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II. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Vážené dámy, vážení pánové,

rok 2019 byl pro akciovou společnost Jihoměstská majetková a.s. (dále jen „JMM“) rokem
velkých změn. Změnilo se složení představenstva i dozorčí rady a změnilo se i vedení samotné
JMM, neboť stávající ředitel společnosti, ing. Červíček, avizoval již v průběhu jara, že po pěti
letech působení ve vedení společnosti svoji práci ukončí. Za jeho práci mu patří velký dík.

Nové představenstvo tak bylo postaveno před nelehký úkol, který spočíval ve vyhledání
vhodného nástupce na místo ředitele. V rámci otevřeného a transparentního výběrového
řízení, které proběhlo v několika kolech a kterého se zúčastnilo celkem 16 kandidátů, se
nakonec jako nejvhodnější ukázala volba ing. Radka Adamce, managera s dlouholetou
zkušeností ve správě nemovitostí.

Před novým ředitelem i před představenstvem se otevřela celá řada úkolů a výzev, které
bylo nutné v co možná nejkratší době zrealizovat. Prvotním úkolem bylo zoptimalizování
organizační struktury tak, aby byly odstraněny duplicity některých činností, uspořily se mzdové
náklady a došlo i ke zjednodušení většiny řídících procesů. Dalším úkolem je postupné
nahrazení některých činností, které dosud byly zajišťované dodavatelským způsobem, vlastními
zaměstnanci. JMM musí trvale věnovat zvýšenou pozornost hospodaření s projektem Zahrady
Opatov, bude nutno přikročit k postupné obměně stávající klientely, k postupnému dovybavení
bytů podlahami a kuchyněmi a, v neposlední řadě, k důslednější práci s neplatiči. Činnost
městského dohledového centra (dále jen „MOC“) bude nutno výrazně zmodernizovat. Velkou
výzvou je i efektivnější nastavení některých procesů probíhajících v rámci energetického
managementu. A, byť by JMM měla být především dobrým správcem městského majetku,
pořád je zde možnost rozšíření portfolia o některé další činnosti, které se správou majetku
bezprostředně souvisí a které by mohly být následně nabídnuty I dalším klientům (např.
úklidové a realitní služby). V neposlední řadě by se JMM měla zaměřit na monitoring veškerých
možností pro získání některých dotačních titulů.

Z uvedeného je vidět, žeje před námi spousta práce a že úkolů je opravdu mnoho. Rád bych
popřál panu řediteli a celému kolektivu pracovníků JMM mnoho úspěchů při jejich naplňování.

Ing. Ondřej Prokop
předseda představens,7
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Vznik společnosti: 10. prosince 2007

Identifikační číslo: 281 99 081

Zapsáno v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B, vložka 12900

Telefonní spojení: 226 801 200

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Budějovická 912, Praha 4

číslo účtu: 108735359/0800

číslo účtu: 108736318/0800 (parkovací domy)

číslo účtu: 107-108735359/0800 (Zahrady Opatov)
číslo účtu: 35-0108735359/0800

- správa a údržba nemovitostí

- zprostředkování obchodu a služeb

- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným

zbožím

- maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

- provoz parkovacích domů

předseda: Ing. Ondřej Prokop, vznik funkce 26.6.20 19

místopředseda: Jan Navrátil, vznik funkce 26.6.20 19

člen: Bc. Jan Mareš, vznik členství 12.12.2014

člen: Lukáš Chlup, vznik členství 15.7.2019

člen: Ing.Tomáš Vostřel, vznik členství 2 1.4.2017

Ing. Martin Sedeke, vznik funkce, 20.8.20 19

Mgr. Martin Muzikant, Ph.D., vznik funkce 20.8.20 19

Mgr. Ing. Lubomír Kmoch, MBA, vznik Člen.20.8.2019

Ing. Vladimír Červíček, vznik členství 15.7.20 19
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III. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Název společnosti:

Sídlo společnosti:

Právní forma:

Jihoměstská majetková a.s.

Praha 4, Háje, Ocelíkova 672/1, PSČ 149 00

akciová společnost

Předmět Činnosti:

Statutární orgány:

Představenstvo:

Dozorčí rada: předseda:

místopředseda:

člen:

člen:
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ORGANIZAČNÍ DIAGRAM

Středisko správy sportovišť
Hegedüs

Hlavni správce sportovišť
Hegedüs (pověřen vedením)

Správci sportovišť
Obergwber, Homolka, Žaba

Černý, Brož

DozorČl rada JMM a.s.
4 Členové

PŘEDSTAVENSTVO (5 Členů)
Ředitel společnosti

Ing. Adamec

j Tererova 1356 + Mírového hnutí 2385 I AnnyDrabíkové 534 I Hráského 1902
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Středisko správy bytů a SVJ
Kroc

Kancelář ředitele
Mgr. Lapáček-l. právníka

personalista pověřený zastupováním
ředitele

Mgr. Šimků -2. právník
Ing. Žáčková — ekonom

Ing. Mátová — vedoucí sekretariátu
Boubliková, Dohnalová — asistentky

Čechmánek — správa MDC
Due service aro. — externí účetní

Klaudisová — externí mzdová úČetni
Awarenet aro. — externí IT služby

Premisoft — účetnictví VHČ

Stř. správy nebyl, prostor
Petržela L Středisko parkování

Předpis nájemného
Kulišová, Kubíková

TechnIcI
Ečer, Niederle, Hanči

Učetní
Hančlová,
Úklid OPS

Černá
Zahrady Opatov

Pik

Středisko úklIdu a údržby zeleně
‚ Hamaj

Předpis nájemného
Luláková
Technici

Králová, Kotrba, Zbořil,
Štursové

Technologie VSI I
Gregorovič, Flendr,

Kmoníček,
Podnajímané prostory

Závorka
Pešková MD

Předpis nájemného
Mgr.Jsnčáková
PO Vojtíškova

Blaho, Zltek, Schsffner
PO Opatovaká

Pecháček,
Barvinek, Stajsko,

Polanský,Opatrný, Bureš
P Hráského
Petr, Cihlář

Rybnrček, Štainer,

Kontrola zeleně a posuzováni
postupů údržby, kontrola

čistoty
Seifertová DiS

Správce techniky
Šubrt

Vedoucí pracovních skupin
Zamba, Holas, Gsjdošik
Řidiči (Avie, Bucher)

Dolejš, Karas, Košťál, Pitin
Údržba zeleně

Pšondr, Kolbinger,
Tancoš, Řehoř, Ličadovský,
Matějovský, Mikulský, Brázda,

Holas ml,Zícha, TaČner,
Vodičková, Berousek, Skřivánek

4x
Údržba hřišt‘

Novák, Franke
Úklid pochozl zóny

Herbrych, Jakl
Koše — řIdIČI

Rangl, Zamba ml.,1 x



Y
I

V. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

Společnost Jihoměstská majetková a.s. byla založena akciovou společností 1. JIHOMĚSTSKÁ a.s. se

sídlem Praha 4, Háje, Ocelíkova 672/1, PSČ 149 00, iČ: 279 28 641, zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12138, která byla do 11. října 2011 100 %

vlastníkem společnosti. Tohoto dne akcie odkoupila Městská část Praha 11, která se stala 100 %

vlastníkem společnosti. Společnost Jihoměstská majetková a.s. byla do obchodního rejstříku zapsána

dne 10. prosince 2007. Sídlo společnosti je v Praze 4, Hájích, Ocelíkova ulice čp. 672/1. Kanceláře

společnosti (a tím i adresa pro styk s veřejností) jsou na adrese Tererova l356/6a v Praze 4, Chodov.

Vlastní podnikatelská činnost byla zahájena dnem 10. prosince 2007. Od 1. ledna 2008 nabyla účinnosti

mandátní smlouva na správu nebytových objektů ve vlastnictví Městské části Praha 11. K 31. prosinci

2019 zaměstnávala společnost 86 stálých zaměstnanců.

Charakteristika výsledků za rok 2019

Společnost v roce 2019 vykázala ztrátu před zdaněním ve výši 6.656.383,54 Kč. Tato vysoká ztráta

nevznikla z běžného provozního hospodaření společnosti, ale z důvodu naplnění účetní zásady

opatrnosti, kdy společnost v roce 2019 vytvořila opravné položky k pohledávkám v celkové výši

7.181.592,39 Kč.

Jedná se o pohledávky vzniklé z titulu podpachtů a vyúčtování služeb na objektu Nad Opatovem 2140.

Smlouvy s podpachtýři na tomto objektu byly počátkem roku 2019 ukončeny z důvodu rekonstrukce

tohoto objektu. Společnost Jihoměstská majetková se tak ve vztahu k podpachtýřům dostala do horší

vyjednávací pozice než u aktivních smluv (nelze již použít sankci v podobě výpovědi a podobně).

Byly také vytvořeny opravné položky k pohledávkám vzniklým z titulu dlužných nájmů a služeb za byty

na objektu Zahrady Opatov. V současné době jsou tyto pohledávky ve výši přibližně 10 % celkového

ročního předpisu nájemného a záloh na služby, tedy ve výši obvyklé při pronájmu bytového fondu.

