. 

I když nebyl IT sektor zasažen v první linii, situace 
nás posunula ke změnám. Ověřili jsme potřebu 

každé pozice a urychlili rozvoj řešení v oblasti 
bezpečnosti IT a další zdokonalení dohledových 

služeb. Připomeňme si ty nejviditelnější.

Doplněné představenstvo společnosti
V únoru 2020, těsně před vypuknutím pandemie, došlo ke změnám v obsazení 

statutárních orgánů společnosti. Pozici předsedy představenstva nadále zastává  
Václav Novák, který je zároveň generálním ředitelem společnosti. Akcionáři dále zvo-

lili dva nové členy představenstva, a to Jiřího Chovance, který zastává pozici finanč-
ního ředitele, a Jaromíra Žáka, jenž je zodpovědný za provoz společnosti.

Logistika a fakturace součástí Obchodní divize
V červnu 2020 se do Obchodní divize přesunul tým fakturace a logistiky, který  
je pod vedením Ireny Řiháček. Tato změna nám umožnila vytvořit silnější pou-
to mezi potřebami obchodu a nároky na realizaci, a celý proces dodávek 

služeb a zboží tak získal definitivní podobu. Dodávky probíhají bez prostojů 
a při fakturaci nedochází k prodlení.

Přizpůsobení se novým potřebám klientů
Pandemie s sebou přinesla nové potřeby. Firmy a úřady urychlily té-
mata, která se v minulosti akcentovala jako budoucnost. Rázem jsme 
všichni potřebovali pracovat z domova, sdílet větší míru informací, 

dat a dokumentů, a to vše bezpečně. Svým zákazníkům jsme byli 
partnery. Zapůjčili jsme mnoho zařízení pro telekonference, insta-
lovali stovky Webex a Teams klientů. Nejvíce zasaženým odvět-

vím, mezi která patřily hotely, restaurace či automobilový prů-
mysl, jsme přizpůsobili finanční nastavení projektů a dodávek.

Vyšší zisk při menším obratu 
Ačkoliv se v absolutním čísle tržeb nepodařilo překonat rok 
2019, není mírný pokles ničím znepokojujícím, neboť mno-
ho investičních akcí je ze strany klientů pouze odloženo 

a očekáváme jejich realizaci v roce 2021–2022. O to více 
nás těší, že se podařilo udržet celkový zisk společnosti 
a rostli jsme ve strategických službách. 

ROK 2020  
UVNITŘ  

SPOLEČNOSTI

9 WWW.TOTALSERVICE.CZ
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Rok 2021 je plný očekávání
Bude zajímavé sledovat poměr příjmů z vlastních služeb, které jsou pro nás, 
jakožto primárně servisní organizaci klíčové, a samozřejmě neméně důležitá 
je i ziskovost. Obrat není zcela zásadní číslo. Moderním a trendy pojmem 
IT je cloud či „as a service“ neboli „jako služba“. Zákazníci hledají flexibilní 
možnosti financování IT projektů, což nepřeje velkým investičním akcím, 
ale zakládá šanci na dlouhodobé vztahy a partnerství.

Nepředpokládáme tedy skokový růst tržeb, pokud nedojde k nějaké 
zásadní zákaznické akvizici. Rádi bychom se udrželi na stejném čísle 
jako v letech minulých, tedy překonat hranici 600 milionů korun.

Největší překážkou na cestě k cíli je a bude těžko predikovatelný 
dopad pandemie na ekonomiku, zaměstnanost a státní i soukro-
mé rozpočty.

Nacházíme se v březnu 2021, a je to již rok od počátku pan-
demie, jakou si naše generace neuměla představit. Pan-
demii se však České republice nedaří řešit ideálně. Jsme 
v mnoha ohledech jedni z nejhorších v EU a aktuálně se 
nacházíme v další vlně tzv. lockdownu, kdy je zákaz 
cestování mezi kraji a probíhá testování zaměstnanců 
na týdenní bázi.

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

Vedení naší společnosti a ostatně všichni 
naši zaměstnanci vnímají, že nás společ-
ně čeká něco nového. Našli jsme v sobě 
velkou energii, která požene naši aktivi-
tu a pomůže nám flexibilně reagovat.

Skladba našich zákazníků, roze- 
setá do mnoha odvětví průmyslu 
a služeb, včetně státní správy, 

a široká nabídka vlastních služeb v nás vyvo-
lává oprávněný pocit, že jsme schopni složitou 

dobou proplout a vyjít z ní ještě silnější.

Vize pro rok 2021
Své produkty a služby chceme kvalitativně doplnit 

a optimalizovat. Rozjíždíme masivní investice do di-
gitálního marketingu a propagaci společnosti na medi-

álním trhu. 

Pevně věříme, že se nám podaří udržet tým stávajících 
zaměstnanců. Důležitá bude vůle a cílevědomost, což jsou 

vlastnosti, které TOTAL SERVICE zdobí po celou dobu exi-
stence firmy. 

