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1. ÚVODNÍ SLOVO VÝRO NÍ ZPRÁVY 
 
 
Vážení akcioná i, vážení obchodní p átelé, vážení spolupracovníci, 
 
dovolte nám, stejn  jako v minulých letech, vyhodnotit uplynulé období a p edložit Vám 
výro ní zprávu akciové spole nosti Dopravní podnik m sta Liberce za rok 2009. 
 
Události, které tento rok, rok 2009, provázely, m ly zásadní význam pro chod naší spole nosti. 
Celosv tová finan ní krize, konání MS 2009 v Liberci, za len ní spole nosti do Integrovaného 
dopravního systému Libereckého kraje a v neposlední ad  i p evzetí dopravní obslužnosti na 
Jablonecku jsou jen ukázkou toho, že naše spole nost stála a ješt  stojí p ed adou velkých 
zm n, které jsou však sou asn  i velkou výzvou pro celý Dopravní podnik a jeho zam stnance. 
 
MS 2009 bylo pro Dopravní podnik možností ukázat, že je schopen zajistit dopravu i p i velké 
akci nadregionálního významu. Myslím, že jsme nejen ú astníky, ale p edevším obyvatele 
Liberce p esv d ili o svých schopnostech. Bohužel negativem této akce zatím z stává 
neuhrazená pohledávka za ást našich služeb ve výši 20,8 mil. K , ímž se Dopravní podnik 
za adil mezi nejv tší v itele organiza ního výboru.  
 
Dalším významným mezníkem bylo kv tnové zahájení Integrované dopravy v Libereckém 
kraji. P es po áte ní problémy (instalace odbavovacího systému, nové tarifní podmínky, 
inicializace karet Opuscard atd.) lze již nyní konstatovat, že Integrovaná doprava je i díky 
Dopravnímu podniku nedílnou sou ástí dopravní obslužnosti Libereckého kraje. Pozitivem v 
realizaci tohoto projektu bylo erpání dota ních zdroj  na po ízení odbavovacího systému ve 
výši 50% oprávn ných náklad , tzn. v kone ném pln ní hodnotu 12,554 mil. K . 
 
Jako vyvrcholení strategických zám r  v oblasti rozvoje našeho hlavního p edm tu podnikání 
bylo p evzetí dopravní obslužnosti v rámci MHD v Jablonci nad Nisou. Zárove  se poda ilo 
v souladu s legislativou Evropské unie podepsat 10-ti leté smlouvy s m sty Liberec i Jablonec 
nad Nisou na závazek ve ejné služby v oblasti zajišt ní MHD. Tento dlouhodobý vztah umožní 
Dopravnímu podniku lépe rozložit své aktivity a lépe využít potenciál nejen dopravní techniky 
a technického zázemí, ale i svých lidských zdroj . 
 
Oprávn n  tedy oce ujeme všechny zam stnance, vedení a orgány spole nosti, zastupitele 
m sta, že se nám všem povedlo p es všechny výše uvedené zm ny a p ekážky naplnit a udržet 
hlavní cíl p edm tu podnikání - poskytování služby ve ve ejném zájmu na úseku m stské 
hromadné dopravy osob a napln ní p epravních pot eb zadavatel , kterými jsou Statutární 
m sto Liberec, Liberecký kraj, M sto Jablonec nad Nisou a Dopravní sdružení obcí 
Jablonecka. Veškerá opat ení v etn  nepopulárního úsporného programu vedla k jedinému 
zám ru – zajistit kvalitu poskytovaných služeb a udržet stejný po et cestujících v MHD. 
D kazem úsp šného postupu je zachování objemu p epravených osob na stejné úrovni jako 
v roce 2008, pro p ipomenutí uvádíme, že mezi roky 2007 a 2008 byl pokles cestujících 1,5 
mil. osob.  
 
Z hlediska vozového parku došlo v roce 2009 k dalšímu posunu v oblasti obnovy dopravních 
prost edk  a to p ímo i ve vztahu k životnímu prost edí – byly zakoupeny další 3 autobusy 
s technologií CNG (op t s využitím dota ních program  – tentokráte ve výši 5,436 mil. K ). To 
znamená, že v našem vozovém parku je 17 autobus  na plynový pohon. Nákup nových 
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autobus  zárove  umožnil vy azení n kolika starších vozidel, což se samoz ejm  promítá do 
zvýšení kvality poskytovaných služeb, ale sou asn  to vede k v tší optimalizaci náklad  na 
provoz a údržbu. Ve vozovém parku tramvají se poda ilo udržet trend vým ny elektrovýzbrojí 
u ty  tramvají a tak p isp t ke snížení spot eby trak ní energie, z d vodu úsporného programu 
se nepoda ilo provést žádnou plánovanou kompletní modernizaci tramvaje. 
 
Oproti tomu se naopak poda ilo pokra ovat v pln ní významného úkolu, který na sebe naše 
spole nost v roce 2007 p evzala z pov ení majitele - Statutárního m sta Liberec - a kterým je 
p íprava a realizace nové tramvajové trat  do Rochlice, nejv tšího sídlišt  ve m st . Po úsp šné 
0.etap  byly realizovány další úseky – etapa .1: Rekonstrukce TT Fügnerova-Mlýnská a etapa 
.2: Modernizace TT v úseku Mlýnská-Klicperova. Významným mezníkem bylo op t schválení 

dota ních prost edk , tentokráte ve výši 80,469 mil. K  z fond  EU. Úsp šnost dosavadního 
pr b hu je p íslibem pokra ování projektu i v roce 2010, samoz ejm  též v etn  dalšího 
erpání finan ních prost edk  z fond  EU. 

 
V rámci za len ní se spole nosti více do tržního prost edí a v souladu s efektivn jším využitím 
vlastních zdroj  (zam stnanci, dopravní prost edky, prostory atd.) rozší il Dopravní podnik 
svoji innost o další aktivity - zájezdovou innost a o ve ejností velmi uznávanou dopravní 
obslužnost na lince Liberec – Praha a zp t. P es po áte ní rozjezdové potíže lze konstatovat, že 
si linka do Prahy v 2. pololetí roku 2009 získala významné procento cestující ve ejnosti. Díky 
perfektním službám a elektronické podpo e v oblasti rezervace a nákupu jízdenek je 
p edpoklad, že okruh svých spokojených zákazník  v roce 2010 ješt  rozší í. 
 
V oblasti informa ních technologií byl rok 2009 rokem implementace informa ního systému 
QI. Ekonomická ást se rozší ila o moduly Sklady a Majetek, v 2.polovin  roku prob hla 
implementace modulu Mzdy. Cílem roku 2010 je implementovat modul Personalistika a 
p ipravit implementaci projekt  Controlling a Údržba.  
 
V oblasti ízení byly v roce 2009 jako prvotní stavební kámen vytý eny strategické cíle 
spole nosti. V souladu s nimi byly provedeny zm ny v organiza ní struktu e a spole nost 
zahájila cestu tzv. procesního ízení, jehož nedílnou sou ástí je rozvoj lidských zdroj  a ú inná 
informa ní podpora s využitím moderních informa ních technologií a systém . 
 
Ekonomický vývoj v hodnoceném ú etním období roku 2009 probíhal p es výše uvedené díl í 
problémy celkem uspokojiv . Spole nosti se z vytvá ených a získaných zdroj  da í splácet i 
závazky a úv ry vzniklé v minulých letech z titulu masivní stavební innosti, rekonstrukce 
celého areálu vozovny tramvají a dopl kovou hospodá skou inností vylepšit celkové výsledky 
tak, že m že naplnit, resp. vytvá et jak povinné, tak pro sociální oblast nutné fondy.  
S pohledu na ukazatele majetkového vývoje lze rovn ž konstatovat, že spole nost je pracovn  i 
ekonomicky stabilizována v i státním institucím i obchodním partner m.   
 
Vedení spole nosti, která Výro ní zprávu p edkládá, d kuje všem zam stnanc m za práci, 
zejména pak v kritických situacích, p edstavenstvu a dozor í rad  za vst ícnost a za vytvá ení 
dobrých podmínek pro naši práci, obchodním partner m za solidní jednání a cestující ve ejnosti 
za pochopení a d v ru.  
 
 
    
 Ing. Ji í Veselka      Ing. Ji í Kittner   
          editel spole nosti          p edseda p edstavenstva 
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2. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  SPOLE NOSTI 
 
2.1. ZÁKLADNÍ  IDENTIFIKA NÍ  ÚDAJE 
 
 Obchodní jméno:      Dopravní podnik m sta Liberce, a.s. 
      (dále také „DPML“ nebo „spole nost“ ) 
 
Sídlo spole nosti:           Mrštíkova 3,  461 71  Liberec 3 
 
 I :                                 473 11 975,  DI : CZ473 11 975 
 
 Právní forma:               akciová spole nost 
 
Spole nost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 372, 
ze dne 1. 4. 2003. 
 
P edm t innosti:    - provád ní staveb, jejich zm n a odstra ování 
     - opravy silni ních vozidel 
     - silni ní motorová doprava osobní 
     - provozování dráhy a drážní dopravy 
     - provozování autoškoly 

- výroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách 1 až 3 
živnostenského zákona 

 
Hlavní  akcioná :  hlavním a jediným akcioná em spole nosti bylo k rozvahovému dni 
Statutární m sto Liberec, které vlastnilo 100 % emitovaných akcií. 
V roce 2009 probíhaly p ípravy pro vstup menšinového akcioná e M sta Jablonec do 
spole nosti, p i emž bylo v ervnu 2009 do obchodního rejst íku zapsáno rozhodnutí o zvýšení 
základního kapitálu o 18 900 tis. K  upsáním kmenových akcií na jméno, upsání m lo být 
provedeno nepen žitým vkladem pozemk . P i realizaci zám ru však bylo zjišt no, že došlo k 
zapsání v tšího po tu vkládaných pozemk , než odpovídá usnesení Zastupitelstva m sta 
Jablonce n/N . 463/2008. Proto bylo v ervenci 2009 zapsáno nové rozhodnutí jediného 
akcioná e o zvýšení základního kapitálu o 3 000 tis. K  upsáním kmenových akcií na jméno 
p edem ur eným zájemcem – M stem Jablonec n/N, upsání bude provedeno nepen žitým 
vkladem pozemk .  
K datu zpracování výro ní zprávy již bylo zvýšení základního kapitálu realizováno - základní 
kapitál spole nosti byl ke dni 29.1.2010 zvýšen upsáním nových akcií v po tu 3 ks kmenových 
akcií na M sto Jablonec n/N v listinné podob  o jmenovité hodnot  jedné akcie 1 000 tis. K  a 
hodnota základního kapitálu tak iní 785 700 000 K . Ke stejnému dni byla z obchodního 
rejst íku vymazána ob  výše uvedená rozhodnutí jediného akcioná e o zvýšení základního 
kapitálu. Vklad pozemk  ješt  nebyl ke dni zpracování této zprávy kv li formální chyb  
dokon en.  
 
Funkci valné hromady akciové spole nosti v roce 2009 vykonávala v souladu se stanovami 
spole nosti Rada Statutárního m sta Liberce.  
 
Spole nost ídilo a statutárním orgánem spole nosti bylo p edstavenstvo. Kontrolním orgánem 
spole nosti  pak byla  valnou hromadou jmenovaná dozor í rada. V srpnu 2009 byl 
v souvislosti s p ipravovaným vstupem M sta Jablonce do spole nosti po et len  orgán  
spole nosti rozší en o dva leny p edstavenstva a dva leny dozor í rady. 
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B žné ízení spole nosti vykonává p edstavenstvu p ímo odpov dný editel spole nosti, 
kterému jsou dále p ímo odpov dni jednotliví odborní editelé, vedoucí útvaru právního a 
kontrolního a útvaru zam stnaneckého. Nižší pod ízenosti a struktura – viz organiza ní schéma 
spole nosti, které je sou ástí p iložené ú etní záv rky. 
 
DPML nemá jiné organiza ní složky  na území eské republiky ani v zahrani í. 
DPML nemá aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. 
DPML nemá samostatné aktivity v oblasti ochrany životního prost edí. Postupnou obm nou a 
modernizací dopravních prost edk  však p ispívá k snižování zát že životního prost edí 
zp sobené provozováním m stské hromadné dopravy. 
 
2.2. ORGANIZA NÍ  SCHÉMA  (STRUKTURA)  SPOLE NOSTI K 31.12.2009 
 
Schéma organiza ní struktury DPML je uvedeno v p íloze k ú etní záv rce, která je sou ástí 
této výro ní zprávy. 
 
2.3. SLOŽENÍ  ORGÁN   SPOLE NOSTI 
 
A) Složení orgán  spole nosti k rozvahovému dni 31.12.2009: 
 
P edstavenstvo spole nosti: 
 P edseda:   Ing. Ji í Kittner 
 Místop edseda:  MUDr. Ji í Richter 
 lenové:   Ing. Josef Ebert 
     Bohumil Kašpar 

  Hana Konšelová 
     Ing. Petr Olyšar 

  Monika Martišová (od 1.4.2009) 
  Ing. Otakar Kypta (od 1.8.2009 
  Bc. Jana Hamplová (od 1.8.2009) 
  JUDr. Eva Trsová (1.1.-1.4.2009)  

 
Dozor í rada spole nosti: 
 P edseda:    PhDr. David Václavík, PhD 
 lenové:   Václav Brandýský 
     Martina Michalová 
     Ing. František Pešek (od 1.8.2009) 
     Miroslav Pelta (od 1.8.2009) 
 
Mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení ro ní ú etní záv rky, resp. sepsání této zprávy, došlo 
k datu 26.2.2010 k dopln ní dozor í rady o dalšího lena p. Miloslava Kinazse.  
 
Management spole nosti (k 31.12.2009): 
  editel spole nosti: Ing. Ji í Veselka Tel. DpmL: 485 344 133 
Ekonomický editel: Ing. Ján Gavlák Tel. DpmL: 485 344 118 
Technický editel: Ing. Martin ulík Tel. DpmL: 485 344 109 
Provozní editel: Ludvík Lavi ka Tel. DpmL: 485 344 136 
Obchodní editel: Martin Oumrt Tel. DpmL: 485 344 141 
Ved. útvaru práv. a kontr.: Dagmar Ebertová Tel. DpmL: 485 344 132 
Ved. útvaru zam stnaneckého: Jana Jaklová Tel. DpmL: 485 344 137 
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3. VÝSLEDKY HOSPODA ENÍ ZA ROK 2009 
 
Hlavní inností Dopravního podniku m sta Liberce, a.s. bylo provozování m stské hromadné 
dopravy v etn  souvisejících inností (údržba a opravy vlastních dopravních prost edk , 
zhodnocení majetku vlastními silami apod.). 
Krom  hlavní innosti provádí DPML další hospodá ské innosti, nap . provoz erpací stanice, 
prodej upomínkových p edm t , zajišt ní komer ní dopravy a reklamní innost, autobusová 
doprava na lince Liberec - Praha. 
 
Struktura výnos  spole nosti (v tis. K ) 
 

rok 2009 tis. K % celk.výnos
Výnosy celkem 488 716 100,00%

Výnosy z b žné innosti 488 670 99,99%
 Tržby z prodeje vlast. výrobk  a služeb 218 876 44,79%

 - Tržby z MHD 182 593 37,36%
 - Ostatní služby (reklama, komer ní doprava...) 36 283 7,42%

Tržby z prodeje zboží, majetku a materiálu 8 895 1,82%
Aktivace DHM 5 875 1,20%
Ostatní provozní výnosy 255 024 52,18%

 - Provozní dotace na úhradu ztráty z MHD 249 559 51,06%
 - Ostatní a jiné provozní výnosy 5 465 1,12%

Finan ní výnosy 46 0,01%
 Mimo ádné výnosy 0 0,00%  

 
Struktura náklad  spole nosti (v tis. K ) 
 

rok 2009 tis. K % celk.náklad
Náklady celkem 487 232 100,00%

Materiál 88 650 18,19%
z toho PHM pro MHD 45 482 9,33%

Energie 28 538 5,86%
z toho trak ní el. energie MHD 18 202 3,74%

Služby 49 186 10,09%
Osobní náklady 189 098 38,81%
Odpisy a opravné položky k DHM 79 361 16,29%

z toho dopravní prost edky MHD 36 435 7,48%
Náklady na prodané zboží, majetek a materiál 8 419 1,73%
Ostatní náklady z b žné innosti 43 562 8,94%

z toho nakupované dopravní výkony 505 0,10%
Odložená da  z p íjm  z b žné innosti 418 0,09%
 Mimo ádné náklady 0 0,00%  

Výsledek hospoda ení spole nosti po zdan ní (v tis. K ) 
rok 2009 rok 2008

Výsledek hospoda ení 1 484 1 341  
 
Výsledkem hospoda ení p ed zdan ním byl zisk ve výši 1 902 tis. K . Byla vypo tena nová  
výše odloženého da ového závazku, který byl p epo ítán sazbou dan  z p íjm  platnou pro rok 
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2010 a byl snížen nevyužitý reinvesti ní odpo et o položky, které byly již vy azeny z evidence 
majetku spole nosti.  
 
Vzhledem k tomu, že spole nost obdržela od objednatel  ve ejné služby cenové vyrovnání, 
které nedosáhlo výše prokazatelných náklad , ani neumožnilo vytvo it p im ený zisk 
k obnov  dopravních prost edk , bylo kladného hospodá ského výsledku dosaženo 
podnikatelskými aktivitami, hlavn  reklamní a obchodní inností. Podnikatelské innosti 
p isp ly k úhrad  ásti režijních náklad  m stské hromadné dopravy a umožnily dosažení zisku 
pot ebného k dopln ní sociálního fondu spole nosti. 
 
 
4. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ INNOSTI V ROCE 2009 
 
4.1.  M STSKÁ  HROMADNÁ  DOPRAVA 
 
M stská hromadná doprava byla provád na na základ  smluv o závazku ve ejné služby se 
Statutárním m stem Liberec, M stem Jablonec nad Nisou a Libereckým krajem. Ú innost 
smlouvy s novým objednatelem (Dopravní sdružení obcí Jablonecka) je až od 1.1.2010. 
Nejvýznamn jším dokumentem je Smlouva o zabezpe ení dopravní obslužnosti území m sta a 
z ní plynoucího závazku úhrady prokazatelné ztráty z poskytování služby ve ve ejném zájmu, 
kterou má DPML uzav enu se Statutárním m stem Liberec. Smlouva pokrývá zajišt ní m stské 
hromadné dopravy na území m sta Liberce autobusy i tramvajemi a byla uzav ena na období 
10 let. 
Smlouvou o závazku ve ejné služby v drážní doprav  uzav enou s M stem Jablonec n/N je 
zajišt no provozování tramvajové linky . 11 Liberec – Jablonec na území m sta Jablonce. 
Také tato smlouva byla uzav ena na období 10 let. 
Smlouvou o závazku ve ejné služby v drážní doprav  uzav enou s Libereckým krajem je 
zajišt no provozování tramvajové linky . 11 mimo území m st Liberce a Jablonce. 
Smlouvou o závazku ve ejné služby ve ve ejné linkové osobní doprav  uzav enou 
s Libereckým krajem je zajišt no provozování autobusových linek MHD i mimo území m sta 
Liberce do Stráže nad Nisou, Šimonovic a Kryštofova Údolí. 
 