Z ostatních hospodářských činností společnost Jihoměstská majetková nevykazuje žádné významné

pohledávky po splatnosti.
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Celkové investiční výdaje Činily 5.903 tis Kč. Investice byly směřovány především do objektu Zahrady

Opatov (5.535 tis Kč). Majetek společnosti není zatížen žádnými zástavními právy nebo jinými

omezeními vyjma zajištění poskytnutých úvěrů na daný majetek. Společnost má otevřený kontokorent

do výše 5000.000,- Kč u ČS a.s. Akciová společnost splnila všechny své závazky a odvodové a daňové

povinnosti.

Přehled finančních odměn členům představenstva a dozorčí rady za rok 2019 (od 15.7.2019)

Představenstvo:

Předseda představenstva 14.000,-Kč/měsíc

Místopředseda představenstva 9.000,-Kč/měsíc

Člen představenstva 6.000,-Kč/měsíc

Dozorčí rada:

Předseda dozorčí rady 12.000,-Kč/měsíc

Člen dozorčí rady 4.000,-KČ/měsíc

Akcie a akcionáři

Jediným akcionářem společnosti je Městská část Praha 11. Byly vydány 2 kmenové akcie v listinné

podobě, na jméno, s číselným označením 1 a 2 o jmenovité hodnotě 1.000.000,- KČ/akcii.

Ostatní

Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí. Společnost během období roku 2019 neměla

aktivity v ochraně životního prostředí. Společnost během období roku 2019 neměla aktivity v oblasti

výzkumu a vývoje.

V průběhu roku 2014 prošla společnost procesem fúze s rozhodným dnem 1. 1. 2014. Jihoměstská

majetková a.s. (nástupnická společnost) byla sloučena se společností 1 .JIHOMĚSTSKÁ as. (zanikající

společnost) a se společností Jihoměstská parkovací a.s. (zanikající společnost). Tyto skutečnosti byly

do Obchodního rejstříku zapsány dne 4. 11. 2014.
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V roce 2019 proběhl ve společnosti audit ISO — systém managemetu. Neshody nebyly nalezeny. Zpráva

z auditu je součástí přílohové části Výroční zprávy.

Následné události

Koncem roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus). V prvních

měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a způsobil rozsáhlé ekonomické škody. I když v

době zveřejnění této účetní závěrky vedení společnosti nezaznamenalo významný pokles prodeje,

situace se neustále mění, a proto nelze předvídat budoucí dopady této pandemie na činnost společnosti.

Vedení společnosti bude pokračovat v monitorování potenciálního dopadu a podnikne veškeré možné

kroky ke zmírnění jakýchkoliv negativních účinků na společnost a její zaměstnance.

Vedení Společnosti zvážilo potenciální dopady COVID-19 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 31. 12. 2019 zpracována za předpokladu, že Společnost bude nadále schopna

pokračovat ve své činnosti.

V Praze dne 21.7.2020

Ing. Ondřej Prokop
předseda představenstva
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VI. CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH
SLOŽEK JMM

ŘEDITELSTVÍ SPOLEČNOSTI

Úsek personální a právní

V oblasti práva došlo k revizi vnitřních předpisů společnosti s důrazem na zjednodušení
zejména pracovního řádu, a to v návaznosti na organizační změny schválené představenstvem
společnosti. Zásadními změnami se rozumí zejména zánik trojstupňového systému řízení
zrušením pozic náměstků ředitele. Následně v rámci optimalizace a úspor došlo ke zrušení
pozic vedoucího ekonomického úseku a vedoucího střediska parkování. Oproti tornu bylo
vedením rozhodnuto o provozování městského dohledového centra vlastními zaměstnanci
společnosti. Toto oddělení bude organizačně podřízeno přímo řediteli. Dále došlo k vypovězení
dosud dodavatelským způsobem zajišťované ostrahy na projektu Zahrady Opatov. V průběhu
první poloviny roku 2020 je počítáno s nahrazením dodavatelské firmy, zajišt‘ující vedení
účetnictví VHC, taktéž vlastními zaměstnanci.

Právní spory vedené společností jsou výlučně charakteru majetkoprávního vůči dlužníkům
z titulu neplacení podpachtovného na objektu Zahrady Opatov (pravomocně ukončeno již 13
sporů) a neplacení podpachtovného na objektu Sandra (všechna řízení stále probíhají).

Úsek investic

V současnosti zajišt‘uje Jihoměstská majetková a.s. pro MČ Praha 11 prostřednictvím
středisek č. 11 — správa bytů a č.12 — správa nebytů správu nemovitostí včetně realizace
jmenovitých oprav, tj. oprav většího rozsahu. Aby tyto opravy byly řádně připraveny a
realizovány ve všech směrech dle platné legislativy, rozhodlo se vedení společnosti zřídit
samostatné středisko investic, které by tyto větší akce řídilo. Středisko investic by se též
věnovalo realizaci investičních akcí pro MC Praha 11, které doposud zajišťoval přímo UMC
Praha 11 vlastními pracovníky. Služby při realizaci oprav a investic většího rozsahu včetně
čerpání dotačních titulů by do budoucna mohla Jihoměstská majetková a.s. prostřeckictvím
tohoto střediska nabízet též SVJ a BD, což by zajistilo větší konkurenceschopnost JMM na trhu
správy nemovitostí.

Liť Á !_—
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Úsek Městského Dohledového Centra

Funkce multifunkčního dohledového centra:

- monitoring všech kamer zapojených v systému = okamžitý přístup ke všem kamerám v systému
MČ Praha 11, případné vyčtení záznamů

- monitoring výstupů z ostatních bezpečnostních technologií (EPS, EZS)
- automatické zobrazení kamery při poplachovém stavu v objektu (např. při narušení hlídaného

prostoru)
- monitoring spotřeb energií včasná reakce např. na únik vody

Plán pro rok 2020:

Důležitým strategickým bodem bude omezit využívání externích partnerů a zajišt‘ovat činnost
MDC vlastními silami JMM, s čímž souvisí přesun MDC do vhodnějších prostor - technologie a
datové centrum do energeticky výhodnějších (chlazení atd.) a nově upravených prostor v objektu
Sandra, umístění samotného dohledového centra přímo do prostor JMM na ředitelství společnosti
v Tererově ulici — z důvodu rychlejší kooperace s dalšími středisky. Tento přesun již započal a
očekávané dokončení je v prvním čtvrtletí roku 2020.
Podstatně větší pozomost bude třeba věnovat spotřebám veškerých energií a monitoringu dat ze
systému dálkového odečtu spol. SOFTLINK, jak online formou (včasné odhalení havárií a
minimalizace škod a nákladů), tak zpětnou analýzou spotřeb jednotlivých objektů. Doplnění
technologie dálkového odečtu do objektů, které nyní nejsou připojeny, bude dalším z úkolů
střediska MDC.

Jednou ze zásadních činností MDC musí být kontrola a aktivní regulace tepla v nebytových
objektech ve správě JMM. Bude nutné přistoupit k aktivnějšímu využívání systémů měření a
regulace, které jsou nyní instalovány ve většině objektů MS, ZS a dalších nebytových objektů,
případně doplnění MaR do zbývajících objektů včetně vytvoření dálkového systému nastavení,
které umožní optimalizovat náklady na vytápění.

Dalšími úkoly bude zejména převedení havarijní služby pro objekty ve správě JMM pod MDC,
vytvoření nové telefonní linky, zajištění jejího nonstop provozu — v pracovní dobu výkonem
techniků JMM, mimo pracovní dobu a o víkendech externím partnerem a optimalizace
systému EZS a EPS — v souvislosti s omezením využívání služeb dosavadního poskytovatele
služeb MDC bude nutné zajistit nové zajištění provozu těchto systémů, kde jako nejvhodnější se
jeví připojení na profesionální PCO, což bude minimalizovat nároky na MDC a naopak zajistí
maximální míru bezpečí pro uživatele objektů, ve kterých je technologie instalována.

Pro rok 2020 je dále plánováno provedení údržby a optimalizace kamerového systému, včetně
obnovy části původní analogové technologie. Cílem JMM v této oblasti je nabídnout tyto služby
MDC soukromým subjektům (především BD a SVJ), pomoci s návrhem, realizací či připojením
kamerového systému do dohledového centra.

Ý
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STŘEDISKO SPRÁVY BYTOVÉHO FONDU

Rok 2019 byl pro středisko správy bytového fondu a SVJ rokem úspěšným. Stabilizoval se
počet spravovaných SVJ na čísle 25, což je maximální stav zvládnutelný se stávajícím
personálním obsazení střediska. Nově nasmlouvaní klienti z řad SVJ jsou Cemockého 1485,
1486, 1487; Konstantinova 1496-8; Zlešická 1804-1805-1806. Nových klientů by mohlo býti
více, ale do cenové války s konkurenčními společnostmi se nepouštíme. Sázíme na vysokou
kvalitu naší práce a vstřícnost k jednotlivým SVJ.

Správa bytového fondu MC Praha 11 probíhá standardně, kdy všem příslušným odborům MC
se středisko snaží vycházet vstříc, někdy i nad rámec povinností vyplývajících z mandátní
smlouvy.

