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Zpřístupňujeme kvalitní  
a bezpečné IT služby všem.
Máme řešení pro SMB, korporace i státní správu. Každé firmě 
bez rozdílu poskytneme kvalitní IT služby se zaměřením na 
bezpečnost a plánovaní nákladů.





Vážení obchodní partneři, kolegyně 
a kolegové,

tato výroční zpráva přináší souhrn informací o fiskálním roce 2021 a poodhaluje naše plány 

a směřování v roce následujícím, kdy společně oslavíme 25. výročí vzniku TOTAL SERVICE.

Základem naší filozofie vždy byla dlouhodobá a pevná partnerství s našimi zákazníky i třetími 

stranami, jako jsou například výrobci informačních technologií či strategičtí subdodavatelé 

služeb. V posledních letech se profilujeme jako systémový integrátor infrastrukturních 

a bezpečnostních řešení. Naší druhou nohou je komplexní svěřená správa IT systémů. Staráme 

se o systémy malých a středních zákazníků, ale ve stejném čase a kvalitě zvládáme i velké 

nadnárodní společnosti, státní podniky, úřady a ministerstva. TOTAL SERVICE je na trhu 

etablovanou značkou pro špičkového servisního partnera všeho, co nabízí IT infrastruktura 

malých a velkých datových center, ale i sítí a bezpečnostních či koncových zařízení.

Pracujeme 25 let uprostřed světů špičkových odborníků, nejmodernějších technologií 

a zákaznických potřeb.

Motivuje je nás touha dodávat špičkové technologie a realizovat konkurenceschopné projekty, 

a to včetně následných servisních a rozvojových služeb. Velice si vážíme spolupráce se všemi 

partnery, a protože vás opět přibylo, tak si z toho odnášíme pomyslné ocenění, že totální služby 

to dělají dlouhodobě dobře. Získaná ocenění a navyšování úrovně partnerství s výrobci potvrzují 

naši dobrou strategii, jež je zaměřena na kvalitu, důvěryhodnost a dlouhodobou spolupráci.

Každým rokem zmiňuji vysokou firemní kulturu, která má pozitivní vliv nejen na zaměstnance, 

ale přenáší se pozitivně i na zákazníky. Přes veškeré komplikace minulých pandemických let 

jsme pohromadě udrželi tým téměř sto dvaceti zaměstnanců s minimální fluktuací, k čemuž 

přispívá i vysoká schopnost komunikace uvnitř firmy a realistická očekávání akcionářů, jež 

jsou zaměřena na dlouhodobé výkony a působení firmy na trhu.

Naše cíle do roku 2022 jsou ambiciózní a píšeme o nich v další části této výroční zprávy. Jak 

bylo zmíněno v úvodu, společnost v říjnu 2022 oslaví čtvrt století vzniku. Tuto událost oslavíme 

ve velkém stylu a věřím, že společně s vámi všemi.

Václav Novák

CEO a předseda představenstva

TOTAL SERVICE a.s.
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Obecné informace 
o společnosti
N Á Z E V 

TOTAL SERVICE a.s.

S Í D L O 

U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7 

IČ: 25618067 

DIČ: CZ25618067

P R Á V N Í  F O R M A 

Akciová společnost

P Ř E D M Ě T  P O D N I K Á N Í 

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.

S P I S O V Á  Z N A Č K A 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

23580.

D A T U M  V Z N I K U 

22. 10. 1997

Z Á K L A D N Í  Z A P S A N Ý  K A P I T Á L 

2 000 000 Kč

S T A T U T Á R N Í  O R G Á N 

–  P Ř E D S T A V E N S T V O 

Václav Novák – předseda představenstva 

Jan Navrátil – člen představenstva 

Jiří Chovanec – člen představenstva 

Jaromír Žák – člen představenstva

D O Z O R Č Í  R A D A 

Jana Hančurová – člen dozorčí rady

Stav ke dni 30. 9. 2021

M A N A G E M E N T  S P O L E Č N O S T I 

Václav Novák – předseda 

představenstva a generální ředitel (CEO) 

Jan Navrátil – člen představenstva pro obchod 

a služby a obchodní ředitel (CSO) 

Jiří Chovanec – člen představenstva pro 

ekonomiku, legislativu a audit a finanční ředitel 

(CFO) 

Jana Hančurová – člen dozorčí rady a personální 

ředitelka (CHRO) 

Tomáš Myslivec – technický ředitel (CTO)

A K C I E 

100 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované 

podobě ve jmenovité hodnotě 20 000 Kč

A K C I O N Á Ř I 

Václav Novák – 70 ks akcií 

Ori Harel – 30 ks akcií

P O Č E T  Z A M Ě S T N A N C Ů 

Řídící pracovníci – 5 

Ostatní pracovníci – 109
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Činnost společnosti  
a její postavení na trhu 
TOTAL SERVICE, a.s. dokončila svůj 24. rok 

působení na trhu IT, kde 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. 

Jako léty prověřenou strategickou hodnotu 

vnímáme šíři znalostí našich obchodních 

a  technických specialistů, a  to při velmi 

širokém záběru nabízeného portfolia ICT řešení, 

skládajícího se z hardware a software komponent 

i odpovídajících odborných služeb.

Přestože se v posledních pěti letech nazýváme 

systémových integrátorem, DNA našeho podnikání 

se od roku 1997 nezměnilo – stále je naší službou 

číslo jedna servisní smlouva s garantovanou úrovní 

služeb aneb SLA (z  anglického Service Level 

Agreement). U  velkých zákazníků pak 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 „body shopping“, 

ale službu s kvalitativními parametry. 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 zajištění provozu služeb v  režimu 

24 hodin denně a  7 dní v  týdnu. K  tomu nám 

dopomáhá sofistikovaný monitoring HW prvků, 

aplikací i  celých datových center. V  sídle 

firmy provozujeme i  vlastní certifikované SOC 

bezpečnostní dohledové centrum, poskytujeme 

non-stop Service Desk, patch management 

a  další proaktivní služby. Technická divize čítá 

téměř 90 osob, jež 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. 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 své zákazníky.

Společnost je certifikována dle norem 

ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001,

ISO 45001 a ISO 20000-1.
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Stejně jako předloni jsme i  rok 2021 využili 

k  restrukturalizaci, interním změnám a  také 

k rekonstrukci firemních prostor. Umožnila nám to 

i situace, kdy se více zaběhl styl práce z domova. 

Oproti mnoha jiným společnostem jsme však 

kancelářskou plochu naopak zvětšovali.

Obchodním ředitelem Jan Navrátil

Změny nastaly také v  nejvyšším vedení 

společnosti. Majoritní vlastník společnosti, 

Václav Novák, do té doby působící ve dvojí roli 

generálního a  obchodního ředitele, předal část 

svých kompetencí na Jana Navrátila, jenž se stal 

v  srpnu 2021 obchodním ředitelem a  členem 

představenstva.

Jan se vypracoval na ředitelskou pozici po 

předchozím desetiletém působení ve společnosti 

na pozicích akvizičního obchodníka a vedoucího 

oddělení prodeje servisních služeb. Dnes 

zodpovídá za obchodní divizi, ve která jsou dvě 

obchodní oddělení, projektový tým, fakturace, 

logistika a marketing.