4.1.1. Základní údaje 
Údaje o MHD k datu 31.12.2009: Pr m rný p epo t. po et zam st.2009:

Provoz

Po et 
linek 
MHD

Délka 
linek 

MHD   km

Po et 
vozidel 

MHD      ks

Pr m rný 
p epo tený 

po et 
zam stnanc

z toho      
idi i 

autobus
idi i 

tramvají
BUS 36 322 109 251 200  ---

TRAM 4 34 67 156  --- 67
ostatní  ---  ---  --- 109 0 0

CELKEM 40 356 176 516 200 67  
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4.1.2. Dopravní  výkony  MHD bez komer ních linek 
 
B. 1.  PROVOZNÍ  ÚDAJE v len ní dle trakcí (dle jízdních ád ) 
 

Provoz (tis.VzKm)  
2009

(tis.VzKm)  
2008

index 
2009/08

(tis. MstKm)  
2009

(tis. MstKm)  
2008

index 
2009/08

BUS 4 426 4 585 0,97 422 384 362 973 1,16
TRAM 2 463 2 398 1,03 266 765 262 666 1,02
Celkem 6 889 6 983 0,99 689 149 625 639 1,10  

 
B. 2.  P EPRAVENÉ  OSOBY 

       (v tisících osob) 
Trakce / rok 2009 2008 index 2009/08

BUS 19 692 18 311 1,08
TRAM 9 702 11 015 0,88

CELKEM 29 394 29 326 1,00  
 
Celkový po et p epravených osob je zjiš ován výpo tem dle metodiky ministerstva dopravy 

R z údaj  o prodeji jízdného. U skupiny senior  nad 70 let, kte í jezdí zadarmo, je provád n 
kvalifikovaný odhad dle zkušeností z let, kdy tato skupina jízdné platila. Odhad po tu 
p epravených osob v dob  bezplatné p epravy p i MS2009 byl stanoven na základ  odhadu 
propadu tržeb v tomto období. 
Rozd lení tržeb z jízdného a tím také po tu p epravených osob mezi ob  trakce je provedeno 
v pom ru ujetých místokilometr , tj. realizované p epravní kapacity. Rozd lení mezi trakcemi 
ovlivnila i výluka na tramvajové trati v dob  provád ných stavebních prací. 
 
4.1.3. Dopravní  prost edky MHD 
 
a) AUTOBUSY pro MHD a komer ní linky m stské dopravy 
 
Po et autobus  podle typu (stav k 31.12.2009): 
 

Typ autobusu 2009 2008
Karosa B 731 2 6
Karosa B 732 24 26
Karosa B 931 1 1
Karosa B 932 2 2
Karosa B 961 2 2

Karosa IRIS BUS - CITY BUS 30 30
SOR BN 12 27 27

SOR BN 12 G 1 1
SOR B 9,5 4 4

Tedom 123 G 5 5
Tedom K23 G 7 7
Tedom C12 G 3 0

leasing Tedom 123 G 1 1
celkem 109 112  
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V roce 2009 byly po ízeny 3 ks autobus  pro MHD na pohon zemním plynem. Na tyto 
autobusy spole nost obdržela dotaci od MD R v celkové výši 5 436 tis. K .  Naopak 6 ks 
autobus  bylo z majetku spole nosti vy azeno. 
 
 
b) TRAMVAJE 
 
Po et tramvají podle typu (stav k 31.12.2009): 
 

Typ tramvaje 2009 2008
T2R 2 2
T3 5 5

T3M 18 18
T3m 17 17
RT6S 1 1

T3R.PV 12 12
T3R.PLF 12 12

CELKEM 67 67  
 
Nákup nových tramvají nebyl v roce 2009 proveden. Obnova tramvají je ešena formou 
postupné modernizace stávajících tramvají. 
U ty  tramvají byla provedena vým na elektrovýzbroje. U dalších 4 voz  prob hla áste ná 
modernizace v hodnot  2 473 tis.K . 
Bohužel se nepoda ilo v roce 2009 provést žádnou plánovanou kompletní modernizaci 
tramvaje. 
Na rozdíl od roku 2008 se nepoda ilo zajistit žádné dota ní zdroje pro oblast modernizace 
TRAM. 
 
 
4.2. PODNIKATELSKÉ AKTIVITY V ROCE 2009  
 
4.2.1. Komer ní m stská doprava 
 
Krom  m stské hromadné dopravy provozované v rámci ve ejné služby provozovala 
spole nost v roce 2009 také dv  komer ní linky, jejichž objednateli byla dv  nákupní centra. 
V pr b hu roku došlo z podn tu další investi ní výstavby v Liberci k rozší ení objednatel  o 
další obchodní centrum. Dopravní obslužnost k dalšímu obchodnímu centru byla zajišt na 
optimalizací jedné z komer ních linek. 
Vedle této innosti pokra ovala i v roce 2009 spolupráce s dalšími p evážn  výrobními 
podniky a byly uzavírány smlouvy na dopravu jejich zam stnanc  na pracovišt  a to  
v návaznosti na linky ve ejné MHD 
Celkem bylo v roce 2009 v rámci komer ní m stské dopravy ujeto cca 321 tis. vzkm, což 
p edstavuje 190% lo ského výkonu. Tržby z této innosti inily 10 399 tis. K . 
 
 
4.2.2. Reklamní innost 
 
Reklama na a v dopravních prost edcích je považována za další významnou hospodá skou 
innost provozovanou s cílem vytvo it hospodá ský výsledek k dopln ní sociálního fondu a 
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k snížení ztráty z provozování MHD. ást tržeb z reklamy byla v roce 2009 využita 
k vyrovnání ztráty z MHD.  
Bohužel, tato oblast aktivit DpmL byla v roce 2009 nejvíce poznamenána hospodá skou krizí. 
Tržby z reklamní innosti inily v roce 2009 celkem 9 975 tis. K  což je pokles o celých 10% 
oproti roku 2008. 
 
4.2.3. Obchodní innost 
 
Hlavní objem realizovaných obchod  byl uskute n n p i prodeji motorové nafty na erpací 
stanici v areálu garáží. Vzhledem k limitovaným možnostem p ístupu k výdejnímu místu je 
prodej nafty zajišt n jen pro smluvní partnery. Tržby z prodeje nafty inily v roce 2009 celkem 
8 135 tis. K , což iní cca 50% objemu roku 2008. Pokles byl zp soben zastavením prodeje 
významnému, ale nesolventnímu odb rateli. Tržby z prodeje náhradních díl , olej , 
nadbyte ných zásob apod. inily 673,2 tis. K . 
 
4.2.4. Autoškola 
 
V roce 2009 napl ovala Autoškola úlohu, pro kterou byla v roce 2008 založena - zajiš ování 
ov ování profesní zp sobilosti idi  hromadné dopravy jak pro vlastní pot eby, tak i pro jiné 
odb ratele.  Sou asn  toto st edisko nabízí výuku k získání idi ského oprávn ní pro ve ejnost.  
 
Vlastní tržby st ediska inily 860,5 tis. K . innost pro interní pot eby spole nosti pak byla 
ohodnocena formou vnitrovýkonu na dalších 831,1 tis. K . 
 
 
4.2.5. Linková doprava, zájezdová innost 
 
Od b ezna roku 2009 rozší il Dopravní podnik svou innost o další aktivity. Know-how, 
vozový park, technické zázemí bylo výrazným impulzem k zahájení dalších dopravních aktivit 
– zájezdové innosti a linkové dopravy na trase Liberec – Praha a zp t. Ob  aktivity se 
samoz ejm  v po áte ním období potýkaly s b žnými problémy – po áte ní investice do 
techniky (zahrani ní autobusy), licence a zázemí pro cestující, pov domí zákazníka atd., ale již 
v pr b hu 2-3 m síc  si Dopravní podnik získal pov domí cestující ve ejnosti. Zájezdy i linka 
do Prahy výrazn  p isp ly k propagaci DPML a její hospoda ení bylo vyrovnané, samoz ejm  
s tím, že návratnost po áte ních investic je rozložena na n kolik období. Jako úsp šné lze proto 
prohlásit následující ukazatele: na lince do Prahy bylo ujeto p es 600 tis. km a po et cestujících 
p esáhl 160 tis. osob a na zájezdech bylo odjeto necelých 90 tis. km. 
Ostatní innosti – mytí vozidel, drobné opravy, prodej upomínkových p edm t  apod. nem ly 
na hospoda ení spole nosti v roce 2009 zásadní vliv. 
 
 
4.3. INVESTI NÍ  INNOST  V ROCE 2009 
 
4.3.1. P ehled investi ních výdaj  a zdroj  roku 2009 
 
Podrobný p ehled všech investi ních výdaj , tvorby zdroj  a financování jednotlivých akcí je 
tabulkovou formou uveden v následující tabulce.  
Z tabulky je z ejmé, že spole nost v roce 2009 uskute nila masivní investice do rekonstrukce 
tramvajových tratí, využila totiž mimo ádné p íležitosti – možnosti erpat dotace z evropských 
fond . Dopravní podnik i za cenu zvýšení zadlužení využil možnosti erpání t chto zdroj . 
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Díky této strategii a mimo ádným možnostem se tak da í realizovat vytý ené modernizace a 
investi ní zám ry v daleko kratším horizontu.  
P i po izování investic s dotací EU však je nep íjemná povinnost spoluú asti na investicích a 
také asový posun, kdy nap . platba dotace ve výši cca 80 469 tis. K  ke stavb  uskute n né 
v roce 2009 prob hne až v roce 2010. V tabulce je vid t, že v roce 2009 byly obdrženy dotace 
z EU ve výši 66 148 tis. K  k investicím z roku 2008 – dotace byly následn  použity p evážn  
k splacení revolvingového úv ru. 
Spole nost pak z vlastních zdroj  splácí p ednostn  standardní dlouhodobé bankovní úv ry, 
dále spoluú ast p i financování dotovaných investic a dodavatelské úv ry, které jí dodavatelé 
poskytli v minulých letech. 
Tempo výstavby tramvajových tratí je však takové, že spole nost musela do doby uzav ení 
dlouhodobého financování stavby na p elomu 2009/2010 použít k po ízení investic i provozní 
finan ní prost edky (kontokorentní úv r, asov  rozlišené tržby z p edprodeje ro ních kupon  
apod.). Tato skute nost je zobrazena v záporné ástce z statku investi ních zdroj  roku 2009. 
Investi ní pen žní tok je již v dob  zpracování této zprávy stabilizovaný - po obdržení 1.platby 
dotace EU 2009 v únoru 2010 ve výši 67 000 tis. K  a po obdržení p edsunuté „investi ní“ 
prosincové zálohy od Statutárního m sta Liberce. 
Poznámka: 
Za jeden z vlastních zdroj  investi ních prost edk  je krom  ú etních odpis  považována také 
opravná položka k majetku, která byla k n kterým investicím vytvo ena, aby ú etnictví 
pravdiv ji zobrazovalo stav majetku spole nosti. Zú tování opravné položky v dalších letech 
naopak snižuje tvorbu investi ních zdroj  (tento ádek zdroj  pak m že nabývat i záporných 
hodnot).  
 

 
 

11 11



               výro ní zpráva  2009 

len ní investi ních P ímé
výdaj  a zdroj investi ní            Úhrada ze zdroj :

výdaje vlastní dotace úv ry KB +
a zdroje zdroje EU+MD+SML dodavatelé
tis. K tis. K tis. K tis. K

Investi ní akce - stavby
Budovy 125 125 0 0
Rekonstrukce tramv.tratí v . projekt 188 429 11 168 0 177 261
Pozemky v areálu garáží 22 485 55 0 22 430
Ostatní stavby v . projekt 550 450 0 100
Jiné - úpravy a zhodnocení staveb 180 126 0 54

Stavby  celkem 211 769 11 924 0 199 845

Investi ní akce - stroje a technologie
Modernizace tramvají 2 984 2 984 0 0
Nákupy autobus 19 951 14 515 5 436 0
Odbavovací a informa ní systém MHD 14 999 13 172 0 1 827
Obnova ost. vozidel a výbava voz.MHD 4 299 4 299 0 0
Ostatní stroje a za ízení 70 70 0 0

Stroje a technologie celkem 42 303 35 040 5 436 1 827
Ostatní hmotné investice 60 60 0 0
Nehmotné investice 2 643 2 643 0 0

Investi ní náklady celkem 256 775 49 667 5 436 201 672
Splátky dodavatelských invest. úv r 72 942 24 386 6 148 42 408
Splátky bankovních investi ních úv r 97 822 37 822 60 000 0

Celkem  výdaje na INV 427 539 111 875 71 584 244 080

Investi ní zdroje pro rok 2009
Odpisy DM 80 678 80 678
ZC prod. a vy . majetku 159 159
P evod z statku inv. zdroj   min. let 8 969 8 969
Zú tovaná inv. záloha z min. let 0 0
Zú tované neuskute n né inv.min.let 739 739
Opravná položka k majetku -1 257 -1 257

Vlastní zdroje celkem 89 288 89 288
Dotace MD R + EU 71 584 -------- 71 584 --------
Investi ní p ísp vek SML 0 -------- 0 --------
Bankovní úv ry 124 834 -------- -------- 124 834
Dodavatelské úv ry 119 246 -------- -------- 119 246

 Cizí zdroje celkem 315 664 -------- 71 584 244 080

 Celkem INV zdroje 404 952 89 288 71 584 244 080

 Z statek inv. zdroj  -22 587 -22 587 0 0
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4.4. ROZD LENÍ ZISKU Z ROKU 2008 
 
Hospodá ský výsledek z roku 2008 ve výši 1 340,66 tis. K  byl v roce 2009 rozd len takto: 
 
- zákonný p íd l rezervnímu fondu                     67 tis. K  
- p íd l sociálnímu fondu                      1 064 tis. K  
- p íd l investi nímu fondu                                                           0 tis. K  
- výplata tantiém                     170 tis. K  
- nerozd lený zisk minulých let                     40 tis. K  
 
 
5. P EDPOKLAD  BUDOUCÍHO  VÝVOJE  
 
5.1. OBLAST PROVOZNÍ 
 
I v roce 2010 bude hlavním druhem innosti DPML provozování m stské hromadné dopravy 
v p ibližn  stejném rozsahu jako v roce 2009. 
Tarifní podmínky v roce 2010 z stanou co se týká cen nezm n ny. V souvislosti s p evzetím 
dopravní obslužnosti na Jablonecku byly p evzaty tarifní podmínky Jablonecka a dle pravidel 
Integrovaného systému dopravy byly tarifní podmínky již v roce 2009 významn  rozší eny o 
rela ní položky. 
Je z ejmé, že v d sledku zachování tarifních cen budou kladeny zvýšené nároky na úhradu 
prokazatelné ztráty za rok 2010 od objednatel  ve ejné služby. Zvýšené náklady z d vodu 
inflace, z d vodu zvýšení procentní sazby DPH, z d vodu zvýšené dluhové služby atd. budou 
jednozna n  n kolika z mnoha impuls  pro pokra ování v úsilí o lepší ízení náklad  v MHD 
zavád ním dalších modul  informa ního systému, podrobn jším sledováním náklad  – jejich 
výše i d vodu, využití internetových aukcí p i nákupu materiálu apod. Ke snížení náklad  na 
MHD by m la vést i snaha o optimalizaci údržby dopravních prost edk , kterou spole nost 
provede ve spolupráci s poradenskými firmami – 1. etapa analýzy a návrhu ešení již prob hla 
v 2. pol. roku 2009 a výsledky jednozna n  potvrdily nastoupený sm r.  
 
Již bylo zmín no, jak MS2009 zasáhlo do hospoda ení DPML v roce 2009. Poptávka po 
dopravních službách byla v dob  konání mistrovství v tší než v b žných dnech a naopak došlo 
k poklesu tržeb z d vodu bezplatné MHD. V souvislosti s vývojem hospodá ského výsledku 
celého MS2009 byla spole nost nucena vytvo it opravnou položku k pohledávkám ve výši 
20 850,872 tis. K . ást náklad  byla uhrazena ze strany Statutárního m sta. Vedení DPML 
p edpokládá, že v roce 2010 dojde minimáln  k díl ímu posunu v záležitosti dluh  za MS a že 
Dopravní podnik sníží svoji ztrátu za uvedenou akci. 
 
V oblasti personálního vývoje došlo k stabilizaci po tu idi , takže spole nost není nucena 
nakupovat významné množství dopravních výkon  u jiných dopravc . 
V zájmu lepšího využití svých kapacit spole nost dále o ekává rozvoj další hospodá ské 
innosti. Stále rostoucí výstavba pr myslových a obchodních center na okraji Liberce je 

p edpokladem stoupajících komer ních požadavk  na dopravní obslužnost navázanou na 
MHD. 
Bude pokra ovat maximalizace využití reklamních ploch na a v dopravních prost edcích, 
zastávkách atd. Díky stabilizaci linky Liberec – Praha a zp t m že spole nost nap ímit své 
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aktivity do nepravidelné zájezdové innosti a sou asn  obrátit svou pozornost i na oblast 
cestovního ruchu. 
 
Dalším významným prvkem pro další rozvoj spole nosti v n kolika dalších letech je zám r 
vlastní výroby tramvají p ímo v Dopravním podniku. Ve spolupráci s dalšími dodavateli tak 
m že spole nost v relativn  krátké dob  nejen ešit své cíle v oblasti modernizace vozového 
parku, ale prodejem výrobk  m že dosáhnout i významné pomoci v tvorb  hospodá ského 
výsledku spole nosti. 
 
Výsledek hospoda ení spole nosti v roce 2010 je plánován vyrovnaný se ziskem cca 1 mil. K . 
 
Všechny výše uvedené plány spole nosti však vycházejí z p edpokladu stabilní situace 
v poptávce po ve ejných i podnikatelských službách. Je však jisté, že pokra ující celosv tová 
finan ní krize dále ovlivní i m sto Liberec, proto vedení spole nosti i pro rok 2010 p ipravuje 
variantní plán innosti zahrnující dopady krize na DPML – neprovedení n kterých nákladných 
oprav, tvorba finan ní rezervy energií, v krajním p ípad  omezení dopravních výkon . 
 
 
5.2. OBLAST INVESTI NÍ 
 
Vzhledem k podepsaným smlouvám o poskytnutí dotace bude pokra ovat investi ní akce na 
tramvajové trati sm r Dobiášova. Celkový rozsah investic do tramvajových tratí by m l v roce 
2010 init 130 000 tis. K  (realizace 4.etapy a p íprava etapy 5.). Z ostatních investic by m lo 
být pokra ováno v modernizaci elektrovýzbroje tramvají, obm ny vozového parku ostatních 
vozidel, dále v pokra ování implementace informa ního systému a v zavedení SW pro 
optimalizaci údržby. 
Zcela novými projekty je výroba nových tramvají a výstavba plni ky plynu CNG pro m stské 
autobusy. Samostatnou kapitolou jsou projekty nesouvisející jen s Dopravním podnikem, ale 
mající spíše ve ejný a spole enský charakter – pro roky 2010 – 2012 se jedná o Dopravn  
informa ní centrum (koncentrace služeb pro integrovanou dopravu) a Muzeum tramvají. 
  
Krom  toho spole nost uhradí splátky bankovních a dodavatelských investi ních úv r  
minulých let. ást dodavatelských úv r  z roku 2009 bude uhrazena z vlastních zdroj , ást z 
bankovních úv r . V sou asné dob  probíhají jednání s bankami o konkrétních produktech 
práv  pro zajišt ní investi ních zám r  pro rok 2010. 
 
V roce 2010 je p edpokládáno erpání dotace z ROP NUTS II na investi ní akce roku 2009 – 
na TT Fügnerova – Dobiášova ve výši  80 469 tis. K . Po jejich obdržení bude splacen 
bankovní úv r z roku 2009 ve výši 60 000 tis. K . Po splacení tohoto úv ru bude spole nost 
žádat o další krátkodobý úv r ve výši 60-100 000 tis. K  na výše zmín nou další etapu 
rekonstrukce tramvajové trat . Jeho splacení bude provedeno také z obdržené dotace z ROP 
NUTS II, je p edpokládáno postupné erpání dotace b hem roku 2010 a 2011. 
 
Ostatní investice budou plánovány a up es ovány postupn  dle ekonomického vývoje a 
možností spole nosti. 
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6. NÁVRH  ROZD LENÍ  HOSP.  VÝSLEDKU  ROKU  2009 
 
Dosažený hospodá ský výsledek Dopravního podniku m sta Liberce, a.s. p ed zdan ním za 
ú etní období 1.1.2009 až 31.12.2009 iní: 

1 902 332,70 K  
 
S ohledem na r st rozdílu mezi z statkovými cenami odpisovaného majetku (ú etní a da ová) 
a možnost uplatn ní resp. neuplatn ní da ových ztrát z let minulých a reinvesti ních položek 
z let minulých, dochází u spole nosti k meziro nímu r stu celkového odloženého da ového 
závazku o 417 940,- K , který dosažený hospodá ský výsledek koriguje na reálný hospodá ský 
výsledek po zdan ní ve výši 1 484 392,70 K . 
 
Disponibilní zisk DPML za rok 2009 k rozd lení iní: 
 

1 484 392,70 K  
 
Z p edchozích let spole nost DPML eviduje na ú tu ( . 428) nerozd leného zisku z let 
minulých ástku 804 601,33 K .  
 
