
S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  

L I B E R E C  
 

6.  zasedání zastupitelstva města dne: 25. 6. 2009 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Souhrnná výroční zpráva organizací a obchodních společností s účastí 
Statutárního města Liberec  

 

Zpracoval: Elset, s. r. o. 

odbor, oddělení:       

telefon: 5243064 

Schválil:  vedoucí oddělení       

vedoucí odboru Martin Korych, vedoucí odboru kancelář primátora 

Projednáno: se zástupci jednotlivých organizací 

Poznámka:       

Předkládá: 
Ing. Jiří  Kittner, v. r. 
primátor  města 

 
                                                      

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

b e r e   n a   v ě d o m í      
 
předloženou souhrnnou výroční zprávu organizací a obchodních společností s účastí Statutár-
ního města Liberec za rok 2008. 

 



titulka SVZ 08.indd   1 6.4.2009   11:22:11
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková erná



Souhrnná výroční zpráva statutárního města Liberec 2008 ...     ... Magistrát města Liberec 

	 Vážení obyvatelé města Liberce, vážení občané,            
opět po roce se do vašich rukou dostává dokument zajímavý zejména pro 
ty z vás, kteří se zajímáte o chod svého města a není vám lhostejné místo, 
ve kterém žijete. Souhrnná výroční zpráva podává vám, občanům, stručné 
a přehledné informace o činnostech obchodních a příspěvkových organizací 
zřízených městem, jakož i přehled hospodaření a nejdůležitějších událostí 
všech městských mateřských a základních škol, ale i pohled do činnosti 
všech odborů Magistrátu města Liberce. Z výročních zpráv jednotlivých 
firem a organizací jsme vybrali to nejdůležitější a nyní vám tento dokument 
předkládáme.
V roce 2008 vykonával Magistrát města Liberce správní činnost nejen pro 
obyvatele města, ale i pro obyvatele okolních sedmadvaceti obcí, čímž sloužil 
téměř 140 tisícům lidí, žijících pod Ještědem. Od března roku 2008 byla 
rozšířena úřední doba i na sobotní dopoledne. V budově radnice bylo vykonáno 
více než 420 svatebních obřadů a přivítali jsme zde 880 nových občánků. 
Magistrát také nabídl novou službu, a to zveřejňování věcí ztracených 
a nalezených na webových stránkách města. Jediné výrazné stěhování agend 
magistrátu, které zasáhlo do běžného života občanů, bylo přestěhování 
registru vozidel do přízemí budovy Uranu. Věřím, že naši snahu neustále něco 
zlepšovat a zdokonalovat oceníte hlavně vy, obyvatelé našeho města.
V roce 2008 město zaštiťovalo svým příspěvkem dvě divadla (Naivní divadlo 
a Divadlo F. X. Šaldy), botanickou a zoologickou zahradu a čtyři organizace 
poskytující nejrůznější sociální služby (Centrum zdravotní a sociální péče, 
Komunitní středisko KONTAKT, Kojenecký ústav a dětský domov a Komunitní 
práce, o. p. s.). Jsem velmi rád, že na tomto místě mohu konstatovat, že 
všechny společnosti dobře hospodařily se svěřenými prostředky. Ať už jste 
služeb výše uvedených organizací využili či nikoli, domnívám se, že jejich 
činnost vám není lhostejná a chápete ji, stejně jako já, jako příspěvek města 
k bohatému životu v Liberci, jeho zpestření i usnadnění.
Ve sledovaném roce město také dohlíželo na činnost pěti obchodních 
společností, které zajišťují chod města. Jednalo se například o činnost 
Dopravního podniku města Liberce či Technických služeb města Liberce, jejichž 
práci můžete posuzovat v každodenním životě, nebo o činnosti společností 
Liberecká IS a Elset, které vám pomáhají třeba při využívání městských karet. 
Šlo ale i o služby poskytované sportovními areály. I zde jsem velmi rád, že se 
společnosti vždy snažily s maximálním úsilím poskytovat služby na špičkové 
úrovni a za všech okolností.
I mateřské a základní školy pracovaly ve sledovaném roce s nasazením. Nejen, 
že se jejich hospodaření nepropadlo do záporných čísel, ale jistě mi dáte za 
pravdu, že vzdělávací činnost, kterou v uplynulém roce realizovaly velmi 
pozitivně ovlivnila budoucnost našeho města – neboť vzdělané obyvatelstvo 
je jedním z hlavních potenciálů úspěšného rozvoje každého regionu.