Konsolidace týmů technické divize

Optimalizace týmů a procesů servisu proběhla 

i v technické divizi, která se nově skládá ze dvou 

konsolidovaných oddělení. Jedním je Systémová 

integrace a projekty (zkráceně SIPM) a druhým 

Řízení a dodávky IT služeb (ITSM).

Výše uvedené konsolidaci předcházelo rozhodnutí, 

které bylo realizováno dva měsíce po skončení 

fiskálního roku 2021, ale je důležité jej zmínit.

Spin-off týmu bezpečnosti

Ke dni 1. 11. 2021 bylo oznámeno oddělení (spin-

off) třináctičlenného týmu IT bezpečnosti z TOTAL 

SERVICE do sesterské společnosti Next Generation 

Security Solutions, s.r.o. (dále jen NGSS).

Důvodem byly strategické záměry, jenž mají 

umožnit akcelerovat expanzi služeb NGSS a jejích 

dvou oddělení. Prvním je tým IT bezpečnosti, 

který zahrnuje SOC (www.soc247.cz), služby 

penetračního testování a  implementace, druhý 

pak Informační bezpečnost, kde jsou konzultanti 

kybernetické bezpečnosti, ISMS či GDPR.

TOTAL SERVICE však bude dál nabízet 

bezpečnostní řešení, především v  podobě 

technologií a  jejich implementace. Byl zaveden 

model spolupráce mezi společnostmi umožňující 

se navzájem doplňovat, a přitom si nekonkurovat. 

Důležitým důvodem pro oddělení týmů byl i fakt, 

že bezpečnostní a infrastrukturní dohledové služby 

nejsou slučitelné z pohledu obecně uznávaných 

„best practice“, vycházejících z  norem ISMS 

a ITIL, protože vyžadují oddělitelnost. Ta je nyní 

provedena nejen formálně, ale i fyzickým oddělení 

zaměstnanců, prostor, datových sítí, používaných 

Rok 2021 uvnitř 
společnosti

rok 2021 uvnitř společnosti
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technologií či smluv a licencí.

Nové moderní prostory a SOC centrum

Během „covidové“ doby jsme zásadně 

zrekonstruovali naše pracovní prostory v pražských 

Holešovicích a  rozšířili naše kanceláře. Mezi 

dominanty patří nová recepce TOTAL SERVICE se 

„zelenou stěnou“ a moderní bezpečnostní centrum 

SOC ve 4. patře, jež provozuje sesterská firma 

NGSS (www.ngss.cz). Dále máme nové prostory 

ve 3. patře, kde má své zázemí další spolupracující 

subjekt, společnost Open Apps Development, 

a.s. (www.openapps.cz), která dodává otevřená 

aplikační řešení a integrační projekty.

Tým zůstal a je připraven na výzvy 
doby postcovidové

Celkově se rok 2021 nesl ve znamení snahy 

o  udržení všech zákazníků a  zaměstnanců, 

čehož se podařilo dosáhnout. Podařilo se nám 

docílit i mírného nárůstu obratu, přestože jsme 

měli objednávky k dosažení historicky největšího 

obratu a  zisku firmy. Avšak výpadky dodávek 

hardwaru z Číny do ČR (způsobené nedostatkem 

čipů a komplikacemi v logistice kvůli pandemii) 

vedly k nemožnosti dokončit rozpracované projekty 

v konsolidované hodnotě přibližně 60 milionů Kč. 

Jelikož se projekty nedodaly do konce září 2021, 

kdy nám skončil hospodářský rok, přesuly se 

do roku 2022. To se projevilo i na ziskovosti, jež 

byla ve srovnání s rokem 2020 nižší a zároveň 

očekávaná, právě z  důvodu výše zmíněných 

investic do kancelářských prostor a SOC centra. 

Zisk společnosti poklesl i  proto, že jsme se 

rozhodli navzdory rozkolísání trhu způsobeném 

pandemií udržet důležité lidské zdroje, především 

z řad technických specialistů. Díky tomu jsme byli 

na počátku roku 2022 personálně připraveni na 

následující silnější roky. 
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Posun dodávek HW způsobí rekordní 
čísla v roce 2022
Z  důvodu posunu dodávek zboží z  Asie, 

způsobeném výpadky celosvětových distribučních 

řetězců a výrobců počítačových čipů, jsme zahájili 

nový fiskální rok s neobvykle velkým objemem 

zakázek sjednaných ještě v  předchozím roce. 

Většinu z  nich se podařilo dokončit v  prvním 

kvartálu roku 2022, a proto dnes, kdy vychází tato 

výroční zpráva, máme v polovině fiskálního roku 

2022 objem fakturace vyšší, než za celý předchází 

rok. Nacházíme se tedy v rekordním roce a již dnes 

víme, že obrat za fiskální rok 2022 bude minimálně 

ve výši 800 milionů Kč. Na rozdíl od minulých let 

neplánujeme žádné velké investice, měl by tedy být 

rekordní i zisk. Na druhou stranu nelze pominout 

rizika dopadů války na Ukrajině, která nás zasáhla 

především nárůstem cen úrokových sazeb, energií 

a pohonných hmot.

Úspěšný marketing přináší klientelu 
z komerčního sektoru
Nově máme velmi pozitivní výsledky z investic do 

mediálního prostoru a propagace firmy. Začátkem 

roku 2021 jsme rozšířili činnost oddělení marketingu 

o digitální výkonnostní marketing a reklamu jsme 

zacílili na sociální a mediální sítě. Tato investice 

se začíná projevovat prvními reálnými zákazníky, 

především z komerčního sektoru.

Opakovaně se nám ukazuje, že důležitým pilířem 

pro stabilitu firmy je i rozmanitá klientela. Uzavřeli 

jsme více než sto servisních smluv a obchodujeme 

na roční bázi s přibližně dvěma sty aktivních 

zákazníků. Naše klientela se rekrutuje z mnoha 

odvětví vědy, průmyslu, služeb, státní správy 

a samosprávy. V kombinaci se širokou nabídkou 

vlastních služeb a technologií víme, že budeme 

schopni složitou dobou nejen projít, ale vyjít z ní 

opět silnější a zkušenější.

Přepokládaný vývoj 
podnikání v roce 2022
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Inovace a konkurenceschopnost
Jak zaujmout více než konkurence – odlišovat 

se? V  rámci skupiny propojených firem (TS, 

NGSS a  OAD) už máme konkrétní odpověď. 

V současnosti tvoříme unikátní řešení pro všechny 

zákazníky určené nejen IT manažerům, ale i celému 

vedení společností. Již brzy představíme vlastní 

moderní, škálovatelný a bezpečný nástroj zahrnující 

prvky technologicko-aplikačně-bezpečnostního 

monitoringu. Řešení bude dostupné on-premise 

i  formou cloudu či služby. Aktuálně řešení 

pilotujeme na několika zákaznících a uvedeme jej 

na trh koncem roku 2022.

Dynamické čtvrtstoletí na trhu
Akcionáři, vedení společnosti a ostatně všichni naši 

zaměstnanci vnímají, že nás společně čeká zase 

něco nového a doba nepřestává být dynamická. 

Našli jsme v sobě velkou energii v době pandemie 

a najdeme ji i nyní. Práce nás baví a entusiasmus 

nám dodávají přibývající zákazníci a  jejich 

rozmanitost.