Máme za sebou první pololetí fiskálního roku 2021, který se 
v meziročním srovnání velmi podobá roku minulému.

Ve druhém pololetí roku 2021 budeme mít jasný cíl – udržet výsled-
ky minimálně na stejné úrovni a pokusit se o mírný růst.

Vysoké investice připravujeme do služeb bezpečnostního dohledového 
centra SOC247. 

PŘEDPOKLÁDANÝ 
VÝVOJ PODNIKÁNÍ 
V ROCE 2021

EKONOMICKÉ INFORMACE 
O SPOLEČNOSTI

Vývoj ročních tržeb společnosti v posledních 5 letech

Finanční ukazatel

Rok Tržby  
celkové

Tržby z prodeje  
IT služeb

Tržby z prodeje  
zboží

2015 220 766 000   54 264 000 164 646 000

2016 232 258 000   77 964 000 153 801 000

2017 463 887 000 125 499 000 337 283 000

2018 581 007 000 217 437 000 363 570 000

2019 689 488 000 282 391 000 404 589 000

2020 621 735 000 255 275 000 360 470 000

Částky jsou zaokrouhlené a uvedené v Kč bez DPH.



1312 WWW.TOTALSERVICE.CZVÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

12 měsíců) s tím, že krátkodobé jsou splatné do jedno-
ho roku od rozvahového dne.

e) Vlastní kapitál
Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsa-
né 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 ti-
tul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové 
souvislosti. Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vyka-
zují ve jmenovitých hodnotách.

Dlouhodobé i krátkodobé závazky k úvěrovým institu-
cím se vykazují ve jmenovité hodnotě.

Za krátkodobé závazky k úvěrovým institucím se po-
važuje i část dlouhodobých závazků k úvěrovým insti-
tucím, které jsou splatné do jednoho roku od rozvaho-
vého dne.

Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě od-
borných odhadů a propočtů.

g) Devizové operace
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují 
v českých korunách kurzem ČNB platným ke dni je-
jich vzniku. K rozvahovému dni byly položky peněžité 
povahy oceněny kurzem platným k 30. 9. 2020 vyhlá-
šeným 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 obdo-
bí, s nímž věcně i časově souvisejí.

i) Daň z příjmů
Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné da-
ňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo snížené-
ho o trvale nebo dočasně neuznatelné náklady a ne-
zdaňované 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 účet-
ních výkazech v případě, že tyto události poskytly do-
plňující informace o skutečnostech, které existovaly 
k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sesta-
vení účetní závěrky došlo k významným událostem 
zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvaho-
vém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v pří-
loze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních 
výkazech. 

PŘÍLOHA V ÚČETNÍ  
ZÁVĚRCE K 30. 9. 2020
1. OBECNÉ INFORMACE
TOTAL SERVICE a.s. (dále jen společnost) je akcio-
vá společnost. Vznikla dne 22. 10. 1997 a sídlí v ulici 
U Uranie 954/18, Praha 7, Česká republika, identifi-
kační číslo 25618067. Společnost byla zapsána do 
obchodního rejstříku MS v Praze pod spisovou znač-
kou 23580, oddíl B. Hlavním předmětem její činnos-
ti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách  
1 až 3 živnostenského zákona.

Rozvahový den: 30. 9. 2020
Člen statutárního orgánu – představenstva:
Předseda představenstva:  
Václav Novák, MBA, Praha 9 – od 1. 7. 2018
Členové představenstva:  
Jiří Chovanec, Praha 3 – od 1. 2. 2020
Ing. Jaromír Žák, Dobříš – od 1. 2. 2020
Člen dozorčí rady:
Mgr. Jana Hančurová,  
Praha 5 – od 1. 2. 2020

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 
PRO SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 
Přiložená účetní závěrka byla sestavena v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen zákona o účetnictví) a pro-
váděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnic-
tví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 
které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve znění plat-
ném pro rok 2020. 

3. ÚČETNÍ METODY
Způsoby oceňování, které společnost používala při  
sestavení účetní závěrky za rok 2020, jsou následující:

a) Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizova-
cích cenách, které obsahují cenu pořízení a další ná-
klady související s pořízením.

Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč v roce 2020 
se odepisuje do nákladů po dobu ekonomické život-
nosti.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmot-
ného 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. 2018.

U majetku nabytého po 1. 10. 2018 je dlouhodobý hmot-
ný a nehmotný majetek odepisován metodou rovno- 
měrných odpisů po dobu jeho předpokládané doby  
životnosti.

Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Počet let (od-do)

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 ce- 
nami.

Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich poří-
zení včetně nákladů s pořízením souvisejících.

d) Pohledávky
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou 
hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižu-
je pomocí opravných položek na vrub nákladů na je-
jich realizační hodnotu, a to na základě individuálního  
posouzení jednotlivého dlužníka a věkové struktury  
pohledávek.

