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obChodní stRategIe  

do roku 2007 společnost vstoupila s cílem realizovat  tržby převážně vlastními silami, a to jak 
pro město liberec – především na základě smlouvy o správě a údržbě městského majetku, tak 
na základě dílčích smluv uzavřených po úspěchu ve výběrových řízeních, v nichž byla oslovena. 
významná část tržeb byla zajišťována v oblasti externích zakázek, ať již především jako přímý 
dodavatel ředitelství silnic a dálnic na komunikacích I. třídy, tak obcí v rámci libereckého kraje, 
nebo jako dodavatel velkých stavebních firem typu ssŽ, syner, Interma a další.

činnost obchodního úseku tsMl a.s. v roce 2007 zčásti přešla přímo na realizační střediska. 
obchodní úsek zejména se střediskem komunikací, zabezpečoval městskou a především externí 
zakázkovou činnost. lze konstatovat, že vlastní průběh obchodní činnosti celé společnosti v roce 
2007 při zajišťování a koordinaci zakázek byl úspěšný a podařilo se nejen udržet v předchozím 
období získané zákazníky, ať již tradiční obce na území okresů Jablonec nad nisou a liberec, 
ale i další nové zákazníky – obce hrádek nad nisou, nové Město pod smrkem, albrechtice v 
Jizerských horách a další. ve sdružení se společností ssŽ pokračovalo plnění významné veřejné 
obchodní  dodávky zimní a letní údržby komunikací I.třídy na území kraje pro ředitelství silnic 
a dálnic čR, které dále přešlo do dlouhodobých smluv se ssŽ, subdodavatelem zimní a letní 
údržby pro smluvního  partnera řsd - KsslK liberec.  

Mezi nejvýznamnější zákazníky tsMl a.s. mimo statutární město liberec v roce 2007 patřily ze-
jména ředitelství silnic a dálnic čR v  liberci, stavební  firmy syner, Interma, ssŽ. nejúspěšnějším 
produktem na trhu mimo území města liberce byla výstavba a opravy komunikací a chodníků, 
kde dominovaly zakázky pro řsd a jednotlivé obce. v roce 2007 se rovněž podařilo úspěšně 
rozšířit novou technologii recyklace asfaltových směsí za tepla, včetně postupného zvládnutí 
jejich pokládky finišerem, což rozšířilo možnosti úspěšných realizací zakázek zejména u obcí. 
Pořízení druhého finišeru, hutnicí a zejména dopravní techniky v oblasti velkých nákladních aut 
umožnilo rozšířit možnosti nabídky živičných prací ve větším objemu i kvalitě. v oblasti zimní 
údržby komunikací se podařilo stabilizovat a dále zvýšit podíl externích zakázek, zejména  pro 
firmy na průmyslové zóně jih. 

v roce 2008 je cílem úspěšně vykonávat správu a údržbu  komunikací, veřejné zeleně a drobných 
vodních toků ve vlastnictví statutárního města liberec podle uzavřené smlouvy. Cílem výkonu 
správy městského majetku, zejména v oblasti  komunikací  je zlepšovat stav svěřeného majetku 
s ohledem na zásahy třetích osob a snížit míru jeho poškozování těmito zásahy na minimum. 
Jedním z úspěšných nástrojů k dosažení tohoto cíle bylo pořízení lehké dynamické desky pro 
kontrolu hutnění zásypů po překopech, prováděných správci sítí. 

dalším cílem je udržení a upevnění pozic v oblasti obcí v rámci libereckého kraje, ale také spo-
lupráce s velkými stavebními firmami (ssŽ, syner, Interma, strabag ), a s řsd. v minulých dvou 
letech tsMl, a.s. dosáhly toho, že se v rámci těchto i dalších firem u některých produktů staly 
stabilním dodavatelem s uznávanou kvalitou poskytovaných služeb. 