Lidé v TOTAL SERVICE své řemeslo umí, a snad 

i proto společnost působí na trhu už čtvrt století! 

Těšíme se na společnou oslavu 25. výročí 

založení společnosti, jež proběhne 20. října 2022 

v prostorách Empire Hall ve Slovanském domě 

v Praze. 
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Organizační struktura 
společnosti

organizační struktura společnosti
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Obchodní a technologičtí 
partneři 
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Naši klienti

Automobilový průmysl 
•  KOITO Czech 

•  Valeo Group Czech 

Strojírenství, výroba a chemický 
průmysl 
•  BIS Czech 

•  Kamýk Daunen 

•  KONE Industrial Koncern 

•  Label Design 

•  PRIMAPOL-METAL-SPOT 

•  Voestapline High Performance Metals CZ 

Potravinářský průmysl 
•  Bonduelle 

•  Globus ČR 

•  Orkla Foods CZ a SK (Vitana a Hané) 

•  BEL Sýry Česko 

Bankovní a finanční sektor 
•  AUDITOR 

•  KB Smart Solutions 

•  Citfin – Finanční trhy 

•  42 Financial services 

Doprava a spedice 
•  AAA Radiotaxi 

•  ČD Telematika 

•  Řízení letového provozu ČR 

•  Secar Bohemia 

Reklamní a mediální společnosti 
•  Česká televize 

•  euroAWK 

Vědecké instituce 
•  Fyzikální ústav AV ČR (HiLASE a ELI) 

•  Ústav molekulární genetiky AV ČR a BIOCEV 

•  Masarykův ústav a Archiv AV ČR 

•  Biotechnologický ústav AV ČR 

•  Národní technická knihovna 

Státní správa a samospráva 
•  Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

•  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

•  Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy 

•  Městská policie hlavního města Prahy 

•  Magistrát hlavního města Prahy 

•  Úřady městských částí Praha 1, Praha 2, Praha 4, 

•  Praha 9, Praha 10 a Praha 14 

•  Dopravní podnik hlavního města Prahy 

•  Dopravní podnik Ostrava 

Zdravotnictví a zdravotnická zařízení 
•  Všeobecná zdravotní pojišťovna 

•  Ústav zdravotnických informací a statistiky 

•  CODUM (Poliklinika Modřany) 

•  Fakultní nemocnice Ostrava 

•  Klinika GENNET 

•  Klinické centrum ISCARE 

•  VIDIA-DIAGNOSTIKA 

Školství a sport 
•  Univerzita Karlova 

•  Česká zemědělská univerzita v Praze 

•  Německá škola v Praze 

•  Rakouské gymnázium v Praze 

•  Sofie – mateřská škola a základní škola 
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Neziskový sektor 
•  Modrý klíč 

•  SÍŤ MATEŘSKÝCH CENTER 

•  SOS dětské vesničky 

Cestovní ruch a hotelnictví 
•  Hotel Duo 

•  Hotel Carol 

•  Hotel Leonardo 

•  Hotel Růže 

•  Hotel OLDINN



Zpráva nezávislého 
auditora
Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní 

závěrky společnosti TOTAL SERVICE a.s. 

(,,Společnost¨¨) sestavené na základě českých 

účetních předpisů s bilanční sumou 157.345 

tis. Kč a ziskem ve výši 17.701 Kč. Tato účetní 

uzávěrka se skládá z rozvahy k 30.09.2021, 

výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách 

vlastního kapitálu a přehledu o peněžních 

tocích za rok končící 30.09.2021 a přílohy této 

účetní závěrky, která obšahuje popis použitých 

podstatných účetních metod a další vysvětlujíčí 

informace. 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává 

věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti 

k 30.09.2021 a nákladů a výnosů a výsledků 

jejího hospodaření a peněžních toků za rok 

končící 30.09.2021 v souladu s českými 

účetními předpisy.  

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem 

a auditorem a standardy Komory auditorů 

České republiky (KAČR) pro audit, kterými jsou 

mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně 

doplněné a upravené souvisejícími aplikačními 

doložkami. Naše odpovědnost stanovená 

těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky.

V souladu se zákonem o auditech a Etickým 

kodexem přijatým Komorou auditorů České 

republiky jsme na  Společnosti nezávislí a 

splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z 

uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní 

informace, 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) zákona o auditorech informace uvedené

ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši 

zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá

představenstvo 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 

informace nejsou ve významném (materiálním) 

nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi 

o účetní jednotce získanými během ověřování 

účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace 

nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. 

Také posuzujeme, 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
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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 dokážeme posoudit, 

uvádíme, 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 a

• ostatní informace byly vypracovány v souladu s 

právními předpisy. Dále jsme povinni uvést, zda 

na základě poznatků a povědomí o Společnosti, 

k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní 

informace neobsahují významné (materiální) věcné

nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme 

v obdržených ostatních informacích žádné 

významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili. 

Odpovědnost představenstva (dále 
jen „statutární orgán Společnosti“) 
a dozorčí rady Společnosti za účetní 
závěrku

Statutární orgán 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 statutární orgán 

Společnosti povinen 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 statutární orgán Společnosti 

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.

zpráva nezávislého auditora



Odpovědnost auditora za audit 
účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, 

že účetní závěrka jako celek neobsahuje 

významnou (materiální) nesprávnost 

způsobenou podvodem nebo chybou a vydat 

zprávu auditora obsahující náš 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 naší povinností 

uplatňovat během celého auditu odborný 

úsudek a zachovávat profesní skepticismus. 

Dále je naší 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, abychom na jejich 

základě mohli vyjádřit výrok. 

Riziko, že neodhalíme 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, falšování, 

úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo 

obcházení vnitřních kontrol.

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem 

Společnosti relevantním pro audit v takovém 

rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské 

postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, 

nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost 

vnitřního kontrolního systému. Posoudit vhodnost 

použitých účetních pravidel, přiměřenost 

provedených účetních odhadů a informace, které 

v této souvislosti statutární orgán Společnosti 

uvedl v příloze účetní závěrky.

• Posoudit vhodnost použití předpokladu 

nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky 

statutárním orgánem Společnosti a to, zda s 

ohledem na shromážděné důkazní informace 

existuje významná (materiální) nejistota vyplývající 

z událostí nebo podmínek, které mohou 

významně zpochybnit schopnost Společnosti 

trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že 

taková významná (materiální) nejistota existuje, 

je naší povinností upozornit v naší zprávě na 

informace uvedené v této souvislosti v příloze 

účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou 

dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. 

zpráva nezávislého auditora
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Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti 

trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních 

informací, které jsme získali do data naší 

zprávy. Nicméně budoucí události nebo 

podmínky mohou vést k tomu, že Společnost 

ztratí schopnost trvat nepřetržitě.

• 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 Společnosti a 

dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu 

a načasování auditu a o významných zjištěních, 

která jsme v jeho průběhu učinili, včetně 

zjištěných významných nedostatků ve vnitřním 

kontrolním systému.