Pohledávky se rozdělují na krátkodobé (doba splatnos-
ti do 12 měsíců včetně) a dlouhodobé (splatnost nad  



1514 WWW.TOTALSERVICE.CZVÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

4. DLOUHODOBÝ MAJETEK 

a) Dlouhodobý hmotný majetek (v tisících Kč)

Pořizovací cena 
Počáteční  

zůstatek Přírůstky Vyřazení Konečný  
zůstatek

Stroje, přístroje a zařízení 1 565 386 0 1 951

Dopravní prostředky 19 287 645 1 368 18 564

Inventář – nábytek 726 0 0 726

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý  
nehmotný majetek 0 4 190 0 4 190

Celkem 21 578 5 221 1 368 25 432

Oprávky 

Počáteční
zůstatek Odpisy Prodeje Konečný

zůstatek

Stroje, přístroje a zařízení 1 032 410 0 1 442

Dopravní prostředky 6 414 3 724 1 368 8 770

Inventář – nábytek 267 162 0 429

Celkem 2018 7 713 4 296 1 368 10 641

B) DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (V TISÍCÍCH KČ)
Pořizovací cena

Počáteční 
zůstatek Přírůstky Vyřazení Konečný  

zůstatek

SW 323 0 0 323

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek 0 0 0 0

Celkem 323 0 0 323

Oprávky 

Počáteční 
zůstatek Odpisy Prodeje Konečný 

zůstatek

SW 60 108 0 168

Celkem 60 108 0 168

5. ZÁSOBY
Zásoby na skladě jsou evidovány pořizovací cenou.

6. POHLEDÁVKY
Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, jsou tvořeny opravné položky.
K 30.09.2020 pohledávky po lhůtě splatnosti více než 180 dní činily 724 tis. Kč.

7. 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. 2019

Tvorba  
oprav. položky

Zůstatek  
k 30. 9. 2020

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.

8. 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.

9. VLASTNÍ KAPITÁL
Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tisících Kč)

Zůstatek  
k 30. 9. 2019 Zvýšení  Snížení Zůstatek  

k 30. 9. 2020

Základní kapitál 2 000 0 0 2 000

Výsledek hospodaření 
minulých let 15 383 26 296 0 41 679

Výsledek hospodaření 
běžného účetního období 26 296 25 792

Základní kapitál společnosti se skládá ze 100 ks akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité  
hodnotě 20 000 Kč.
Hospodářský výsledek roku 2020 bude převeden na nerozdělený zisk minulých let.

10. REZERVY
Společnost nevytvořila k 30. 9. 2020 žádné rezervy.

11. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
K 30. 9. 2020 neměla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti déle než 5 let.
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12. BANKOVNÍ ÚVĚRY
2020

Banka Úroková sazba Celkový limit Částka v tis. Kč Splatnost

Kontokorentní účet 0,00 % 8 000 0

Bankovní úvěr – linka 1 PRIBOR 1M + 1,15 % 3 685 1 842 2021

Bankovní úvěr – linka 2 PRIBOR 1M + 1,15 % 1 270 635 2021

Celkem: 2 477

Splátka v následujícím roce 2 477

Náklady na úroky vztahující se k bankovním úvěrům za rok 2020 činily 128 tis. Kč.
Úvěry slouží k profinancování dodávek formou služby či outsourcingových smluv pro koncové zákazníky, převážně 
z řad státních institucí.
Úvěry jsou zajištěny pohledávkami.
Společnost má otevřený kontokorentní účet u ČSOB a.s., který jí umožňuje čerpat úvěr do výše 8 000 tis. Kč.
K 30. 9. 2020 nebylo z tohoto úvěru čerpáno.
ČSOB a.s. poskytla společnosti bankovní záruku ve výši 164 tis. Kč.

13. OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ
Společnost má k 30. 9. 2020 mimobankovní úvěry ve výši 7 308 tis. Kč. Některé úvěry jsou jištěny prostřednictvím 
převodu vlastnického práva k předmětu financování.

14. 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.

15. POLOŽKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE
Společnost neměla k 30. 9.2020 majetek a závazky (peněžní a nepeněžní povahy), které nejsou vykázány 
v rozvaze.

16. VÝNOSY
Rozpis výnosu společnosti z běžné činnosti (v tisících Kč)

                    2020                    2019

Domácí Zahraniční Domácí Zahraniční

Prodej zboží 360 351 119 403 799 790

Služby 248 056 7 219 277 995 4 396

Výnosy celkem 608 407 7 338 681 794 5 186

Převážná část výnosů společnosti v oboru služeb a zboží výpočetní techniky za rok 2020 je soustředěna na  
40 hlavních zákazníků.