P edstavenstvo akciové spole nosti navrhuje valné hromad  ke schválení následující 
rozd lení celkového disponibilního zisku vytvo eného v roce 2009: 
  
1. Povinný p íd l rezervnímu fondu   74 220,-- K  

 (povinnost min. 5 % z celkové výše DZ roku)  

2. Dopln ní výše zdroj  sociálního fondu 1 200 172,70 K  

   

3. P íd l na výplatu tantiém    0,--  K  

4. Nerozd lený zisk  210 000,--  K  

 Rozd lení zisku celkem 1 484 392,70 K  

 
 
 
 
7. P ÍLOHY 
 
7.1. Ú ETNÍ ZÁV RKA ZA ROK 2009 
7.2. VÝROK AUDITORA K Ú ETNÍ ZÁV RCE 2009 
7.3. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A 

PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2009 
7.4. ZPRÁVA DOZOR Í RADY AKCIONÁ M 
7.5. ZPRÁVA AUDITORA K VÝRO NÍ ZPRÁV  
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             v plném rozsahu

íslo
ádku sledovaném minulém

c 1 až 12/2009 1 až 12/2008

01 81 162

A. 02 76 50

03 5 112

04 224 751 198 531

II. 1. 05 218 876 194 123

2. 06 0 0

3. 07 5 875 4 408

B. 08 166 374 132 897

B. 1. 09 117 188 98 815

B. 2. 10 49 186 34 082

11 58 382 65 746

C. 12 189 098 149 544

C. 1. 13 137 986 107 469

C. 2. 14 900 900

C. 3. 15 46 009 37 698

C. 4. 16 4 203 3 477

D. 17 1 727 854

E. 18 80 618 64 861

19 8 814 17 122

III. 1. 20 0 100

III. 2. 21 8 814 17 022

F. 22 8 343 16 860

F. 1. 23 0 116

F. 2. 24 8 343 16 744

G. 25 24 705 10 258

26 255 024 205 357

H. 27 3 029 32 703

28 0 0

I. 29 0 0

13 145
/( .11-12-17-18+19-22-(+/-25)+26-27+(-28)-(-29)/

14 70030

P evod provozních náklad

* Provozní výsledek hospoda ení

Ostatní provozní náklady

   V. P evod provozních výnos

Zm na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních náklad  
p íštích období   (+/-)

IV. Ostatní provozní výnosy

Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu ( . 23+24 )

Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku

Prodaný materiál

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu ( . 20+21 )

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 

Tržby z prodeje materiálu

Dan  a poplatky

Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Mzdové náklady

Odm ny len m orgán  spole nosti a družstva

Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní

Sociální náklady

+ P idaná hodnota  ( . 03+04-08)

Osobní náklady                                                                        ( . 13 - 16)

Výkonová spot eba   ( . 09+10)

Spot eba materiálu a energie

Služby

Tržby za prodej vlastních výrobk  a služeb

Zm na stavu zásob vlastní innosti

Aktivace

+ Obchodní marže  ( . 01-02)

II. Výkony  ( . 05+06+07)

I. Tržby za prodej zboží 

Náklady vynaložené na prodané zboží

TEXT Skute nost v ú etním období

a b  

Ozna ení

473 11 975 461 71  Liberec III

 Sídloí ú etní jednotky
I Mrštíkova 3

Minimální závazný vý et 
informací  podle vyhlášky  
. 500/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Název ú etní jednotky

ke dni  31.12. 2009 Dopravní podnik
ve zn ní p.p. ( v celých tisících K  ) m sta Liberce, a. s.
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íslo
ádku sledovaném minulém

c 1 až 12/2009 1 až 12/2008

31 0 0

J. 32 0 0

VII. 33 0 0

VII. 1. 34 0 0
VII. 2. 35 0 0
VII. 3. 36 0 0

VIII. 37 0 0

K. 38 0 0

IX. 39 0 0

L. 40 0 0

M. 41 0 0

42 4 98

N. 43 8 613 6 396

44 42 6

O. 45 4 231 4 668

46 0 0

P. 47 0 0

48

Q. 49 418 844

Q. 1. 50 0 0

Q. 2. 51 418 844

52 1 484 1 341

53 0 0

R. 54 0 0

S. 55 0 0

S. 1. 56 0 0

S. 2. 57 0 0

58 0 0

W. 59 0 0

60 1 484 1 341

61 1 902 2 185

Pozn.:

 Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu ú etní jednotky
19.3.2010 nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je ú etní jednotkou

  Ing. Ji í Veselka, editel spole nosti

 Právní forma ú etní jednotky Osoba odpov dná za ú etnictví (jméno a podpis)
Akciová spole nost  Ing. Jan Gavlák

P edm t podnikání Osoba odpov dná za ú etní záv rku (jméno a podpis)
Silni ní motorová doprava; provozování drah; Irena Schulhofová
opravy motorových vozidel, provozování MHD  tel: 485344102 linka:

**** Výsledek hospoda ení p ed zdan ním           ( . 60 + 49 + 55)

*** Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/-)  ( . 52 + 58 - 59)

P evod podílu na výsledku hospoda ení spole ník m (+/-)

     -splatná

     -odložená

*

Mimo ádné náklady

Da  z p íjm  z mimo ádné innosti  ( . 56 + 57)

Mimo ádný výsledek hospoda ení                       ( . 53 - 54 -55 )

**

XIII. Mimo ádné výnosy

     -splatná

     -odložená

Da  z p íjm  za b žnou innost   ( . 50 + 51)

Výsledek hospoda ení za b žnou innost  ( . 30 + 48 - 49)

* Finan ní výsledek hospoda ení -10 960
 /( .31-32+33+37-38+39-40-(+/-41)+42-43+44-45+(-46)-(-47))/

-12 798

XII. P evod finan ních výnos

P evod finan ních náklad

VI. Tržby z prodeje cenných papír  a podíl

X. Výnosové úroky

Náklady z finan ního majetku

Výnosy z krátkodobého finan ního majetku

Výnosy z p ecen ní cenných papír  a derivát

Náklady z p ecen ní cenných papír  a derivát

Výnosy z podíl  v ovládaných a ízených osobám a v ú etních jednotkách 
pod podstatným vlivem

TEXT Skute nost v ú etním období

a b  

 Ozna ení

Prodané cenné papíry a podíly

Nákladové úroky

XI. Ostatní finan ní výnosy

Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku ( . 34 + 35 + 36)

Zm na stavu rezerv a opravných položek ve finan ní oblasti    (+/-)

Ostatní finan ní náklady

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír  a podíl

Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku
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ádek Min.ú .
obd. 12/08

Brutto Korekce Netto Netto
1 2 3 4

001 2 346 968 987 495 1 359 473 1 255 425

A. 002 3 000 0 3 000 0

B. 003 2 260 484 965 828 1 294 656 1 189 410

B. I. 004 10 227 4 281 5 946 4 751

B. I. 1. 005 0 0 0 0

2. 006 0 0 0 0

3. 007 9 641 4 281 5 360 3 517

4. 008 0 0 0 0

5. 009 0 0 0 0

6. 010 0 0 0 0

7. 011 586 0 586 1 150

8. 012 0 0 0 84

B. II. 013 2 250 257 961 547 1 288 710 1 184 659

B. II. 1. 014 44 643 0 44 643 29 044

2. 015 1 022 147 338 621 683 526 677 532

3. 016 1 006 674 621 043 385 631 376 942

4. 017 0 0 0 0

5. 018 0 0 0 0

6. 019 0 0 0 0

7. 020 174 226 1 883 172 343 87 601

8. 021 2 567 0 2 567 13 540

9. 022 0 0 0 0

B. III. 023 0 0 0 0

B. III. 1. 024 0 0 0 0

2. 025 0 0 0 0

3. 026 0 0 0 0
4. 027 0 0 0 0

5. 028 0 0 0 0

6. 029 0 0 0 0

7. 030 0 0 0 0

Oce ovací rozdíl k nabytému majetku

Dlouhodobý finan ní majetek  ( . 24 až 30)

Podíly v ovládaný a ízených osobách

Podíly v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

P j ky a úv ry - ovládající a ídící osoba, podstatný vliv

Jiný dlouhodobý finan ní majetek

Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek

Dlouhodobý hmotný majetek  ( .14 až 22)

Pozemky

Stavby

Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí

P stitelské celky trvalých porost

Základní stádo a tažná zví ata

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

Software

Ocenitelná práva

Goodwill

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý majetek ( . 04 + 13 + 23)

Dlouhodobý nehmotný majetek ( .05 až 12)

Z izovací výdaje

AKTIVA CELKEM ( . 02 + 03 + 31 + 63)

Pohledávky za upsaný základní kapitál

ozna AKTIVA B žné ú etní období

a b c

 Sídlo ú etní jednotky
I Mrštíkova 3

473 11 975 461 71  Liberec III

Minimální závazný vý et 
informací podle vyhlášky         
. 500/2002 Sb.                      

ve zn ní p.p.

ROZVAHA  Název ú etní jednotky

v plném rozsahu Dopravní podnik

ke dni  31.12. 2009 m sta Liberce, a. s.
( v celých tisících K  )
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AKTIVA ádek Min.ú .
obd. 12/08

Brutto Korekce Netto Netto
1 2 3 4

C. Ob žná aktiva  ( . 32 + 39 + 48 + 58) 031 80 567 21 667 58 900 64 840

C. I. Zásoby   ( .33 až 38) 032 16 522 315 16 207 14 665

C. I. 1. Materiál 033 16 423 315 16 108 14 549

2. Nedokon ená výroba a polotovary 034 0 0 0 0

3. Výrobky 035 0 0 0 0

4. Zví ata 036 0 0 0 0

5. Zboží 037 99 0 99 116

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 0

C. II. Dlouhodobé pohledávky  ( . 40 až 47) 039 0 0 0 0

C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztah 040 0 0 0 0

2. Pohledávky  - ovládající a ídící osoba 041 0 0 0 0

3. Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 0

4. Pohledávky za spole níky, leny družstva  a 
ú astníky sdružení 043 0 0 0 0

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 0 0
6. Dohadné ú ty aktivní 045 0 0 0 0

7. Jiné pohledávky 046 0 0 0 0

8. Odložená da ová pohledávka 047 0 0 0 0

C. III. Krátkodobé pohledávky  ( . 49 až 57 ) 048 62 099 21 352 40 747 23 721

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztah 049 35 625 21 192 14 433 9 972

2. Pohledávky - ovládající a ídící osoba 050 0 0 0 0

3. Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 0

4. Pohledávky za spole níky, leny družstva  a za 
ú astníky sdružení 052 0 0 0 0

5. Sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní 053 0 0 0 0

6. Stát - da ové pohledávky 054 24 061 0 24 061 13 091

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 708 0 708 407

8. Dohadné ú ty aktivní 056 1 425 0 1 425 73

9. Jiné pohledávky 057 280 160 120 178

C. IV. Krátkodobý finan ní majetek  ( . 59 až 62) 058 1 946 0 1 946 26 454

C. IV. 1. Peníze 059 1 924 0 1 924 2 300

2. Ú ty v bankách 060 22 0 22 24 154

3. Krátkodobý cenné papíry a podíly 061 0 0 0 0

4. Po izovaný krátkodobý finan ní majetek 062 0 0 0 0

D. I. asové rozlišení  ( . 64 až 66) 063 2 917 0 2 917 1 175

D. I. 1. Náklady p íštích období 064 2 615 0 2 615 1 172

2. Komplexní náklady p íštích období 065 0 0 0 0

3. P íjmy p íštích období 066 302 0 302 3

B žné ú etní období

a b c

ozna .
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PASIVA ádek B žné ú . Min.ú .
období obd. 12/08

5 6

PASIVA CELKEM   ( . 68 + 85+ 118) 067 1 359 473 1 255 425

A. Vlastní kapitál   ( . 69 + 73+ 78+ 81 + 84) 068 940 365 937 376

A. I. Základní kapitál ( . 70 až  72 ) 069 785 700 782 700
A. I. 1. Základní kapitál 070 782 700 782 700

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 0 0
3. Zm ny základního kapitálu 072 3 000 0

A. II. Kapitálové fondy   ( . 74 až 77) 073 128 621 128 621

A. II. 1. Emisní ážio 074 0 0

2. Ostatní kapitálové fondy 075 128 621 128 621
3. Oce ovací rozdíly z p ecen ní majetku a závazk 076 0 0
4. Oce ovací rozdíly z p ecen ní p i p em nách 077 0 0

A. III.
Rezervní fondy, ned litelný fond  a ostatní fondy ze zisku  ( . 
79 + 80 ) 078 23 755 23 949

A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Ned litelný fond 079 19 413 19 346

2. Statutární a ostatní fondy 080 4 342 4 603

A. IV. Výsledek hospodá ení minulých let  ( . 82 + 83) 081 805 765
A. IV. 1. Nerozd lený zisk minulých let 082 805 765

2. Neuhrazená ztráta minulých let 083 0 0
A. V. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období (+/-) 084

/ .01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118) 
= . 60 výkazu zisku a ztrát

B. Cizí zdroje      ( . 86+ 91 + 102 + 114) 085 400 690 303 411
B. I. Rezervy   ( . 87 až 90) 086 4 300 0
B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních p edpis 087 0 0

2. Rezerva na d chody a podobné závazky 088 0 0
3. Rezerva na da  z p íjm 089 0 0
4. Ostatní rezervy 090 4 300 0

B. II. Dlouhodobé závazky  ( . 92 až 101) 091 9 779 9 468
B. II. 1. Závazky z obchodních vztah 092 0 107

2. Závazky - ovládající a ídící osoba 093 0 0
3. Závazky - podstatný vliv 094 0 0

4. Závazky ke spole ník m, len m družstva  a k ú astník m 
sdružení 095 0 0

5. Dlouhodobé p ijaté zálohy 096 0 0
6. Vydané dluhopisy 097 0 0
7. Dlouhodobé sm nky k úhrad 098 0 0
8. Dohadné ú ty pasívní 099 0 0
9. Jiné závazky 100 0 0

10. Odložený da ový závazek 101 9 779 9 361

1 484 1 341

ozna

a b c
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ádek B žné ú . Min.ú .
období obd. 12/08

5 6

B. III. 102 170 788 108 893

B. III. 1. 103 153 721 94 363

2. 104 0 0

3. 105 0 0

4. 106 0 0

5. Závazky k zam stnanc m 107 8 949 8 057

6. Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní 108 5 153 4 867

7. 109 1 275 1 218

8. 110 3 0

9. 111 0 0

10. 112 843 310

11. 113 844 78

B. IV. 114 215 823 185 050

B. IV. 1. 115 103 689 87 538

2. 116 112 134 97 512

3. 117 0 0

C. I. 118 18 418 14 638

C. I. 1. 119 3 346 418

2. 120 15 072 14 220

Pozn.:

 Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu 
19.3.2010  ú etní jednotky nebo podpisový záznam

 fyzické osoby, která je ú etní jednotkou
  Ing. Ji í Veselka, editel spole nosti

 Právní forma ú etní jednotky Osoba odpov dná za ú etnictví
  (jméno a podpis)

Akciová spole nost  Ing. Jan Gavlák

P edm t podnikání Osoba odpov dná za ú etní záv rku 
Silni ní motorová doprava; provozování drah;   (jméno a podpis)
opravy motorových vozidel, provozování MHD    Irena Schulhofová

 tel: 485344102

Výnosy p íštích období 

Krátkodobé bankovní úv ry 

Krátkodobé finan ní výpomoci

asové rozlišení  ( . 119 + 120)

Výdaje p íštích období

Dohadné ú ty pasivní 

Jiné závazky

Bankovní úv ry a výpomoci  ( . 115 až 117)

Bankovní úv ry dlouhodobé

Závazky - ke spole ník m, len m družstva a k 
ú astník m sdružení

Stát - da ové závazky a dotace

Kratkodobé p ijaté zálohy

Vydané dluhopisy

Krátkodobé závazky  ( . 103 až 113)

Závazky z obchodních vztah

Závazky - ovládající a ídící osoba

Závazky - podstatný vliv

PASIVA

a b c

ozna .
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Dopravní podnik m sta Liberce,  a. s. 
 Mrštíkova 3, 461 71  Liberec 3, R           I : 473 11 975

 
 
 
 
.j.: 676/2010 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
P ÍLOHA ÁDNÉ Ú ETNÍ ZÁV RKY DpmL, a. s. 

 
 
 

k 31. 12. 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tato p íloha je zpracována v souladu s vyhláškou . 500/2002 Sb., kterou se provád jí ustanovení 
zákona . 563/1991 Sb. o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis  a dodatk . 
 
 
 
 
Zpracovali:  Ing. Ján Gavlák 
 

 Irena Schulhofová 
                   
 
 
V Liberci: 19.03.2010 
 
 
 



1) OBECNÉ INFORMACE 
 
Popis ú etní jednotky 
 
Obchodní název:   Dopravní podnik m sta Liberce, a. s. 
Sídlo: Mrštíkova ulice 3, 461 71 Liberec 3 
I :     47311975 
DI : CZ47311975 
Právní forma: Akciová spole nost 
Obchodní rejst ík: zapsáno v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 372 ze 

dne 1.4.1993  
Rozvahový den: 31.12.2009 
Okamžik sestavení ú etní záv rky:  19.03.2010 
Hlavní akcioná :  Statutární m sto Liberec, které vlastní 100 % emitovaných akcií. 
 
P edm t innosti:  
 - provád ní staveb, jejich zm n a odstra ování 
 - opravy silni ních vozidel 
 - silni ní motorová doprava osobní 
 - provozování dráhy a drážní dopravy 
 - provozování autoškoly 
 - výroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
 
Jména a p íjmení len  statutárních a dozor ích orgán  k 31. 12. 2009: 
 P edstavenstvo 

p edseda p edstavenstva: Ing. Ji í Kittner 
místop edseda p edstavenstva: MUDr. Ji í Richter 
lenové: Ing. Josef Ebert 

 Bohumil Kašpar 
 Hana Konšelová 
 Ing. Petr Olyšar 
 Monika Martišová (od 1.4.2009) 
 Ing. Otakar Kypta (od 1.8.2009 
 Bc. Jana Hamplová (od 1.8.2009) 
 JUDr. Eva Trsová (1.1.-1.4.2009) 
 
 Dozor í rada 

p edseda dozor í rady: PhDr. David Václavík, PhD. 
lenové: Václav Brandýský  

 Martina Michalová 
 Ing. František Pešek (od 1.8.2009) 
 Miroslav Pelta (od 1.8.2009) 
 
 
Spole nost nemá žádný podíl na základním kapitálu jiných podnik , fond  atp. 
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Organiza ní struktura spole nosti 
 

ORGANIZA NÍ  SCHÉMA (STRUKTURA)  SPOLE NOSTI   K  31. 12. 2009 

3



V souladu s požadavky na procesní ízení byla zm n na i organiza ní struktura spole nosti. Za 
nejvýznamn jší zm ny lze považovat vznik úseku Obchodního editele (aktivity v zájezdové innosti, nová 
linka do Prahy, reklama, autoškola atd.) a útvaru Controllingu ( ízení náklad ). S dalším vývojem zm n ve 
spole nosti se v roce 2010 o ekávají další díl í zm ny v organiza ní struktu e. Tyto zm ny by již nem ly 
ovlivnit základní strategii a sm r spole nosti, nýbrž jen lépe podchytit ízení a funk nost jednotlivých útvar . 
 