V Praze dne 28. 06. 2022

Grant Thornton Audit s.r.o.
Pujmanové 1753/10a. 140 00
Praha 4 - Nusle
Evidenční číslo oprávnění 603

Ing. Jan Vácha
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Příloha k účetní 
uzávěrce k 30.09.2021
1. POPIS SPOLEČNOSTI
TOTAL  SERVICE a.s. (dále jen společnost) je 

akciová společnost. Vznikla dne 22.10.1997 a 

sídlí v ulici U Uranie 954/18, Praha 7, Česká 

republika, identifikační číslo 25618067.

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 

MS v Praze pod spisovou značkou 23580, oddíl 

B. Hlavním předmětem její činnosti je výroba, 

obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona.

Rozvahový den: 30.09.2021

Člen statutárního orgánu – představenstva:

Předseda představenstva:

Václav Novák, MBA, Praha 9 – od 01.07.2018

Členové představenstva:

Jiří Chovanec, Praha 3 – od 01.02.2020

Ing. Jan Navrátil, Úvaly – od 03.08.2021

Člen dozorčí rady:

Mgr. Jana Hančurová,

Praha 5 – od 01.02.2020

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO 
SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Přiložená účetní závěrka byla sestavena v souladu 

se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění 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 2021 (dále jen „prováděcí 

vyhláška k zákonu o účetnictví“).

 

3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, 
ÚČETNÍ METODY A JEJICH ZMĚNY 
A ODCHYLKY
Způsoby oceňování, které společnost používala 

při sestavení účetní závěrky za rok 2021, jsou 

následující:

a) Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v 

pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, 

náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením 

související. 

Dlouhodobý hmotný majetek nad 80 tis. Kč v 

roce 2021 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 

daňovýmu majetku pořízeného do 30.09.2018. U 

majetku nabytého po 01.10.2018 je dlouhodobý 

hmotný a nehmotný majetek odepisován metodou 

rovnoměrných odpisů po dobu jeho předpokládané 

doby životnosti.

Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Počet let (od-do)

Stroje, přístroje a zařízení

Dopravní prostředky

3-10

5

Inventář - nábytek 5
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b) Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek  se oceňuje  

v pořizovacích  cenách, které obsahují cenu 

pořízení a náklady s pořízením související.

Dlouhodobý nehmotný majetek nad 80 tis. Kč v 

roce 2021 je odepisován do nákladů na základě 

předpokládané doby životnosti příslušného 

majetku.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého 

nehmotného 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. Odpisový plán je v průběhu používání 

dlouhodobého nehmotného majetku aktualizován 

na základě očekávané doby životnosti. 

c) Peněžní prostředky

Peněžní prostředky tvoří ceniny, peníze v 

hotovosti a na bankovních účtech.

d) Zásoby

Nakupované  zásoby jsou oceněny  pořizovacími  

cenami. Pořizovací cena  zásob  zahrnuje  

náklady  na jejich pořízení včetně nákladů s 

pořízením souvisejících.

e) 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.

f) Vlastní kapitál 

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši 

zapsané vobchodním 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.

g) 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. Rozdělují se na 

krátkodobé a dlouhodobé.

Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Počet let (od-do)

Software 3
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h) Způsob přepočtu cizí měny

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se 

oceňují v českých korunách (v kurzu platném 

ke dni jejich vzniku) a k rozvahovému dni byly 

položky peněžité povahy oceněny kurzem 

platným k 30.09.2021 vyhlášeným Českou 

národní bankou. 

Realizované i nerealizované kurzové zisky a 

ztráty se účtují do finančních výnosů nebo 

finančních nákladů běžného roku.

i) Leasing

Společnost účtuje  o najatém majetku tak,  

že zahrnuje  leasingové splátky do nákladů 

a  aktivuje  v případě finančního leasingu 

příslušnou hodnotu najatého majetku v době, 

kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se 

možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené 

předem se časově rozlišují.

j) Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení 

společnosti používalo odhady a předpoklady, 

jež mají vliv na vykazované hodnoty 

majetku a závazků k datu účetní závěrky 

a na vykazovanou výši výnosů a nákladů 

za sledované období. Vedení společnosti 

stanovilo tyto odhady a předpoklady na 

základě všech jemu dostupných relevantních 

informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty 

odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se 

mohou od těchto odhadů odlišovat.

k) Účtování výnosů a nákladů

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, 

tj. do období s nímž věcně i časově souvisejí.

l) Daň z příjmu

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci 

platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného 

nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově 

neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. 

tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných 

položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi 

účetními a daňovými odpisy atd.). Dále se zohledňují 

položky snižující základ daně (dary), odčitatelné 

položky (daňová ztráta, náklady na realizaci projektů 

výzkumu a vývoje) a slevy na dani z příjmů.

Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad 

přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami 

aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení 

základu daně z příjmu s přihlédnutím k období 

realizace.

Rozdíly, které vznikly z důvodu prvého roku účtování 

o odložené dani ze všech přechodných rozdílů, jsou 

zaúčtovány do vlastního kapitálu.

V případě, že účetní závěrka předchází konečnému 

výpočtu daně z příjmů, vytváří účetní jednotka 

rezervu na daň z příjmů.

m) 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.

příloha k účetní uzávěrce k 30.09.2021

24 výroční zpráva 2021  |  www.totalservice.cz



4. STÁLÁ AKTIVA
a) Dlouhodobý majetek (v tis. Kč)

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

Pořizovací cena

Počáteční 
zůstatek

Stroje, přístroje 
a zařízení

Dopravní prostředky

7 776

Inventář - nábytek

Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý hmotný majetek

Přírůstky Vyřazení
Konečný 
zůstatek

Celkem 2021

Celkem 2020

01 951 5 825

23 303018 564 4 739

8200726 94

3656 6064 190 2 781

32 2646 60625 431 13 439

25 4321 36821 578 5 221

Oprávky

Počáteční 
zůstatek

Stroje, přístroje 
a zařízení

Dopravní prostředky

2 308

Inventář - nábytek

Odpisy Prodeje
Konečný 
zůstatek

Celkem 2021

Celkem 2020

01 442 866

12 38708 770 3 617

6050429 176

15 300       010 641  4 659

10 6411 368  7 713 4 296

0

778

323

Pořizovací cena

Počáteční 
zůstatek

SW

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek

778

Přírůstky Vyřazení
Konečný 
zůstatek

Celkem 2021

Celkem 2020

0323 455

00 0

0323 455

0323 0

778

323

0

příloha k účetní uzávěrce k 30.09.2021
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Oprávky

Počáteční 
zůstatek

SW

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek

275

Odpisy Prodeje
Konečný 
zůstatek

Celkem 2021

Celkem 2020

0168 107

00 0

0168 107

060 108

0

275

168

5. POHLEDÁVKY
Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, jsou tvořeny opravné položky. 

K 30.09.2021 pohledávky po lhůtě splatnosti více než 180 dní činily 598 tis. Kč. Společnost poskytla v 

průběhu roku 2021 půjčku spojené osobě ve výši 5 000 tis. Kč. Výnosové úroky z půjčky ke konci účetního 

období činí 43 tis. Kč.

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

7. 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.

Zůstatek k 
30.09.2019

Pohledávkám - 
zákonné
Pohledávkám - 
ostatní

226

Netto změna v 
roce 2020

Zůstatek k 
30.09.2020

0226

0126 126

Oprávky

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):

příloha k účetní uzávěrce k 30.09.2021

Opravné 
položky k:

Netto změna v 
roce 2021

Zůstatek k 
30.09.2021

0226

0126
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8. VLASTNÍ KAPITÁL

Základní kapitál společnosti se skládá ze 100 ks akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité 

hodnotě 20 000,- Kč.