Vám, kteří svou prací přispíváte k poklidnému a prosperujícímu chodu města, 
ale i všem, kteří se na tomto dokumentu podíleli, na tomto místě děkuji.

Ing. Jiří Kittner
primátor 

statutárního města Liberec



Souhrnná výroční zpráva statutárního města Liberec 2008 ...     ... Magistrát města Liberec 



1
Souhrnná výroční zpráva statutárního města Liberec 2008 ...     ... Magistrát města Liberec 

Základní údaje            
Název: Magistrát města Liberec
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
Identifikační číslo: 002 62 978
Primátor: Ing. Jiří Kittner
Tajemník: JUDr. Marek Řeháček
Telefon: 485 234 111  
E-mail: info@magistrat.liberec.cz
Internet: www.liberec.cz
 

Charakteristika            
Na Magistrátu města Liberec jsou vykonávány činnosti jak v rámci samostatné působnosti, 
tj. v zájmu města Liberce a jeho občanů, tak také rozsáhlé agendy státní správy, které 
úřadu příslušné zákony svěřily. V čele magistrátu stojí primátor města Ing. Jiří Kittner 
a za odbory zodpovídá tajemník JUDr. Marek Řeháček. Činnost magistrátu a tím i chod 
města zajišťuje osmnáct odborů, mezi které patří mj. Odbor technické správy veřejného 
majetku, Odbor živnostenského úřadu či Odbor strategie a územní koncepce. Největším 
odborem, který zaměstnává devětačtyřicet zaměstnanců, je Odbor sociální péče. Během 
sledovaného období docházelo k dílčím organizačním a personálním změnám, ke konci roku 
zde pracovalo 356 osob. V rámci měsíčního Zpravodaje i ve sledovaném roce vycházely 
informační letáky Rádce občana v životních situacích.
Město Liberec i nadále spolupracuje s partnerskými městy, jimiž jsou holandský Amersfoort, 
německá města Augsburg a Žitava, ale i švýcarské město St. Gallen či francouzské Amiens.
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Liberecký magistrát
Foto: Pavel Dušek, Dagmar Haltmarová
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Statistika            
Rok	 	 	 	 	 	 2008

Počet	pracovníků:		 	 	 	 356
Náklady	na	provoz	MML	(mil.	Kč):		 	 66,8
Osobní	náklady	–	mzdy,	odvody	atd.	
vč.	Městské	policie	Liberec	(mil.	Kč):		 													131,5