 
 
2) ÚDAJE O ZAM STNANCÍCH A ODM NÁCH LEN M STATUTÁRNÍCH ORGÁN  
 
Pr m rné po ty zam stnanc  a osobní náklady 
 

31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
387 443 443

z toho: vyšší ídící pracovníci 4 4 5
124 231 149 544 189 098

z toho: mzdové náklady (v tis. K ) 89 870 107 469 137 986
sociální a zdravotní poj. (v tis. K ) 31 119 37 698 46 008

Výše osob. náklad  vyšších ídících prac. celkem (v tis. K ) 5 203 4 442 5 895
z toho: mzdové náklady (v tis. K ) 3 854 3 290 4 399

sociální a zdravotní poj. (v tis. K ) 1 349 1 152 1 496
890 900 900

Výše osobních náklad  celkem (v tis. K )

Pr m rný p epo tený po et zam stnanc
Stav k

Odm ny len m statutárních a dozor ích orgán  (v tis. K )  
 
Dv ma len m ídících orgán  bylo poskytnuto motorové vozidlo k používání pro soukromé i služební ú ely. 
Spole nost v této souvislosti postupuje podle §6, odst.6 zákona o daních z p íjm  586/1992 Sb. Spot ebu 
pohonných hmot za jízdy pro soukromé ú ely tito zam stnanci hradí v plné výši. 

len m ídících orgán  a dozor í rady, kte í jsou zam stnanci spole nosti, byly poskytnuty p ísp vky na 
penzijní p ipojišt ní nebo životní pojišt ní podle zásad sjednaných v kolektivní smlouv  a obvyklých  
pro všechny zam stnance.  

lenové statutárních orgán  mohou využít výhod zam stnaneckého jízdného pro sebe a své rodinné 
p íslušníky ve výši obvyklé pro zam stnance spole nosti. 

len m statutárních, dozor ích a ídících orgán  nebyly poskytnuty žádné p j ky, záruky ani další pln ní.  
 
Informace o sp ízn ných osobách 
 
Pro rok 2009 nebyly uzav eny žádné ovládací smlouvy ani smlouvy o p evodu zisku. V rámci výro ní zprávy 
bude zve ejn na zpráva o vztazích mezi ovládající osobou Statutárním m stem Liberec, ovládanou osobou 
Dopravním podnikem m sta Liberce, a.s. a dalšími propojenými osobami. 
 
3) INFORMACE O UPLATN NÍ Ú ETNÍCH ZÁSAD A METOD 
 
a) Zp soby oce ování a odpisování hmotného a nehmotného majetku 
 
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se oce uje v po izovacích cenách, které zahrnují cenu po ízení, 
náklady na dopravu, clo, poplatky a další náklady související s po ízením. Spole nost rozhodla, že sou ástí 
vstupní ceny majetku nejsou úroky z úv r  a p j ek poskytnutých na po ízení majetku zú tované do data 
uvedení investice do užívání (§47 vyhl.500/2002 Sb.). 
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vytvo ený vlastní inností se oce uje úplnými vlastními náklady 
spojenými s jeho výrobou až do doby jeho aktivace. 
Reproduk ní po izovací ceny nebyly u majetku spole nosti v pr b hu ú etního období 2009 použity. 
 
Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 
Dlouhodobý hmotný majetek v po izovací cen  do 40 tis. K  a dlouhodobý nehmotný majetek v po izovací 
cen  do 60 tis. K  není vykazován v rozvaze, je ú tován do náklad  v roce jeho po ízení a je veden 
v operativní evidenci.  
Dlouhodobý hmotný majetek v po izovací cen  do 40 tis. K  a dlouhodobý nehmotný majetek v po izovací 
cen  do 60 tis. K  po ízený v rámci plánované investi ní akce je považován za dlouhodobý 
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hmotný/nehmotný majetek a je evidován v rozvahové evidenci majetku. Tento majetek je odpisován takto: 
hmotný majetek v po izovací cen  do 5 tis. K  2 roky, 5-40 tis. K  4 roky, nehmotný majetek do 60 tis. K   
3 roky. 
Od roku 2010 spole nost p ístup k tomuto typu majetku sjednotí. Tento majetek bude ve všech p ípadech 
ú tován do náklad  a veden v operativní evidenci. Pokud dojde v rámci plánované investi ní akce k po ízení 
v tšího množství drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku a hrozilo by zkreslení 
výsledku hospoda ení b žného roku, budou tyto náklady asov  rozlišeny stejným zp sobem, jako byl tento 
majetek d íve odpisován. 
 
Technické zhodnocení majetku 
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho vstupní cenu, pokud  
p evýší 40 tis. K  na zda ovací období a jednotlivou položku. 
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku zvyšují jeho vstupní cenu, pokud  
p evýší 40 tis. K  na zda ovací období a jednotlivou položku. 
Náklady na technické zhodnocení majetku vedeného v operativní evidenci, které na jednotlivé položce 
majetku nep ekro í ve zda ovacím období ástku 40 tis. K , jsou ú továny na vrub náklad . Jsou-li náklady 
vyšší, dojde ke zm n  charakteru p íslušné položky majetku na dlouhodobý hmotný nebo nehmotný 
majetek. 
Pokud náklady na technické zhodnocení pronajatého i jinak sv eného cizího majetku provedené  
se souhlasem vlastníka p ekro í ástku 40 tis. K  na zda ovací období a jednotlivou položku, bude 
s vlastníkem sjednáno za azení technického zhodnocení do evidence spole nosti a odpisování dle postup  
shodných s vlastníkem. 
 
 
Odpisování majetku 
Odpisový plán je sestavován na základ  odborného odhadu životnosti jednotlivých položek dlouhodobého 
majetku.  
P i výpo tu ú etních odpis  je použita metoda rovnom rného odpisování. 
Výjimkou byly v minulých letech ú etní odpisy autobus  Karosa-Citybus, Karosa B961 - kloub a SOR  BN12, 
které byly odpisovány degresivní odpisovou sazbou. Tato výjimka byla v roce 2008 zrušena, autobusy budou 
dále po dobu jejich zbývající životnosti odpisovány lineárn .  

V následující tabulce jsou uvedeny doby ú etního odpisování podle skupin majetku: 
 

Doba odpisování v letech
30 - 50

3-15
Dopr. prost edky: autobusy 8 - 12

tramvaje 15 - 30
osobní automobily 3

2 - 4
3Dlouhodobý nehmotný majetek

Budovy, haly a stavby
Stroje, p ístroje a za ízení

Majetek

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

 
 
Poslední dv  položky tabulky budou od roku 2010 nahrazeny asovým rozlišením náklad  – viz výše drobný 
DHM a DNM. 
Da ov  je hmotný a nehmotný majetek odpisován dle zákona o daních z p íjm  586/1992 Sb. v platném 
zn ní. 
Vzhledem k trvale probíhající obnov  dopravních prost edk  a rozdílné dob  jejich odpisování v ú etním  
a da ovém režimu, došlo k zna né kumulaci da ových ztrát minulých období a hrozí jejich propadnutí. 
Z t chto d vod  byla i v roce 2009 využita možnost p erušit da ové odpisování u n kterých položek 
hmotného majetku (§26, odst.8 zák. 586/1992 Sb.). 
 
b) Oce ování zásob 
Zásoby jsou oce ovány v po izovacích cenách.  
Sou ástí po izovací ceny zásob krom  ceny po ízení, byly v roce 2009 také náklady na dopravu, poštovné, 
balné, skladové p irážky, rabat od dodavatele. V jednom p ípad  navíc také clo. 
Zásoby vytvo ené ve vlastní režii ú etní jednotka nemá. Ocen ní zásob na úrovni vlastních náklad   
se v roce 2009 u spole nosti nevyskytlo. 
 
Spole nost nadále používala v roce 2009 ve v tšin  sklad , v etn  skladu konsigna ního, metodu 
vysklad ování FIFO. Výjimkou byl nov  z ízený sklad materiálu pro autobusy, kde byla použita metoda 
vysklad ování s ocen ním váženým pr m rem.  
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S ohledem na komplikované vedení skladové evidence s použitím metody FIFO plánuje spole nost v roce 
2010 p echod na metodu vážených pr m r  ve všech svých skladech. 
 
c) Dlouhodobý finan ní majetek 
Dlouhodobý finan ní majetek spole nost nemá. 
 
d) Krátkodobý finan ní majetek 
Krátkodobý finan ní majetek spole nost nemá. 
 
e) Pohledávky 
Pohledávky jsou ocen ny jmenovitou hodnotou. 
Pohledávky nabyté za úplatu by byly ocen ny po izovací cenou (v roce 2009 nenastalo). 
P echodné snížení hodnoty pohledávek je vyjád eno opravnými položkami (viz písm. g). 
 
f) Stanovení reálné hodnoty u majetku a závazk  
Reálnou hodnotou se dle §27, odst.1 zákona 563/1991 Sb. o ú etnictví oce ují mimo jiné: cenné papíry, 
deriváty, majetek zajišt ný deriváty, pohledávky nabyté a ur ené k obchodování. 
K rozvahovému dni 31.12.2009  spole nost nem la majetek, který je nutno ocenit reálnou hodnotou. 
 
g) Zp sob stanovení opravných položek a rezerv 
 
V roce 2008 spole nost vytvo ila opravnou položku k autobus m odkoupeným od divize MHD spole nosti 

SAD Liberec, a.s. Opravná položka k t mto dopravním prost edk m byla stanovena ve výši 10 447 tis. K . 
Opravná položka je v dalších letech postupn  rozpoušt na úm rn  se snižováním z statkové ceny t chto 
autobus . Spole nost v roce 2009 snížila opravnou položku k dopravním prost edk m o ástku 3 145 tis. K , 
nový z statek opravné položky k 31.12.2009 iní 7 302 tis. K . 
 
V roce 2009 spole nost vytvo ila opravnou položku k  nedokon enému dlouhodobému hmotnému majetku – 
neza azeným investicím ve výši 1 883 tis. K . Jedná se o investice, od jejichž zahájení uplynul delší as a 
jejichž dokon ení není vzhledem ke zm n  priorit zcela jisté. 
 
V roce 2009 spole nost vytvo ila opravnou položku k zásobám materiálu a náhradních díl  ve výši 310 tis. 
K . Jedná se o položky bez dlouhodobého pohybu, které jsou málo použitelné a jejichž spot eba klesá se 
zmenšujícím se po tem autobus  starších typ . 
V roce 2009 spole nost vytvo ila také opravnou položku k zásobám jízdenek ve výši 5 tis. K . Jedná se o 
opravnou položku ve výši po izovací ceny u jízdenek, které zm nou tarifních podmínek k 1.7.2009 ztratily 
svou platnost.  
 
Spole nost v roce 2009 vytvo ila  opravné položky k pohledávkám  po lh t  splatnosti. 
Za sdružením OC FIS NORDIC WSC 2009 byla vytvo ena 100 % opravná položka ve výši 20 851 tis. K . 
Sdružení OC FIS je k 31.12.2009 v likvidaci a p ipravuje se jeho vstup do insolven ního ízení, tyto 
pohledávky byly managementem i p edstavenstvem DPML vyhodnoceny jako velmi rizikové. 
Dále byly vytvo eny opravné položky za pohledávkami z obchodního styku ve výši 165 tis. K , za dlužné 
nájemné v nájemních bytech ve výši 176 tis. K  a za bývalými zam stnanci ve výši 160 tis. K . 
 
Spole nost vytvo ila  k 31. 12. 2009  ú etní rezervy na opravy majetku a na nevy erpanou dovolenou.  
Rezervy na opravy majetku jsou vytvo eny ve výši 1 200 tis. K . Rezervy nespl ují ustanovení zákona o 
rezervách 593/1992 – jsou tvo eny jen na jedno zda ovací období a  kv li nedostatku pen žních prost edk  
nejsou uloženy peníze na zvláštní ú et, proto nemohou být uplatn ny jako da ov  uznatelné. 
Rezerva na nevy erpanou dovolenou k 31.12.2009 je vytvo ena ve výši 3 100 tis. K . Rezerva je tvo ena jen 
u nevy erpané dovolené zam stnanc , kte í b hem své dovolené musejí být nahrazeni v plné mí e jiným 
pracovníkem, hlavn  u idi , zam stnanc  na p epážkách a d lník  v dílnách. 
 
h) P epo et údaj  v cizích m nách na eskou m nu 
Nákup a prodej cizích m n je uplat ován pouze pro pot ebu výplaty náhrad p i služebních cestách.         
V tomto p ípad  je p epo et proveden kursem NB ke dni uskute n ní prodeje i nákupu.     
Z statek ve valutové pokladn  je k rozvahovému dni p epo ítán oficiálním kurzem NB. 
Závazky uvád né v cizích m nách jsou p epo teny a zaú továny aktuálním denním kurzem NB. 
Kurzové rozdíly  jsou zaú továny na vrub náklad  nebo ve prosp ch výnos . 
 
i) Ú tování náklad  a výnos  
Náklady a výnosy jsou ú továny asov  rozlišené do období, s nímž asov  a v cn  souvisejí. 
 
 

6



j) Da  z p íjm  
Spole nost má povinnost ov it ú etní záv rku auditorem, proto sestavuje ú etní záv rku v plném rozsahu. 
Z toho jí vyplývá povinnost ú tovat o odložené dani (§59 vyhlášky 500/2002 Sb.). Postupy jsou stanoveny 
§59 vyhlášky 500/2002 a ú etním standardem .003. 
Spole nost povinn  ú tuje o da ových závazcích vyplývajících z p echodných rozdíl  mezi da ovými  
a ú etními postupy (hlavn  rozdíl mezi ú etními a da ovými odpisy majetku). 
Spole nost s respektováním zásady opatrnosti ú tuje také o da ových pohledávkách, u nichž je 
pravd podobné, že je dosažitelný da ový základ, proti kterému budou použitelné. Jedná se o da ové ztráty 
minulých období 2003, 2005 a 2006, nevyužitý reinvesti ní ode et z let 1997 až 2004 a da ové pohledávky 
z n kterých ú etních opravných položek a rezerv.  
P erušením da ového odpisování (§26, odst.8 zák. 586/1992 Sb. o daních z p íjm ) lze v p íštích letech 
vytvo it da ový základ dosta ující pro uplatn ní t chto da ových pohledávek.  
Vzhledem k tomu, že není p esn  známo uplatn ní odložené dan  v dalších obdobích, je k výpo tu dan  
používána sazba platná v p íštím ú etním období (§59, odst.2 vyhl. 500/2002 Sb.). 
 
k) Pronájmy 

Finan ní pronájem: 
Spole nost ú tuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do náklad   rovnom rn  po dobu 
trvání pronájmu. P i ukon ení nájmu a uplatn ní možnosti odkupu je p edm t leasingu za azen v kupní cen  
do evidence majetku spole nosti. 

Operativní pronájem: 
Nájemné je ú továno asov  rozlišené do období, s nímž asov  a v cn  souvisí. 
 
 
ZM NA Ú ETNÍCH METOD A POSTUP  V ROCE 2009 
 
Náklady a výnosy: 
 
V roce 2009 došlo ke zm n  metody ú tování u zákonného úrazového pojišt ní zam stnanc . Tyto náklady 
jsou od roku 2009 ú továny ve t íd  54 Jiné provozní náklady, d íve byly ú továny ve t íd  56 Finan ní 
náklady. Toto opat ení zvyšuje p esnost stanovení výše provozního a finan ního výsledku hospoda ení. 
 
 
4) VÝZKUM A VÝVOJ 
 
Spole nost výzkum a vývoj neprovádí, ani se neú astní výzkumných program . 
 
 
 
5) DOPL UJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 
 
Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) 
 
Po izovací cena (v tis. K ) 

Po át. z statek P ír stky Úbytky Kone . z statek
Software 5 886 3 755 0 9 641
Jiný DNM 0 0 0 0
Celkem 2009 5 886 3 755 0 9 641
Celkem 2008 3 062 2 980 156 5 886  
 
Oprávky (v tis. K ) 

Po át. z statek P ír stky Úbytky Kone . z statek
Software 2 369 1 912 0 4 281
Jiný DNM 0 0 0 0
Celkem 2009 2 369 1 912 0 4 281
Celkem 2008 2 046 479 156 2 369  
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Z statková hodnota (v tis. K ) 
2008 2009

3 517 5 360
0 0

3 517 5 360Celkem
Jiný DNM
Software

 
 
Po ízení dlouhodobého nehmotného majetku (v tis. K ) 

Po át. z statek P ír stky Úbytky Kone . z statek
Celkem 2009 1 150 1 988 2 552 586
Celkem 2008 0 4 130 2 980 1 150  
 
Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. K ) 

Po át. z statek P ír stky Úbytky Kone . z statek
Celkem 2009 84 147 231 0
Celkem 2008 0 477 393 84  
 
Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 
 
Po izovací cena (v tis. K ) 

Po át. z statek P ír stky Úbytky Kone . z statek
Pozemky 29 044 15 599 0 44 643
Budovy, haly a stavby 986 547 35 600 0 1 022 147
Stroje, p ístroje a za íz. 146 746 736 228 147 254
Dopravní prost edky 795 302 53 359 3 019 845 642
Drobný DHM 13 233 549 4 13 778
Celkem 2009 1 970 872 105 843 3 251 2 073 464
Celkem 2008 1 863 894 118 060 11 082 1 970 872
 
Oprávky (v tis. K ) 

Po át. z statek P ír stky Úbytky Kone . z statek
Pozemky 0 0 0 0
Budovy, haly a stavby 309 015 29 606 0 338 621
Stroje, p ístroje a za íz. 130 361 5 453 228 135 586
Dopravní prost edky 425 597 42 796 3 019 465 374
Drobný DHM 11 934 851 4 12 781
Celkem 2009 876 907 78 706 3 251 952 362
Celkem 2008 823 491 64 382 10 966 876 907
V ástce oprávek k dopravním prost edk m není zahrnuta opravná položka – viz samostatná tabulka. 
 
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku (v tis. K ) 

Po át. z statek P ír stky Úbytky Kone . z statek
Celkem 2009 10 447 0 3 145 7 302
Celkem 2008 0 10 447 0 10 447  
Spole nost v roce 2008 vytvo ila opravnou položku k dopravním prost edk m ve výši 10 447 tis. K . 
Dopravní prost edky byly sou ástí souboru movitých v cí odkoupeného za smluvní cenu. Opravná položka 
vyjad uje rozdíl mezi kupní cenou a znaleckým odhadem, p ípadn  mezi kupní cenou a obvyklou tržní cenou 
u jednotlivých vozidel. 
V roce 2009 spole nost snížila opravnou položku k dopravním prost edk m ve výši 3 145 tis. K . Z statek 
opravné položky k 31.12.2009 byl p epo ten pom rem z statkových cen vozidel k 31.12.2009 k vstupním 
cenám odkoupených vozidel. 
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Z statková hodnota (v tis. K ) 
2008 2009

29 044 44 643
677 533 683 526

Stroje, p ístroje a za ízení 16 384 11 668
Dopravní prost edky 359 258 372 966

1 299 997
1 083 518 1 113 800Celkem

Drobný DHM

Pozemky
Budovy, haly a stavby

 
 
Po ízení dlouhodobého hmotného majetku (v tis. K ) 

Po át. z statek P ír stky Úbytky Kone . z statek
Celkem 2009 87 601 267 314 180 689 174 226
Celkem 2008 15 168 212 916 140 483 87 601  
 
Nejvýznamn jší dlouhodobý majetek po ízený v roce 2009 (v tis. K ) 
Tramvajové trat  - 1.etapa tra  Dobiášova * 104 193
Tramvajové trat  - 2.etapa tra  Dobiášova 61 375
Nákup pozemk  v areálu garáží Vilová v etn  zpevn ných ploch 22 485
Autobusy CNG 3ks ** 14 515  
*    Vstupní cena investice bude snížena po obdržení dotace v roce 2010 (80 469 tis. K ). 
**   Vstupní cena byla snížena o obdrženou dotaci ve výši 5 436 tis. K . 
 
Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (v tis. K ) 

Po át. z statek P ír stky Úbytky Kone . z statek
Celkem 2009 13 540 5 564 16 537 2 567
Celkem 2008 125 38 845 25 430 13 540  
 
Opravné položky k dlouhodobému nedokon enému hmotnému majetku (v tis. K ) 

Po át. z statek P ír stky Úbytky Kone . z statek
Celkem 2009 0 1 883 0 1 883
Celkem 2008 0 0 0 0  
Spole nost v roce 2009 vytvo ila opravnou položku k nedokon eným investicím  ve výši 1 883 tis. K .  
 
Hmotný a nehmotný majetek neuvedený v rozvaze 
V rozvaze nejsou uvedeny p edm ty dlouhodobé spot eby v hodnot  do 40 tis. K  a nehmotný majetek  
v hodnot  do 60 tis. K . Souhrnná výše po izovacích cen hmotného majetku v hodnot  do 40 tis. K  iní  
k 31.12.2009 13 912 tis. K  (k 31.12.2008 bylo 13 334 tis. k ). 
 