do roku 2008 pokračuje společnost ve strategii poskytování komplexních služeb pro „vIP“ zákaz-
níky, jako je především město liberec, řsd, významné obce a rozhodující velké stavební firmy 
s nabídkou komplexních prací a služeb v plné šíři možností tsMl, a.s. Cílem je  udržení a rozšíření 
externích zakázek jak pro stálé  partnery (sčvK, severočeská plynárenská, jejich dodavatelé  
a další), tak i ostatní zákazníky mimo liberec.
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ZaMĚstnaneCKá PolItIKa sPolečnostI

POČTY ZAMĚSTNANCŮ - PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ STAV

Kategorie Skutečnost 200� Skutečnost 200� Plán 2008 
dělníci  113,7   122,8   124,5  
thZ  43,4     50,4   51,5  
Celkem  157,1   173,2   177,0  

nárůst počtu zaměstnanců v roce 2007 a to jak th profesí, tak i dělnických je způsoben 
především nárůstem zakázek na středisku údržby komunikací a veřejné zeleně při současném 
snížení využití subdodavatelských firem. 

MZDY

Celkový objem skutečně čerpaných mezd v tis. Kč

2006  2007  Index 07/06  Plán 2008  Index 08/07 
35 396  41 149  1,16   44 687   1,09  

Průměrná mzda v Kč

2006  2007  Index 07/06  Plán 2008  Index 08/07 
18 783  19 798  1,05   21 039   1,06  
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FLUKTUACE

Důvod     Počet ukončení   Procento z celkového 
     pracovního poměru   počtu zaměstnanců 
     200�  200�  200�  200� 
okamžité ukončení PP (§ 53)  2  1  1,27 %  0,58 % 
dohoda    21  22  13,37 %  12,70 % 
Zkušební doba    18  16  11,46 %  9,24 % 
výpověď daná zaměstnavatelem (§ 46)  0  0  0,00 %  0,00 % 
Ukončení PP ze strany zaměstnance (§ 51) 1  5  0,64 %  2,89 % 
ostatní (Md, PP doba určitá, úmrtí atd.) 27  26  17,19 %  15,01 % 
Celkem    �9  �0  43,92 %             40,42 % 

důvodem zvýšené fluktuace v roce 2007  je především přijímání pracovníků na dobu určitou 
a to jak na letní, tak i na zimní činnosti, kdy vzhledem k charakteru práce a objemu zakázek je 
potřeba rozdílných profesí zaměstnanců. dalším důvodem je častější obměna zaměstnanců 
provádějících nekvalifikovanou práci při ručním úklidu města.

9 

Počet ukončení pracovního 
poměru 

Procento z celkového počtu 
zaměstnancůDůvod 

2006 2007 2006 2007 
Okamžité 
ukončení PP 
(§55)

2 1 1,27% 0,58% 

Dohoda
21 22 13,37% 12,70% 

Zkušební doba 18 16 11,46% 9,24% 
Výpověď daná 
zaměstnavatel
em (§50, 
odst.1,2,4) 

0 0 0,00% 0,00% 

Ukončení PP 
ze strany 
zaměstnance 
(§50, odst.3) 

1 5 0,64% 2,89% 

Ostatní(MD,voj
na, PP doba 
určitá, úmrtí..)

27 26 17,19% 15,01% 

Celkem 69 70 43,92% 40,42% 

Fluktuace 2007
procento z celkového počtu zaměstnanců

Ostatní (PP doba určitá, 
úmrtí..)

Okamžité ukončení PP 
(§55)

Dohoda

Zkušební doba
Ukončení PP ze strany 

zaměstnance (§50) 
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InvestICe
v roce 2007 činila celková pořizovací částka u investic 27 922 tis. Kč. Pro porovnání v roce 2006 
bylo investováno 35 804 tis. Kč. Rok 2006 a částka cca 36 mil. Kč byla z pohledu dlouhodobých 
investičních zdrojů nadprůměrná.  

Celkový investiční záměr pro rok 2007 byl složen téměř výhradně z položek mechanizace, 
strojů, nástaveb na vozidla a dále byl pořízen informační systém. v roce 2007 bylo využíváno 
zejména možností financování z vlastních zdrojů. 