Statistika vyvolávacího systému 2008

Zhodnocení činnosti            
V roce 2008 vykonával Magistrát města Liberec správní činnost pro 100 914 
obyvatel města Liberce, ale zároveň pracoval jako pověřený úřad obce 
s rozšířenou působností pro dalších 27 obcí, čímž sloužil jako správní orgán 
pro 138 769 občanů. 
Během roku 2008 město Liberec přivítalo 880 nových občánků, v budově 
radnice také proběhlo 462 svatebních obřadů. Dále byly v hale Nového 
magistrátu a v hale registru vozidel nainstalovány LCD obrazovky 
s projekcí nejnovějších informací z oblasti úřadu (např. výměna řidičských 
průkazů, uzavírky silničního provozu) či informací o kulturních událostech 
města (např. Vánoční trhy, Liberecký jarmark atd.). Komunikace úřadu 
s veřejností formou SMS zpráv byla rozšířena z nynějších pasů, občanských 
a řidičských průkazů také o úsek agend vykonávaných na životním prostředí 
a stavebním úřadě. Novou službou, která začala fungovat pro občany 
v roce 2008, je evidence věcí ztracených a nalezených zveřejňovaná na 
webových stránkách města. Tato evidence je pravidelně aktualizována 
a položky jsou zveřejněny po celou dobu uskladnění. Dalším krokem, který 
občanům zpříjemní vyřizování úředních záležitostí, bylo přestěhování 
registru vozidel do zrekonstruovaného přízemí budovy Uranu, kde je 
zprovozněno nové vyvolávací zařízení. Občané si také mohou rezervovat 
čas schůzky předem prostřednictvím internetu. 
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Organizace a zaměstnanci        
Všechna pracoviště Magistrátu města Liberec jsou již několik let 
veřejnosti otevřena pět dní v týdnu. Od 1. března 2008 byla úřední 
doba rozšířena i na sobotu dopoledne. Jedná se o agendy evidence 
obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady, výpisy z CzechPointu, 
ověřování listin a podpisů, pokladna, správa poplatku za odpad a psy, 
řidičské průkazy a živnostenské podnikání. Magistrát tak nabízí svým 
občanům k vyřízení svých záležitostí celkem čtyřiačtyřicet úředních 
hodin za týden. Zavřeno pro veřejnost je každý poslední pátek v měsíci 
v tzv. sanitární den. Veškerá přepážková agenda spravovaná v budově 
Nového magistrátu je obsluhována vyvolávacím systémem. Celkový 
počet odbavených klientů za rok 2008 činil 215 645. Průměrně se 
tak denně na těchto agendách odbavilo 851 lidí. Oblíbenou službou, 
zvláště co se týče registru vozidel, se stalo objednání na přepážku 
přes internet. Této služby ve sledovaném období využilo průměrně 
denně 19,5 občana. Recepce staré radnice přijala 11 367 občanů.
Odbor ekonomiky se v listopadu přestěhoval z náměstí Dr. E. 
Beneše do Liebiegovy vily v Jablonecké ulici. Na Novém magistrátu 
bylo vytvořeno jeho detašované pracoviště, které zajišťuje fakturaci 
a pokladní činnost.
 

Budovy magistrátu:

nám. Dr. E. Beneše 1/1 (historická radnice)
nám. Dr. E. Beneše 2/32 (tzv. Dílo) do prosince 2008
nám. Dr. E. Beneše 183/23, 184/22, 468/23 (Nový magistrát) 
Mariánská 369/4 (budova Kavárny Pošta) 
Jablonecká 41/27 (Liebiegova vila)
Dr. Milady Horákové 333/9 (budova městské policie) do srpna 2008 
ul. 1. máje 108/48 (budova Uran) 
Masarykova 723/14, Liberec (Lázně císaře Fr. Josefa I.) – budova neslouží 
úředním účelům, po dobu záchranných prací je v přímé správě úřadu

Významné projekty
Otevřené město – taktéž v roce 2008 Magistrát města Liberec pokračoval
v započatém projektu Otevřené město, jehož základní myšlenkou je zlepšení 
komunikace mezi úřadem a veřejností. Původně měl být celý projekt 
financován ze strukturálních fondů EU. Možnost čerpání těchto peněz 
však ani v roce 2008 nebyla naplněna, a tak město i nadále pokračovalo 
jen ve fázích, které bylo schopno samo financovat. I nadále vycházely 
v rámci Zpravodaje informační letáky Rádce občana v životních situacích. 
Ke zvýšení informovanosti občanů o důležitých událostech týkajících se 
magistrátu (nová úřední doba apod.) byly taktéž využity letáky umístěné 
v dopravních prostředcích městské hromadné dopravy. 

Regenerace panelového sídliště Rochlice – II. etapa

Centrum pro výzkum energetického využití litosféry – za účelem 
umístění tohoto centra magistrát vykoupil kompostárnu v Růžodole.