Velkou část práce střediska bytového fondu představuje projekt Zahrady Opatov. Přes
počáteční nepřízeň části obyvatel Prahy 11, přes určité počáteční chyby a celkově ne úplně
šťastné prvotní nastavení některých procesů správy tohoto bytového komplexu, se podařilo
naplnit objekt k 3 1.12.2019 na 92%, což představuje 179 obsazených bytových jednotek.
Podařilo se vystěhovat cca 23 neplatících a sociálně nepřizpůsobivých nájemníků. Aktivně
pracujeme na vylepšení obrazu Zahrad Opatov a na zkvalitnění nabízených bytových jednotek.
S tím souvisí postupné dovybavování jednotlivých bytů podlahovou krytinou a kuchyňskou
linkou. Tato investice je vzhledem ke konkurenci na trhu nezbytná, byt‘ celková investice
přesáhne částku 22 mil. Kč.

S růstem nákladů na provoz Zahrad Opatov a nezbytnými investicemi, bylo nutné
bezpodmínečně upravit pachtovní smlouvu, která svým nastavením neodpovídala reálnému
stavu správy celého projektu. Smlouva byla na podzim upravena dodatkem.

STŘEDISKO SPRÁVY NEBYTOVÉHO FONDU

Správa nebytových objektů je vykonávána na základě mandátní smlouvy uzavřené s MČ
Praha 11. V roce 2019 středisko spravovalo 48 školských a 22 ostatních nebytových objektů
(polikliniky, kulturní, sociální a sportovní objekty).

V rámci správy nebytových objektů zajišťuje toto středisko provádění drobných a havarijních
oprav, provádění plánovaných revizí vyhrazených technických zařízení, technický dozor
investora při opravách spravovaných objektů, připravuje podklady vlastníkovi objektů pro
poptávková a výběrová řízení.

Průběžně je monitorován technický stav jednotlivých objektů. Dvakrát ročně jsou
technickými pracovníky JMM zajišt‘ovány - společně se zástupci MC Praha 11 (OSM, OSK) -

pravidelné kontroly technického stavu objektů. Výstupy z těchto kontrol následně slouží jako
prvotní podklad při sestavování plánu oprav a údržby spravovaných objektů pro následující
roky (např. finanční plán, jmenovité akce, investiční akce...).

V průběhu roku 2019 došlo ve středisku k několika personálním změnám na pozici
technických pracovníků.
V následujících letech by se činnost střediska měla více zaměřit na snížení spotřeby energií
(zejména tepla), popřípadě na provedení postupné výměny osvětlovacích těles (LED), čímž je
možné uspořit nemalou finanční částku.

Dalším úkolem je (v těsné spolupráci s MC Praha 11) provedení úpravy objektů za přispění
dotací ve vztahu k životnímu prostředí (zejména využíváním dešťové vody apod.).
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STŘEDISKO PROVOZOVÁNÍ PARKOVIŠŤ

V průběhu roku 2019 převzala JMM do správy další parkoviště v Holušické ulici. V současné
době provozuje parkovací domy v Opatovské a Vojtíškové ulici, dále parkoviště v ulici
Hráského, Gregorova a Holušická, celkem tedy již 5 objektů o celkové kapacitě cca 1800
parkovacích míst. Všechny objekty jsou vybaveny automatickou závorou a kamerovým
systémem, který prošel modernizací. Bezobslužný, plně automatický provoz, je zajištěn na
parkovištích Gregorova a Holušická, které jsou zároveň monitorovány kamerami.

V souvislosti s blížící se čtvrtou vlnou EET je plánována instalace platebního terminálu, který
umožní platbu parkovného v hotovosti i kartou.

Obsazenost je stabilně v maximální možné výši. Dlužné parkovné se v drtivé většině případů
daří vymáhat vlastními zaměstnanci JMM, tedy mimosoudní cestou.

STŘEDISKO SPRÁVY A PROVOZOVÁNÍ SPORTOVIŠŤ

Středisko provozování sportovišť hospodařilo v roce 2019 se ziskem 299 tis. Kč. Proti
předchozímu roku tak bylo dosaženo lepšího hospodářského výsledku, což bylo dosaženo jednak
optimálnějším využitím obou sportovních hal a jednak získáním dotace z MHMP na jejich
provoz.

Pozitivně lze hodnotit skutečnost, že se v rámci střediska podařilo dlouhodobě zastabilizovat
pracovní personál, který tak má potřebné zkušenosti a není třeba zaučovat nové pracovníky.
Jedinou výraznou změnou v roce 2019 byla změna vedoucího střediska, kterou nově zastává Jan
Hegedüs, který do té doby zastával pozici hlavního správce.

V roce 2019 se podařilo v součinnosti s vlastníkem a s gesčním radním mgr. Janem Stárkem
realizovat rekonstrukci sportovního areálu Hrabákova (nová UMT a repase povrchu atletické
dráhy), což JMM umožní do budoucna zvednout ceny cca o 30% za pronájem tohoto sportoviště.

Závěrem je třeba upozornit na mimořádnou situaci z roku 2020 způsobenou koronavirem, která
bude mít velmi zásadní negativní dopad na činnost a zejména na hospodářské výsledky střediska
v roce 2020, nebot‘ z nařízení vlády byly všechny provozovny střediska uzavřeny na dobu 2,5
měsíce, a to v době, která je pro hospodaření střediska nejefektivnější.

STŘEDISKO ÚDRŽBY ZELENĚ A KOMUNIKACÍ

ĺE1 Íf

Údržba veřejné zeleně a komunikací je vykonávána na svěřených do správy MČ Praha 11
a dále také v objektech, které jsou ve vlastnictví MČ Praha 11, zejména v mateřských
a základních školách a v domovech sociální pomoci. Udržba probíhá na základě uzavřené
mandátní smlouvy s MČ Praha 11, dílčí údržba je také prováděna na základě jednotlivých
objednávek, dle požadavků zadavatele. V období 1.1.2019—31.12.2019 spravovalo středisko
100% veřejné zeleně ve správě Městské části Praha 11, což čítá přes 240 hektarů ploch.
Byla také prováděna zimní údržba na 72 km komunikací a chodníků ve správě MC Praha 11
a nově provádí středisko i základní technickou a provozní údržbu přechodových lávek
svěřených MC Praha 11. Také zajišťuje správu a údržbu veřejných dětských a sportovních hřišť
na území MČ Prahal 1, nedílnou součástí činnosti střediska je vyprazdňování odpadkových
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košů, doplňování sběrných sad na psí exkrementy, likvidace černých skládek, úklidy psích
exkrementů speciální technikou, provádění zálivky, strojní metení komunikací a drobné úklidy
na pozemcích MC Praha 11.

Celkové výnosy střediska za toto období činily 42 153 tis. Kč. Zásadní skutečností, která vedla
k vytvoření zisku (viz příloha) oproti minulému období, je zejména mnohem větší objem
vykonané práce a v případě výpadku některých činností, které jsou závislé na klimatických
podmínkách, jejich operativní nahrazení jinými činnostmi. V letošním roce neprobíhaly větší
investiční akce do technického vybavení, což ušetřilo finanční prostředky, ale bude třeba
v následujícím roce opět nastartovat obnovu a doplňování techniky tak, aby bylo možné udržet
kvalitu a objem vykonané práce.

Technika a systém práce se musí přizpůsobovat novým trendům v údržbě veřejného prostoru,
musí respektovat environmentální otázky a přispívat k udržitelnosti životního prostředí ve
městech. Na základě osvojení těchto přístupů probíhá i nadále nastavený úsporný program se
zaměřením na zpětné využití bio odpadu a šetrné využívání vodních zdrojů, zejména využívání
dešt‘ové vody k provozním činnostem. Proběhla aktualizace provozních řádů a smluvních
ujednání v souladu s platnou legislativou, což je nedílnou součástí zodpovědného přístupu
společnosti k environmentálním otázkám. Všechny tyto kroky směřují k získání další certifikace
environmetálního managementu i certifikátu kvality.

Středisko se vypořádalo pozitivně s nárůstem požadovaných činností i jejich náročností, a to
v požadované kvalitě, zejména efektivním plánováním a organizováním pracovních postupů.

V následujícím roce plánuje středisko doplnění a obnovu technického vybavení, dle
předběžného ročního investičního harmonogramu i posilování odborných znalostí personálu a
jeho stabilizaci.

Přehled výnosů, nákladů a hospodářského výsledku, dosaženého jednotlivými středisky, je
součástí přílohové části Výroční zprávy.

Ing. Radek Adan
ředitel společnosti1



VIII. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

Dozorčí rada zajišťovala své úkoly v souladu se zákonem a stanovami společnosti,
kontrolovala průběžně chod společnosti, rozpis a plnění finančního plánu na rok 2019 a
prováděla další následnou kontrolní činnost, zejména v oblasti organizační, obchodní a
ekonomické.

Účetní závěrka Jihoměstské majetkové a.s. byla samostatně prozkoumána dozorčí radou,
která konstatuje, že předložená závěrka ve všech podstatných aspektech řádně dokumentuje
aktiva, pasiva a majetek společnosti ke dni 31.12.2019 a že předložené výsledky za ukončený
rok jsou v souladu se zákonem o účetnictví.

Dozorčí rada dále předávala představenstvu společnosti svá stanoviska, názory a podněty.

Dozorčí rada projednala dle čl. 25 odst. 2b) a odst. 6) stanov společnosti zprávu
představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2019.

Vzhledem k tornu, že zpráva dostatečným způsobem charakterizuje činnost a majetek
společnosti Jihoměstská majetková a.s., bere dozorčí rada zprávu bez výhrad na vědomí.