Hospodářský výsledek roku 2021 bude převeden na nerozdělený zisk minulých let.

9. REZERVY
Společnost zaúčtovala rezervu na daň z příjmů ve výši 5 471 tis. Kč, a snížila tak položku rozvahy „C.II.2.4.3. 

Stát - daňové pohledávky“ o předpokládanou daň.

10. ZÁVAZKY
K 30.09.2021 společnost eviduje závazky zobchodních vztahů ve výši 66 300 tis. Kč  (v roce 2020 činili 

66 708 tis. Kč). K 30.09.2021 neměla společnost krátkodobé obchodní závazky po lhůtě splatnosti déle 

než 5 let.

11. BANKOVNÍ ÚVĚRY

Zůstatek k 
30.09.2020

Základní kapitál

Výsledek hospodaření 
minulých let

Snížení
Zůstatek k 
30.09.2021

Celkem 2021

Celkem 2020

0168 107

060 108

275

168

Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč)

Jiný výsledek hospodaření 
minulých let

Zvýšení

Výsledek hospodaření 
běžného účetního období

Banka

Bankovní úvěr - 
linka 1

Bankovní úvěr - 
linka 2

2023

Úroková sazba Celkový limit Splatnost

Celkem:

Splátka v následujícím roce

1 874PRIBOR 1M +1,15% 2 580

2 261PRIBOR 1M +1,15% 2 261 2023

4 135

2 073

2021

Částka v tis. Kč

příloha k účetní uzávěrce k 30.09.2021

0 2 000

41 679

0

25 792

0

25 792

0

0

0

25 000

13 841

0

2 000

42 471

- 13 841

17 701
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Společnost eviduje k 30.09.2021 dva bankovní úvěry v hodnotě 4 135 tis. Kč. 

Úvěry jsou zajištěny na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám.

Kromě výše uvedeného má společnost otevřený kontokorentní úvěr, revolvingový úvěr a účelovou 

úvěrovou linku u ČSOB a.s.. K 30.09.2021 nebylo z těchto úvěrů čerpáno.  ČSOB a.s. poskytla společnosti 

bankovní záruku ve výši 164 tis. Kč. 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, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne.

12. ODLOŽENÁ DAŇ
Společnost poprvé účtovala o odložené dani. Odložená daň připadající na minulá období (odložený 

daňový závazek ve výši 124 tis. Kč) byla zaúčtována proti jinému výsledku hospodaření.  Na začátku 

účetního období činil odložený daňový závazek 124 tis. Kč a na konci účetního období činil odložený 

daňový závazek 180 tis. Kč.

13. OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ
Společnost má k 30.09.2021 mimobankovní úvěry ve výši 16 050 tis. Kč. Některé úvěry jsou jištěny 

prostřednictvím převodu vlastnického práva k předmětu financování (v roce 2020 činila výše mimobankovních 

úvěrů 7 308 tis. Kč).

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. 

příloha k účetní uzávěrce k 30.09.2021
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15. OSOBNÍ NÁKLADY

16. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH
K 30.09.2021 evidujeme za členy statutárních orgánů a řídícími pracovníky krátkodobé zápůjčky v celkové 

výši: 15 330 tis. Kč. Zápůjčky jsou bezúročné.

17. ZMĚNY ÚČETNÍCH METOD
Společnost poprvé účtovala o odložené dani. Odložená daň připadající na minulá období (odložený daňový 

závazek ve výši 124 tis. Kč) byla zaúčtována proti jinému výsledku hospodaření. 

Společnost dále zaúčtovala dodatečná přiznání k dani z příjmu právnických osob a dani z přidané hodnoty 

na roky 2018 a 2019 proti jinému výsledku hospodaření.

Společnost upravila v rozvaze minulé období tak, že snížila řádek výsledek hospodaření minulých období 

o 13 841 tis. Kč, zvýšila řádek Stát (daňové závazky) o 13 717 tis. Kč a zvýšila řádek Odložený daňový 

závazek o 124 tis. Kč.

Celkový počet 
zaměstnanců

Průměrný počet 
zaměstnanců

Mzdy

Členové řídí-
cích orgánů

Celkový počet 
zaměstnanců

Členové řídících 
orgánů

Osobní náklady 
celkem

0

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč)

2021                                                        2020

Sociální zabezpe-
čení a zdravotní 
pojištění

Sociální náklady

příloha k účetní uzávěrce k 30.09.2021

108

64 876

21 747

1 370

87 993

4

2 930

858

126

3 914

93

60 610

19 829

1 021

81 460

4

2 931

991

62

3 984
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18.  VÝZNAMNÉ POLOŽKY VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
Položka ostatní služby představuje opravy a udržování, konzultace a služby v  oblasti  IT, podporu,  provizi  

za zprostředkování. Ostatní finanční výnosy tvoří kurzové zisky. Ostatní finanční náklady tvoří kurzové 

ztráty a bankovní poplatky.

19. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI
Na konci února 2022 Rusko vojensky napadlo Ukrajinu. Země EU včetně České republiky, USA, Velké 

Británie, Kanady a dalších ekonomicky vyspělých států v této souvislosti přijaly řadu ekonomických a 

politických sankcí proti Rusku. 

Vedení Společnosti zvážilo potenciální dopady výše popsaných skutečností na své aktivity a podnikání 

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

tomu byla účetní závěrka k 30.09.2021 zpracována za předpokladu, že Společnost bude nadále schopna 

pokračovat ve své činnosti.

Sestaveno dne: 17.06.2022

Jméno a podpis

statutárního orgánu společnosti:       Jiří Chovanec

                                                               Člen představenstva

Poradenské služby

Účetnictví

2021 2020

Celkem 2021 0168 107

060 108

275

168

Služby (v tis. Kč)

Povinný audit

Právní služby

Celkem 2021
Inzerce, propagace

Celkem 2021 0168 107

060 108

275

168

Školení

Ostatní služby

Celkem 2021
Celkem

příloha k účetní uzávěrce k 30.09.2021

16 515

20

215

16

11 451

2 777

260 523

291 517

18 734

0

90

196

5 672

1 523

301 094

327 309
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Rozvaha v plném rozsahu
ke dni 30.09.2021 
(v celých tisících Kč)

Řádek 
výkazu Obsah položky

Brutto          Korekce          Netto          Netto

Stav v běžném 
účetním období

Minulé 
úč.období

                                  

173 272

33 042

778

778

778

32 264

31 899

365

365

123 218

1 154

1 154

1 154

118 061

5 346

5 346

91

5 255

112 715

96 744

15 971

15 330

41

500

100

-15 927

-15 575

-275

-275

-275

-15 300

-15 300

0

0

-352

0

0

0

-352

0

0

0

0

-352

-352

0

0 

0 

0

0

157 345

17 467

503

503

503

16 964

16 599

365

365

122  866

1  154

1 154

1 154

117 709

5 346

5 346

91

5 255

112 363

96 392

15 971

15 330

41

500

100

169 489

14 947

156

156

156

14 791

10 601

4 190

4 190

122 419

1 465

1 465

1 465

105 275 

98 

98

98

0

105 177

78 078

27 099

25 861

60

969

209

B. 