Galerie U Rytíře – ve sledovaném období byla dokončena úprava 
suterénních prostor historické radnice. Galerie byla zpřístupněna 
veřejnosti.
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Z činnosti odborů            

Výběr zajímavých údajů z činnosti některých odborů MML v roce 2008:

ODBOR KONTROLY A INTERNÍHO AUDITU
Uskutečněné kontroly: 25
Zkontrolované finanční toky (mil. Kč): 251

ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
Protokolárních přijetí: 37

ODBOR EKONOMIKY
Realizace daňových příjmů (mil. Kč): 1 232
Zprostředkovaných dotací k čerpání (mil. Kč): 924

ODBOR MAJETKU MĚSTA
Uskutečněných prodejů (počet/mil. Kč): 216/157

ODBOR PRÁVNÍ A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Zpracovaných veřejných zakázek: 44

ODBOR ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ
Celkové příjmy odboru: 41,8

ODBOR STRATEGIE A ÚZEMNÍ KONCEPCE
Počet pracovníků: 10

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU
Počet spravovaných mateřských a základních škol: 52
Uvítaných nových občánků: 880
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ODBOR KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB
Investice do správy a údržby zeleně: 28
Investice do obnovy dětských hřišť: 870

ODBOR SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
Zajištěných pohřbů v agendě obecních mrtvých: 44

ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
Odbaveno občanů v recepci radnice: 11 367
Vyřízených písemných stížností a podnětů: 66

ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD
Vydaných rozhodnutí: 2 398

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Vydaných vyjádření a stanovisek stavebníkům: 2 105

ODBOR SPRÁVNÍ
Vydaných občanských průkazů: 20 110
Vydaných cestovních dokladů: 6 786

ODBOR SOCIÁLNÍ PÉČE
Uskutečněných návštěv v zájmu nezletilých: 3 715

ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
Vydaných živnostenských oprávnění: 3 984

ODBOR DOPRAVY
Vydaných řidičských průkazů: 8 188

ODBOR TECHNICKÉ SPRÁVY VEŘEJNÉHO MAJETKU
Objem provedených prací v budově lázní (mil. Kč): 8,5
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	 Vážení občané města Liberce,            
rok se s rokem sešel a opět vám předkládáme souhrnnou výroční 
zprávu města. Na následujících stránkách naleznete stručné informace 
o nejdůležitějších událostech a hospodaření jednotlivých obchodních 
společností, jejichž akcionářem je město Liberec, a v samostatném 
oddíle i krátký výčet společností, v nichž má město menšinový podíl. 
Statutární město Liberec vlastní sto procent akcií u několika obchodních 
společností poskytujících služby nejen občanům, ale i jiným subjektům. 
Potěšitelnou zprávou beze sporu je, že akciové společnosti si ve 
sledovaném období vedly velmi dobře a bezezbytku se jim dařilo 
naplňovat předsevzaté cíle, které si vytyčily.
Pro Sportovní areál Ještěd, a. s. byl rok 2008 posledním rokem před 
konáním FIS Mistrovství světa v klasickém lyžování, a nutno uznat, že to 
byl rok nesnadný, především díky komplikovaným vztahům s nájemcem – 
firmou Snowhill, a.s. I tak se ale podařilo dobudovat veškerá potřebná 
zařízení a areál se tak stává jedním z nejmodernějších v republice. 
Technické služby města Liberce a. s. i Dopravní podnik města Liberce, a. s. 
dále poskytovaly širokou škálu svých služeb ku spokojenosti nás všech. 
Nejdůležitější událostí pro akciovou společnost Liberecká IS, a. s. se 
bezesporu stalo rozšíření využití městské karty a její transformace na 
krajskou OPUS CARD.
Veškeré akciové společnosti i společnosti, v nichž má město menšinový 
podíl, byly pod pečlivým dohledem a dozorčí orgány sledovaly jejich 
činnost s odborností, ale i s vědomím nutného vývoje a kooperativního 
směřování všech společností.
Věřím, že informace uvedené na dalších stranách oceníte a že i v příštích 
letech vám budu moci přinést podobně pozitivní zprávy o činnosti 
městských obchodních společností.