Dozorčí rada nemá připomínky k výroční zprávě za rok 2019 a doporučuje valné hromadě
schválit řádnou účetní uzávěrku za rok 2019.

Ing. Martin Sedeke
předseda dozorčí rady
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V Praze dne 25.8.2020
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IV. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI
OSOBAMI

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle 82 zákona č« 90/20 12 o obchodních
společnostech a družstvech (Zákon o obchodních korporacích)

Účetní období: 1. 1. 2019—31. 12. 2019

Předkládá představenstvo: Ing. Ondřej Prokop, předseda představenstva
Jan Navrátil místopředseda představenstva
Bc. Jan Mareš, Člen představenstva
Lukáš Chlup, člen představenstva
Ing.Tomáš Vostřel, člen představenstva

Tato zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná dle 82 zákona Č. 90/2012
o obchodních společnostech a družstvech (Zákon o obchodních korporacích) je připojena
k výroční zprávě společnosti.
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I. Obecné údaíe

1
Ovládající osoba:
Městská část Praha 1
iČ: 00231126
se sídlem Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4

Ovládaná osoba zpracovávající zprávu:
Jihoměstská majetková a.s.
IC: 28199081
se sídlem Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4, Háje
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12900

Vztah mezi ovládající a ovládanou osobou:
Ovládající osoba Městská část Praha lije jediným akcionářem a vlastní 100 % ovládané akciové
společnosti Jihoměstská majetková as..

Osoby ovládané stejnou ovládající osobou:

Jihoměstská sociální a.s.
iČ: 28461835
se sídlem Ocelíkova 672/l, 149 41 Praha 4, Háje
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14669
jediný akcionář Městská část Praha 11

KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s.
IC: 27911225
se sídlem Malenická 1784, 148 00 Praha 4
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
O, vložka 497
zakladatel Městská část Praha 11

II. Způsob ovládání

Ovládající osoba Městská část Praha lije ovládající osobou podle zákona o obchodních
korporacích a zároveň ovládající osobou všech výše uvedených společností.

Osoba ovládající se dne 11. října 2011 stala majitelem 2 ks akcií ovládané osoby představujících
100 % akcií ovládané osoby, a je tak 100 % akcionářem ovládané osoby. Akcie byly odkoupeny
od společnosti 1. JIHOMESTSKA a.s.

Ovládající osoba může prosadit jmenování, volbu, odvolání většiny osob, které jsou statutárním
orgánem nebo jeho členem nebo členem dozorčího orgánu ovládané osoby.

_1_Li±.....Á
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III. Obchodní smlouvy uzavřené s ovládající osobou a uzavřené mezí osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou v rozhodném období

Smlouvy uzavřené mezi společnostmi Jihoměstská majetková a.s. a MČ Praha 11

Číslo sml./obj. Text
SM0700001 109 mandátní smlouva o zajištěni výkonu správy bytového fondu a

nemovitého majetku ve svěřené správě MČ na území MČ Praha
11

SMO70000I 109 dodatek Č. 15k mandátní smlouvě
SM1000000639 smlouva o zajištěni provozu Penzionu Chodov, Květ.vítězství

620, Praha 4
SM1100000184 smlouva O zajištěni provozu odběrného mista

SMIl 00000184 dodatek Č. 8 ke smlouvě (ceny pro rok 201 5).
SMY 100000196 dodatek Č. 4 ke smlouvě
5M1600000144 správa parkoviště GreQorova

SM1600000281 údržba zeleněa úklid veřejných ploch na území MČ Praha 11

SM1900000699 Smlouva o dílo o zajištění úklidu a údržby místních komunikaci
5M1900000699 Smlouva o dílo - oprava šesti bytových jednotek

SM1900000849 Smlouva o dílo - oprava jedenácti bytových jednotek

5M201 900001061 Smlouva o dílo -oprava šesti bytových jednotek - fáze 3

T— 000325 Dohoda o splátkách ke splněni dluhu - Horynova 2389/1
7 Smlouva o zajištěni prodeje - elektronická aukce

Dodatek Č. 7 ke smlouvě o zajištěni úklidu a údržby místních
komunikaci

1 Smlouva o společném posupu zájemců při centralizovaném
zadáváni

. .4 dodatek Č. 9 ke smlouvě na zajištěni provozu odběrného místa

D

5
D

9

Datum
podpisu Platnost smlouvy

19.12.07 Od 01.01.06 na dobu
neurčitou

28.11.16 05.10.16
23.08.10 Od 01.09.10 na dobu

ieurČitou
20.04.11 odOl.04.11 na dobu

neurčitou
31.03.17 01.04.17-30.11.17
26.04.16 do 31.12.17
17.03.16 automatické

DrdILJžovánI
29.0416 ód 29,04.16 na dobu
*k‘ neurčitou
27.6.2019 Od 1.7.2019 na neurČ.

8.8t9. do 3 měs. Od zahájení
‘. rací

16.9.2019 do 3 měs. od zahájení
prací

13.11.2019 do 3 měs. od zahájeni
prací

3.5.2019 30.6.2019

14.5.20 19
od 1.5. 2019 do

30.4.2019 30.6.2019

1.4.2019
1.4.2019
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Smlouvy uzavřené na základě objednávek mezi společnostmi Jihoměstská majetková
a.s. a MC Praha 11
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Čistosmlou TeXt OZnaČeII Ná od
SMO700001OBO Jemní spIduÝa7. ‘ 674 07.12.07 š•

SMO700001IOO 1JeúinTsniIouva ; 550 01.01.08
SM0800000024 njemnf smí, o nájmu NS 2333-01/N kova 2333 010208
SM0800000197 nájemní smí. o nájmu nebyf. NSO874itIN atovská 874 10.0408

SM0800000493 nájemní smlouva Jlrovcovo nám. 1782 01.07.0

SM0800000976 nájemní sml o nájmu nebyt.prostor S31IN Tererova 1356-01 01.01.09

SM0900000093 nájemní smlouva J0-0l/N Starochoiovská 1750 01.03.09

SM0900000197 nájemnismlouva •{i49-01/N Babákova2l49 01.04.09

SM0900000241 nájemní smlouva 852-OlIN Donovalská 1862 17.04.09

SMQQQQ584 nájemnísmlouva 594-01/N Mikulova 1594 20.07.0

nájemní smlouva N Lávka pro pěši přes Dl 01.100

-iř4(19O000080I nájemnlsmlouva N 70-01/N Janouchova67o 01.100Z

SMí 000000187 nájemní smlouva . Markušova 1555 Q1.04.1Q ‚$‘

“ SMí 000000293 nájemní smi. o nájmu nemovitosti NS ošepného nám. 2022 15.05 10‘)
* .. S

JQ0QOO0450 nájemní smlouva

____________

ského 1902 01.10.10
0575 nájemní smL o nájmu nemovitosti etická 1401 01.10 10 ‘

nájemnl smlouva

______

pare.Č.25119 0111.10
smlouva o nájmu movItých.Vj,,,, 1401 01.08 11
smlouva o nájmu ‘ 0108.11
tpíouVao nájmu . “1 01.08.11

rs puaoj)éjmQ ‚ — 01,08,11

‚ ‚ }.iš 1356-02/N ‘ :fsre 3 01.04.11
j356-11/N 01.0511

01.06.li
0L07.11

356-03 01.07.11

o ‘ #‘JS208- ‘ 2013 23.04.12

Hráského 05.10.12
NS 0001-02/N SH Jedenáctka VS 11.08.14

NS 1662-01/O Donovalská 1662 01.12.15
- “. NS 2233- SH Květ.vitězstvi

— -

01/OP

_________________ ________ _______

emovitostj - NS 2022-01 IF Hrabákova hřiště 01.01.16

emovitosti a NS 2001- Hrabákova 2001 0101.16 ‚
‘‘. ‘Z

.

______________

movitých věci 01/OP . ‘ ‘ ‘. ‘

“

‘ ‘ SM 1600000335 smlouva o nájmu movitých věcí Janochova 671
‘. dď.i.is

________

‘‘ SMí 600000742 pachtovní sráouva Nad Opatovem 2740s,. 07.16 . ‘
‘‘

_________ _________________ ______

?l.O8.16“- ‘ ‘

SMí 600000775 nájemní smi. o nájmu objektu a N5 0844- Schuihotfova 844 01 08 16 ‘ ‘

‚ z ‚ ‘

_____________

oozemků 04/OP

_________________

‘ . ‚ ‘.ť‘

SM1700000627 NS 1751- VBenátkáchl75l 01.07.17

____________

nájemní smi. o nájmu domu a pozemků 01/OP

______

ĺ/I ä \\\
- : Ii

2

8Ml 600000774

SMí 600000824

SMí 600000989

SMI 600001162

5Ml 700000626

podpachtovní smlouva

nájemní smí. o nájmu Objektu a
pozemků

nájemní smí. o nájmu objektu a
pozemkú

nájemní smi. o nájmu objektu a
pozemkú

nájemní smi. o nájmu domu a pozemků

lS 0518-
)1/OP.
1S/20160O35
lS 0057-
)1/OP.
JS/2016O032
-jS 1680-
)1/OP,
i.JS/20 150039
Z.j5 1430-
)l/OP

Schulhoffova 844

Stachova 518

Květnového vítězsM 57

Mírového hnutí 1680

Konstantinova 1430

01.01.16

01.11.16

01.11.16

01.12.16

01.07.17

‘ĺ;?.