17. OSOBNÍ NÁKLADY
Rozpis osobních nákladů (v tisících Kč)

                 2020                   2019
Celkový počet 
zaměstnanců

Členové  
řídících orgánů

Celkový počet 
zaměstnanců

Členové  
řídících orgánů

Průměrný počet zaměstnanců 93 4 92 3

Mzdy 60 610 2 931 55 682 2 411

Sociální zabezpečení 
a zdravotní pojištění 19 829 991 18 524 815

Sociální náklady 1 021 62 1 330 40

Osobní náklady celkem 81 460 3 984 75 536 3 266

18. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH
K 30. 9. 2020 evidujeme za členy statutárních orgánů a řídícími pracovníky krátkodobé zápůjčky v celkové výši: 
25 861 tis. Kč. Zápůjčky jsou bezúročné.
Dlouhodobé pohledávky za spřízněnými osobami k 30. 9. 2020 činily 0 tis. Kč.

19. 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, poplatky, dary a zůstatková cena prodaného majetku.
Ostatní finanční výnosy tvoří kurzové zisky.
Ostatní finanční náklady tvoří kurzové ztráty a bankovní poplatky.

Služby (v tisících Kč)

2020 2019

Poradenské služby 18 734 65 258

Účetnictví 0 44 

Povinný audit 90 90

Právní služby 196 200

Inzerce, propagace 5 672 14 357

Školení 1 523 1 917

Ostatní služby 301 094 167 803

Celkem 327 309 249 669

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

2020 2019

Ostatní provozní výnosy 4 896 2 456

Ostatní provozní náklady  -1 914 -1 237

Celkem 2 982 1 219
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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. Zaměstnanci 
jsou seznámeni se zásadami Etického kodexu, dostávají příspěvky na stravování a na výuku cizích jazyků.

Na neustálé zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců dbáme, protože jsme si vědomi, že řádně kvalifikovaní 
a spokojení zaměstnanci jsou klíčem k úspěchu naší společnosti. Od svých zaměstnanců očekáváme osobní 
aktivitu a pozitivní přístup při budování pracovněprávních vztahů. Vedení monitoruje potřebu vzdělávání jednot-
livých 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.

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
 Systém managementu IT služeb ISO 20000-1
Zaměstnanci společnosti získali další velký počet profesionálních a produktových certifikací,  
jejichž počet se pohybuje ve stovkách. 

 Sestaveno dne 16. 3. 2021
Václav Novák, MBA

Předseda představenstva

Finanční výnosy a finanční náklady (v tisících Kč)

2020 2019

Výnosové úroky 2 2

Nákladové úroky -289 -211

Kurzové zisky/ztráty -638 -44

Ostatní finanční výnosy/náklady -446 -391

Celkem -1 371 -644

 

20. PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI
Účetní závěrka k 30. 9. 2020 byla sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání společnosti. Přiložená účetní 
závěrka tudíž neobsahuje žádné úpravy, které by mohly z této nejistoty vyplývat.

21. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI
Mezi rozvahovým dnem a dnem, ke kterému je účetní závěrka sestavena nedošlo k žádným významným událos-
tem mající vliv na účetní závěrku k 30. 9. 2020.

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 14001, kde pro udržení tohoto certifikátu je nutné dodržovat systémy podporující ochranu životního prostředí, 
např. třídění odpadu, ekologická likvidace atd.
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Akcionářům společnosti TOTAL SERVICE a.s.

VÝROK AUDITORA
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti 
TOTAL SERVICE a.s. (dále také „Společnost“) sesta-
vené na základě českých účetních předpisů, která se 
skládá z rozvahy k 30. 9. 2020, výkazu zisku a ztráty, 
přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o pe-
něžních tocích za rok končící 30. 9. 2020 a přílohy této 
účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstat-
ných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný 
a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti TOTAL 
SERVICE a.s. k 30. 9. 2020 a nákladů, výnosů a vý-
sledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 
končící 30. 9. 2020 v souladu s českými účetními 
předpisy.

ZÁKLAD PRO VÝROK
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech 
a standardy Komory auditorů České republiky pro au-
dit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), 
případně doplněné a upravené souvisejícími aplikač-
ními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito 
předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost 
auditora za audit účetní závěrky. V souladu se záko-
nem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komo-
rou auditorů České republiky jsme na Společnosti ne-
závislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající 
z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní in-
formace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný 
a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

OSTATNÍ INFORMACE UVEDENÉ VE VÝROČNÍ ZPRÁVĚ
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zá-
kona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě 
mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní 
informace odpovídá statutární orgán Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím 
nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností 
souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se 
s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní infor-
mace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu 
s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednot-

ce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda 
se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiál-
ně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informa-
ce 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 nále-
žitosti a postup vypracování ostatních informací v kon-
textu významnosti (materiality), tj. zda případné nedo-
držení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit 
úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokáže-
me posoudit, uvádíme, že