Nejvýznamn jší úbytky dlouhodobého majetku (ve vstupních cenách v tis. K ) 
Nákladní automobil 1 ks 1 510
Autobus m stský+p edm stský 7 ks 1 509
Výpo etní technika 213  
 
Dotace na po ízení dlouhodobého majetku 
Spole nost v roce 2009 získala státní dotaci Ministerstva dopravy R ve výši 5 436 tis. K  na obnovu a 
rozvoj dopravních prost edk  a dotaci od Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj na 
rekonstrukci Terminálu MHD Fügnerova ve výši 53 594 tis. K  a na po ízení odbavovacího systému do 
autobus  a tramvají ve výši 12 554 tis. K . 
Uvedené dotace  snižují vstupní cenu  po izovaného majetku.  
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Dotace na po ízení dlouhodobého majetku (v tis. K ) 
Po áte ní 
z statek

Poskytnutí 
dotace

erpání dotace Kone ný 
z statek

Dotace ze státního rozpo tu 0 5 436 5 436 0
Dotace z Evropské unie 0 66 148 66 148 0
Celkem 2009 0 71 584 71 584 0
Celkem 2008 0 22 384 22 384 0
 
P edm t poskytnuté dotace (v tis. K ) 

Po et kus
Dotace ze 
státního 
rozpo tu

Dotace od 
Evropské unie

MD R  - nákup autobus 3 5 436
EU - Evr.fond - Terminál MHD 1  53 594
EU - Evr.fond - odbavovací systém 1  12 554  
 
 
Majetek v operativním pronájmu k 31.12.2009:  
Pozemky: 

p.p. . v katastr. území o vým e
703 Kate inky 1 231 m2

5455 Jablonec n. N. 82 m2

6377 Jablonec n. N. 22 m2

3406/2 Vratislavice n. N. 3 m2

65 Horní Suchá 584 m2
 

 
Krom  pozemk  má spole nost pronajatou železni ní vle ku  a movitý majetek – nap . ekologická WC, 
server po íta ové sít , tlakové lahve apod. 
Nájemné je placeno na základ  nájemních smluv. Výše nájemného za rok 2009 inila 2 589 tis. K . 
 
Finan ní pronájem 
Spole nost je zavázána platit leasingové splátky za finan ní leasing dopravních prost edk  a stroj  a 
za ízení následovn  (v p ípad  uplatn ní DPH v rámci nároku na odpo et DPH jsou ástky uvedeny v úrovni 
bez DPH ): 

Leasingové 
splátky celkem

Zaplaceno k 
31.12.2009 Splatno do 1 roku

Splatno v 
následujících 

letech
Autobusy 14 996 2 503 2 999 9 494
Osobní vozy 216 168 48 0
Kancelá ská technika 0 0 0 0
Celkem 15 212 2 671 3 047 9 494  
 
Zásoby 
 
Opravné položky k zásobám (v tis. K ) 

Po át. z statek P ír stky Úbytky Kone . z statek
Celkem 2009 0 315 0 315
Celkem 2008 189 0 189 0  
Jedná se o opravnou položku k náhradním díl m a materiálu, který je nevyužitelný, ve výši 310 tis.K  a dále 
byla vytvo ena opravná položka ve vý i 5 tis. K  k jízdenkám, které zm nou tarifních podmínek k 1.7.2009 
ztratily svou platnost. 
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Pohledávky z obchodních vztah  
Spole nost neeviduje k rozvahovému dni žádné pohledávky ur ené k obchodování. 
 
Krátkodobé pohledávky z obchodních vztah  po lh t  splatnosti (v tis. K ) 

k 31.12.2008 k 31.12.2009
pohledávky do 30 dn  po lh t  splatnosti 1 794 1 857
pohledávky do 90 dn  po lh t  splatnosti 136 1 418
pohledávky do 180 dn  po lh t  splatnosti 225 1 004
pohledávky nad 180 dn  po lh t  splatnosti 157 23 336
Celkem 2 312 27 615  
Spole nost neeviduje k rozvahovému dni žádné pohledávky, které mají splatnost delší než 5 let.
Pohledávky po lh t  splatnosti jsou soudn  vymáhány. Výjimkou jsou pohledávky za OC FIS NORDIC WSC 
2009 ve výši 20.851 tis. K , jelikož OC FIS je v likvidaci a p ipravuje se jeho vstup do insolven ního ízení. 
Na pohledávky v i odb rateli SAD Liberec, a.s. ve výši 3 626 tis. K  za odb r nafty byl sjednán splátkový 
kalendá  na 13 splátek do 20.7.2010. V i splátkám byly provád ny zápo ty se závazky za opravy autobus  
a pronájem ploch. 
Ú etní jednotka nem la k 31.12.2009 pohledávky v cizí m n . 
Ú etní jednotka není sou ástí skupiny podnik  a nemá z tohoto titulu pohledávky. 
Ú etní jednotka nemá pohledávky jišt né podle zástavního práva nebo jiným obdobným zp sobem. 
 
Jiné pohledávky 
K 31.12.2009 zde byly evidovány pohledávky z pracovn právních vztah . Z nich byly k 31.12.2009  
po splatnosti pohledávky ve výši 175 tis. K  (k 31.12.2008 bylo 151 tis. K ). 
 
Opravné položky k pohledávkám (v tis. K ) 

Po át. z statek P ír stky Úbytky Kone . z statek
Opr.položka k pohled. za OC FIS 
NORDIC (MS2009) 0 20 851 0 20 851
Opr.položka k ostatním pohl. z 
obchodního styku 0 165 165
Opr.položka k pohled. za 
nájemníky byt 0 176 176

Opr.položka k jiným pohl. - za 
zam stnanci 0 160 160

Celkem 2009 0 21 352 0 21 352
Celkem 2008 0 0 0 0  
 
 
 
Ostatní aktiva 
Náklady p íštích období ve výši 2 615 tis. K  obsahují nespot ebovanou naftu v nádržích dopravních 
prost edk , asov  rozlišené náklady na reklamu, nájemné z pronájmu serveru a asov  rozlišené 
mimo ádné leasingové splátky na autobusy Bova. 
P íjmy p íštích období ve výši 302 tis. K  obsahují asov  rozlišené výnosy za poskytnuté reklamní a inzertní 
služby. 
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PASIVA 
 
Vlastní kapitál  
P ehled pohyb  vlastního kapitálu (v tis. K ) 

Stav k 
1.1.2009 P ír stky Úbytky P eú tování Stav k 

31.12.2009
Základní kapitál 782 700 782 700
Vlastní akcie
Zm ny základního kapitálu 3 000 3 000
Emisní ážio 0
Ostatní kapitálové fondy 128 621 128 621
Oce ovací rozdíly z p ecen ní majetku 0
Oce ovací rozdíly z kapitálových ú astí 0
Zákonný rezervní fond 19 345 68 19 413
Ned litelný fond 0
Statutární a ostatní fondy 4 603 10 -1 334 1 063 4 342
Nerozd lený zisk minulých let 765 40 805
Neuhrazená ztráta minulých let 0
HV b žného ú etního období 1 341 1 484 -170 -1 171 1 484
CELKEM 937 375 4 494 -1 504 0 940 365

Složka vlastního kapitálu

 
 
 
Základní kapitál (v tis. K ) 

Základní kapitál Emisní ážio Celkem
Z statek k 1.1.2009 782 700 0 782 700
Navýšení 0 0 0
Zm na zákl.kapitálu 3 000 0 3 000
Snížení 0 0 0
Z statek k 31.12.2009 785 700 0 785 700  

Základní kapitál ú etní jednotky evidovaný k rozvažnému dni iní 785 700 tis. K : 
- Z toho 78 ks  kmenových akcií ve jmenovité hodnot  10 000 000,- K  na jednu akcii. 
- Z toho 27 ks  kmenových akcií ve jmenovité hodnot       100 000,- K  na jednu akcii. 
Hodnota základního kapitálu ve  výši 782 700 tis. K  je splacena, zapsána v OR a ve form  listinných akcií 
p edána vlastníku. 
Hodnota základního kapitálu ve výši 3 000 tis. K  není k 31.12. 2009 splacena. 
  
 
Výsledek hospoda ení roku 2008 
Výsledek hospoda ení roku 2008 ve výši 1 341 tis. K  byl na základ  rozhodnutí valné hromady rozd len 
takto: 67 tis. povinný p íd l 5% do rezervního fondu, 170 tis. K  tantiémy, 1 064 tis. K  p íd l do sociálního 
fondu a 40 tis. K  na ú et nerozd leného zisku minulých období.  
 
Rezervy 
 
Zm ny na ú tech rezerv (v tis. K )  

Rezerva na 
nevybranou 
dovolenou

Rezerva na da  
z p íjmu

Rezerva na 
opravy a 

udržování
Celkem

Z statek k 1.1.2009 0 0 0 0
Tvorba rezerv 3 100 0 1 200 4 300

erpání rezerv 0 0 0 0
Z statek k 31.12.2009 3 100 0 1 200 4 300  
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Závazky z obchodního styku 
 
Dlouhodobé závazky 
Spole nost má dlouhodobý závazek za nákup tramvajových zastávek,  jehož výše k rozvahovému dni iní 
70 tis. K . Závazek je  splatný v roce 2010  a v rozvaze je již uveden na ádku krátkodobých závazk  
z obchodních vztah .  
 
 
 
Krátkodobé závazky 
Ú etní jednotka m la k 31.12.2009 závazky po lh t  splatnosti ve výši 28 153 tis. K . 
Spole nosti Eurovia  CS, a.s. byl závazek ve výši 26 177 tis. K  zaplacen za átkem roku 2010. Závazek v i 
spole nosti Mikroelektronika s.r.o. ve výši 1 512 tis. K  byl použit jako zádržné z d vodu reklamace dodávky. 
Výše závazku pojistného na soc. zabezpe ení za rok 2009 splatného v 1/2010 iní 3 573 tis. K . 
Výše závazku ve ejného zdravotního poj. za rok 2009 splatného v 1/2010 iní 1 580 tis. K . 
Ú etní jednotka nem la k 31.12.2009 závazky v cizí m n . 
Ú etní jednotka není sou ástí skupiny podnik . 
Ú etní jednotka nem la k 31.12.2009 závazky kryté dle zástavního práva. 
Ú etní jednotka nem la k 31.12.2009 žádné další závazky nevedené v ú etnictví. 
Spole nost neeviduje k rozvahovému dni  žádné závazky, které mají dobu splatnosti delší než 5 let. 
 
 
 
Bankovní úv ry (v tis. K ) 

Úroková 
sazba Splatnost do Z statek k 

31.12.2009 Splatno do 1 roku Splatno v násled. 
letech

Úv r na divizi MHD SAD 4,94% p.a. 30.9.2013 23 688 6 312 17 376

Revolving.úv r k dotaci 2008 PRIBOR + 
0,95% p.a. 30.6.2009 0 0 0

Revolving.úv r k dotaci 2009 1M PRIBOR + 
1,55% 30.9.2010 59 996 59 996 0

Hypote ní úv r vozovna 4,2% p.a. 25.9.2018 13 927 1 200 12 727

Podnikat.úv r vozovna 4,83% p.a. 31.8.2011 50 000 30 000 20 000

Podnikatelský úv r Busy
SOR

1M PRIBOR + 
1,8% 31.3.2014 17 775 3 905 13 870

Podnikatelský úv r Busy
TEDOM

1M PRIBOR + 
1,8% 29.3.2014 24 633 5 412 19 221

Hypote ní úv r pozemky
garáže

5,91% 25.3.2024 22 043 1 548 20 495

Kontokor.úv r do 30 mil. K O/N PRIBOR + 
1,95% p.a. 6.4.2010 3 761 3 761 0

215 823 112 134 103 689Z statek k 31.12.2009 v tis. K  
 
Zajišt ní dlouhodobých bankovních úv r  (v tis. K ) 

Popis zajišt ní Z statek úv ru k 
31.12.2008

Z statek úv ru k 
31.12.2009

Úv r na divizi MHD SAD 30 mil. K zástava nemovitostí 30 000 23 688
Revolving. úv r 60 mil. K  2008 blankosm nka zni ena po splacení 60 000 0
Revolving. úv r 60 mil. K  2009 blankosm nka 0 59 996
Hypote ní úv r 20 mil. K zástava nemovitostí 15 050 13 927
Podnikatelský úv r 230 mil. K zástava nemovitostí + movitých v cí 80 000 50 000
Podnik. úv r BUS SOR 17,8 mil. K zajiš ovací p evod movitých v cí 0 17 775
Podnik. úv r BUS CNG 24,6 mil. K zajiš ovací p evod movitých v cí 0 24 633
Hypote ní úv r pozemky 22,4 mil. K zástava nemovitostí 0 22 043
Kontokorentní úv r do 30 mil. K blankosm nka 0 3 761

185 050 215 823Celkem  
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DpmL, a. s., m l k datu 31.12.2009 zastavený majetek v celkové z statkové hodnot  689 170 tis. K   
ve prosp ch Komer ní banky, a. s., pobo ky Liberec.  
Po izovací hodnota tohoto majetku iní 1 310 002 tis. K . Jedná se o objekty areálu garáží autobus   
ve Vilové ulici v etn  vlastních pozemk  (k.ú.Františkov), objekty areálu vozovny v Mrštíkov  ulici v etn  
administrativní budovy a p íslušenství (parkovišt , cesty. atd.) a veškerý ostatní DHM se z statkovou 
hodnotou. Zastaveny nebo zatíženy zajiš ovacím p evodem nejsou movité v ci po ízené s dotací MD R.      
 
Ve prosp ch KB je vinkulováno i pojistné pln ní z pojišt ní uvedeného majetku. 
 
Výnosy b žného období 
 
Rozpis výnos  spole nosti z b žné innosti (v tis. K ) 

Stav k 31.12.2008 31.12.2009
Výnosy celkem 421 276 488 716

Výnosy z b žné innosti 421 172 488 670
 Tržby z prodeje vlast. výrobk  a služeb 194 123 218 876

 - Tržby z MHD 174 199 182 593
 - Ostatní služby (reklama, komer ní doprava...) 19 924 36 283

Tržby z prodeje zboží, majetku a materiálu 17 284 8 895
Aktivace 4 408 5 875
Ostatní provozní výnosy 205 357 255 024

 - Provozní dotace na úhradu ztráty z MHD (bez p ím stské) 203 320 249 559
 - Ostatní a jiné provozní výnosy 2 037 5 465

 Finan ní výnosy 104 46
 Mimo ádné výnosy 0 0  

 
Ú etní jednotka realizovala výnosy pouze v tuzemsku. 
 
 
Provozní dotace (v tis. K )  

P ijata od Ú el použití ástka

Statutární m sto Liberec Na úhradu ztráty ze závazku ve ejné služby 224 000
M sto Jablonec nad Nisou Na úhradu ztráty ze závazku ve ejné služby 8 936
Krajský ú ad Libereckého kraje Na úhradu ztráty ze závazku ve ejné služby 17 349
Celkem 250 285  
 
Da  z p íjm  
 
- splatná: 
Splatná da  z p íjm  za zda ovací období 2009 iní 0,- K  (p edchozí rok  0,- K ). 
Spole nost nehradila žádné dom rky daní. 
 
- odložená: 
Viz následující tabulka. 
 
 
 
 
 
 
 
 

14



Z statek k rozvažnému dni (v tis. K ) 

Popis položky Ú etní hodnota Da ová 
hodnota

Ode itatelné 
da ové 
do asné 
rozdíly

Sazba 
dan  v 

%

Odložená 
da ová 

pohled. (-) / 
závazek (+)

Dlouhodobý hmotný majetek 1 118 860 961 795 157 065 19% 29 842
Opravné položky, rezervy apod. -26 256 -39 -26 217 19% -4 981
Neuplatn ný reinvesti ní odpo et 33 505 -33 505 19% -6 366
Da ové ztráty minulých let 45 872 -45 872 19% -8 716
Celkem 1 092 604 1 041 133 51 471 19% 9 779  
Odložený da ový závazek z dlouhodobého majetku spole nost postupn  snižuje p erušováním da ového 
odpisování dle §26, odst.8 zák. 586/1992 Sb. o daních z p íjm , úm rn  postupnému snižování da ových 
pohledávek. 
 
 
Plánované rozd lení zisku vytvo eného v b žném období (v tis. K ) 
Zisk b žného období 1 484
P íd l do zákonného rezervního fondu 74
P íd l do rezervního fondu na vlastní akcie 0
P íd l do rezervního fondu na hrozící budoucí rizika 0
P íd l do sociálního fondu 1 200
Tantiémy len m p edstavenstva a dozor í rady 0
Dividendy xx K  na 1 akcii 0
Nerozd lený zisk 210  
 
 
Informace o celkových nákladech na odm ny statutárnímu auditorovi nebo auditorské spole nosti 
 
 povinný audit ú etní záv rky 

154 tis. K  
 jiné ov ovací služby 

neposkytovány 
 da ové poradenství 

neposkytováno 
 jiné neauditorské služby 

neposkytovány 
 
 
Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení ú etní záv rky: 

 Navýšení základního kapitálu 
 
a) nerealizované navýšení základního kapitálu v lednu  2010 
Jediný akcioná  v p sobnosti valné hromady rozhodl na základ  usnesení rady m sta . 175/09 ze dne 
7.4.2009 o zvýšení základního kapitálu ve výši 18 900 tis. K . Vzhledem k tomu, že se jediný akcioná  
Statutární m sto Liberec vzdal svého p ednostního práva na upsaní nových akcií, m ly být všechny nové 
akcie upsány p edem ur eným zájemcem, kterým bylo M sto Jablonec nad Nisou. Bylo schváleno upisování 
akcií nepen žitým vkladem, a to vkladem nemovitostí, kterými jsou pozemky v katastrálním území Jablonec 
nad Nisou.  
O zvýšení základního kapitálu ve výši 18 900 tis. K  bylo ú továno v r. 2009 k datu konání valné hromady na 
vrub ú tu pohledávky za upsaný základní kapitál a ve prosp ch ú tu zm ny základního kapitálu. 
Zápis o rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu byl do obchodního rejst íku proveden ke dni 12.6.2009. P i 
realizaci zám ru však bylo zjišt no, že došlo k zapsání v tšího po tu vkládaných pozemk , než odpovídá 
usnesení Zastupitelstva m sta Jablonce n/N . 463/2008. Proto bylo v ervenci 2009 zapsáno nové 
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P íloha . 1 
 

CASH    FLOW

ke dni 31.12.2009
( v tisících K )

Kód Ukazatel 2009 2008
P. Stav pen žních prost edk  a pen ž. ekvivalent  na za átku ú etního období 26 454 32 080
P.1 Peníze 26 454 32 080
P.2 Pen žní ekvivalenty

Pen žní toky z hlavní výd le né innosti
Z. (+) Zisk, (-) ztráta z b žné innosti p ed zdan ním 1 902 2 185
A.1. Úpravy o nepen žní operace  [ A.1.1. až A.1.5.] 117 077 70 986
A.1.1. Odpisy stálých aktiv (+) 80 618 64 861
A.1.2. Zm na stavu opravných položek a rezerv (+) 27 850 -189
A.1.3. (-) Zisk, (+) ztráta z prodeje dlouhodobého majetku 0 16
A.1.4. Výnosy z dividend a podíl  na zisku (-) 0 0
A.1.5. Vyú tované úroky mimo kapitalizovaných [(+) nákladové, (-) výnosové] 8 609 6 298
A.1.6. P ípadné úpravy o ostatní nepen žní operace 0 0

A.* istý pen žní tok z provoz. innosti p ed zdan ním, zm nami prac. kapitálu a mimo . 
položkami [Z. + A.1.] 118 979 73 171

A.2. Zm na pot eby pracovního kapitálu [ A.2.1. až A.2.4.] 23 698 67 643

A.2.1. Zm na stavu pohledávek z provoz. innosti, aktivních ú t  as. rozlišení a dohadných ú t  
aktivních  [(-) zvýšení, (+) snížení] -40 120 -5 966

A.2.2. Zm na stavu kr. závazk  z provoz. innosti, pasiv. ú t  as. rozlišení a dohadných ú t  
pasivních [(+) zvýšení, (-) snížení] 65 675 78 324

A.2.3. Zm na stavu zásob  [(-) zvýšení, (+) snížení] -1 857 -4 715

A.2.4. Zm na stavu  krátkodobého finan . majetku nespadajícího do pen ž. prost edk   [(+) 
zvýšení, (-) snížení] 0 0

A.** istý pen žní tok z provoz. innosti p ed zdan ním a mimo ád. položkami [A.*+A.2.] 142 677 140 814

A.3. Zaplacené úroky mimo kapitalizovaných    (-) -8 613 -6 396
A.4. P ijaté úroky (+) 4 98
A.5. Zaplacená da  z p íjm  za b ž. innost a dom rky za minulá období (-) 0 0
A.6. P íjmy a výdaje spojené s mim. ú et. p ípady v etn  uhrazené dan 0 0
A.7. P ijaté dividendy a podíly na zisku 0 0
A.*** istý pen žní tok z provozní innosti  [A.** +( A.3. až A.6.)] 134 068 134 516

Pen žní toky z investi ní innosti
B.1. Výdaje spojené s po ízením dlouhodobého majetku (-) -187 747 -197 675
B.2. P íjmy z prodeje dlouhodobého majetku (+) 0 100
B.3. P j ky a úv ry sp ízn ným osobám [(-) poskytnutí, (+) vrácení] 0 0
B.*** istý pen žní tok z investi ní innosti [ B.1. až B.4.] -187 747 -197 575

Pen žní toky  z finan ní  innosti
C.1. Zm na stavu dlouhodobých závazk  (+) 30 666 59 029
C.2. Dopady zm n vlast. kapitálu na pen. prost edky [ C.2.1. až C.2.7.] -1 495 -1 596
C.2.1. Zvýšení z titulu zvýšení zákl. kapitálu, event. rezerv. i ned litel. fondu pen ž. vklady (+) 0 0
C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu spole ník m a len m (-) 0 0
C.2.3. Pen žní dary a dotace do vlast. kapitálu a další penež. vklady (+) 0 0
C.2.4. Úhrada ztráty spole níky (+) 0 0
C.2.5. P ímé výplaty na vrub fond  (-) -1 325 -1 426
C.2.6. Vyplacené dividendy a podíly na zisku  (-) -170 -170
C.*** istý pen žní tok z finan ní innosti   [ C.1. až C.3.] 29 171 57 433
F. isté zvýšení, respektive snížení pen žních prost edk  [A.*** + B.*** + C. ***] -24 508 -5 626
R. Stav pen ž. prost edk   na konci ú et. období  [P. + F.] 1 946 26 454

Název a sídlo ú etní jednotky:
Dopravní podnik m sta Liberce, a. s.
Mrštíkova 3
Liberec 3
I : 473 11 975
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VÝROČNÍ ZPRÁVA



ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA
I.