Ing. Jiří Kittner
primátor 

statutárního města Liberec
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Základní údaje            
Název: Dopravní podnik města Liberce, a. s.
Sídlo: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3
Identifikační číslo: 473 11 975
Ředitel: Ing. Jiří Veselka
Telefon: 485 344 111 
E-mail: dpml@dpml.cz
Internet: www.dpml.cz
 

Charakteristika            
Akciová společnost Dopravní podnik města Liberce (DPML), jejímž 
jediným vlastníkem je statutární město Liberec, byla založena v roce 
1993. I ve sledovaném období roku 2008 bylo její hlavní činností 
provozování městské hromadné dopravy včetně související činnosti, 
jako je oprava a údržba dopravních prostředků, zhodnocování majetku 
vlastními silami, ale i provoz čerpací stanice, prodej upomínkových 
předmětů či zajištění komerční přepravy pro dvě obchodní centra. 
V současné době probíhají jednání a příprava pro vstup menšinového 
akcionáře – města Jablonec nad Nisou, čímž se vytvoří podmínky 
pro významné zlepšení spolupráce a zvýší se naděje na rekonstrukci 
velmi využívané tramvajové trasy Jablonec nad Nisou–Liberec. 
Ve vlastnictví společnosti bylo ve sledovaném roce 113 autobusů,
z nichž je patnáct na plynový pohon, a 67 tramvají.
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Statistika            
Rok     2005    2006      2007       2008

Průměrný přepoč. stav pracov.:  394    383      387      443
Délka linek v km:    343    312      327       360
Počet linek:     34    34      37       41
Počet vozidel:    140    138      144      179
Přepravované osoby (tis. osob):  30 817    31 108     30 809    29 326

Zhodnocení činnosti            
V průběhu celého roku společnost zajišťovala dopravní obslužnost 
v Liberci a dále spojení do Jablonce nad Nisou, Stráže nad Nisou, 
Šimonovic a Kryštofova Údolí. Společnost provozovala jednačtyřicet 
linek, přepravila téměř třicet tisíc osob a najela téměř sedm milionů 
tzv. vozokilometrů. I přes snahu zajistit další zkvalitnění poskytovaných 
služeb a udržet co nejvíce cestujících, došlo oproti roku 2007 
k poklesu cestující veřejnosti o 1,5 milionu osob. Důvod byl ale zřejmě 
v nepřesném stanovení koeficientu upravujícím počty za bezplatné 
jízdné.
V roce 2008 došlo k poměrně rozsáhlé obnově vozového parku. 
V rámci odkoupení divize MHD od ČSAD Liberec a. s. bylo pořízeno 
24 autobusů v širokém věkovém i technickém spektru, z nichž šest je 
na zemní plyn. K osmi starším vozům na zemní plyn získala společnost 
dotaci na šest nových částečně nízkopodlažních.
Významnou hospodářskou činností Dopravního podniku města 
Liberec, a. s. je poskytování reklamních prostor na a vně dopravních 
prostředků, dále provoz čerpací stanice, prodej motorové nafty pro 
vozidla hasičského záchranného sboru či prodej náhradních dílů. 
Společnost získala ve sledovaném období dotaci od Ministerstva 
dopravy ČR a dotaci od statutárního města Liberec na obnovu 
a rozvoj dopravních prostředků a dopravní infrastruktury MHD.

Klíčové projekty            
Dopravní podnik spolupracoval na projektu integrované krajské dopravy IDOL, 
jehož spuštění bylo oddáleno do poloviny roku 2009. Dále také pokračoval 
v přípravě nové tramvajové tratě do Rochlice. V roce 2008 byla realizována 
0. etapa, kterou byla přestavba kolejiště a rekonstrukce povrchu terminálu 
MHD ve Fügnerově ulici, na níž společnost obdržela dotaci 56 mil. korun 
z fondů Evropské unie. Dalším projektem, který získal podporu dotace EU bylo 
rozšíření odbavovacího systému MHD v rámci integrované krajské dopravy IDOL 
a zavedení elektronické peněženky.
V roce 2008 byl zahájen rozvoj doplňkových hospodářských činností, který vedl 
k založení vlastní autoškoly, která poskytuje akreditované řidičské oprávnění 
jak pro řidiče nákladní a hromadné dopravy, tak i pro veřejnost a pro zájemce 
o řidičský průkaz na osobní vůz. Byl také odstartován několikaletý program 
rozvoje adaptability DPML, který má vyústit v zavedení norem ISO.
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Hospodaření            
Ekonomický vývoj v hodnoceném období probíhal i přes dílčí problémy 
uspokojivě a podle stanovených předpokladů. Společnosti se dařilo 
splácet i závazky a úvěry vzniklé v minulých letech. Společnost je pracovně 
i ekonomicky stabilizovaná a hospodářský výsledek před zdaněním činil více 
než dvoumilionový zisk. 