K nejvýznamnějším strojním investicím roku 2007 patřilo pořízení strojů pro údržbu a opravy 
komunikací. Jednalo se o speciální stroje – silniční frézu, finišer pro pokládku obalované 
směsi, vibrační válec a podvalník pro zajištění přepravy strojů. v roce 2007 bylo pokračováno 
v nastaveném směru obměny zdrojů stlačeného vzduchu – kompresorů. byly pořízeny tři 
kusy kompresorů, které slouží jako zdroj stlačeného vzduchu při bouracích a vrtacích pracích. 
tyto kompresory mají svojí konstrukcí podstatně nižší hlučnost a vyšší účinnost. Pro rozšíření 
činnosti stávajícího univerzálního nosiče nástaveb na podvozku Mercedes benz UnIMog 
U 500 byla zakoupena doplňující nástavba pro údržbu a seč příuliční zeleně. Zároveň byla 
pořízena zametací nástavba pro strojní úklid komunikací, zejména po zimním období. tato 
nástavba umožňuje metení komunikací, sběr odpadu, čištění dešťových vpustí a s využitím 
sací hadice i sběr nečistot mimo komunikace. Práce se sací hadicí  je využívána zejména při 
čištění středního dělicího pásu a nebo plochy  mezi chodníky a zelení. další významnou 
položkou je nákup pěti kusů vozidel KIa s vícemístnou kabinou a valníkovou nástavbou. tato 
vozidla jsou již v tsMl a.s. dlouhodobě využívána a osvědčila se v městském provozu jako 
ideální přepravní prostředek s možností připojení přívěsu, např. kompresoru. 

v roce 2007 byl v investičním záměru i nákup stroje pro údržbu zeleně. byl pořízen speciální 
nosič nářadí pro celoroční využití. Jednalo se o rakouský stroj značky aebi, jako náhrada za 
stroj Rasant. v letním období je využit jako sekačka při údržbě zeleně a v zimním období pro 
odstraňování sněhu a posyp chodníků. Z velké přepravní techniky byly pořízeny dva kusy 
mírně ojetých vozidel Iveco s celkovou hmotností nad 18 tun, která slouží jako sklápěcí vozidla. 
Jejich využití je zejména při frézování komunikací silniční frézou k odvozu použitého materiálu. 
Pro tuto činnost si tsMl a.s. vždy najímala dopravní prostředky. tato vozidla slouží zároveň 
jako tažná vozidla při přepravě přívěsů s vibračními válci nebo finišery pro pokládku obalované 
směsi. Zároveň zajišťují dovoz obalované směsi pro finišery.  další součástí přepravní techniky 
bylo pořízení dvou kusů starších vozidel Iveco nižší střední kategorie, tj. s nosností do 5 tun. 
tato vozidla jsou využita pro přepravu materiálů jako náhrada za dosluhující vozidla avia. 
Z nástavbové techniky byly v plánu dvě položky a to cisternová nástavba na vozidlo Multicar, 
která slouží k zalévání zeleně a dovozu vody a jako druhá nástavba byla pořízena čelní sněhová 
radlice pro vozidlo Mercedes benz. samostatnou položkou  je investice do výměny výdejního 
stojanu PhM. v tsMl a.s. byl využíván „klíčkový systém“, který byl velmi poruchový. v roce 2007 
byl pořízen výdejní stojan se čtečkou bezdotykových karet a  sW pro evidenci vydaného pa-
liva. Pořízením výdejního stojanu a sW byla zajištěna spolehlivost a přesná evidence vydaného 
paliva. systémem je dána kontrola odebraného množství a do jakého stroje bylo tankováno. 
Zároveň je známa i konkrétní osoba, která palivo natankovala. Pro zajištění a zvýšení kontrolní 
činnosti správy komunikací města liberce byla pořízena „dynamická deska“. toto zařízení vy-
hodnocuje míru zhutnění podkladů vozovky před pokládkou finální povrchové vrstvy. 

samostatnou položkou je pořízení sW pro informační systém společnosti, celková částka  činní 
2 100 tis. Kč. stavební investice v roce 2007 činily pouze 300 tis. Kč.

Z uvedeného vyplývá, že společnost investovala zejména do strojních investic pro obnovu 
nebo rozšíření realizačních zdrojů.


