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Vážení akcionáři, obchodní partneři, kolegové, občané, čtenáři,

je za námi obchodní rok 2008, který z hlediska strategických změn ve společnosti nebyl rokem 
tak významným jako v minulých letech, kdy jsme převzali správy komunikací a veřejné zeleně 
a naopak zase přestali zajišťovat správu a údržbu veřejného osvětlení a světelné signalizace. 
Nicméně se podařilo úspěšně ukončit první etapu implementace nového informačního systému 
a zejména udržet, popřípadě získat nové zakázky téměř ve všech produktech, které společnost 
poskytuje.

Společnost Technické služby města Liberce a.s. především zajišťovala úkoly v činnostech, které 
jsou z legislativního pohledu plněním závazku veřejné služby, konkrétně se jedná o letní čištění 
a zimní údržbu komunikací, správu a údržbu veřejné zeleně, správu a běžnou údržbu komunikací 
a chodníků, dopravního značení a správu městského parkovacího systému.
 
Teritoriální působností naší akciové společnosti je především správní obvod města Liberce. V tomto 
roce prováděla například zakázku Revitalizace panelového sídliště Rochlice, přičemž pokračování 
této zakázky bude probíhat i v roce 2009. Rovněž jsme realizovali obdobnou zakázku v Hrádku 
nad Nisou, podíleli jsme se na zajišťování zimní a letní údržby komunikací ve správě Ředitelství 
silnic a dálnic a mnoha dalších zakázek.

V roce 2008 pokračovala investiční činnost, která byla zaměřena zejména do oblasti obnovy 
mechanizace. Hlavní důraz byl kladen na zvýšení spolehlivosti a ekonomické efektivity při plnění 
smluvních podmínek pro své zákazníky.

Společnost má dlouhodobě zavedeny a udržovány certifi káty systému kvalitu ISO 9001:2001, 
environmentálního managemetu ISO 14001 a získání systému managamentu bezpečnosti 
zdraví  při práci OHSAS 18001:1999 v minulém roce svědčí o kvalitě a řízení poskytovaných služeb 
s ohledem na životní prostředí a bezpečnost práce.

 
Jsem rád, že mohu jako v minulých letech stále trvat na tom, že společnost – její management 
a zaměstnanci jsou schopni splnit cíle, které jsou a budou před ně kladeny. 

         Ing. Pavel Bernát
        Předseda představenstva



Obchodní jméno:                  technické služby města liberce a.s.

Sídlo společnosti:            erbenova 376, 460 08  liberec 8

IČO:                                  250 07 017

Právní forma:                    akciová společnost
                                         
Rok a způsob vzniku:   společnost byla založena 17. 6. 1996 usnesením   
     zastupitelstva města liberce č. 38/96.  společnost   
     vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného 
     u Krajského soudu v Ústí nad labem dne 1. 1. 1997. 
     Jediným zakladatelem společnosti je město liberec, které  
     je také100% akcionářem společnosti.  

Struktura základního jmění:  Základní jmění bylo v plné výši vytvořeno nepeněžitým  
     vkladem města liberec. hodnota základního jmění činí 
     126 835 500  Kč a byla v plné výši splacena při založení   
     společnosti.

Akcie:     Základní kapitál společnosti je rozdělen na 165 akcií na  
     majitele v nominální hodnotě 768 700 Kč za jeden kus.   
     akcie nejsou veřejně obchodovatelné.
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Představenstvo

Předseda představenstva:  Ing. Pavel bernát

člen představenstva:                Milan Šír

člen představenstva:                 Ing. ondřej červinka

člen představenstva:                 Ing. Jiří veselka

člen představenstva:                 Radim Zika

      

doZoRčí Rada

Předseda dozorčí rady:   Ing. Jaroslav Morávek

člen dozorčí rady:   MUdr. vladimír Šámal

člen dozorčí rady:   ladislav Šimerda