NS 1556- Markušova 1556 1510.17
OO/OP

IV. Jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu propojených osob

V roce 2014 došlo kfúzi se společností 1JIHOMĚSTSKÁ a.s. (zanikající společnost) a
Jihoměstská parkovací a.s. (zanikající společnost). Jihoměstská majetková a.s. se stala
nástupnickou společnosti s rozhodným dnem 1. 1. 2014, do Obchodního rejstříku bylo vše na
základě usnesení Městského soudu zapsáno dne 4. 11. 2014.

V. Opatření

V průběhu účetního období nebyla v zájmu či na popud osoby ovládající a propojené osoby
ze strany ovládané osoby přijata či uskutečněna žádná jiná opatření mimo rámec běžných
opatření uskutečňovaných ovládanou osobou ve vztahu k ovládající osobě jako akcionáři
ovládané osoby.

VI. Poskytnutá plnění a protiplnění

V průběhu účetního období nebyla v zájmu či na popud ovládající a propojené osoby ze strany
ovládané osoby přijata či uskutečněna žádná jiná plnění a protiplnění mimo rámec běžných
plnění a protiplnění uskutečňovaných ovládanou osobou ve vztahu k osobě ovládající jako
akcionáři ovládané osoby.

V roce 2019 tedy nebyla poskytnuta žádná další plnění, která by měla dopad na hospodaření
ovládané osoby v uvedeném účetním období.

VII. Vyčíslení případné majetkové újmy vzniklé ze vztahů, úkonů, opatření či plnění
ve smyslu předcházejících bodů

Společnost prohlašuje, že jí nevznikla z titulu uzavření výše uvedených smluv, výše
uvedených jiných právních úkonů, ostatních opatření a poskytnutých plnění či přijatých
protiplnění žádná újma.

I

5Ml 700000831
-. domu a nozemků

--. -

5Ml 700000833 NS 2000- Hrabákova 2000 15.10.17
nájemní smi. o nájmu domu a pozemků 00/OP

SMI 700001046 nájemní smi. o nájmu nebytových NS 1610- Vejvanovského 1610 01.12.17
prostora pozemků 00/OP

5Ml 700001186 NS 0806- Dubnová8o6 010118nájemní smí. o nájmu domu a pozemků 01/OP
SMI 700001189 nájemní smlouva 9345/N/4 Gregorova 01.02.18
SMI 700001196 NS 2145-01 Blatenská2l45 0101 IBnájemní smi. o nájmu domu a pozemků /OP
SMI700001 197 pachtovní smlouva Zahrady Opatov HOf‘JflOV 2369 01.02.18
SMI 700000626-1 dodatek Č.1 k nájemní smi. o nájmu NS 1480- Konstantinova 1480 14.6.2019

domu a pozemků 01/OP
SMI 600000774-1 dodatek Č. I k podpachtovni smlouvě Schulhoffova 844 3072019

IjT___•-i•l
zir tL7

Ĺ, r- ji __J--‘ I Á ‚ H T T.L I •i Ľ.J.
•.—•i —— I.

__r‘‘T I
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VIII. Prohlášení statutárního or2ánu ovládané osoby

Statutární orgán společnosti Jihoměstská majetková a.s. prohlašuje, že horně v této zprávě
uvedených smluvních vztahů k ovládající osobě neuzavřela ovládaná osoba v roce 2019 jiné
smlouvy s ovládající osobou nebo s osobou ovládanou stejnou ovládající osobou. Dále
prohlašuje, že ovládaná osoba neučinila ve prospěch ovládající osoby jiné právní úkony, než
jsou uvedené v této zprávě, a že nepřijala a neuskutečnila v zájmu ovládající osoby jiná
opatření, než která jsou uvedená v této zprávě.

V Praze dne 3 1.3.2020

Ing. Ondrej Prolbp
předseda představenstva

______
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VIII. VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY KE zpitÁvĚ
O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Dozorčí rada společnosti Jíhoměstská majetková, a.s., v souladu se zákonem o obchodních

korporacích, přezkoumala zprávu za období 1. 1. 2019 — 31. 12. 2019 o vztazích mezi

propojenými osobami, kterou předložilo představenstvo společnosti.

Dozorčí rada nemá ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami připomínek a dle

zákona o obchodních korporacích a v souladu s či. 25 odst. 7) stanov společnosti podává

informaci o přezkoumání této zprávy valné bromadě společnosti.

V Praze dne 21.07.2020

Ing. Martin Sedeke

předseda dozorčí rady

Jihoměstská majetková a.s.
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Zpráva nezávíslého auditora určená akcionářům

společnosti Jihoměstská majetková a.s.

Sídlo společnosti: Ocelíkova 672/1, Praha 4, 149 00

iČ: 28199081

Právní forma společnosti: Akciová společnost

Hlavní (převažující) činnost; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Rámec účetního výkaznictví; české účetní předpisy

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Jihoměstská majetková a.s. (dále také
„Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k
31.12.2019, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2019 a přílohy této účetní závěrky, která
obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasív Společnosti
Jihoměstská majetková a.s. k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření
za rok končící 31.12.2019 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 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 auditorech 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 výročnízprávě

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
statutární orgán Společnosti.
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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 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, již 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 statutárního orgánu (představenstva) a dozorčího orgánu (dozorčí rady) Společnosti
za účetní zúvěrku

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 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 orgán.
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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 (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo
obcházení vnitřních kontrol statutárním orgánem.

• 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 jejího 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 a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace

existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které

mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže 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. Naše závěry týkající se
schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme
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získali do data naší 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 dozorčí orgán 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.

Praha 21.7.2020

Fučík partneři, s.r.o.
auditoři a daňoví poradci
č. oprávnění: 386
Klimentská 1207/10
110 00 Praha 1

I, ľ

‚ ‚ ‚Ing. Klara Honzikova,ť‘
auditor, č. oprávněnť2268
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ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni: 31.12.2019
(v celých tisících Kč)

iČ: 28199081

Název a sídlo účetní jednotky
Jihoměstská majetková a.s.
Ocelíkova 672/1
Praha 4
14900

Sestaveno dne: 21.7.2020
Právní forma účetní jednotky: AKCIOVÁ SPOLEČNOST

Předmět podnikání účetní jednotky: Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Spisová značka: B 12900
V likvidaci: Ne

Označeni AKTIVA Číslo Běžné účetní období Minulé úč. období
vádku

b Brutto Korekce Netto Nettoa c
1 2 3 4

AKTIVA CELKEM (A. + B. ‚- C. + D.) 01 104 748 31 853 72 895 62 759

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 02 O O O O

B. Stálá aktiva (B.l. + B.ll. + B.lll.) 03 42 310 24 604 17 706 16 367

B.l. Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.l.1. až 8.1.5.2.) 04 995 830 165 230

1. Nehmotné výsledky vývoje 05 O O O O

2. Ocenitelná práva 06 995 830 165 62

2.1. Software 07 995 830 165 62

2.2. Ostatní ocenitelná práva OB O O O O

3. Goodwill 09 O O O O

4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 10 O O O O

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený iidlouhodobý nehmotný majetek —

5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 O O O O

5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 13 O O O 168

B.ll. Dlouhodobý hmotný majetek (součet 8.11.1. až B.ll.5.2.) 14 41 315 23 774 17 541 16 137

1. Pozemky a stavby 15 6 382 1 619 4 763 2 402

1.1. Pozemky 15 O O O O

1.2. Stavby 17 6 382 I 619 4 763 2 402

2. Hmotné movité věci a jejich soubory 18 33 494 22 155 11 339 11 238

3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 19 O O O 0

4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 20 O O O O

4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 21 O O O O

4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 22 O O O O

4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 23 O O O O

5 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený
dlouhodobý hmotný majetek

5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 25 O O O O

5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 25 I 439 O I 439 2 497

VyWořsno V ptogramu FORM studia - Vwwkatnnw.a
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Označeni AKTIVA Číslo Běžné účetní období Minulé úč. období
řádku

a b Brutto Korekce Netto Netto
1 2 3 4

B.III. Dlouhodobý finanční majetek (aoučet B.lIl.1. až B.lll.7.2.) 27 Q Q Q Q

1. Podíly — ovládaná nebo ovládající osoba 28 Q 0 Q Q

2, Zápůjčky a úvěry — ovládaná nebo ovládající osoba 29 Q O Q 0

3. Podíly — podstatný vliv 30 Q O 0 O

4. Zápůjčky a úvěry — podstatný vliv 31 O O O O

5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 32 O O O O

6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 33 O O O O

7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 34 O O Q Q

7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 35 O O O O

7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 36 O O Q O

C. Oběžná aktiva (C.l. 4 C.ll. + C.llI. + C.IV.) 37 61 964 7 249 54 715 45 166

C.l. Zásoby (součet C. 1.1. až C.l.5.) 38 36 O 36 Q

1. Materiál 39 36 O 36 0

2. Nedokončená výroba a polotovary 40 Q O Q O

3. Výrobkyazboží 41 O O Q 0

3.1. Výrobky 42 0 O Q O

3.2. Zboží 43 0 O O Q

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 44 O O Q Q

5. Poskytnuté zálohy na zásoby 45 O O Q O

C.ll. Pohledávky (C.ll.1 + C.1L2 + C.Il.3) 46 43 947 7 249 35 698 36 612

1. Dlouhodobé pohledávky 47 600 O 600 475

1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 48 O O Q O

1.2. Pohledávky — ovládaná nebo ovládající osoba 49 O O O Q

1.3. Pohledávky — podstatný vliv 50 O O O O

1.4. Odložená daňová pohledávka 51 600 Q 600 O

1.5. Pohledávky-ostatní 52 O O O 475

5.1. Pohledávky za společníky 53 O Q O Q

5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 54 Q O Q O

5.3. Dohadné účty aktivní 55 O O O Q

5.4. Jiné pohledávky 56 O O O 475



Označeni AKTIVA ČíSlo Běžné účetní období Minulé úč. období
řádku

b Brutto Korekce Netto Nettoa
1 2 3 4

2. Krátkodobé pohledávky 57 43 347 7 249 36 098 36 137

2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 58 17 054 3 973 13 081 9 366