Výnosy a náklady (tis. Kč)

Rok     2007  2008

Výkony:     173 376 198 531
Tržby za prodané zboží:   160  162
Tržby z prodeje majetku a materiálu:  7 775  17 122
Výkonová spotřeba:    113 855 132 897
Osobní náklady:    124 231 149 544
Daně a poplatky:    419  854
Odpisy:     91 250  64 861
Přidaná hodnota:    59 521  65 746

Hospodářský výsledek:  1 668  1 341
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Rozvaha (tisíce Kč)

    31. 12. 2007  31. 12. 2008

Aktiva celkem:   1 117 483  1 255 425
Dlouhodobý majetek:   1 056 712  1 189 410
Oběžná aktiva:    59 696   64 840
Časové rozlišení:   1 075   1 175

Pasiva celkem:   1 117 483  1 255 425
Vlastní kapitál:    937 630  937 375
Cizí zdroje:    166 345  303 411
Časové rozlišení:   13 508   14 638
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Základní údaje            
Název: Technické služby města Liberce a. s.
Sídlo: Erbenova 376, 460 08 Liberec 8
Identifikační číslo: 250 07 017
Ředitel: Ing. Tomáš Pozner
Telefon: 482 410 111 
E-mail: tsml@tsml.cz
Internet: www.tsml.cz
 

Charakteristika            
Technické služby města Liberce a. s. (TSML) jsou významným partnerem města při zajišťování 
veřejných technických služeb. Cílem společnosti je poskytovat kvalitní služby v oblasti 
veřejně prospěšných prací pro statutární město Liberec. Hlavním předmětem podnikání 
je úklid a čištění komunikací, správa a údržba městské zeleně, provoz parkovacích ploch 
a správa a opravy komunikací, mostů či dopravního značení v majetku statutárního města. 
Obchodní společnost TSML a. s. se dlouhodobě snaží o zodpovědnou správu městského 
majetku, pravidelně zabezpečuje celoroční údržbu místních komunikací, dále zajišťuje projekt 
regenerace sídliště v Rochlici, provádí údržbu vojenského hřbitova v Ostašově či zajišťuje 
stavební údržbu mostních objektů, ale i vodních toků v majetku města.
Podnikání v oblasti veřejných technických služeb, správy obecního majetku a silničního 
stavitelství je založeno na bohatých zkušenostech zaměstnanců. Společnost Technické 
služby města Liberce a. s. vznikla v roce 1997 usnesením městského zastupitelstva. 
Jediným zakladatelem účetní jednotky je statutární město Liberec, které vlastní sto 
procent emitovaných akcií. Základní kapitál TSML a. s. je rozdělen na 165 veřejně 
neobchodovatelných akcií na majitele.
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Statistika            
Rok     2005  2006  2007 2008

Počet pracovníků:    128  157  173 181  
Počet míst v park. domech:   493  493  *82 79 
Spravovaných hřbitovů:   9  9  9 9
Letní údržba komun. (tis. bm):   312  384  417 479
Zimní údržba komun. pro SML (km):  386  393  396 399