B.I.

B.I.2.

B.I.2.I

B.II

B.II.2.

B.II.5.

B.II.5.1

C.

C.I.

C.I.3

C.3.2

C.II.

C.II.1.

C.II.1.5.

C.II.1.5.2.

C.II.1.5.4.

C.II.2.

CII.1.2.1.

C.II.2.4.

C.II.2.4.1.

C.II.2.4.3.

C.II.2.4.4.

C.II.2.4.6.

AKTIVA CELKEM

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek

Ocenitelná práva

Software

Dlouhodobý hmotný majetek

Oběžná aktiva

Zásoby

Výrobky a zboží

Zboží

Pohledávky

Dlouhodobé pohledávky

Pohledávky ostatní

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

Jiné pohledávky

Krátkodobé pohledávky

Pohledávky z obchodních vztahů

Pohledávky ostatní

Pohledávky za společníky

Stát- daňové pohledávky

Krátkodobé poskytnuté zálohy

Jiné pohledávky

Poskytnuté zálohy na dlouho-
dobý hmotný majetek

Hmotné věci a jejich 
soubory

Poskytnuté zálohy na dlouhodo-
bý hmotný majetek a nedokonče-
ný dlouhodobý hmotný majetek

rozvaha v plném rozsahu k 30.09.2021
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A.                     

Řádek 
výkazu Obsah položky Stav v běžném 

účetním období
Stav v minulém 
účetním období

A.I.                                                                

A.I.1                                                                                     

A.IV                                                  

A.IV.1.                                                                                                                                                                                                                                                     

A.IV.2.                                              

A.V.                                                                                             
Výsledek hospodaření  běžné-
ho účetního období (+/-)[ř.1-
(3+7+15+18+23+24+64) = ř.55(VZZ)

                                                                  

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená 
ztráta minulých let    

B. + C.                                                               

B.                                                                                    

B.2.                                                                                

C.                                                                               

C.I.                                                      

C.I.2.                                                                     

C.I.8.                                                                               

C.I.9.                                                                

C.I.9.3.                                                                                                                                            

C.IV.                                                                 

C.IV.1                                                    

C.IV.2                                                  

D.                                                                 

D.1.                                                             

D.3.                                                                   

Řádek 
výkazu Obsah položky

Brutto          Korekce          Netto          Netto

Stav v běžném 
účetním období

Minulé 
úč.období

4 003

53

3 950

17 012

12 108

4 904

0

0

0

0

0

0

4 003

53

3 950

17 012

12 108

4 904

15 679

28

15 651

32 123

24 842

7 281

157 345

48 331

2 000

2 000

28 630

42 471

-13 841

17 701

101 663

659

659

101 004

5 237

2 062

180

2 995

2 995

169 489

55 630

2 000

2 000

27 838

27 838

0

25 792

103 896

0

0

103 896

5 255

0

124

5 131

5 131

PASIVA CELKEM

Vlastní kapitál

Základní kapitál

Základní kapitál

Výsledek hospodaření minulých let

Jiný výsledek hospodaření minulých let

Cizí zdroje

Rezervy

Rezerva na daň z příjmů

Závazky

Dlouhodobé závazky

Závazky k úvěrovým institucím

Odložený daňový závazek

Závazky ostatní

Jiné závazky

                                           

Peněžní prostředky

Peněžní prostředky v pokladně

Peněžní prostředky na účtech

Časové rozlišení aktiv

Náklady příštích období

Příjmy příštích období       

rozvaha v plném rozsahu k 30.09.2021
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Rozvaha podle přílohy
č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb.,
ve znění pozdějších
předpisů sestavená ke dni:            30.09.2021

IČ:                                                     25618067

Název a sídlo účetní jednotky:       TOTAL SERVICE a.s.
                                                          U Uranie 954/18, 
                                                          Praha 7                                

Sestaveno dne:                             17.06.2022

Podpisový záznam statutárního 
orgánu účetní jednotky:               Jiří Chovanec

Právní forma účetní jednotky:     akciová společnost

Předmět podnikání:                     

C.II.2.                                                                      

C.II.3.                                                                               

C.II.4.                                                                     

C.II.8.                                                               

C.II.8.1.                                                                               

C.II.8.3.                                                                         

C.II.8.4.                                                                                                                      
Závazky za sociálního zabezpe-
čení zdravotního pojištění                      

C.II.8.5.                                                                    

C.II.8.6.                                                                                

C.II.8.7.                                                                 

D.                                                             

D.1.                                                             

D.2.                                                           

A.                     

A.I.                                                                

A.I.1                                                                                     

A.IV                                                  

A.IV.1.                                                                                                                                                                                                                                                     

A.IV.2.                                              

                                                                  

B. + C.                                                               

B.                                                                                    

B.2.                                                                                

C.                                                                               

C.I.                                                      

C.I.2.                                                                     

C.I.8.                                                                               

C.I.9.                                                                

C.I.9.3.                                                                                                                                            

C.II.                                                        C.IV.                                                                 

C.IV.1                                                    

C.IV.2                                                  

D.                                                                 

D.1.                                                             

D.3.                                                                   

Řádek 
výkazu Obsah položky Stav v běžném 

účetním období
Stav v minulém 
účetním období

95 767 

2 073

764

66 300

26 630

253

4 543

2 602

5 426

263

13 543

7 351

3 445

3 906

98 641

2 478

0

66 708

29 455

0

3 657

2 238

15 899

5 148

2 513

9 963

4 040

5 923

Krátkodobé závazky

Závazky k úvěrovým institucím

Krátkodobé přijaté zálohy

Závazky z obchodních vztahů

Závazky ostatní

Závazky ke společníkům

Závazky k zaměstnancům

Stát -daňové závazky a dotace  

Dohadné účty pasivní

Jiné závazky

Časové rozlišení pasiv

Výdaje příštích období

Výnosy v příštích období

                                           

poskytování služeb v
oblasti informačních a 
komunikačních technologií                                    

rozvaha v plném rozsahu k 30.09.2021
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Náklady na sociální zapezpečení 
a zdravotní pojištění                         

I.                                                          

Stav v běžném 
účetním období

Stav v minulém 
účetním období

II.                                                     

A.                                                        

A.1.                          