2.2. Pohledávky — ovládaná nebo ovládající osoba 59 O O O O

2.3. Pohledávky — podstatný vliv 60 O O O O

2.4. Pohledávky - ostatní 67 26 293 3 276 23 017 26 771

4.1. Pohledávky za společníky 62 O O Q O

4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 63 O O Q O

4.3. Stát - daňové pohledávky 64 220 O 220 562

4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 65 6 282 O 6 262 9 954

4.5. Dohadná účty aktivní 66 73 O 73 O

4.6. Jiná pohledávky 67 19 718 3 276 16 442 16 255

3. Časové rozlišení aktiv 68 O O O O

3.1. Náklady příštích období 69 O O O O

3.2. Komplexní náklady příštích období 70 O O O O

3.3. Příjmy příštích období 71 O O O O

C.lll. Krátkodobý finanční majetek (C.lll.7. + C.IlI.2.) 72 O O 0 O

1. Podíly — ovládaná nebo ovládající osoba 73 O O O O

2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 74 O O O O

C.IV. Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.lV.2.) 75 17 981 O 17 981 8 554

1. Peněžní prostředky v pokladně 76 136 O 136 201

2. Peněžní prostředky na účtech 77 17 845 O 17 845 8 353

D. Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.) 78 474 O 474 1 226

1. Náklady příštích období 79 474 O 474 965

2. Komplexní náklady příštích období 80 O O Q O

3. Příjmy příštích období 81 Q O Q 261
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Označení PASIVA Číslo Stav v běžném účet, období Stav v minulé účetním období
řádku

a b C 5 6

PASIVA CELKEM (A. + B. + C. 4 D.) 01 72 895 62 759

A. Vlastní kapitál (A.l. + A.lI. + A.lll. + A.IV. + A.V. + AM.) 02 15 000 21 706

A.l. Základní kapitál (A.l.1. + A.I.2. + A.l.3.) 03 2 000 2 000

1. Základní kapitál 04 2 000 2 000

2. Vlastni podíly (-) 05 O O

3. Změny základního kapitálu 06 O O

A.ll. Ážio a kapitálové fondy (součet A.lI.1. + A.ll.2.) 07 4 000 4 000

1. Ážio 08 0 O

2. Kapitálové fondy 09 4 000 4 000

2.1. Ostatní kapitálové fondy 10 4 000 4 000

2.2. Oceňovací rozdíly z přeceněni majetku a závazků (+1-) 11 O O

2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění pit přeměnách obchodních korporaci (+1-) 12 O O

2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+1-) 13 O O

2.5. Rozdíly z ocenění pň přeměnách obchodních korporací (+1-) 14 O O

A.lll. Fondy ze zisku (A.lll.1. + A.Ill.2.) 15 7 275 5 403

1. Ostatní rezervní fondy 16 288 400

2. Statutární a ostatní fondy 17 6 987 5 003

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+1-) (A.IV.1. + A.IV.2.) 18 7 607 10 415

1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+1-) 19 8 431 10 415

2. Jiný výsledek hospodaření minutých let (+1-) 20 -824 O

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+1-) 21 -5 882 -112

A.Vl. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 22 O O

B + C. Cizí zdroje (součet B. + C.) 23 57 895 41 053

B. Rezervy (součet B.1. až B.4.) 24 847 O

1. Rezerva na důchody a podobné závazky 25 847 O

2. Rezerva na daň z příjmů 26 O O

3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 27 O O

4. Ostatní rezervy 28 O O

C. Závazky (součet C.l. + C.ll. + C.lIl.) 29 57 043 41 053

C.l. Dlouhodobé závazky (součet C. 1.1. až C.I.9.) 30 6 245 7 486

1. Vydané dluhopisy 31 O O

1.1. Vyměnitelné dluhopisy 32 O O

1.2. Ostatní dluhopisy 33 O O
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Označení PASIVA ČíSlo Stav v běžném účet, období Stav v minulé účetním období
řádku

a b c 5 6

2. Závazky k úvěrovým institucím 34 1 406 O

3. Díouhodobé přijaté zálohy 35 4 839 4 564

4. Závazky z obchodních vztahů 36 O O

5. Dlouhodobé směnky k úhradě 37 O O

6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 38 O O

7. Závazky - podstatný vliv 39 O O

8. Odložený daňový závazek 40 O 175

9. Závazky - ostatní 41 O 2 747

9.1. Závazky ke společníkům 42 O O

9.2. Dohadné účty pasivní 43 O 0

9.3. Jiné závazky 44 O 2 747

C.ll. Krátkodobé závazky (součet C. 11.1. až C.Il.8.) 45 50 803 33 567

1. Vydané dluhopisy 46 0 O

1.1. Vyměnitelné dluhopisy 47 O O

1.2. Ostatní dluhopisy 48 O O

2. Závazky k úvěrovým institucím 49 1 664 O

3. Krátkodobé přijaté zálohy 50 15 703 20 898

4. Závazky z obchodních vztahů 51 17 642 2 931

5. Krátkodobé směnky k úhradě 52 O O

6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 53 O O

7. Závazky - podstatný vliv 54 O O

8. Závazky ostatní 55 15 794 9 738

8.1. Závazky ke společníkům 56 O O

8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 57 O O

8.3. Závazky k zaměstnancům 58 2 467 2 130

8.4. Závazky ze sociálního a zdravotního pojištěni 59 1 053 1 169

8.5. Stát — daňové závazky a dotace 60 1 001 2 152

8.6. Dohadné účty pasivní 61 1 446 868

8.7. Jiné závazky 62 9 827 3 419

C.lll. Časové rozlišení pasiv (C.lll.1. + C.Ill.2) 63 O O

1. Výdaje příštích období 64 O O

2. Výnosy příštích období 65 O O

D. Časové rozlišeni pasiv (D.1. + D.2.) 66 O O

1. Výdaje příštích období 67 O O

2. Výnosy příštích období 68 O O

Podpisovýzá.—
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění
v plném rozsahu

ke dní: 31.12.2019

(v celých tisících Kč)

IČ: 28799081

Sestaveno dne: 21.7.2020

Právní forma účetní jednotky: AKCIOVÁ SPOLEČNOST

Předmět podnikání účetní jednotky: Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody

Spisová značka: B 12900

V likvidaci: Ne

Označeni TEXT Číslo Skutečnost v účetním období
řádku

běžném minuléma b C 1 2

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 153 002 149 968

II. Tržby za prodej zboží 02 O O

A. Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.) 03 97 336 97 231

Al. Náklady vynaložené na prodané zboží 04 O O

2. Spotřeba materiálu a energie 05 12 715 9 681

3. Služby 06 84 621 87 550

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+1-) 07 O O

C. Aktivace (-) 08 -290 O

D. Osobní náklady (součet D.1. až D.2.) 09 46 830 47 063

Dl. Mzdové náklady 10 35 567 34 950

2. Náklady na sociální zabezpečeni, zdravotní pojištění a ostatní náklady 11 11 263 12 113

2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 10 232 10 687

2.2. Ostatní náklady 13 1 031 1 426

E. Úpravy hodnotvprovozní oblasti (součetE.1.ažE.3.) 14 11 455 3373

E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 4 273 3 373

1.1. Üpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16 4 273 3 373

1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17 Q Q

2. Úpravyhodnotzásob 18 O O

3. Úpravy hodnot pohledávek 19 7 182 O

III. Ostatní provozní výnosy (součet 111.1 až 111.3.) 20 956 1 393

1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 127 467

2. Tržby z prodaného materiálu 22 2 16

3. Jiné provozní výnosy 23 827 910

F. Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.) 24 4 791 3 434

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 O O

2. Prodaný materiál 26 O O

3. Daně a poplatky 27 434 150

4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 23 O

5. Jiné provozní náklady 29 4 334 3 284

Provozní výsledek hospodařeni (+1-) 30 -6 164 260

Název a sídlo účetní jednotky
Jihoměstská majetková a.s.
Ocelíkova 672/1
Praha 4
14900

Vytvořeno vptogramu FORM studio uowwkastnetswcz



Označeni TEXT Číslo Skutečnost v účetním období
ádkL

a b běžném minulémc
1 2

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku — podíly (součet IV. I + IV.2.) 31 0 0