*prodej parkovacího domu v 2. pol. r. 2007

Zhodnocení činnosti            
I v roce 2008 zůstává společnost TSML a. s. stabilní a do sledovaného období 
vstoupila s cílem realizovat tržby převážně pro statutární město Liberec, s nímž má 
smlouvy o správě a údržbě městského majetku. Oproti minulému období rozšířila 
počet pracovních míst o sedm na současných 181.
K zásadním změnám v organizační struktuře nedošlo a společnost nemá majetkovou 
ani smluvní spoluúčast v jiných společnostech. Úspěšně se podařilo dokončit první 
etapu implementace nového informačního systému. Také se podařilo udržet stávající 
zákazníky, jako je např. Ředitelství silnic a dálnic, SSŽ apod., podařilo se ale získat 
i nové klienty téměř ve všech produktech, které společnost nabízí. Stejně jako 
v minulých obdobích i letos společnost přijala dotaci od statutárního města Liberec na 
provoz hřbitovů, její výše zůstala nezměněna.
Společnost má dlouhodobě zavedeny a udržovány certifikáty systému kvality ISO 
9001:2001, environmentálního managementu ISO 14001 a managementu bezpečnosti 
zdraví při práci OHSAS 18001:1999, které svědčí o kvalitě a řízení poskytovaných služeb.
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Investice
Celková pořizovací částka u investic v roce 2008 představovala necelých 28 milionů 
korun. Většinu položek tvoří mechanizace, stroje, nástavby na vozidla a také 
informační systém. Hlavní důraz byl kladen na zvýšení spolehlivosti a ekonomické 
efektivity při plnění smluvních podmínek.

Výčet pořízené mechanizace

Specifikace pořízené mechanizace    poř. částka v Kč bez DPH

Samochodná sek. trávy – 4ks    1 800 000
Reverzní vibrační deska GR5    205 000
Bruska BS300 + příslušenství    160 042
Kompresor vč. příslušenství    332 7108
Termokontejner s natahovacím rámem   220 090
Vozidlo Iveco Daily      540 000
Vozidlo IVECO Euro Cargo    1 351 000
Nástavba Feko vč. příslušenství    3 011 000
Podvozek Iveco vč. příslušenství   2 178 500
Herbicidní postřikovač + úprava pro agregaci  112 451
Nákladní vozidlo Mitsubishi    569 385
Nákladní vozidlo Mitsubishi    599 385
Nákladní vozidlo Mitsubishi    599 385
Vozidlo Iveco Daily     1 089 650
Mercedes Benz Actros, nástavby, radlice  4 512 830
Samosběrný zametací stroj CITYFANT 60  4 980 000
Sněhová radlice + příslušenství    354 850
Sypač Sírius AST large     796 453
Lehká dynamická deska s tiskárnou + software  154 100
Nákladní automobil Hyundai H1    451 235
Nákladní vozidlo IVECO Daily 35C12D vč. nástaveb  498 000
Zabezpečovací signalizační přívěs ZSP-10.1  281 837

Hospodaření            
Finanční situace společnosti TSML a. s. je v dobré kondici, své činnosti má dobře 
zpracované a s dobrým předpokladem pro vývoj a rozvoj celé společnosti. TSML a. s. 
nemá za sledované období žádné nevyřízené závazky z obchodního styku. Dosažený 
hospodářský výsledek za rok 2008 činí více než milion korun. 

Výnosy a náklady (tis. Kč)

Rok     2007  2008

Výkony:     240 822 243 215
Tržby za prodané zboží:   0  0
Tržby z prodeje majetku a materiálu:  88 653  2 707
Výkonová spotřeba:    165 541 167 087
Osobní náklady:   57 998  64 087
Daně a poplatky:    3 301  590
Odpisy:    14 806  12 834
Přidaná hodnota:    75 280  76 129

Hospodářský výsledek:  1 142  1 171
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Rozvaha (tisíce Kč)

    31. 12. 2007  31. 12. 2008

Aktiva celkem:   255 368  249 714
Dlouhodobý majetek:   136 191  152 578
Oběžná aktiva:    117 602  95 890
Časové rozlišení:   1 575   1 246

Pasiva celkem:   255 368  249 714
Vlastní kapitál:    185 790  185 870
Cizí zdroje:    55 332   53 325
Časové rozlišení:   14 246   10 521
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Základní údaje            
Název: Liberecká IS, a. s.
Sídlo: Jablonecká 41, 460 01 Liberec 5
Identifikační číslo: 254 50 131
Ředitel: Ing. Jaroslav Bureš, MBA
Telefon: 485 243 031 
E-mail: lis@is.liberec.cz
Internet: www.libereckais.cz
 