Do roku 2009 vstupovala Liberecká IS, a.s. s jasně formulovanou strategií zaměřenou především 
na její doménu, tedy oblast IT. V roce předchozím se společnost zaměřila především na stabi-
lizaci vztahů a zvyšování úrovně služeb pro svého hlavního zákazníka Statutární město Liberec 
a v tomto směřování pokračovala i v roce 2009. S vědomím mnoha úskalí se zaměřila především na 
zvyšování kvality poskytovaných služeb a optimalizaci procesů, které vyústily do certifi kace řízení 
jakosti ISO. V roce 2009 se společnost také významně orientovala na zvyšování bezpečnosti celého 
informačního systému a realizovala celou řadu investic pro její posílení. Za zmínku stojí určitě 
i skutečnost, že informační systém prošel rozsáhlým bezpečnostním testem. Společnost kladla 
v roce 2009 a klade i nadále velký důraz na stabilitu veškerých procesů, které pro městskou skupinu 
zajišťuje a až na ojedinělé případy, ze kterých se poučila, se jí to i dlouhodobě daří. Dlouhodobě 
se také zaměřuje na zvyšování kvality uživatelské podpory a na snižování reakční doby při řešení 
uživatelských potíží.

Významným počinem v roce 2009 se pro Libereckou IS, a.s. stalo převzetí role správce Metropolitní 
sítě, které zajistí jednotný rozvoj této významné infrastruktury a její provoz v souladu s potřebami 
a rozvojovými aktivitami města Liberce. Společnost také v průběhu roku realizovala celou řadu 
velkých změnových projektů a to nejen pro samotný Magistrát města Liberce, ale i pro ostatní 
akciové společnosti a příspěvkové organizace městské skupiny. Za všechny zmíním především 
účast na upgrade ekonomického systému města, což byl velký strategický úkol, který se podařilo 
ve spolupráci s našimi dodavateli a především spolu s Odborem ekonomiky provést v souladu 
s harmonogramem. Společnost se také zaměřila na získávání zakázek mimo městskou skupinu, 
kde kladla důraz především na spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje a jeho organ-
izacemi. V roce 2009 se podařilo navázat spolupráci s významným zákazníkem Krajskou nemoc-
nicí Liberec a Liberecká IS, a.s. začala spravovat datovou síť Integrovaného záchranného systému 
Libereckého kraje. Nejvýznamnějším produktem spolupráce s krajským úřadem pak byl podíl 
společnosti na realizaci projektu Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje a jeho 
propojení s multifunkční kartou OPUSCARD. Důležitou činností v portfoliu společnosti pak bylo
i zajišťování provozu kartového centra OPUSCARD.

Veškeré výše popsané aktivity, orientace na získávání zakázek mimo městskou skupinu a s nimi 
spojeným zvyšováním produktivity, měly významný vliv na hospodaření společnosti. Strategický 
fi nanční plán pro rok 2009 vytkl společnosti dosažení hospodářského výsledku na úrovni ztráty ve 
výši cca 5,5 mil. Kč. Tento plán byl v průběhu roku představenstvem revidován 
a předpokládaná ztráta byla snížena na úroveň 3,5 mil. Kč. Nakonec se vlivem získání význa-
mných zakázek a tlakem na snižování provozních nákladů podařilo uzavřít rok se ztrátou pouhých 
2,4 mil. Kč. Tento trend sice nejspíš nebude společnost schopna udržet i pro rok 2010, nicméně 
hospodářsky úspěšný rok 2009 dává výborný předpoklad pro naplnění cíle, kdy pro roky 2012 
respektive 2013 předpokládáme hospodaření Liberecké IS, a.s. již v kladných číslech.

Celkově lze tedy rok 2009 pro Libereckou IS, a.s. hodnotit jako úspěšný. 

        Ing. Ondřej Červinka 

                           předseda představenstva
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SLOVO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI
II.

Liberecká IS a.s. je společností podnikající v oblasti informačních systémů a technologií. Tato ob-
last je svojí podstatou dynamická a plná neustálých vývojových změn. Není tedy divu, že stejně 
jako předchozí roky i rok 2009 byl pro Libereckou IS, a.s. dalším rokem plným změn stojících na 
tvrdé a často vysilující práci všech zaměstnanců. 

Jako každý subjekt realizující změny zaznamenala Liberecká IS, a.s. v roce 2009 své dobré i špatné 
okamžiky. Nebojím se ale říci, že rok 2009 byl pro naši společnost především rokem úspěšným 
a inspirujícím.

V průběhu roku 2009 se projevila správnost strategie fi rmy, kterou představenstvo a vedení naší 
společnosti přijalo v roce 2008, a to koncentrovat se na oblast IT a evropsky špičkovou bezpečnost 
a provozní spolehlivost v dostupnosti dat a softwarových aplikací, které společnost ukládá a provo-
zuje na svých systémech. I v roce 2009 bylo nutno přistoupit k částečné, ne však zásadní úpravě 
strategie, a to v souvislosti s dopadem ekonomické recese do veřejné správy, pro niž Liberecká 
IS a.s. své služby poskytuje. 

Díky tomu se i v roce 2009 Liberecké IS, a.s. podařilo dále zvýšit objem svých služeb v tradičních 
produktech i v projektových zakázkách. K nejvýznamnějším patřila jako každý rok řada drobných 
produktových doplnění i velkých změnových projektů pro Magistrát města Liberce, ale i pro další 
subjekty „skupiny Statutárního města Liberec“ (Dopravní podnik, Městský obvod Vratislavice, 
Městská policie, ZOO Liberec a další). Jejich podrobný výčet je pro účely tohoto textu příliš dlouhý, 
proto jen uvedu, že se jednalo o 28 velkých změnových projektů a desítky drobných produktových 
změn.  Významně se podařilo zvýšit bezpečnost a dostupnost poskytovaných služeb implemen-
tací nových technologií a fi losofi e datových úložišť a datových sítí.
Ve vnitřní organizaci fi rmy se podařilo dokončit implementaci systému řízení jakosti a certifi kovat 
jej podle normy ISO, zavést novou organizační strukturu a posílit tým Liberecké IS, a.s. o nové kva-
litní zaměstnance.
V oblasti obchodu a marketingu Liberecká IS, a.s. posílila vztahy s významnými zákazníky a navá-
zala spolupráci s novým důležitým zákazníkem – Krajskou nemocnicí Liberec. 
V provozní oblasti zvýšila Liberecká IS, a.s. svůj výkon a podíl vlastních zaměstnanců na zajištění 
vysoce odborných činností.
Důležitým okamžikem v životě Liberecké IS, a.s. v roce 2009 byla také úspěšná implementace 
nového informačního systému při zachování běžného provozu fi rmy. 
 
Velkým úspěchem bylo další posílení spolupráce v rozvojových úvahách s Libereckým 
krajem, resp. Krajským úřadem Libereckého kraje, reprezentované úspěšnou integrací systému 
OPUSCARD s Integrovaným dopravním systémem Libereckého kraje a převzetím správy datové 
sítě Integrovaného záchranného systému Libereckého kraje.
V roce 2009 Liberecká IS, a.s. také dlouhodobě převzala správu Metropolitní sítě optických vláken 
v Liberci, čímž je do budoucna zajištěn jednotný rozvoj této sítě v souladu s potřebami města 
Liberce. V této oblasti se podařilo realizovat nejenom první obchodní úspěchy, ale také významně 
posílit image naší fi rmy.
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Výše uvedené rozšiřování oblasti působnosti Liberecké IS, a.s. mělo svůj odraz také ve zvýšení 
výnosů, které ve spojitosti s vyšší efektivitou využití zdrojů přineslo o tři miliony korun nižší 
ztrátu společnosti, než bylo plánováno. Rovněž produktivita práce dosáhla v roce 2009 srovnatelné 
evropské úrovně. Liberecká IS, a.s. tak učinila další důležitý krok k odstranění vleklé účetní ztráty, 
která vznikla v roce 2006 v souvislosti s vkladem majetku z roku 2005.

Samozřejmě ruku v ruce s úspěšnými výsledky se projevovaly v činnosti Liberecké IS, a.s. v roce 
2009 i chyby. Oproti předchozím rokům jich ale bylo méně a projevil se tak dvouletý tlak na změny 
ve vnitřním řízení, který, jak již bylo řečeno, byl i potvrzen certifi kací dle normy ISO. 

Všechny úspěchy i neúspěchy každé organizace jsou produktem jejích zaměstnanců a dodavatelů. 
Je tomu tak samozřejmě i v Liberecké IS, a.s. Naše společnost v roce 2009 měla a i nadále má stabilní 
tým zaměstnanců, který postupně mírně rozšiřuje. I přes některé vnitřní kritiky související s komu-
nikací a vztahy je téměř nulová fl uktuace zaměstnanců velkým pozitivem a také vizitkou fi remní 
kultury a řízení lidských zdrojů. V klíčových oblastech naše společnost také v roce 2009 prohlou-
bila systém hodnocení dodavatelů s cílem postavit společné vztahy na novou kvalitativní úroveň. 
Obě skupiny jsou tak vedením společnosti považovány za základ dalšího rozvoje Liberecké IS a.s.

Rok 2009 se tedy pro Libereckou IS, a.s. stal dalším úspěšným krokem na cestě k vitalitě 
a konkurenceschopnosti srovnatelné s jinými obdobnými fi rmami v rámci nejen České republiky, 
ale i Evropské unie. Jak již bylo uvedeno, je to výsledkem práce zaměstnanců společnosti, a já jim 
za to děkuji.

  
        …………….……………..
        Ing. Jaroslav Bureš, MBA
                        ředitel Liberecké IS, a.s.  
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Společnost  je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložce 1429 ��
 

 
Zpráva o vztazích za rok 2009 

 
 
Tato zpráva  popisuje  a upravuje vztahy v  souladu s  ustanovením  obchodního zákona  § 66a a 

následujících za rok 2009 mezi osobami Statutární město Liberec, se sídlem v Liberci 1, nám. Dr. E. 

Beneše 1, IČ: 00262978, dále jen ovládající osoba  a  Liberecká IS, a.s., se sídlem Jablonecká 41, 

460 01 Liberec 5, IČ: 25450131, dále jen ovládaná osoba. 

 
1. Mezi subjekty nebyla uzavřena ovládací smlouva 

 
2. V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny obchodní smlouvy mezi ovládající a ovládanou 

osobou, na základě kterých probíhaly ve sledovaném období veškeré vztahy: 
 
 
a) smlouvy nájemní 

 
Ve sledovaném období společnost pokračovala  ve smluvním vztahu s ovládající osobou o pronájmu 
nebytových prostor, které používá jako kanceláře. Výše nájemného a úhrady za spotřebované energie 
byly stanoveny na komerční výši a hrazeny na účet ovládající osoby. 

 

Číslo smlouvy Datum Předmět smlouvy 

LIS/50/2005 
vč.dodatků  
(1-5) 

01.12.2005/ 
30.10.2007/ 
30.01.2008/ 
08.08.2008/ 
01.11.2008/ 
14.05.2009 

Nájemní smlouva prostory budovy č.41-Liebiegova vila 

LIS/72/2006 
vč.dodatků  
(1-2) 

29.09.2006 / 
30.07.2007/ 
30.04.2008 

Nájemní smlouva prostory budovy Nová Radnice 

 
Výše uvedené smlouvy byly realizovány za ceny obvyklé. 
 

b) smlouvy o poskytování služeb 

 

 

Číslo smlouvy 

 

Datum 

 

Předmět smlouvy 

2009/1/025 15.09.2009 
Služby spojené se zajištěním upgrade SW GSWEB na systém 
Marushka 
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2009/1/024 01.09.2009 Zajištění odborné podpory realizace přípravy datových schránek 

2009/1/021 01.08.2009 Zajištění odborné podpory realizace přípravy spisové služby 

2009/1/020 01.09.2009 Zajištění odborné podpory realizace upgrade SAP 

2009/1/012 19.05.2009 Poskytnutí služeb spojených se zajištěním a realizací voleb 2009 

2008/1/044 05.12.2008 Modul statistiky eSPIS 

2008/1/042 08.12.2008 Poskytnutí služeb aplikace e-learning 

2008/1/036 05.11.2008 Zajištění realizace změny www prezentace SML 

2008/1/035 15.11.2008 Podpora v projektu „DPH v prostředí SML“ 

2008/1/030 01.11.2008 Podpora iDES 

2008/1/024 06.06.2008 Řízení projektu MŠ Stromovka-realizace úspor energie 

2008/1/023 06.06.2008 Řízení projektu MŠ Malínek-realizace úspor energie 

2008/1/022 06.06.2008 Řízení projektu MŠ Motýlek-realizace úspor energie 

2008/1/021 06.06.2008 Řízení projektu MŠ Jabluňka-realizace úspor energie 

2008/1/015 01.06.2008 Nájem scanneru Colortrack 

2007/1/048 07.12.2007 EMOFF krizové řízení 

2007/1/012 10.07.2007 Poskytnutí nástroje pro správu a evidenci ÚAP 

2007/1/002 01.02.2007 Vydávání čipových karet 

2007/2/029 01.04.2007 Úhrada služeb mobilního operátora 

2006/74 16.10.2006 Zajištění VoIP 

2006/73 30.11.2006 Poskytnutí služby „Elektronické zastupitelstvo“ 

2006/48 
vč.dodatku 

31.08.2006/ 
16.01.2007 

Aktualizace digitální technické mapy města Liberce 

2006/47 08.09.2006 Poskytování služeb souvisejících s provozem a rozvojem MRS 

2006/34 30.06.2006 Zajištění prodeje vstupenek 

2006/25 29.07.2006 Poskytování a správa pracovních stanic pro požární zbrojnici 

2006/23 31.08.2006 Digitální technická mapa města Liberce 

2005/48 

 vč.dodatků 

08.12.2005/ 
11.04.2009/  
31.07.2007/ 
29.02.2008/ 
15.11.2008 

Provozování informačního systému-outsourcing  

 
Výše uvedené smlouvy byly realizovány za ceny obvyklé. 

 

V dále uvedených tabulkách jsou uvedeny veškeré vztahy - obchodní smlouvy mezi ostatními 
ovládanými osobami, které probíhaly ve sledovaném období: 

 

 

Číslo smlouvy 

 

Datum 

 

Osoba 

 

Předmět smlouvy 

2007/1/001 24.01.2007 MO Vratislavice n.N. Poskytování služeb IT 



 

© Liberecká IS, a.s. 3/7 
 

 
2007/005 
(2007/2/012) 

19.01.2007 MO Vratislavice n.N. MRS o zajištění prodeje vstupenek 

2008/1/005 01.05.2008 ZŠ Vratislavice n.N. Poskytování služeb IT 

2007/1/005 01.03.2007 Divadlo F.X.Šaldy Pronájem otočných reflektorů 

2006/96      
vč. dodatku 

01.01.2006/ 
10.01.2008 

Divadlo F.X.Šaldy Poskytování služeb v IT oblasti 

2006/21 25.05.2006 Divadlo F.X.Šaldy Provoz MRS 

2006/20 25.05.2006 Divadlo F.X.Šaldy 
Obchodním zastoupení, prodej 
vstupenek MRS 

2005/52 

vč.dodatku 

01.01.2006/ 
01.08.2006/ 
21.12.2006/ 
25.05.2009 

Městská policie Provozování informačního systému 

2006/68 30.11.2006 ELSET, s.r..o. 
Poskytování ekonomických služeb-
roční 

2006/67 31.08.2006 ELSET, s.r..o. 
Poskytování ekonomických služeb-
měsíční 

2006/24 

vč.dodatků 

01.06.2006/ 
21.12.2006/ 
01.10.2007/ 
01.10.2008 

ZOO Liberec Poskytování služeb v IT oblasti 

2008/1/040 01.10.2008 Sportovní areál Ještěd a.s. 
Poskytování služeb v IT oblasti, 
ukončeno ke dni 31.3.2009 

 2008/1/032 
vč. dodatku 

01.11.2008/ 
18.03.2009 

Sportovní areál Ještěd a.s. 
Nájem nebytových prostor a služeb 
s tím spojených, ukončeno ke dni 
31.3.2009 

2006/81 31.10.2006 Sportovní areál Ještěd a.s. 
Telekomunikační kabelovod-
oprávnění provozovat 

2006/44 
vč.dodatku 

30.06.2006/ 
30.01.2009 

Sportovní areál Ještěd a.s. 
Poskytování ekonomických služeb –
roční, ukončeno ke dni 31.5.2009 

2006/43 
vč.dodatku 

30.06.2006/ 
18.03.2009 

Sportovní areál Ještěd a.s. 
Poskytování ekonomických služeb-
měsíční, ukončeno ke dni 31.3.2009 

2006/84 10.11.2006 
Technické služby města 
Liberce, a.s. 

Nový modul do SW TSK, ukončeno 
11/2009 

2005/51 

 vč.dodatků 

01.01.2006/ 
29.06.2007/ 
01.10.2007 

Technické služby města 
Liberce, a.s. 

Poskytování služeb v IT oblasti 

2009/2/021 24.04.2009 
Technické služby města 
Liberce, a.s. 

Import dat pasportu dopravy, GS WEB 
pasport dopravy 

2008/1/011 
vč.dodatku 

21.04.2008/ 
01.04.2009 

Dopravní podnik města 
Liberce a.s. 

Dílčí činnosti projektu ROAD - 
technologie 

2008/1/043  01.01.2009 
Dopravní podnik města 
Liberce a.s. 

Správa ICT 

2006/102 31.01.2007 
Dopravní podnik města 
Liberce a.s. 

Aktivace čipových karet přepravní 
kontroly-revizorské karty 
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2006/99 31.01.2007 
Dopravní podnik města 
Liberce a.s. 

Nájemní smlouva - kabel optické trasy 
zavěšené na systému trakčního 
vedení el.drah 

2006/02 
vč.dodatku 

15.05.2006/ 
30.08.2006 

Dopravní podnik města 
Liberce a.s. 