A.2.                                                                                                                                                                                                                                                            

A.3.                                                                          

    

D.                                                                   

D.1.                                                                                         

D.2.                                                                                          

D.2.1                                                                                        

D.2.2.                                                                                   

E.                                          

E.1.1.                                                                                       

III.                                                      

III.1.                                                       

III.2.                                                    

III.3.                                                                               

F.                                                   

F.1.                                                                                                                               

F.3.                                                                                               

F.5.                                                                                       

Náklady na sociální zabezpečení, zdravot-
ní pojištění a ostatní náklady (ř.12+13)                                                                            

E.1.                                                                                            
Úpravy hodnot dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku (ř.16+17)         

Úpravy hodnot dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku - trvalé         

                                                                                                     Provozní výsledek hospodaření (+/-)                                                                                                                     
(ř.1 + 2 - 3 - 7 - 8 - 9 - 14 + 20 - 24)

Náklady na sociální zabezpe-
čení a zdravotní pojištění                                                                            

Řádek 
výkazu Obsah položky

Výkaz zisku a ztráty 
v plném rozsahu
za období od 01.10.2020 do 30.09.2021

výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku

373 680

275 656

526 930

228 136 

7 277

291 517

91 907

67 806

24 101

22 605

1 496

4 767

4 767

4 767

2 174

0

37

2 137

3 729

0

111

3 618

24 177

255 275

360 470

494 041

161 460

5 272

327 309

85 444

63 541

21 903 

20 820

1 083

4 123

4 123

 4 123

4 896

483

12

4  401

1 914

280

107

1 527

35 119

Tržby z prodeje výrobků a služeb

Tržby za prodej zboží 

Výkonová spotřeba

Náklady vynaložené na prodané zboží

Spotřeba materiálu a energie

Služby

Osobní náklady

Mzdové náklady    

Ostatní náklady

Úpravy hodnot v provozní oblasti

Ostatní provozní výnosy

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

Tržby z prodaného materiálu

Jisté provozní výnosy

Ostatní provozní náklady

Daně a poplatky

Jiné provozní náklady
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I.                                                          

II.                                                     

A.                                                        

A.1.                          

A.2.                                                                                                                                                                                                                                                            

A.3.                                                                          

D.                                                                   

D.1.                                                                                         

D.2.1                                                                                        

D.2.2.                                                                                   

E.                                          

E.1.1.                                                                                       

III.                                                      

III.1.                                                       

III.2.                                                    

III.3.                                                                               

F.                                                   

F.1.                                                                                                                               

F.3.                                                                                               

F.5.                                                                                       

E.1.                                                                                            

                                                                                                     

Obsah položky

VI.                                     

VI.1.                                                                                               

VI.2.                                                                                

VII.                                                    

Výnosové úroky a podobné výnosy 
- ovládaná nebo ovládající osoba                            

J.                                                                                                        

J. 2.                                                                                                    

K.                                                             

                                                                                                         
Finanční výsledek hospodaření (+/-) 
(ř.31-34+35-38+39-42-43+46-47)

                                                                                                             Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)
  (ř.30+48)                    

L.                                                   

L.1.                                                                 

L.2.                                                               

                                                                                                            

                                                                                                             

Výsledek hospodaření po zdanění 
(+/-)  (ř.49-50) 

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
(ř.53-54) 

                                                                                                           
Čistý obrat za účetní období = 
I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.

Stav v běžném 
účetním období

Stav v minulém 
účetním období

Řádek 
výkazu Obsah položky

Nákladové úroky a podobné 
náklady     (ř.44+45)   
Ostatní nákladové úroky a po-
dobné náklady 

44

43

1

560

560

2 052

2 486

-950

23  227

5 526

5 470

56

17 701

17 701 

653 606

2

0

2

289

289

1 092

2 176

-1 371

33 748

7 956

7 956

0

25 792

25 792

621 735

Výnosové úroky a podobné výnosy

Ostatní výnosobé úroky a podobné výnosy

Ostatní finanční výnosy

Ostatní finanční náklady

Daň z příjmů     (ř.51+52)     

Daň z příjmů splatná    

Daň z příjmů odložená  (+/-)  

Sestaveno dne:
     
                              

                                 17.06.2021

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní 
jednotkou

                                    Jiří Chovanec
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výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

Přehled o změnách 
vlastního kapitálu
k 30.09.2021

přehled o změnách vlastního kapitálu

Změny/
zůstatky

Základní 
kapitál

                                     2 000          0               0                  0         

                                               0          0               0                  0          
Převod výsledku minu-
lého období

Kapitálo-
vé fondy

Jiný výsledek 
hospodaření

Fondy ze 
zisku

Výsledek 
hospodaření 
minulých let

Zisk/ztráta 
běžného 
období

Vlastní 
kapitál 
celkem

                                               0          0               0                  0                   
Výsledek účetního 
období

                                               0          0               0                  0        
Oprava chyb mi-
nulých období

                                     2 000          0               0                  0          Konečný stav k 
30.09.2020

                                               0          0               0                  0           
Převod výsledků 
minulého období

                                               0          0               0                  0         
Výplata podílů na 
zisku

                                              0          0                0                 0                  
Výsledek účetního 
období

                                              0          0     - 13 841                 0             
Oprava chyb minulých 
období

                                    2 000          0     - 13 841                 0             
Konečný stav k 
30.09.2021

Zůstatky 
k 01.10.2019

                                      

15 383

29 296

0

-13 841

27 838

25 792

-25 000

0

13 841

42 471 

        29 296

- 26 296

25 792

0

25 792

-25 792

0

17 701

0

17 701

     43 679

0

25 792

-13 841

55 630

0

-25 000

17 701

0

48 331
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                                     2 000          0               0                  0         

                                     2 000          0               0                  0          

                                    2 000          0     - 13 841                 0             

Běžné účetní 
období

Z.           Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním                         

A.1         Úpravy o nepeněžní operace                                           

A.1.1.                                                                                                                      
Odpisy stálých aktiv (+)  výjimkou zůstatkové ceny 
prodaných stálých aktiv, a dále umořování oceňova-
cího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu (+/-)

Minulé účetní 
období

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

A.1.2.     Změna stavu opravných položek, rezerv                                                     

A.1.3.                                                                                                                          
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)  (vy-
účtování do výnosů „-“ do nákladů „+“)

A.1.4.     Výnosy z podílů na zisku (-)                                                                                                           

A.1.5.                                                                                                             
Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou úroků 
zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a 
vyúčtované výnosové úroky (-)

A.1.6.     Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace                                                                     

A.*                                                                                                                       
Čistý peněžní tok z provozní činnosti 
před zdaněním, změnami pracovního 
kapitálu

A.2                                                                                                 

A.2.1.                                                                                             
Změna stavu pohledávek z provozní čin-
nosti (+/-) včetně aktivních účtů časové-
ho rozlišení a dohadných účtů aktivních

A.2.2.                                                                                                                  
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní 
činnosti  (+/-) včetně pasivních účtů časového 
rozlišení a dohadných účtů pasivních

A.2.3.     Změna stavu zásob (+/-)                                                                                

A.2.4.                                                                                                                 
Změna stavu krátkodobého finančního ma-
jetku nespadajícího do peněžních prostřed-
ků a peněžních ekvivalentů

Přehled o peněžních 
tocích (výkaz cash-flow) 
za období končící 30.09.2021
(v celých tisících Kč)

Změny stavu nepeněžních složek 
pracovního kapitálu

23 227

5 057

4 767

0

0

0

517

-227

28 284

4 048

2 864

873

311

0

33 748

4 207

4 123

0

-203

0

287

0

37 955 

-6 411

-6 223

-3 349

3 161

0

P.                                                                                                   15 679                             18 880                                                                                         
Stav peněžních prostředků a peněžních 
ekvivalentů na začátku účetního období  
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přehled peněžních toků

A.***       Čistý peněžní tok z provozní činnosti                                             

B.2          Příjmy z prodeje stálých aktiv                                                                        

B.1          Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv                                              

B.3          Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám                                    

B.***                                                                                                           Čistý peněžní tok vztahu-
jící se k investiční činnosti

