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Zpráva o činnosti společnosti Technické služby Jeseník a.s. 

(za období od 1.1.2021 do 15.2.2021) 

Od 1.1.2021 převzaly TSJ do nájmu areál fotbalových hřišť na ul. Dukelská. S ohledem na dosavadní nouzový 

stav však sportovní činnost v areálu v letošním roce žádná neproběhla. 

Stejně tak zůstává stále uzavřena i Městská sportovní hala. Výsledek hospodaření městské sportovní haly 

za rok 2020 je ztráta ve výši 1,327 mil. Kč (v roce 2019 činila ztráta 1,684 mil. Kč). Proti roku 2019 poklesly 

provozní náklady o cca 600 tis. Kč., z čehož energie (elektřina, plyn a voda) činily necelou třetinu - pokles o cca 

190 tis. Kč. Nižší spotřeba je důsledkem toho, že hala byla v průběhu roku opakovaně nuceně mimo provoz. 

Přestože spotřeba elektřiny proti roku 2019 klesla o téměř 40%, spotřeba plynu poklesla o 33% a spotřeba 

vody dokonce o 67%, tak celkové roční náklady na energie poklesly jen o cca 25%, neboť pevné platby spojené 

s distribucí elektřiny a plynu jsou dodavatelem fakturovány ve stejné výši bez ohledu na pokles spotřeby. 

Největší úspora v provozních nákladech přes 300 tis. Kč je na osobních nákladech zaměstnanců a s nimi 

spojenými odvody (soc. a zdravotní pojištění), kdy od 1.1.2020 došlo ke snížení prac. úvazků zaměstnanců 

(do konce roku 2019 byli na hale evidováni 3 pracovníci s plným úvazkem). Naopak ke zvýšení nákladů došlo 

u plateb za připojení haly k pultu centrální ochrany HZS Olomouckého kraje, kde od začátku roku 2020 

dle nových podmínek HZS vzrostl měsíční paušál za připojení k PCO z původních 4.000 Kč na 6.890 Kč bez DPH 

měsíčně (roční nárůst cca 35 tis. Kč). 

Tržby za využití městské sportovní haly za rok 2020 poklesly ve srovnání s rokem 2019 o cca 200 tis. Kč (tržby 

2019: 630 tis. Kč, 2020: 430 tis. Kč). Hala však byla v roce 2020 cca jednu třetinu roku kompletně uzavřená 

z důvodu vládních protiepidemických opatření (od 12.3. do 11.5., dále v období od 14.10. do 3.12. a následně 

od 18.12. do konce roku). V období, kdy hala byla otevřená, tj. od poloviny května do konce června a také 

2 týdny v prosinci, se však ke sportovní činnosti vrátila cca jen polovina smluvních uživatelů - sportovních 

oddílů. Od 12.3., kdy došlo k prvnímu uzavření sportovní haly, pak po zbytek roku (s výjimkou měsíce září) 

neprobíhala v hale ani sportovní výchova žáků středních škol, což v tržbách činí meziroční výpadek 120 tis. Kč 

(tělovýchovná činnost SŠ v roce 2019: 720 hodin x v roce 2020: 175 hodin). U sportovních klubů byl meziroční 

pokles fakturace o cca 200 tis. Kč. Dalších 30 tis. Kč představuje výpadek tržeb z pronájmu bufetu a automatů 

na občerstvení. Dosažený meziroční pokles celkových tržeb jen o 200 tis. Kč i přes uvedené výpadky znamená, 

že v měsících, kdy hala uzavřená nebyla, došlo k lepšímu využití její kapacity. Detailní výsledky hospodaření 

sportovní haly včetně zprávy o provozu haly budou předloženy radě města na jejím zasedání dne 1.3.2021. 

TSJ se dále připravují na převzetí Centra obchodu a služeb na ul. Palackého 1341/2 (OC ALKRON). 

Dne 29.1.2021 proběhlo 1. přípravné jednání s dosavadním nájemcem k předání a převzetí objektu. 

Stávajícímu nájemci běží výpovědní lhůta do 31.3.2021. Zároveň ve spolupráci s odd. majetku a také za účasti 

informatiků z MěÚ probíhají přípravy na přesun Městské policie Jeseník do tohoto objektu (stěhování 

z ul. Dukelská). 

Dne 1.2.2021 proběhlo na TSJ jednání s Občanskou iniciativou pro „Lesopark“ (Petra Kunovská, Lukáš Abt, 

Tomáš Pospíšil), kde byl ze strany TSJ předložen prvotní návrh územní studie (dispozičního řešení a využití 

území) příměstského lesa, tzn. území mezi Anglickým pramenem a Křížovým vrchem. Připomínky 

od Občanské iniciativy byly předány odbornému lesního hospodáři – Lesy České republiky s.p. – který studii 

v rámci své činnosti zpracovává. Na přelomu února a března bude návrh územní studie využití území 

předložen vedení města za účelem dalšího projednávání v poradních orgánech rady města, případně s širší 

odbornou a laickou veřejností. 

Dle předběžných výsledků hospodaření společnosti skončí rok 2020 se ziskem ve výši necelých 4 mil. Kč. 

V Jeseníku dne 17.02.2021 
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