Charakteristika            
Liberecká IS, a. s. je moderní, dynamická společnost, podnikající v oblasti informačních 
technologií a systémů. Původním záměrem společnosti byla správa informačního systému 
Magistrátu města Liberec, ale do předmětu podnikání nyní náleží i zpracování dat, správa 
sítí, služby databank a poradenství v oblasti výpočetní techniky, ale i pořádání odborných 
kurzů, školení a jiných vzdělávacích činností.
Společnost za šest let své činnosti rozšířila své působení, avšak zaměření na informační 
služby  poskytované skupině organizací a institucí založených nebo zřízených statutárním 
městem Liberec nadále zůstává základní podnikatelskou doménou. Především v této 
oblasti působí jako servisní organizace. Druhou oblastí podnikání je servis pro skupinu 
organizací a institucí založených nebo zřízených Krajským úřadem Libereckého kraje 
a třetím segmentem podnikatelské činnosti je poskytování služeb veřejnoprávním 
subjektům v rámci celého Libereckého kraje. 
Sto procent akcií společnosti vlastní statutární město Liberec, jehož zástupci také tvoří 
statutární orgány společnosti. Liberecká IS, a. s. má jednu dceřinou společnost ELSET, s. r. o. 
se základním kapitálem ve výši 850 tisíc korun.
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Statistika            
Rok     2004 2005  2006  2007 2008

Počet pracovníků:    22  26  30  32 32
Počet uživatelů LMK (tis.):  0  0  30  60 65 
Subjektů napojených na HelpDesk: 4  5  8  8 10
Řešené požadavky HelpDesk:   3 967  3 451  3 007  3 000 7 082

Zhodnocení činnosti            
Rok 2008 byl pro Libereckou IS, a. s. rokem ladění vztahů se svým 
hlavním zákazníkem – statutárním městem Liberec, dále se společnost 
zasadila o dynamický rozvoj informačních technologií celé městské 
skupiny a informačního systému města. Povedlo se dokončit některé 
klíčové projekty, které byly rozpracovány v předchozím období. Liberecká 
IS, a. s. se stále více orientovala na oblast informačních technologií 
a částečně utlumila svoji aktivitu v oblasti organizačního poradenství 
v rámci městské skupiny a výrazně omezila svoji aktivitu v oblasti 
integrace procesů uvnitř městské skupiny. Zaměřila se především 
na informační technologie sloužící statutárnímu městu Liberec, ale 
i jím zřízeným organizacím, jako jsou např. TSML a. s. či DPML, a. s., 
ZOO Liberec či Městská policie. Jednalo se o třicet velkých změnových 
projektů a desítky drobných produktových změn. Zároveň se společnost 
zaměřila na rozvoj svých aktivit mimo městskou skupinu a snažila se 
poskytovat větší objem IT služeb Krajskému úřadu Libereckého kraje 
a veřejnému sektoru.
Strategický finanční plán společnosti pro rok 2008 si vytyčil postupné 
snižování ztráty a stanovil finanční schodek ve výši 9 592 000 Kč. 
Společnosti se ale neustále daří zvyšovat svoji produktivitu a zároveň 
realizovat větší objem tržeb, proto Liberecká IS, a. s. dosáhla daleko 
lepšího hospodářského výsledku než v uplynulých období a v roce 2008 
hospodařila se ztrátou 6 578 000 Kč. V souvislosti s ekonomickým 
výsledkem v roce 2008 a ve snaze o rychlejší snižování ztráty bude 
v následujícím roce předefinován strategický finanční plán.
Liberecká IS, a. s. převzala roli správce nad rozsáhlým projektem 
městské čipové karty, který se podařilo integrovat do projektu Krajské 
čipové karty OPUS CARD, zároveň poskytuje prostory kartového centra 
pro celý Liberecký kraj. Největším a bohužel vleklým problémem je 
implementace nové SW technologie správy daní a poplatků statutárního 
města Liberec.
Společnost se v následujícím období bude více zaměřovat na 
špičkovou bezpečnost a provozní spolehlivost informačních technologií 
a softwarových aplikací. Kvalita poskytovaných služeb a odbornost 
zaměstnanců by měla vyvrcholit v roce 2009 certifikací normy ISO 
90001-2007.

Trendy vývoje – výkony (mil. Kč)

Rok    2002  2003  2004  2005 2006 2007 2008

Výkony   0,2  11  18  26  43 48 51
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