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

  ostatní informace byly vypracovány v souladu s práv-
ními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků 
a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při pro-
vádění auditu, ostatní informace neobsahují významné 
(materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených 
postupů jsme v obdržených ostatních informacích žád-
né významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárního orgánu (představenstvo) a do- 
zorčího orgánu (dozorčí rady) Společnosti za účetní 
závěrku

Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení 
účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v sou-
ladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní 
kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro se-
stavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala význam-
né (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem 
nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Spo-
lečnosti povinen posoudit, zda je Společnost schopna 
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v pří-
loze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepře-

tržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého tr-
vání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, 
kdy statutární orgán plánuje zrušení Společnosti nebo 
ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou 
možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Spo-
lečnosti odpovídá dozorčí orgán.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní 
závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiál-
ní) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou 
a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměře-
ná míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není záru-
kou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými 
předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí 
případnou existující významnou (materiální) nespráv-
nost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvo-
dů 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 před-
pisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu 
odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. 
Dále je naší povinností:

  Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (ma-
teriální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené 
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést au-
ditorské postupy reagující na tato rizika a získat 
dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom 
na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že 
neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, 
k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než rizi-
ko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti 
způsobené chybou, protože součástí podvodu mo-
hou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná 
opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení 
vnitřních kontrol.

  Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Spo-
lečnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, 
abychom mohli navrhnout vhodné auditorské po-
stupy s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom 
mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kon-
trolního systému.

  Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, při-
měřenost provedených účetních odhadů a informa-
ce, které v této souvislosti statutární orgán Společ-
nosti uvedl v příloze účetní závěrky.

  Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržité-
ho trvání při sestavení účetní závěrky statutárním 
orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné dů-
kazní informace existuje významná (materiální) ne-
jistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které 
mohou významně zpochybnit schopnost Společ-
nosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, 
že taková významná (materiální) nejistota existuje, 
je naší povinností upozornit v naší zprávě na infor-
mace uvedené v této souvislosti v příloze účetní 
závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, 
vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající 
se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vychá-
zejí z důkazních informací, které jsme získali do 
data své 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. 

Naší povinností je informovat statutární orgán a dozor-
čí orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasová-
ní auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho 
průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedo-
statků ve vnitřním kontrolním systému. 

Grant Thornton Audit s.r.o. 
Auditorská společnost 
Pujmanové 1753/10a, Praha 4

V Praze dne 31. 3. 2021

Ing. Jan Vácha 
Auditor evidenční číslo oprávnění 2379

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO  
AUDITORA
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PASIVA CELKEM 169 489 137 734 

A. Vlastní kapitál 69 471 43 679 

A.I. Základní kapitál 2 000 2 000 

A.I.1. Základní kapitál 2 000 2 000

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 41 679 15 383 

A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 41 679 15 383 

A.V. Výsledek hospodařeni běžného účetního období 25 792 26 296

B+C Cizí zdroje 90 055 85 816

C Závazky 90 055 85 816

C.I. Dlouhodobé závazky 5 131 4 955

C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím 4 955

C.I.9. Závazky – ostatní 5 131

C.I.9.3. Jiné závazky 5 131

C.II. Krátkodobé závazky 84 924 80 861

C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím 2 478

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 66 708 69 723

C.II.8. Závazky – ostatní 15 738 11 138

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 3 657 3 575

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečeni a zdravotního pojištění 2 238 2 167

C.II.8.5. Stát – daňové závazky a dotace 2 182 3 276

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 5 148 665

C.II.8.7. Jiné závazky 2 513 1 455

D. Časové rozlišení pasiv 9 963 8 239

D.1. Výdaje příštích období 4 040 7 454

D.2. Výnosy příštích období 5 923 785

Řádek 
výkazu Obsah položky Stav v běžném  

účetním období 
Stav v minulém 
účetním období 

Rozvaha podle přílohy 
č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb.,  
ve znění pozdějších 
předpisů sestavená ke dni:  30. 9. 2020
IČ:  25618067
Název a sídlo účetní jednotky:  TOTAL SERVICE a.s. 
 U Uranie 954/18, Paha 7

Sestaveno dne:  16. března 2021
Podpisový záznam statutárního  
orgánu účetní jednotky:  Václav Novák
Právní forma účetní jednotky:  akciová společnost
Předmět podnikání:  poskytování služeb 
 v oblasti informačních 
 a komunikačních technologií

ROZVAHA  
V PLNÉM ROZSAHU
(v celých tisících Kč)

AKTIVA CELKEM 180 649 -11 160 169 489 137 734

B. Stálá aktiva 25 755 -10 808 14 947 14 128

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 323 -167 156 263

B.I.2. Ocenitelná práva 323 -167 156 263

B.I.2.1. Software 323 -167 156 263

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 25 432 -10 641 14 791 13 865 

