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Příloha k účetní závěrce 
společnosti  TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LIBERCE a.s. 

k 31. 12. 2007 

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, 
kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností 
účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má 
účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno 
jinak. Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2007 a končící dnem 31. prosince 
2007.
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Obecné údaje 

1. Popis účetní jednotky  

Název účetní jednotky: Technické služby města Liberce a. s. 
    Liberec  8, Erbenova 376 

Identifikační číslo:  25007017 

Právní forma:  akciová společnost 

Datum vzniku:  1. ledna 1997 

Společnost je zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, 
vložka 877. 

Předmět podnikání:  
- Provozování veřejného osvětlení a dopravní signalizace na 

území města Liberce
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 
- Provádění staveb včetně jejich změn a odstraňování 
- Montáž, opravy a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení  
- Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
- Projektování, zhotovování a opravy dopravně – 

bezpečnostních zařízení 
- Zámečnictví 
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
- Projektování elektrických zařízení 
- Úklid, čištění a umytí  zpevněných ploch komunikací 
- Ubytovací služby 
- Reklamní činnost 
- Podnikání v oblasti nakládání s odpady 
- Provozování parkovacích ploch 
- Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace chemickými 

látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce 
toxické nebo toxické, s výjimkou odborných činností na úseku 
rostlinolékařské péče 

- Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 
- Opravy silničních vozidel 
- Silniční motorová vozidla doprava nákladní 
- Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy 

proti škodlivých organismům přípravky na ochranu rostlin 
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví 

Akcionář:   100% vlastník akcií-  Město Liberec se sídlem 
        Nám. Dr. E. Beneše 1 
        Liberec 1 

Statutární orgán:  představenstvo 

-
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Předseda představenstva: Ing. Pavel Bernát 

Členové představenstva: Ing.  Ondřej Červinka 
Milan Šír 
Ing. Jiří Veselka 

    Radim Zika 

Dozorčí rada – členové: Ing. Jaroslav Morávek 
    MUDr. Vladimír Šámal 
    Ladislav Šimerda 
        
Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku:  

- snížení základního kapitálu 
- změny členů představenstva a dozorčí rady  

Organizační struktura účetní jednotky a její  zásadní změny v uplynulém účetním 
období: 

V účetním období nedošlo k zásadním změnám v organizační struktuře společnosti.
Proces řízení společnosti probíhá ve třech úrovních: 

   -    představenstvo společnosti 
- výkonný ředitel 
- manažeři úseků, vedoucí středisek  

viz příloha č.1.

Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: 

Funkce Původní člen Nový člen Datum změny 
Předseda 
představenstva 

Ing. Libor Slabý  1.2.2007 

Předseda 
představenstva 

 Ing. Pavel Bernát 28.2.2007 

Člen představenstva  Ing. Pavel Bernát 1.2.2007 
Člen představenstva Mgr. Alois Čvančara Milan Šír 1.2.2007 
Předseda dozorčí rady Ing. Pavel Bernát  1.2.2007 
Člen dozorčí rady  Ing. Jaroslav Morávek 1.2.2007 
Předseda dozorčí rady  Ing. Jaroslav Morávek 28.3.2007 
Člen dozorčí rady Zdeněk Kovář MUDr. Vladimír Šámal 1.2.2007 