Poskytování služeb spojených 
s využitím LMK jako nosiče pro 
časové předplatné jízdné MHD-
dopravní aplikace 

2005/33 25.08.2005 
Dopravní podnik města 
Liberce a.s. 

Pronájem pozemku v objektu DPML 

2005/24 

vč.dodatku 

17.07.2006/ 
26.01.2007 

Dopravní podnik města 
Liberce a.s. 

Poskytnutí a správa 
telekomunikačního okruhu-servis 
WAN-fyzická vrstva 

2009/3/007 15.07.2009 
Dopravní podnik města 
Liberce a.s. 

Provize z poskytování služeb prodeje 
časových jízdenek 

2007/1/038 
vč.dodatku 

03.10.2007/ 
03.09.2008 

Komunitní středisko 
Kontakt 

Poskytování IT služeb 

 

Výše uvedené smlouvy byly realizovány za ceny obvyklé. 

 

 

Číslo smlouvy 

 

Datum 

 

Osoba 

 

Předmět smlouvy 

2007u01 
vč.dodatků 

02.01.2007/ 
02.01.2008/ 
30.01.2009 

MŠ Pramínek, Březinova 389 Vedení účetnictví 

2007u02 
vč.dodatků 

02.01.2007/ 
02.01.2008/ 
30.01.2009 

MŠ Motýlek,Broumovská 840 Vedení účetnictví 

2005u1 
vč.dodatků 

03.01.2005/ 
02.01.2008/ 
30.01.2009 

ZŠ 5 května 64/49 Vedení účetnictví  

2005u2 
vč.dodatků 

03.01.2005/ 
02.01.2008 ZŠ Vrchlického 262/17   Vedení účetnictví  

2005u3 
vč.dodatků 

03.01.2005/ 
02.01.2008/ 
30.01.2009 

ZŠ Na Perštýně 404/44 Vedení účetnictví  

2005u4 
vč.dodatků 

03.01.2005/ 
02.01.2008 ZŠ Dobiášova 851/5 Vedení účetnictví  

2005u5 
vč.dodatků 

03.01.2005/ 
02.01.2008/ 
30.01.2009 

ZŠ Na výběžku 118 Vedení účetnictví  

2005u6 
vč.dodatků 

03.01.2005/ 
02.01.2008/ 
30.01.2009 

MŠ „Nad přehradou“, Klášterní 149/16 Vedení účetnictví  

2005u7 
vč.dodatků 

03.01.2005/ 
02.01.2008/ 
30.01.2009 

MŠ "Korálek", Aloisina výšina 645/55 Vedení účetnictví  

2005u8 
vč.dodatků 

03.01.2005/ 
02.01.2008 

MŠ „Jizerka“, Husova 184/72 Vedení účetnictví  
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2005u9 
vč.dodatků 

03.01.2005/ 
02.01.2008/ 
30.01.2009 

ZŠ Mníšek, Mníšek 198 Vedení účetnictví  

2006u01 
vč.dodatků 

03.01.2005/ 
02.01.2008/ 
30.01.2009 

ZŠ a MŠ Chrastava, Vítkov 69 Vedení účetnictví  

2005u11 
vč.dodatků 

03.01.2005/ 
02.01.2008/ 
30.01.2009 

ZŠ a MŠ Nová Ves 180 Vedení účetnictví  

2005u12 
vč.dodatků 

03.01.2005/ 
02.01.2008/ 
30.01.2009 

MŠ Dětská 461 Vedení účetnictví  

2005u13 
vč.dodatků 

03.01.2005/ 
02.01.2008/ 
30.01.2009 

ZŠ Barvířská 38/6 Vedení účetnictví  

2005u14 
vč.dodatků 

03.01.2005/ 
02.01.2008 

ZŠ Sokolovská 328 Vedení účetnictví  

2005u15 
vč.dodatků 

03.01.2005/ 
02.01.2008/ 
30.01.2009 

MŠ „Sedmikráska“, Vzdušná 509/20 Vedení účetnictví  

2005u16 
vč.dodatků 

03.01.2005/ 
02.01.2008/ 
30.01.2009 

MŠ Jeřmanická 487/27 Vedení účetnictví 

2005u17 
vč.dodatků 

03.01.2005/ 
02.01.2008/ 
30.01.2009 

MŠ „V zahradě“, Žitavská 122/68 Vedení účetnictví  

2005u18 
vč.dodatků 

03.01.2005/ 
02.01.2008/ 
30.01.2009 

MŠ "Srdíčko", Oldřichova 836/8 Vedení účetnictví  

2005u19 
vč.dodatků 

03.01.2005/ 
02.01.2008 

MŠ Klášterní466/4 Vedení účetnictví  

2005u20 
vč.dodatků 

03.01.2005/ 
02.01.2008 

MŠ "Rosnička", Školní Vršek 503/3 Vedení účetnictví  

2005u21 
vč.dodatků 

03.01.2005/ 
02.01.2008/ 
30.01.2009 

MŠ "Malínek", Kaplického 386 Vedení účetnictví  

2005v2 
vč.dodatků 

03.01.2005/ 
02.01.2008 

ZŠ Lesní 575/12 Vedení účetnictví  

2005v3 
vč.dodatků 

03.01.2005/ 
02.01.2008/ 
30.01.2009 

ZŠ Švermova 114/38 Vedení účetnictví  

2005v4 
vč.dodatků 

03.01.2005/ 
02.01.2008 ZŠ U Školy 222/6 Vedení účetnictví  

2005v5 
vč.dodatků 

03.01.2005/ 
02.01.2008/ 
30.01.2009 

ZŠ a ZUŠ Jabloňová 564/43 Vedení účetnictví  

2005v6 
vč.dodatků 

03.01.2005/ 
02.01.2008/ 
30.01.2009 

ZŠ Česká 354 Vedení účetnictví  
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2005v8 

vč.dodatků 
03.01.2005/ 
02.01.2008 ZŠ Aloisina výšina Vedení účetnictví  

2005v10 
vč.dodatků 

03.01.2005/ 
02.01.2008 ZŠ U Soudu 369/8 Vedení účetnictví  

2005v11 
vč.dodatků 

03.01.2005/ 
02.01.2008/ 
30.01.2009 

ZŠ Kaplického 384 Vedení účetnictví  

2005v12 
vč.dodatků 

03.01.2005/ 
02.01.2008 ZŠ jazyková Husova 142/44 Vedení účetnictví  

2005v13 
vč.dodatků 

03.01.2005/ 
02.01.2008 ZŠ Křižanská 80 Vedení účetnictví  

2005v15 
vč.dodatků 

03.01.2005/ 
02.01.2008/ 
30.01.2009 

MŠ „Klubíčko“,Jugoslávská 128/1 Vedení účetnictví  

2005v16 
vč.dodatků 

03.01.2005/ 
02.01.2008/ 
30.01.2009 

MŠ „Sluníčko“, Bezová 274/1 Vedení účetnictví  

2005v17 
vč.dodatků 

03.01.2005/ 
02.01.2008/ 
30.01.2009 

MŠ Stromovka 285/1 Vedení účetnictví  

2005v18 
vč.dodatků 

03.01.2005/ 
02.01.2008/ 
30.01.2009 

MŠ „Delfínek“, Nezvalova 661/20 Vedení účetnictví  

2005v19 
vč.dodatků 

03.01.2005/ 
02.01.2008/ 
30.01.2009 

MŠ „Kamarád“, Dělnická 831/7 Vedení účetnictví  

2005v20 
vč.dodatků 

03.01.2005/ 
02.01.2008/ 
30.01.2009 

MŠ „U Bertíka“, Purkyňova 458/19 Vedení účetnictví  

2005v22 
vč.dodatků 

03.01.2005/ 
02.01.2008 MŠ „Čtyřlístek“, Tovačovského 166/27 Vedení účetnictví  

2005v23 
vč.dodatků 

03.01.2005/ 
02.01.2008/ 
30.01.2009 

MŠ „Dráček“ U Školky 67 Vedení účetnictví  

2005v24 
vč.dodatků 

03.01.2005/ 
02.01.2008/ 
30.01.2009 

MŠ "Beruška", Na Pískovně 761/3 Vedení účetnictví  

2005v25 
vč.dodatků 

03.01.2005/ 
02.01.2008/ 
30.01.2009 

MŠ "Jablůňka", Jabloňová 446/29 Vedení účetnictví  

2005v26 
vč.dodatků 

03.01.2005/ 
02.01.2008/ 
30.01.2009 

MŠ "Klíček", Žitná 832/19 Vedení účetnictví  

2005v30 
vč.dodatků 

03.01.2005/ 
02.01.2008 MŠ Chrastava, Revoluční 488 Vedení účetnictví  

2005v31 
vč.dodatků 

03.01.2005/ 
02.01.2008/ 
30.01.2009 

ZŠ Chrastava, nám.1. máje 228 Vedení účetnictví  

 







 
 
                                                                   telefon: +420 485 243 031 

e-mail: lis@libereckais.cz 
IČ: 25450131 
DIČ: CZ25450131 

                                                                       www.libereckais.cz  
Liberecká IS, a.s., Jablonecká 41, 460 01  Liberec 5   

 
 

Společnost  je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložce 1429 ��
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Příloha k účetní závěrce 
společnosti Liberecká IS, a.s. 

k 31. 12. 2009 
 

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 
kterými 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 2009 a končící dnem 
31. prosince 2009. 

Obsah přílohy 
Obecné údaje 
1. Popis účetní jednotky 
2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 
3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 
4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění 
 
Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 
1. Způsob ocenění majetku 

1.1. Zásoby 
1.2. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 
1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí 

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 
3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 
4. Opravné položky k majetku 
5.  Odpisování 
6.  Přepočet cizích měn na českou měnu 
Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát 
1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti 

1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období 
1.2. Bankovní úvěry 
1.3. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky 
1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely 

2. Významné události po datu účetní závěrky 
3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 

3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku 
3.2. Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku 
3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu 
3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze 
3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem 
3.6. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním hodnocením 
3.7. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti 
3.8. Sdružení účastníků bez právní subjektivity 

4. Vlastní kapitál 
4.1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát 
4.2. Základní kapitál 

5. Pohledávky a závazky 
5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti 
5.2. Závazky po lhůtě splatnosti 
5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině 

    5.4.      Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu sociálního a zdravotního pojištění a daní 
5.5. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva 
5.6. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 

6. Rezervy 
7. Výnosy z běžné činnosti 
8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj. 
9. Údaje o přeměnách 
Organizační struktura společnosti 
Přehled o změnách vlastního kapitálu 
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Obecné údaje 

1. Popis účetní jednotky  
 
Název a sídlo účetní jednotky: Liberecká IS, a.s.,  

460 01 Liberec 5, Jablonecká 41   
        
Identifikační číslo:    25450131 
 
Právní forma:    akciová společnost 
 
Datum vzniku společnosti:  17. června 2002 
 
Společnost je zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,  vložka 
1429. 
 
Předmět podnikání: - zpracování dat, služby databank, správa sítí, 

- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a   software, 
- činnost technických poradců v oblasti informačních  technologií, 
- zprostředkování služeb, 
- specializovaný maloobchod, 
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, 
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických  
  poradců, 
- poskytování telekomunikačních služeb, 
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně  
  lektorské činnosti, 
- příprava a vypracování technických návrhů, 

      
Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%: 
 
  100% vlastník akcií - Statutární město Liberec se sídlem v Liberci 
     Nám. Dr. E. Beneše 1 
     IČO 00262978 
 
Statutární orgán:   představenstvo 
 
Předseda představenstva:  Ing. Ondřej Červinka 
Členové představenstva:  Hynek Tampier 
     Mgr. Alois Čvančara 
     Ing. Petr Olyšar 
     Michal Wildner     
      
Dozorčí rada:     
Předseda dozorčí rady:  Ing. Lidie Vajnerová  
Členové dozorčí rady:   Michael Dufek 
     Jan David  
 
 
Členové statutárních a dozorčích orgánů po datu účetní závěrky: 
V období po datu účetní  závěrky došlo ke změně na pozici člena dozorčí rady: Jan David ukončil 
činnost k 31.12.2009, byl nahrazen Ing. Petrem Lajtkepem od 1.1.2010. 
    
 
 
 
 
Organizační struktura účetní jednotky a její  zásadní změny v uplynulém účetním období: 
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V účetním období nedošlo k zásadním změnám v organizační struktuře společnosti. Společnost nemá 
žádné stále pobočky, nemá organizační složku v zahraničí, svoji činnost provozuje v pronajatých 
prostorách. 
Proces řízení společnosti probíhá v úrovních: 

- představenstvo společnosti 
- ředitel 
- manažeři úseků 
- vedoucí specialisté 
- specialisté 

 

2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech  
 
Majetková spoluúčast vyšší než 20%   (v tis.Kč) 
 

Obchodní firma 
společnosti 

Sídlo Výše podílu na 
základním kapitálu 

Výše základního  
kapitálu 

společnosti 
ELSET, s.r.o. Jablonecká 41 

460 01 Liberec 
100% 850 

Výše uvedený obchodní podíl byl získán dne 14.10.2004 na základě smlouvy o převodu obchodního 
podílu. 
 
Smluvní dohody mezi společníky (akcionáři) zakládající rozhodovací právo: 
 
Ovládací smlouva mezi Liberecká IS, a.s. (řídící osoba) a ELSET s.r.o. (řízená osoba) 
Povinnosti řídící osoby: 
 
 uhradit každou ztrátu řízené osobě, která vznikne z jejího nařízení, 
 cenově vyrovnat finanční újmu řízené osobě, která vznikne při plnění nařízení řídící osoby , 
 smluvní vztahy mezi řídící a řízenou osobou probíhají na základě podepsaných smluv, 
 skončí-li  hospodaření řízené osoby za účinnosti této smlouvy ztrátou, je řídící osoba povinna tuto 

ztrátu uhradit, pokud tato ztráta nemůže být uhrazena z rezervního fondu nebo jiných 
disponibilních zdrojů řízené osoby, 

 
Smlouvy o převodech zisku:  
Smlouvy o převodech zisku nejsou vypracovány. 

 

3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady         
 Zaměstnanci celkem 
 Běžné období Minulé období 
Průměrný přepočtený  počet zaměstnanců 33,21 28,81
   
 v tis.Kč v tis.Kč 
Mzdové náklady 14 175 11 743
Odměny členům statutárních orgánů společnosti 384 384
Odměny členům dozorčích orgánů společnosti 144 144
Náklady na sociální zabezpečení (SZ, ZP) 4 858 4 182
Sociální náklady 348 266
Osobní náklady celkem 19 909 16 732
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4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění  
Peněžitá a naturální plnění stávajícím ani bývalým členům orgánů v minulém a běžném období nebyla 
poskytnuta.  
Ve sledovaném období nedošlo k žádným újmám z uzavřených smluv mezi propojenými osobami. 
Veškerá vzájemná plnění mezi propojenými osobami proběhla za tržních podmínek. 
 
Společnost má s firmou O-CONSULT, s.r.o. na základě uzavřené smlouvy o provedení auditu, jehož 
předmětem je povinný audit účetní závěrky a audit výroční zprávy, v účetním období zúčtovány 
náklady za běžné období ve výši 112 tis.Kč.  
 
 

Používané účetní metody, obecné účetní zásady  a způsoby 
oceňování  
 
Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb.,  
o účetnictví. 

1. Způsob ocenění majetku 
 
1.1. Zásoby 
 
Účtování zásob  
- prováděno průběžně způsobem A evidence zásob 
 
Výdej zásob ze skladu je účtován: 
- cenami, kterými zásoby jsou přijímány na sklad 
 
Ocenění zásob  
  oceňování nakupovaných zásob je prováděno: 

 ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících: - cenu pořízení 
        - vedlejší pořizovací náklady:  
          - dopravné 
          - clo 
          - provize 
          - pojistné 
          - jiné 
  
1.2. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 
 
Účtování 
- dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je účtován prostřednictvím účtů nedokončené investice 
 
Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
 nakoupený majetek je oceňován ve skutečných pořizovacích cenách vč. vedlejších pořizovacích 

nákladů 
 
1.3. Ocenění cenných papírů a podílů   
 
Ve sledovaném účetním období firma nevlastnila žádné cenné papíry. Podíl ve společnosti ELSET 
s.r.o.  byl ve vazbě na výši jeho vlastního kapitálu promítnut v rozvaze – podíly v ovládaných a 
řízených osobách a oceňovací rozdíly z přecenění majetku - ( přeceněno metodou ekvivalence ). 
 

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 
Společnost ve sledovaném účetním období nepoužila reprodukční pořizovací ceny.  
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3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 
 Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám. 
 

4. Opravné položky k majetku 
Ve sledovaném účetním období byly rozpuštěny opravné položky k dlouhodobému hmotnému 
majetku ve výši zůstatkové ceny vytvořené v roce 2008 v celkové výši 867.708,-Kč. Rozpuštění 
opravné položky je daňově neúčinným výnosem. Jednalo se o majetek, který byl již morálně 
opotřeben a byl nahrazen novými a účelem tvorby opravné položky bylo věrné zobrazení majetku 
v účetnictví.  
 
Ve sledovaném účetním období vytvořila účetní jednotka opravnou položku k dlouhodobému 
nehmotnému a hmotnému majetku ve výši zůstatkové ceny ke dni 31.12.2009 tj. v celkové výši  
1.706.774,02Kč. Opravná položka je daňově neúčinným nákladem. Jedná se o majetek, který je 
k datu zpracování účetní závěrky zastaralý, opotřebený, pro další činnost v provozovaném 
informačním systému nevyužitelný, nefunkční a neopravitelný resp na jeho opravu by byly vynaloženy 
nadměrné náklady. Je určen k fyzické likvidaci a vyřazení z evidence. Účelem tvorby opravné položky 
je věrné zobrazení majetku v účetnictví. 
 

5. Odpisování 
Účetní jednotka má sestavenou interní směrnici k zásadám odepisování, evidenci majetku a odpisový 
plán. Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vychází 
z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho 
používání. 
  
Daňové odpisy - použita metoda: - lineární 
     - zrychlená 
 
Od roku 2008 společnost na základě schválené strategie uplatňování daňových odpisů částečně 
pozastavila uplatnění daňových odpisů u dlouhodobého hmotného majetku. 
 
Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku 
 
Drobný nehmotný majetek – majetek v  ocenění nižší než 60.000,-Kč a doba použitelnosti delší než 
jeden rok. 
 
Tento majetek je ve společnosti účtován a evidován následovně: 

- nehmotný drobný majetek v pořizovací ceně do 60.000,- vč., který byl předmětem vkladu 
Statutárního města Liberce je evidován v rozvaze na analyticky členěných účtech 013xxx a 
příslušných kartách majetku a doba jeho odepisování je stanovena na 10 let. 

 
- ostatní nehmotný drobný majetek v pořizovací ceně do 60.000,- vč. je účtován přímo do 

nákladů 518xxx a současně je veden v podrozvahové evidenci. 
 
 
Drobný hmotný majetek - majetek v  ocenění nižší než 40.000,-Kč a doba použitelnosti delší než 
jeden rok. 
 
Majetek pořízený před 1.1. 2007: 
Tento majetek je ve společnosti účtován a evidován následovně: 

- hmotný majetek v pořizovací ceně do 5.000,-Kč je účtován přímo do nákladů 5012xx a 
současně je veden v podrozvahové evidenci 

- hmotný majetek v pořizovací ceně od 5.001,- do 40.000,-Kč je účtován na majetkový účet 
029100, odepisován do nákladů na účet 551700, doba odepisování je stanovena 24 měsíců 

- specifická kategorie – mobilní telefony, je účtována na majetkový účet 029110, odepisována 
do nákladů na účet 551700, doba odepisování je stanovena 24 měsíců 

 
Majetek pořízený od 1.1. 2007: 
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Tento majetek je ve společnosti účtován a evidován následovně: 
- hmotný drobný majetek je účelově rozdělen do skupin, každé skupině je přiřazena třída 

majetku resp. majetkový účet, účet odpisů, odpisový klíč a doba odepisování. 
 
V souvislosti s přechodem na nový informační systém k 1.1.2009 je obecně majetek účelově rozdělen 
do skupin a podskupin, každému majetku je přidělen majetkový účet, účet odpisů, doba odepisování. 
K žádným změnám u historického majetku nedošlo.   
 

6. Přepočet cizích měn na českou měnu 
Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost aktuální denní kurz vyhlášený ČNB. 