B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 21 242 -10 641 10 601 13 865

B.II.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  
a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 4 190 4 190

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 4 190 4 190

C. Oběžná aktiva 122 771 -352 122 419 111 746

C.I. Zásoby 1 465 1 465 4 626

C.I.3. Výrobky a zboží 1 465 1 465 4 626

C.I.3.2. Zboží 1 465 1 465 4 626

C.II. Pohledávky 105 627 -352 105 275 88 240 

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 98 98 111

C.II.1.5. Pohledávky – ostatní 98 98 111

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 98 98 111

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 105 529 -352 105 177 88 129

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 78 430 -352 78 078 78 067

C.II.2.4. Pohledávky – ostatní 27 099 27 099 10 062

C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 25 861 25 861 8 520

C.II.2.4.3. Stát – daňové pohledávky 60 60

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 969 969 968

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 209 209 574

C.IV. Peněžní prostředky 15 679 15 679 18 880

C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 28 28 57

C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 15 651 15 651 18 823

D. Časové rozlišení aktiv 32 123 32 123 11 860

D.1. Náklady příštích období 24 842 24 842 5 770

D.3. Příjmy příštích období 7 281 7 281 6 090

Řádek 
výkazu Obsah položky

Netto Netto KorekceBrutto

Stav v běžném  
účetním období

Minulé 
úč. období
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I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 255 275 282 391

II. Tržby z prodeje zboží 360 470 404 589

A. Výkonová spotřeba 494 041 572 391

A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 161 460 314 811

A.2. Spotřeba materiálu a energie 5 272 7 911

A.3. Služby 327 309 249 669

D. Osobní náklady 85 444 78 802

D.1. Mzdové náklady 63 541 58 093

D.2. Náklady na sociální zabezpečeni, zdravotní pojištěni a ostatní náklady 21 903 20 709

D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 20 820 19 339

D.2.2. Ostatní náklady 1 083 1 370

E Úpravy hodnot v provozní oblasti 4 123 2 732

E.1. Úpravy hodnot dlouhodobeno nehmotného a hmotného majetku 4 123 2 732

E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvale 4 123 2 732

III. Ostatní provozní výnosy 4 896 2 456

III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 483 311

III.2. Tržby z prodaného materiálu 12 10

III.3. Jiné provozní výnosy 4 401 2 135

F. Ostatní provozní náklady 1 914 1 237

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 280 104

F.3. Daně a poplatky 107 100

F.5. Jiné provozní náklady 1 527 1 033

Řádek 
výkazu Obsah položky Stav v běžném  

účetním období 
Stav v minulém 
účetním období 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
V PLNÉM ROZSAHU

Výkaz podle přílohy  
č. 2 k vyhlášce č. 500/2002 Sb.,  
ve znění pozdějších předpisů 
sestavený ke dni:  30. 9. 2020
IČ:  25618067
Název a sídlo účetní jednotky:  TOTAL SERVICE a.s. 
 U Uranie 954/18, Praha 7

Sestaveno dne:  16. března 2021
Podpisový záznam statutárního  
orgánu účetní jednotky:  Václav Novák
Právní forma účetní jednotky:  akciová společnost
Předmět podnikání:  poskytování služeb 
 v oblasti informačních 
 a komunikačních technologií

(v celých tisících Kč)

* PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (+/-) 35 119 34 274

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 2 2

Vl.2 Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 2 2

J. Nákladové úroky a podobné náklady 289 211

J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 289 211

VII. Ostatnl finanční výnosy 1 092 50

K. Ostatní finanční náklady 2 176 485

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (+/-) -1 371 -644

** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (+/-) 33 748 33 630

L. Daň z příjmů 7 956 7 334

L.1. Daň z příjmů splatná 7 956 7 334

** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ (+/-) 25 792 26 296

*** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ (+/-} 25 792 26 296

* ČISTÝ OBRAT ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 621 735 689 488

Řádek 
výkazu Obsah položky Stav v běžném  

účetním období 
Stav v minulém 
účetním období 
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Ke dni:  30. 9. 2020
IČ:  25618067
Název a sídlo účetní jednotky:  TOTAL SERVICE a.s. 
 U Uranie 954/18, Praha 7
 
Sestaveno dne:  16. března 2021 

Podpisový záznam statutárního  
orgánu účetní jednotky:  Václav Novák
Právní forma účetní jednotky:  akciová společnost
Předmět podnikání:  poskytování služeb 
 v oblasti informačních 
 a komunikačních technologií

VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ
(v celých tisících Kč)

(v celých tisících Kč)