1 Výnosy z podílů — ovládaná nebo ovládající osoba 32 0 O

2. Ostatní výnosy z podílů 33 O O

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 34 O O

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (souč. V. I + V.2.) 35 O O

1 Výnosy z ostatniho dlouhodobého tnanČi,iho majetku - ovtádajici nebo ovládaná osoba 36 O O

2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého lnančniho majetku 37 O O

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38 O O

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI. I + VI.2.) 39 1 2

1. Výnosové úroky a podobné výnosy — ovládaná nebo ovládající osoba 40 O 0

2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 1 2

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 O O

J. Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1 + J..2.) 43 256 195

Ji. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 44 O O

2. Ostatní nákladové úroky podobné náklady 45 256 195

VII. Ostatní linančni výnosy 46 0 O

K. Ostatní finanční náklady 47 238 34
* Finanční výsledek hospodaření (+1-) 48 -493 -227

* Výsledek hospodaření před zdaněním (+1-) 49 -6 657 33

L. Daň z příjmů (součet L. I + L.2.) 50 -775 145

Li. Daň z příjmů splatná 51 O 175

2. Daň z příjmů odložená (+1-) 52 -775 -30

** Výsledek hospodaření po zdanění (+1-) 53 -5 862 -712

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+1-) 54 O O
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+1-) 55 -5 882 -112

Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII: 56 153 959 151 363
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26Příloha k účetní závěrce podle 39 vyhl. č. 50012002 Sb.

ODSTAVEC 1

Firma: Jihoměstská majetková as.

Sídlo: Praha 4 - Háje, Ocelíkova 672/l, psč 14900

lČ: 28199081

Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost

Předmět podnikání (popř. účel zřízeni): Správa nemovitosti na základě smlouvy nebo dohody

Rozvahový den: 31.12.2019

Okamžik sestavení účetní závěrky:2 1.7.2020

Datum vzniku účetní jednotky (popř. zahájení činnosti): 10.12.2007

V Praze dne 21.7.2020

Osoba odpovědná za účetnictví Jméno a podpis): Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis):

lng.Ondřej Prokop

FO nebo PO podílející se vícé než 20 0% na základním kapitálu ÚJ:
Jméno, název Výše vkladu v %

Městská část Praha 11 100%

Jména a příjmení členů statutárních orgánů:

Ing. Ondřej Prokop — předseda představenstva

Jan Navrátil — místopředseda představenstva

Bc. Jan Mareš — člen představenstva

Lukáš Chlup — člen představenstva

lng.Tomáš Vostřel — člen představenstva

Zastupování a podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě

společnosti nebo k otisku remního razítka připojí své podpisy vždy společně předseda představenstva a

místopředseda představenstva nebo místopředseda představenstva v zastoupení předsedy představenstva a

další člen představenstva nebo tři členově představenstva společně.

Jména a příjmení členů dozorčích orgánů:

Ing. Martin Sedeke — předseda dozorčí rady

Mag.Martin Muzikant — člen dozorčí rady

Mgr.lng.Lubomír Kmoch, MBA — člen dozorčí rady

lng.Vladimir Červíček — člen dozorčí rady

]
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Popis organizační struktury ÚJ, popř. zásadní změny během ÚO:
L,Společnost organizuje a řídí představenstvo a ředitel společnosti, který dále odpovídá za provoz a hospodařeni tspolečnosti, realizuje rozhodnutí představenstva společnosti ave spolupráci s představenstvem určuje základní

koncepci rozvoje aktivit společnosti. r
Ředitel společnosti má své náměstky, kteří dále zodpovídají za vedení určených okruhú. I
Popis změn a dodatků provedených v uplynulém ÚO v obchodním rejstříku:

V roce 2019 došlo k těmto změnám a zápisum v obchodním rejstříku: L

Místopředseda představenstva: 11Ing. ONDŘEJ PROKOP, dat. nar. 8. ledna 1986

Hrabákova 1973/3, Chodov, 148 00 Praha 4

Den vzniku funkce: 8. prosince 2014

Den zániku funkce: 26. června 2019

Den vzniku členství: 2. prosince 2014

zapsáno 10. června 2015

vymazáno 27. listopadu 2019

Předseda představenstva:

Ing. ONDŘEJ PROKOP, dat. nar. 8. ledna 1986

Hrabákova 1973/3, Chodov, 148 00 Praha 4

Den vzniku funkce: 26. června 2019

Den vzniku členství: 2. prosince 2014 [zapsáno 27. listopadu 2019

Místopředseda představenstva:

JAN NAVRÁTIL, dat. nar. 8. října 1986

V Hájích 384/1 0, Háje, 14900 Praha 4

Den vzniku funkce: 26. června 2019

Den vzniku členství: 17. června 2019

zapsáno 27. listopadu 2019 [
Člen představenstva:

MARTIN PAVLÍČEK, MBA, dat. nar 14. října 1977

Jurkovičova 970/8, Háje, 149 00 Praha 4

Den vzniku členství: 3. března 2015 [Den zániku členství: 17. června 2019

zapsáno 12. června 2015
‘

vymazáno 27. listopadu 2019

I
[‘

Ĺ



Předseda představenstva:

Ing. TOMÁŠ VOSTŘEL, dat. nar. 15. prosince 1972

Tatarkova 722/24, Háje, 149 00 Praha 4

Den vzniku funkce: 25. dubna 2017

Den zániku funkce: 26. června 2019

Den vzniku členství: 21. dubna 2017

zapsáno 8. července 2017

vymazáno 27. listopadu 2019

člen představenstva:

LUKÁŠ CHLUP, dat, nar. 18. března 1985

Běloruská 518/20, Bohunice, 625 00 Brno

Den vzniku členství: 15. července 2019

zapsáno 27. listopadu 2019

člen představenstva:

Ing. TOMÁŠ VOSTŘEL, dat. nar. 15. prosince 1972

Tatarkova 722/24, Háje, 149 00 Praha 4

Den vzniku členstvi: 21. dubna 2017

zapsáno 27. lisLopadu 2019

Prokura:

Ing. VLADIMiR ČERVÍČEK, dat. nar. 21. záři 1951

Karasova 1016/18, Modřany, 143 00 Praha 4

Je-Ii prokura udělena několika osobám, zastupuje každá z nich společnost samostatně, ledaže je při udělení

prokury určeno jinak. Prokurista se podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj

označující prokuru.Zcizit nebo zatižit nemovitou věc je prokurista oprávněn, jen je-li to výslovně uvedeno v

rozhodnuti valné hromady.

zapsáno 10. června 2015

vymazáno 27. listopadu 2019

Předseda dozorčí rady:

Ing. VLASTIMIL PECHLÁT, dat. nar. 16. července 1974

Vodňanského 2369, 253 01 Hostivice

Den vzniku funkce: 9. června 2016

Den zániku funkce: 17. června 2019

Den vzniku členství: 31. května 2016

Den zániku členství: 17. června 2019

zapsáno 13. září 2016

vymazáno 27. listopadu 2019



F
člen dozorčí rady:

MIROSLAVA HAUSHALTEROVÁ, dat. nar. 3. května 1961 [Komenského náměstí 1518/5, 251 01 Řičany

Den vzniku funkce: 31. května 2016

Den zániku funkce: 17. června 2019

Den vzniku členství: 31. května 2016

Den zániku členstvi: 17. června 2019

zapsáno 4. ledna 2017

vymazáno 27. listopadu 2019

člen dozorčí rady:

Mgr. TEREZA DOLANSKÁ, dat. nar. 4. IistopadLl 1978

Chodovecké náměstí 353/6, Chodov, 141 00 Praha 4

Den vzniku členství: 21. dubna 2017

Den zániku členství: 17. června 2019

zapsáno 8. července 2017

vymazáno 27. listopadu 2019

člen dozorčí rady:

Ing. YVONA GROŠKOVÁ, dat. nar. 23. dubna 1965

Mokrá 1130/15, Chodov, 14900 Praha 4 [Den vzniku členství: 21. dubna 2017

Den zániku členství: 17. června 2019

zapsáno 8. července 2017

vymazáno 27. listopadu 2019

L
Předseda dozorčí rady:

Ing. MARTIN SEDEKE, dat. nar. 30. března 1966

Bajkonurská 736/4, Háje, 149 00 Praha 4

Den vzniku funkce: 20. srpna 2019

Den vzniku členství: 15. července 2019

zapsáno 27. listopadu 2019

Místopředseda dozorčí rady:

Mag. MARTIN MUZIKANT, Ph.D., dat. nar. 17. května 1971

Jeřábkova 1459/8, Chodov, 149 00 Praha 4

Den vzniku funkce: 20. srpna 2019

Den vzniku členstvi: 15. července 2019

zapsáno 27. listopadu 2019

I
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člen dozorčí rady:

Mgr. Ing. LUBOMÍR KMOCH, MBA, dat. nar. 4. srpna 1967

Bohúňova 1338/9, Chodov, 149 00 Praha 4

Den vzniku členství: 15. července 2019

zapsáno 27. listopadu 2019

člen dozorčí rady:

Ing. VLADIMÍR ČERVÍČEK, dat. nar. 21. září 1951

Karasova 1016/18, Modřany, 143 00 Praha 4

Den vzniku členstvi: 15. července 2019

zapsáno 27. listopadu 2019

ODSTAVEC 3

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během ÚO: 102 Osobní náklady: 46.831.215 Kč

Odměny osobám, které jsou statutárním orgánem: 463.529 Kč

Odměny členům statutárních a dozorčích orgánú: 262.250 Kč

ODSTAVEC 5

Použité obecné účetní zásady:

Společnost se řídí ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se

provadeji nektera ustanoveni zakona o ucetnictvi Ceskymi ucetnimi standardy

Pouzite ucetni metody

Ridi se obecnymi ucetn tmi zasadamt

Krátkodobý finanční majetek tvoří peněžní prostředky na bankovních účtech, stravenky a peněžní prostředky v

pokladne spolecnosti Penezni ekvivalenty predstavuji kratkodoby likvidni majetek ktery lze snadno a pohotove

prevest na predem znamou castku v hotovosti

Zpusob ocenovani

Majetek a zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou zahrnující cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady.