C.1                                                                                                                         

Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. 
takových krátkodobých závazků, které spadají 
do oblasti finanční činnosti, na peněžní prostředky 
a ekvivalenty

C.2                                                                                                                     
Dopady změn vlastního kapitálu na pe-
něžní prostředky a peněžní ekvivalenty

C.2.6                                                                                                                 
Vyplacené podíly na zisku včetně 
zaplacené srážkové daně (-)

přehled peněžních toků

A.3                                                                                                                   
Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných 
do ocenění dlouhodobého majetku (-)

A.4         Přijaté úroky (+)                                                                                          

A.5                                                                                                               
Zaplacená daň z příjmů a za doměrky 
daně za minulá období (-)

A.7         Přijaté podíly na zisku (+)                                            

A.**                                                                                           Čistý peněžní tok z provozní 
činnosti před zdaněním

32 332

-560

0

-12 787

0 

31 544

-289

2

-9 901

0

21 356

0

-5 222

483

-17 340

-22 079

0

Běžné účetní 
období

Minulé účetní 
období

               Peněžní toky z investiční činnosti                                            

                Peněžní toky z finančních činností                                          

-7 318

0

0

-7 318

0

1 657

-25 000

0

18 985

0 0

0

-2 478

0

C.2.1                                                                                                                     
Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvi-
valentů z titulu zvýšení základního kapitálu, ažia, 
event. rezervního fondu včetně složených záloh 

0 0

Vyplacení podílu na vlastním kapitálu 
společníkům (-)C.2.2                                                                                                                    0 0

Další vklady peněžních prostředků spo-
lečníků a akcionářů (+)C.2.3                                                                                                                   0 0

Úhrada ztráty společníka (+)C.2.4                                                                                                                   0 0

C.2.5                                                                                                                   0 0Přímé platby na vrbu fondů (-)

-25 000 0
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C.***                                                                                                                  Čistý peněžní tok vztahu-
jící se k finanční činnosti

     
F.                                                                                                  Čisté zvýšení nebo snížení peněžních 

prostředků

Stav peněžních prostředků a peněžních 
ekvivalentů na konci účetního obdobíR.                                                                                                       

-23 343 -2 478

-11 676 -3 201

4 003 15 679

Rozvaha podle přílohy
č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb.,
ve znění pozdějších
předpisů sestavená ke dni:            30.09.2021

IČ:                                                     25618067

Název a sídlo účetní jednotky:       TOTAL SERVICE a.s.
                                                          U Uranie 954/18, 
                                                          Praha 7                                

Sestaveno dne:                             17.06.2022

Podpisový záznam statutárního 
orgánu účetní jednotky:               Jiří Chovanec

Právní forma účetní jednotky:     akciová společnost

Předmět podnikání:                     poskytování služeb v
oblasti informačních a 
komunikačních technologií                                    

přehled peněžních toků

Běžné účetní 
období

Minulé účetní 
období
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Zpráva je zpracována pro společnost:

TOTAL SERVICE a.s. se sídlem:

U Uranie 954/18170 00 Praha 7

IČ: 25618067 společnost je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, sp. značka B 23580 dále jen 

„společnost“– ovládaná osoba

Ovládající osoby:

Ovládající osobou společnosti byli k 30.09.2021 její akcionáři ve shodě: Václav Novák

dále jen „akcionář“

Společnosti ovládané stejnou ovládající osobou:

Alpha-Omega, s.r.o.                                              

GLOBAL ICT SOLUTIONS s.r.o.v likvidaci         

Next Generation Security Solutions s.r.o.             

HippoRiders, z.s.                                                   

NV HOLDING GROUP a.s.                                    

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. má uzavřenou rámcovou smlouvu 

se společností Alpha-Omega, 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. má uzavřenou 

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.  

Zpráva o vztazích mezi 
propojenými osobami
za období od 01.10.2020 do 30.09.2021

zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

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

dle § 82 zákona o obchodních korporacích v platném znění 

IČ: 25791753, Cílkova 642/18, 142 00 Praha 4

IČ: 05025010, Na staré silnici 2505/10, 193 00 Praha 9

IČ: 06291031, U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7

IČ: 03430804, Na staré silnici 2505/10, 193 00 Praha 9

IČ: 07458118, Na staré silnici 2505/10, 193 00 Praha 9
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Počet akcií         druh akcie         forma akcie                                                          

    70                   kmenová              na jméno           20 000 Kč         Václav Novák            

IČ: 25791753, Cílkova 642/18, 142 00 Praha 4

IČ: 05025010, Na staré silnici 2505/10, 193 00 Praha 9

IČ: 06291031, U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7

IČ: 03430804, Na staré silnici 2505/10, 193 00 Praha 9

IČ: 07458118, Na staré silnici 2505/10, 193 00 Praha 9

Společnost TOTAL SERVICE a.s. má uzavřenou rámcovou smlouvu se společností GLOBAL  ICT 

SOLUTIONS s.r.o. v likvidaci v oblasti dodávek služeb. Společnost byla v rámci jednotlivých dodávek v 

pozici odběratele. 

Společnosti  TOTAL SERVICE  a.s.   nevznikla  v roce  2021 žádná  újma  ze  vztahů  s propojenými osobami.

a Ori Harel

dále jen „akcionář“ 

Společnosti ovládané stejnou ovládající osobou:

STS CZ, s.r.o.,                                    

Total REAL s.r.o.                                 

totalPETs.r.o.                                         

totalTRANS s.r.o.                                

PromoDigy s.r.o.                                 

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  2021 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 2021. 

Vztahy k akcionářům 

smlouvy, jiné právní úkony a ostatní opatření v roce 2021

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

                                      Řídící činnost                      Mzda                                    NE                         X 
Ori Harel - 
pracovní smlouva

Václav Novák - 
výkonu funkce 
předsedy předsta-
venstva

Odměna dle 
smlouvy o výkonu funkce                             Řídící činnost                                                                   NE                         X 

zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Počet akcií         druh akcie         forma akcie                                                          jmenovitá 
hodnota

jméno/název 
akcionáře

bydliště/sídlo 
akcionáře 

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

IČ: 25694197, Jankovcova 53, 170 00 Praha 7

IČ: 26731762, nám. Sv.Čecha 6, 439 07 Peruc

IČ: 06296441, Karla Čapka 450, 262 02 Stará Huť

IČ: 07154828, U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7

IČ: 07154763, U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7
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Společnost poskytla v roce 2021 oběma akcionářům krátkodobé bezúročné zápůjčky.

Společnost poskytla v roce  2021 peněžitou zápůjčku společnosti Alpha-Omega,  s.r.o., která je úročena.

Společnost má uzavřené 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 likvidaci v oblasti dodávek služeb.  

Vyjma shora uvedených vztahů nevstoupila společnost s akcionáři 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:

Jiří Chovanec, člen představenstva TOTAL SERVICE a.s. prohlašuje, že zpracoval tuto zprávu s péčí 

řádného hospodáře a že do této zprávy zahrnul všechny jemu známé propojené osoby a vztahy mezi 

těmito propojenými osobami. Ovládané osobě nevznikla v roce 2021 žádná újma, kterou by byla povinna 

ovládající osoba ovládané osobě uhradit.    

V Praze dne  31.12.2021

Jiří Chovanec

Člen představenstva

zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

výroční zpráva 2021  |  www.totalservice.cz4141