2020 2019
P.  Stav peněžních prostředků na začátku období   18 880   6 095 

Z.  Účetní HV z běžné činnosti před zdaněním   33 748   33 630 

X.  Zaúčtování jiného výsledku hospodaření minulých let  0 0

A.1.  Úpravy o nepeněžní operace   4 207   2 734 

A.1.1  Odpisy stálých aktiv   4 123   2 732 

 A.1.2  Změna stavu opravných položek, rezerv  0 0

 A.1.3  Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv  -203 -207

 A.1.4   Výnosy z dividend a podílů na zisku  0 0

 A.1.5   Vyúčtované nákladové úroky a vyúčtované výnosové úroky  287 209

 A.1.6   Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 

A.*  Čistý tok z provozní činnosti  před zdaněním, změnami  
pracovního kapitálu a mimořádnými položkami 37 955 36 364

 A.2.   Změna potřeby pracovního kapitálu   -6 411   -1 077 

 A.2.1   Změna stavu pohledávek z provozní činnosti   -6 223   4 606 

 A.2.2   Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti   -3 349   -14 468 

 A.2.3   Změna stavu zásob   3 161   8 785 

 A.2.4   Změna stavu krátkodobého finančního majetku mimo peněžní prostředky  0 0

A.**  Čistý tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami   31 544   35 287 

 A.3.   Výdaje z plateb úroků  -289 -211

 A.4.   Přijaté úroky s výjimkou investičních společností a fondů  2 2

 A.5.   Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky   -9 901   -7 007 

 A.6.   Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy  0 0

 A.7.   Přijaté dividendy a podíly na zisku  0 0

A.***  Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním   21 356   28 071 

 B.1.   Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv   -5 222   -6 965 

 B.2.   Příjmy z prodeje stálých aktiv  483 311

 B.3.   Půjčky a úvěry spřízněným osobám   -17 340   4 788 

B.***  Čistý peněžní tok z investiční činnosti   -22 079   -1 866 

 C.1.   Změna stavu dlouhodobých popř. krátkodobých závazků   -2 478   3 580 

 C.2.   Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky  0 0

 C.3.   Vyplacené dividendy a podíly na zisku  0  -17 000 

C.***  Čistý peněžní tok z finanční činnosti   -2 478   -13 420 

 F.  Čistá změna peněžních prostředků   -3 201   12 785 

R.  Stav peněžních prostředků na konci období   15 679   18 880 

 Změny / zůstatky   Základní 
kapitál   Ážio 

Oceňovací
rozdíly  

z přecenění
majetku  

a závazků

Výsledek
hospodaření
minulých let

Výsledek
hospodaření

běžného 
účetního
období

Kumulovaný
výsledek

hospodaření

Vlastní 
kapitál
celkem

 řádek rozvahy   A.I.1.   A.II.1.   A.II.2.2.   A.IV.   A.V.   A.IV.+A.V.   A. 

 Zůstatky k 1. 10. 2018   2 000  0 0  16 103   16 280   32 383   34 383 

 Změna o zúčtování hospodářského 
výsledku ve schvalovacím řízení  
za předcházející rok 

 16 280   -16 280  0 0

 Výplata podílů na zisku  
společníkům z výsledku  
hospodaření minulých let 

 -17 000   -17 000   -17 000 

 Výsledek hospodaření za rok 2019   26 296   26 296   26 296 

 Konečný stav k 30. 9. 2019   2 000  0 0  15 383   26 296   41 679   43 679 

 Změna o zúčtování hospodářského 
výsledku ve schvalovacím řízení  
za předcházející rok 

 26 296   -26 296  0 0

 Výsledek hospodaření za rok 2020   25 792   25 792   25 792 

 Konečný stav k 30. 9. 2020   2 000  0 0  41 679   25 792   67 471   69 471 

PŘEHLED  
O ZMĚNÁCH 
VLASTNÍHO 
KAPITÁLU
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Zpráva je zpracována pro společnost:
TOTAL SERVICE a.s.
se sídlem: U Uranie 954/18
170 00 Praha 7
IČ: 25618067
společnost je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, sp. značka B 23580dále jen „společnost“ – ovládaná 

osoba

Ovládající osoby:
Ovládající osobou společnosti byli k 30. 9. 2020 její akcionáři jednající ve shodě: Václav Novák

Počet akcií druh akcie forma akcie jmenovitá hodnota jméno/název akcionáře bydliště / sídlo akcionáře

70 kmenová na jméno 20 000 Kč Václav Novák Na staré silnici 2505/10 
193 00 Praha 9

 
dále jen „akcionář“

Společnosti ovládané stejnou ovládající osobou:
Alpha-Omega, s.r.o. IČ: 25791753 Cílkova 642/18 142 00 Praha 4
GLOBAL ICT SOLUTIONS s.r.o. IČ: 05025010 Na staré silnici 2505/10 193 00 Praha 9
Next Generation Security Solutions s.r.o IČ: 06291031 U Uranie 954/18 170 00 Praha 7
HippoRiders, z.s. IČ: 03430804 Na staré silnici 2505/10 193 00 Praha 9
NV HOLDING GROUP a.s. IČ: 07458118 Na staré silnici 2505/10 193 00 Praha 9
 
V rozhodném účetním období vznikly mezi ovládanou a výše uvedenými osobami ovládanými stejnou ovládající 
osobou obchodní vztahy.