K31.12.2019je evidován materiál na skladě v pořizovací ceně 36.000 Kč.

Způsob odpisování:

Společnost daňově odepisuje majetek dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů rovnoměrným způsobem,

účetní odpisy jsou stanoveny dle předpokládané doby použitelnosti majetku. Majetek se účetně odepisuje od

měsíce následujícího po zařazení do používání. Drobný majetek v hodnotě od 4000,- do 39999,- je účtován

rovnou do nákladů na účet 501 a souvztažně veden v podrozvaze. V uplynulém účetním období účetní jednotka

pořídila dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 5691 tis. Kč a vyřadila majetek v pořizovací ceně 273 tis. Kč.

Odchylky od věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví:

V uplynulém účetním období nenastaly žádné odchylky.
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Způsob stanovení opravných položek:

V roce 2016 společnost vytvořila opravné položky ve výši 100 % k neuhrazeným pohledávkám z titulu faktura [nájmu u podnájemce služebního bytu objektu K Milíčovu674,

Společnost v roce 2019 vytvořila opravné položky k pohledávkám v celkové výši 7.181.59239 Kč.

Jedná se o pohledávky vzniklé z titulu podpachtů a vyúčtováni služeb na objektu Nad Opatovem 2140. Smlouvy s [
podpachtýři na tomto objektu byly počátkem roku 2019 ukončeny z důvodu rekonstrukce tohoto objektu.

Společnost Jihoměstská majetková se tak ve vztahu k podpachtýřum dostala do horši vyjednávací pozice než u

aktivních smluv (neize již použít sankci v podobě výpovědi a podobné).

Byly také vytvořeny opravné položky k pohledávkám vzniklým z titulu dlužných nájmů a služeb za byty na objektu

Zahrady Opatov. V současné době jsou tyto pohledávky ve výši přibližně 10% celkového ročního předpisu [nájemného a záloh na služby. tedy ve výši obvyklé při pronájmu bytového fondu.

Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:

Účetní jednotka používá denní kurz vyhlašovaný CNS ke dni uskutečněni učetniho případu. Při uzavírání

účetních knih používá denní kurz platný v poslední den účetního období. [
ODSTAVEC 6

Významné položky z rozvahy podstatné pro analýzu a pro hodnocené finanční a majetkové situace a [
výsledků hospodaření Úl, které nevyplývají přímo z rozvahy:

Společnost vykazuje v rozvaze závazky k úvěrovým institucirn v celkové výši 3.070 tis. Kč. Jedná se o úvěry na

pořízení vozového a strojového parku. Tato hodnota je v rozvaze rozdělena na část úvěrů splatnou do jednoho

roku ve výši 1.664 Kč, která je vykázána v části krátkodobé závazky, zbývající část ve výši 1.406 tis. Kč je

vykázána v dlouhodobých závazcích.

Krátkodobé poskytnuté a přijaté zálohy vykázané v rozvaze tvoři předevšim zálohy na služby a energie

související s nájmem a podnájmem nebytových prostor.

Jiné pohledávky a jiné závazky vykázané v rozvaze tvoři především pohledávky a závazky souvísejíci s nájmem

a podnájmem nebytových prostor.

Položka „A.lV.3. Jiný výsledek hospodařeni minulých let zohledňuje výši rezervy na nevyčerpanou dovolenou

k 1.1.2019.

Společnostv roce 2018 vytvořila přídělem z nerozděleného zisku Fond investic. Účelem zřízení FondLije účetní

vyčleněni a shromáždění finančních zdroju určených ke kryti výdaju souvisejících se zajištěním investičních

potřeb Společnosti. Částka prostředků Fondu, která byla použita na pořízeni dlouhodobého majetku je alokována

v tomto konkrétním dlouhodobém majetku. K datu účetní závěrky je Fond účetně vypořádán za dané účetní

období, a to ve prospěch Nerozdělených zisků minulých let v částce přesně se rovnající částce účetnich odpisů

za dané účetní období dlouhodobého majetku, jehož pořízení bylo flnancováno z Fondu.

Založeni fondu 7 500 00000 Kč

Vypořádáni fondu ve výši odpisů majetku pořízeného z fondu - 512.71149 Kč

Stav Fondu 31.12.2019 698728851 Kč

[
Ĺ



ODSTAVEC 7

Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti:

Jedná se o pohledávky a závazky pouze z obchodních vztahů, které jsou evidovány

na účtu 311 a321.

Pohledávky. Závazky:

0—30 dni 830 tis. Kč 4.834 tis. Kč

31—60 dní 1.052tis. Kč 311 tis. Kč

61—90 dni 523 tis. Kč 40 tis. Kč

nad 90 dní 7.950tis. Kč 12751tis. Kč

Pronajatý majetek:

Společnost má pronajaty nebytové prostory na adrese Tererova 1 356/6A, Praha 4, kde jsou umistěny kanceláře

společnosti. V roce 2014 převzala nájem nebytových prostor objektu A. Drabíkové 534, kde jsou kanceláře

sloužící středisku parkování Dále má pronajaty prostory na adrese K Miličovu 674, kde je umístěn sklad pro

údržbu zeleně. Od říjila 2010 je kancelář údržby zeleně na adrese Hráského 1902, na adrese K Milíčovu

züstaly pouze větší stroje. Další pronajaté prostory na území Prahy 11 slouží k dalšímu podnájmu.

Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem, s uvedením převedeného nebo

poskytnutého zajištění:

Zástavním právem jsou zajištěny všechny movité věci, které jsou pořízeny na úvěr do doby řádného ukončení

úvěru splacením.

Drobný nehm. a hmotný maj. neuvedený v rozvaze, uváděný v příloze s ohledem na princip významnosti:

Společnost eviduje v podrozvaze majetek v hodnotě od 4000,- do 39999,- Kč. Za rok 2019 pořídila drobný

hmotný majetek v hodnotě 304. tis. Kč. Vyřazen nebyl žádný drobný hmotný majetek. U drobného nehmotného

majetku nedošlo k žádným změnám. Celkem je v podrozvaze evidován drobný hmotný

majetek v hodnotě 7.115 tis. Kč a drobný nehmotný majetek v hodnotě 435 tis. Kč.

ODSTAVEC 10

Transakce, které účetní jednotka uzavřela se spřízněnou stranou:

Celkový obrat za rok 2019 s Městskou části Praha 11 jako odběratelem a jediným akcionářem zároveň byl 60,9

mil. Kč bez DPH . Výše závazků k 31.12.2019 vúči MČ Praha 11 činí 15.722 tis. Kč.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle S 777 odst. 5 zákonač90/20l2 Sb., o

obchodních společnostech a družstvech.

Došlo ke sloučení společnosti, jako společnosti nástupnické, se zanikajícími společnostmi 1. JIHOMESTSKA as.,

lC: 279 28 641, se sídlem Praha 4 - Háje, Ocelíkova672/1, PSC 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12138, a Jihoměstská parkovací as., lC: 28201 981, se sídlem

Praha 4- Háje, Ocelíkova 672, PSC 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 12982. Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společností 1. JIHOMESTSKA as.

a Jihoměstská parkovací a.s. Dne 4.11.2014 byl do Obchodního rejstříku zapsán ukončený proces fúze.



[
Společnost v roce 2012 začala účtovat o odložené dani. K 1.12012 byl zaúčtován odložený daňový závazek v

hodnotě 102 980-. K 31.12.2019 činí odložená daň pohledávku ve výši 600.013 Kč aje zkalkulována z rozdílných [daňových a účetních zůstatkových cen dlouhodobého majetku. z vykázané ztráty 2019 a vytvořených účetních

rezerv.

Po datu účetní závěrky nenastaly žádné události, které by měly významný vliv na účetní závěrku.

Koncem roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus). V prvních měsících roku

2020 se virus rozšířil do celého světa a zpÜsobil rozsáhlé ekonomické škody I když v době zveřejnění této účetní

závěrky vedeni společností nezaznamenalo významný pokles prodeje, situace se neustále mění, a proto nelze

předvídat budoucí dopady této pandemie na činnost společnosti Vedení společnosti bude pokračovat v [monitorování potenciálního dopadu a podnikne veškeré možné kroky ke zmírnění jakýchkoliv negativních účinků

na společnost a její zaměstnance.

Vedeni Společnosti zvážilo potenciální dopady COVID-19 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 31. 12.

2019 zpracována za předpokladu, že Společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.
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