Jednotlivé obchodní vztahy se uskutečnily za podmínek srovnatelných se vztahy s nezávislými osobami.

Společnost TOTAL SERVICE a.s. uzavřela rámcovou smlouvu se společností Alpha-Omega, s.r.o. v oblasti dodá-
vek služeb a zboží (HW). Společnost byla v rámci jednotlivých dodávek v pozici odběratele i dodavatele.

Společnost TOTAL SERVICE a.s. uzavřela rámcovou smlouvu se společností Next Generation Security Solutions 
s.r.o. v oblasti dodávek služeb a zboží (HW). Společnost byla v rámci jednotlivých dodávek v pozici odběratele 
i dodavatele.

Společnost TOTAL SERVICE a.s. uzavřela rámcovou smlouvu se společností GLOBAL ICT SOLUTIONS s.r.o. 
v oblasti dodávek služeb. Společnost byla v rámci jednotlivých dodávek v pozici odběratele. 

Společnosti TOTAL SERVICE a.s. nevznikla v roce 2020 žádná újma ze vztahů s propojenými osobami.

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI 
PROPOJENÝMI OSOBAMI a Ori Harel

Počet akcií druh akcie forma akcie jmenovitá hodnota jméno/název akcionáře bydliště / sídlo akcionáře

30 kmenová na jméno 20 000 Kč Ori Harel Na zámkách 189/33, 
Čimice, 181 00 Praha 8

 
dále jen „akcionář“

Společnosti ovládané stejnou ovládající osobou:
PITA s.r.o. IČ: 27948536 Pražská 636 274 01 Slaný
STS CZ, s.r.o., IČ: 25694197 Jankovcova 53 170 00 Praha 7
Total REAL s.r.o. IČ: 26731762 nám. Sv. Čecha 6 439 07 Peruc
totalPET s.r.o. IČ: 06296441 Karla Čapka 450 262 02 Stará Huť
totalTRANS s.r.o. IČ: 07154828 U Uranie 954/18 170 00 Praha 7
PromoDigy s.r.o. IČ: 07154763 U Uranie 954/18 170 00 Praha 7
 
V rozhodném účetním období nevznikly mezi ovládanou osobou a jinými osobami ovládanými stejnou ovládající 
osobou žádné obchodní vztahy, jejichž objem plnění by přesáhl 10 % vlastního kapitálu společnosti.
Společnosti TOTAL SERVICE a.s. nevznikla v roce 2020 žádná újma ze vztahů s propojenými osobami.

Přehled veškerých smluv, jiných právních úkonů a všech opatření dle § 82 zákona o obchodních korporacích 
za účetní období roku 2020.

Vztahy ke společníkům
smlouvy, jiné právní úkony a ostatní opatření v roce 2020

Popis úkonů Poskytnuté plnění Protiplnění (výhody) Vznik újmy Úhrada újmy

Ori Harel – pracovní smlouva Řídící činnost Mzda NE X

Václav Novák – smlouva o výkonu 
funkce předsedy představenstva Řídící činnost  Odměna dle smlouvy 

o výkonu funkce NE X

 
Společnost poskytla v roce 2020 oběma společníkům krátkodobé bezúročné zápůjčky. 
Společnost uzavřela tyto smlouvy: 
Rámcovou smlouvu se společností Alpha-Omega, s.r.o. v oblasti dodávek služeb a zboží (HW). 
Rámcovou smlouvu se společností Next Generation Security Solutions s.r.o. v oblasti dodávek služeb a zboží (HW).
Rámcovou smlouvu se společností GLOBAL ICT SOLUTIONS s.r.o. v oblasti dodávek služeb. 

Vyjma shora uvedených vztahů nevstoupila společnost se společníkem do jiného obchodního vztahu, nebyly 
činěny žádné právní úkony v zájmu této osoby ani nebyla v zájmu nebo na popud této osoby přijata jiná opatření.

Prohlášení a podpis statutárního orgánu společnosti:
Václav Novák, předseda představenstva TOTAL SERVICE a.s. prohlašuje, že zpracoval tuto zprávu s péčí řád-
ného hospodáře a že do této zprávy zahrnul všechny jemu známé propojené osoby a vztahy mezi těmito pro-
pojenými osobami. Ovládané osobě nevznikla v roce 2020 žádná újma, kterou by byla povinna ovládající osoba 
ovládané osobě uhradit. 

V Praze dne 31. 12. 2020 
Václav Novák

Předseda představenstva

za období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 dle § 82 zákona 
o obchodních korporacích v platném znění
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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