 

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát 

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti 
1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období 
Společnost neeviduje žádné doměrky daně z příjmů. 
 
 
1.2. Bankovní úvěry  
Společnost eviduje bankovní úvěry: 
 

Banka Typ úvěru Splatnost Rámec 
(jistina) / stav 

k 31.12. 

Běžné 
období 

Minulé 
období 

    tis.Kč tis. Kč 

Oberbank AG  Kontokorent 31.07.2010 rámec 12 000  12 000 
   stav 11 042 7 154
Oberbank AG  Investiční 31.12.2010 jistina 1 795  1 795 
 1421-1  stav 270  733 
Oberbank AG  Investiční 31.12.2010 jistina 1 422  1 422 
 1381-1  stav 394 751
Oberbank AG  Investiční 31.07.2011 jistina 1 191  1 191 
 1381-2  stav 503 799 
Oberbank AG Investiční 31.08.2012 rámec 2 000  2 000 
 1381-3  stav 1 313 531 
 
 
1.3. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky 
Společnost v minulém období na základě schválení představenstva proúčtovala odloženou daňovou 
pohledávku ve výši 469.126,-Kč. V souladu se zásadou opatrnosti a ve vazbě na strategii uplatňování 
daňových odpisů ve společnosti bylo rozhodnuto v běžném období neúčtovat o odložené dani. 
 
 
1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely 
Společnost ve sledovaném období nepřijala žádnou dotaci na investiční nebo provozní účely. 
 
1.5. Manka a přebytky u zásob 
Společnost neeviduje manka  a přebytky zásob. 

2. Významné události po datu účetní závěrky 
Žádné významné události po datu účetní závěrky nenastaly. 
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3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 
3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku (v tis.Kč) 

   
Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena 

 běžné 
období 

minulé 
období 

běžné 
období 

minulé 
období 

běžné 
období 

minulé 
období 

Pozemky 0 0 0 0 0 0
Stavby 3 677 3 298 -461 -288 3 216 3 010
Samostatné movité 
věci a soubory m.věcí 

19 181 17 889 -14 808 -12 196 4 373 5 693

Jiný DHM 17 215 16 618 -13 534 10 885 3 681 5 733
Nedokončený DHM 236 475 0 0 236 475
 
 
3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis.Kč) 

   
Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena  

 běžné 
období 

minulé 
období

běžné 
období 

minulé 
období 

běžné 
období 

minulé 
období 

Software 74 056 67 931 -32 264 -24 233 41 792 43 698
Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 0
Výsledky vědecké čin. 0 0 0 0 0 0
Jiný DNM 628 0 -27 0 601 0
Nedokončený DNM 1 510 2 000 0 0 1 510 2 000 
 
 
3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu   
Společnost ve sledovaném období nepořídila majetek formou finančního pronájmu. 
 
 
3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze   
Drobný hmotný majetek do 5.000,-  Kč je evidován dle interní směrnice účetní jednotky v podrozvaze 
a účtován do nákladů na účet 501 – spotřeba krátkodobého drobného majetku. 
 
Hodnota tohoto majetku v podrozvaze – krátkodobý majetek (z pohledu výše pořizovací ceny) 
k rozvahovému dni činí 2.014.151,48  Kč. 
Společnost v roce 2009 nepořídila žádný majetek formou investičních dotací.  
 
Společnost eviduje majetek, který pořídila v předcházejících letech formou investičních dotací: 
 
 

Minulá období 
Název majetku pořizovací  cena (Kč) 

Kartové centrum 10 630 000,-
SW Fare On karetní systém 882 600,-
TOAD for Oracle Proffesional 185 138,-
KDB odstranění duplicit ESP,synchro ENO-REN 589 000,-
Elektronická podatelna 225 000,-
Smlouvy a poplatky-funkcionalita, rozvoj aplikace 504 000,-
Modul BPEJ 79 200,-
HTML Enterprise 250 000,-
Raster server Enterprise 210 000,-
Gestor V6-moduly a funkcionality 335 115,-
Aplikace tvorba atlasů 118 800,-
Celkem SW 14 008 853,-
 

Název majetku pořizovací  cena (Kč) 
Tiskárna Datacard SP75 SP75 (2ks) s lamin.jednotkami 299 000,-
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Čtečka bezkontaktních karet MIFRAE (4ks) 40 000,-
TravelMate 8104 WLMi 15,4“ 41 865,-
MT LCD FSC 17“ 8 815,-
MT LCD UK713 17“ (4ks) 20 544,-
Triline Profi Ce10L (4ks) 40 944,-
HP LaserJet 3390  15 216,-
24-Port PoE Device 48V AC 28 130,-
24 10/100 (24PoE) 60 683,-
HP Bl20pG3 X3 vč.příslušenství 137 175,-
Server HP Proliant BL20pG3 s příslušenství 530 000,-
Server HP Proliant BL20pG3 s Rack sestava 442 370,-
Server DB úložiště 1 133 600,-
Server HP Proliant ML570R02 X3.0 1 300 000,-
Plotr-HP DesignJet 113 018,-
Tiskárny čárového kódu – 7ks 283 500,-
Celkem HW 4 494 860,-
 
V uvedených tabulkách se pořizovacími cenami rozumí pořizovací hodnoty majetku bez ohledu na to, 
zda byl majetek pořízen z dotace v plné výši nebo z dotace pouze částečně. 
 
 
3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem 
Společnost nemá žádný hmotný majetek zatížen zástavním právem.  
 
3.6. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením  
Společnost kromě majetku evidovaného na podrozvahových účtech (viz tabulky bod 3.4) vlastní 
majetek (Škoda Fabia Combi), který byl v předcházejících letech pořízen za zůstatkovou cenu 122,-
Kč při ukončení leasingu, jeho tržní cena se předpokládá cca 40 000,-Kč . 
 
3.7. Dlouhodobé majetkové cenné papíry  a majetkové účasti   
Podíl ve společnosti ELSET s.r.o.  byl na základě smlouvy o převodu obchodního podílu získán dne 
14.10.2004 za hodnotu 2.232.000,-Kč. Ve vazbě na výši jeho vlastního kapitálu k 31.12.2009 byl podíl 
přeceněn metodou ekvivalence na hodnotu 2.548.953,- Kč a rozdíl promítnut v rozvaze – podíly 
v ovládaných a řízených osobách a oceňovací rozdíly z přecenění majetku.  
 
 

Název společnosti Sídlo Podíl v % Počet akcií/ 
nominální  
hodnota 

ELSET, s.r.o. Jablonecká 41, 460 01 Liberec 100 -/850 
 
3.8. Sdružení účastníků bez právní subjektivity 
Společnost byla jedním ze 4 účastníků sdružení, které vzniklo na základě smlouvy o sdružení ze dne 
14.1. 2005  Cílem sdružení bylo zřídit a uvést do provozu Metropolitní síť Liberec. 
 
Účastníky sdružení byly společnosti: 
Liberecká  IS, a.s., Technické služby města Liberce, a.s., Dopravní podnik města Liberce, a.s. a 
Sportovní areál Ještěd, a.s. 
 
Společnost Liberecká IS, a.s. měla ve sdružení 5% podíl. Současně byla ustanovena jako správce 
sdružení a pověřena vedením účetnictví sdružení. 
 
Sdružení bylo ke dni 16.5.2006 rozpuštěno. Sdružení vytvořilo ve sledovaném období ke dni 
rozpuštění  celkovou ztrátu ve výši 587,97 Kč. Podíl ztráty společnosti Liberecká IS, a.s. ve výši 29,40 
Kč byl proúčtován v účetní závěrce sledovaného období. 
 
Movitý majetek vytvořený ke dni rozpuštění sdružení – nedokončená investice ve výši 1 555 437,80 
Kč se stala majetkem Liberecké IS, a.s. Současně společnosti vznikla povinnost vyplatit ostatní 
účastníky v celkové výši 3 800 000,- Kč ve lhůtě nejpozději do 31.12.2007. 
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Společnost v roce 2007 uhradila závazek 1 000 000,- Kč Sportovnímu areálu Ještěd,a.s. Se 
společníky   Dopravní podnik města Liberce, a.s. a Technické služby města Liberce, a.s. uzavřela 
smlouvu o půjčce se splatností závazku 31.12.2008 resp. 31.12.2009. 
 
Společnost v roce 2008 uhradila závazek 1 800 000,- Kč Dopravnímu podniku města Liberce, a.s. 
 
Společnost v roce 2009 uhradila závazek 1 000 000,- Kč Technickým službám města Liberce, a.s. a 
k datu 31.12.2009 neeviduje žádný závazek z titulu výplaty jistin účastníků. 
 
 

4. Vlastní kapitál 
 
4.1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát   
Způsob rozdělení zisku předcházejícího účetního období:   
 
Valná hromada společnosti schválila řádnou účetní závěrku za rok 2008 a návrh na rozdělení 
hospodářského výsledku - ztráty ve výši -6.578.214,05 Kč takto:  

- společnost nebude provádět příděl do rezervního fondu za rok 2008 z titulu dosažené ztráty  
- společnost zúčtuje ztrátu na nerozdělenou ztrátu minulých let ve výši -6.578.214,05 Kč  

 
Účetní ztrátu běžného období roku 2009 ve výši 2.399.197,93 Kč bude schvalovat valná hromada 
akciové společnosti v polovině roku 2010. 
 
Společnost nebude provádět příděl do rezervního fondu za rok 2009 z titulu dosažené ztráty.  
 
 
4.2. Základní kapitál  
Základní kapitál společnosti byl v plné výši vytvořen nepeněžitým vkladem Statutárního města 
Liberec. Hodnota  základního  kapitálu  ve  výši  2 000 000,- Kč  byla   rozhodnutím   jediného  
akcionáře   dne 17.5.2005 navýšena o částku 74 500 000,- Kč a toto navýšení základního kapitálu 
bylo v minulém období v plné výši splaceno. Ve sledovaném období nedošlo k žádným změnám 
základního kapitálu. 
 
Společnost v rámci roku 2010 připravuje snížení základního kapitálu v rámci úhrady neuhrazené ztráty 
minulých období ve výši 33.800.000,-Kč. 
 
Akcie: 
Základní kapitál společnosti je rozdělen na 765 ks akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité 
hodnotě 100 000,-Kč. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. 

5. Pohledávky a závazky  
5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti  (v tis.Kč) 
 
Počet dnů Běžné období Minulé období 

 Z obchodního 
styku 

Ostatní Z obchodního 
styku 

Ostatní 

Do 30 174 0 423 0 
30 - 60 5 0 0 0 
60 – 90 18 0 9 0 

90 – 180 11 0 33 0 
180 a více 307 0 49 0 

 
 
5.2. Závazky po lhůtě splatnosti  (v tis.Kč) 
 
Počet dnů Běžné období Minulé období 
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 Z obchodního 
styku 

Ostatní Z obchodního 
styku 

Ostatní 

do 30 -2 0 -4 0 
30 - 60 0 0 0 0 
60 - 90 241 0 0 0 
90 - 180 0 0 0 0 

180  a více 9 0 2 0 
 
 
5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině (v tis.Kč) 
 

Pohledávky k podnikům ve skupině 
Běžné období Minulé období 

Dlužník Částka Splatnost Dlužník Částka Splatnost 
ELSET, s.r.o. 11 12.01.2010 ELSET, s.r.o. 30 27.01.2009
ELSET, s.r.o. 30 20.01.2010   

 
 

Závazky k podnikům ve skupině 
Běžné období Minulé období 

Věřitel Částka Splatnost Věřitel Částka Splatnost 
ELSET,s.r.o. - - ELSET,s.r.o. - - 
 
 
5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu sociálního a zdravotního pojištění a daní 
Společnost ke dni 31.12.2009 eviduje závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti za měsíc 12/2009 ve výši 352.870,- Kč ve lhůtě splatnosti. 
 
Společnost ke dni 31.12.2009 eviduje závazky veřejného zdravotního pojištění za měsíc za měsíc 
12/2009 ve výši 159.381,- Kč ve lhůtě splatnosti. 
 
Společnost ke dni 31.12.2009 eviduje závazky daní z titulu: 

- zálohy daně z příjmu fyzických osob za měsíc 12/2009 ve výši 172.745,- Kč ve lhůtě 
splatnosti, 

- srážkové daně za měsíc 12/2009 ve výši 1.872,- Kč ve lhůtě splatnosti  
- daně z přidané hodnoty závazek za měsíc 12/2009 ve výši 309.941,- Kč ve lhůtě 

splatnosti. 
 
Společnost ke dni 31.12.2009 eviduje pohledávku daně z titulu: 

- vyúčtování silniční daně ve výši 4.367,- Kč ve lhůtě splatnosti, 
 
 
5.5. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva   
Společnost eviduje smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávce: 

- číslo smlouvy 6/06/200 vč.dodatku č.1, 
- číslo smlouvy 86/06/200, 
- číslo smlouvy1/07/200, 
- 4/07/200, 
- 3/08/200 

 v souvislosti s úvěrovou angažovaností Oberbank AG. 
 
 
5.6. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze   
Společnost nemá takové závazky. 

6. Rezervy  
Společnost netvořila v průběhu sledovaného období žádné rezervy. 
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7. Vinosy z bEin6 dinnosti (v tis.Kd)

8. Vidaje vynaloiene v prib6hu fiaetniho obdobi na vizkum a vf/oj
Spolednost na Wzkum a vyvoj nevynalozila v pr0bdhu sledovaneho obdobi Zddne prostfedky.

9. Udaje o piemdnech
Ve sDolednosti nedoslo v pr0behu sledovaneho obdobl k ZAdnvm ofemCndm

BEinS obdobi Minul6 obdobi
Celkem Tuzemako Zahranidi Celkem Tuzamgko Zahtaniei

fr2bv za ptodei zbozi 899 899 0 1 4 7 3 1473 0
Tdby z prodeje vl. v,rr. 0 0 0 0 0 0
Trzbv z orodeie sluzeb 53 988 53 988 0 49  018 49  018 0
Ceroanirezerv 0 0 0 0 0 0
Ostatni vvnosv 334 334 0 2 401 2 001 0
Celkem 55 221 55 221 0 52 492 52 492 0

Sestaveno dne: Sestavila: PodDis statut6f nlho zastuoce:

19. bfezna 2010

- ' 2 .  - - -  < l  :

lng. OndfejCervinka
pfedseda pfedstavenstvamana:erka ekonomick6ho iseku
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Funkční organizační struktura

Liberecká 
IS a.s.

Část marketingu 
a externí 
podpory

Část provozu 
zákaznických i 

interních služeb
Ćást interní podpory Část vrcholového 

řízení

Ú
se

k Úsek 
marketingu a 

obchodu 
Úsek provozní Úsek projektů 

MAN, DTM, GIS 
Úsek externích a 
interních projektů 

Úsek ekonomický a 
administrativní Úsek ředitele 

Manažeři Manažer úseku 
Obchodu

Manažer úseku 
PRovozu

Bezpečnostní 
manažer

Manažer úseku 
MAN

Manažer úseku 
Projektů

Představitel vedení 
pro jakost

Manažer úseku 
Ekonomicko 

Administrativního
Ředitel

Marketing Provozní služby Projekty MAN Projekty SML Ekonomika Strategické řízení

Obchod Projekty GIS Projekty MML Administrativa Strategický 
marketing

Dodavatelé Projekty DTM Projekty LK Personalistika Strategické 
interní projekty

Rozvoj 
produktů

Správa GIS, 
DTM, MAN

Projekty ext. Zásobování Představenstvo

Projekty int. taktické Majitel

Řízení jakosti Řízení výkonu HR

Řízení bezpečnosti 
informací

VS Obchodu 1 VS Uživatelské 
Podpory 1 VS DTM aGIS 1 VS projektů 1 S Administrativy  1

S Už. Podpory
MML 1 VS MAN a GIS 1 VS Projektů 1 S Personalista a 

Účetní 1

S Už. Podpory
MML S DTM a GIS S Projektů S Účetní 

S Už. Podpory
MML 

S Už. Podpory
MML 

S Už. Podpory
MML 

S Už. Podpory
mobilní 

S Už. Podpory 
Správa už.účtů 

S Už. Podpory
DPML 

S Už. Podpory
multimediální sál 
KÚLK + mobilní) 

VS Dohledu Sítě 

S správy Databází 

S systémové Vrstvy 

VS provozu 
Kartového Centra

S - vedoucí 
KLientského Centra 

S KLientského 
Centra 

S - Vedoucí 
Kartového Centra 
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Část řízení zákaznických i interních změn 
a řízení jakosti
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ZpracovSno v souladu s
vyhl65kou c. 500/2002 Sb.

PREHLED O ZMEruACN VLASTNiHO
KAPITALU

ke dni 31 .12.2009
( v celfch tisicich Kc )

Obchodni firma nebo jin! ndzev
(detni jednotky

Liberecki lS, a.s.

Sidlo, bydli5t6 nebo misto
podnik6ni tdetni jednotky

Jabloneck6 41
460 01 Liberec
eesk6 republika

Po66te6ni
zristatek

ZvfSeni SniZeni
Konednf
zristatek

A. Zdkladni kapit6l zapsanf v obchodnim rejstiiku 76 500 0 0 76 500
B . ZAkladni kapitSl nezapsanf v obchodnim rejstiiku 0 0 0 n

C. Soudet A +/- B 76 500 XX XX XX
D. Vlastni akcie a vlastni obchodni podily n 0 c c

Sou6et A +/- B +/- D 76 50C XX XX 76 50C
E . Emtsnt azro E 0 c E

F . Rezervni fondy 395 n c 395
Lr- Ostatni fondy ze zisku c 0 c 0
H . KapitSlove fondy 92 0 c 92

Rozdily z piecen6ni nezahrnut6 do hospoddisk6ho vfsledku -212 529 c 317
J . Zisk minulfch 06etnich obdobi 5 170 0 0 5 170
K. Ztr6ta minulfch fdetnich obdobi -24 837 0 6578 -31 415
L . ZisVztrAta za 06etni obdobi oo zdandni -6578 XX XX -2 399

Celkem 50 535 XX XX 48 66s
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/
I
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19.biezna2010 Ing. Jitka BudinskEl-, nJL ik? ekonomickeho Oseru

fyzick6 osoby, kter6 je fdetnijednotkou

Ing. Ondiej Cervinka, piedseda
piedstavenstva



Zpra@vdno v souladu s vyhl6skou a 500/2002
sb. ve znenr pozdejsich pledpisn

ROZVAHA
(BTLANCE)

ke dni  31.12.2009

Obchodnitma neboj ni ndzev

Liberecka lS, a.s.

( v cel ich r isicich Ki ) Sldlo, bydliStd nebo mislo
podnik6ni !aerni jednotky

Je6ronetka 4i
Z60Oalberec
Cesfe repubfkt

re
25 45 01 31

-"\

w"&r;'t".."'t
r/ 

t^s( r,\!E

B6:n6 n6elniobdobi

Brulto
1 2 3

AKTTVA cEdKE[,r (;. 02 + 03 + 31 + 63) 001 133  816 -61411 72 405 71  016
Poh ed6vky za upsant zakladni kapitel 002 0 0 0 0

B, DlouhodobY majetek (1. 04 + 13 + 23) 003 ' 119052 -61 094 57 958 62 625
B,

B. l 1

2

3

5

6

7

8

Dlouhodoby nehmotny majetek (i.05 a: 12) 004 76 194 -32 291 43 903 45 698
Zi zo'laci vidaje 005 0 0 0 0
Nehmolne vtTsledky vyzkumu a vyvole 006 0 0 0 0

007 74 056 -32 264 4 1 792 43 698
Ocenitelna p|ava 008 0 0 0 0
Goodwill 009 0 0 0 0
Jin!, dlouhodobi nehmolnt majetek 0 1 0 628 -27 601 0
Nedokonaeni dlouhodobJi nehmotni majetek 01 ' l 1  5 1 0 0 1  5 1 0 2 000
Poskytnute za ohy na dlouhodobi nehmoht majetek 012 0 0 0 0

B .  l

B .  l 1

2

3

5

6

7

8

I

Dlouhodobi hmotny najetek 1t.14 a2 22:t 0 1 3 40 309 -28 803 11 506 14 911
014 0 0 0 0

Stavby 0 1 5 3 677 461 3  216 3  0 1 0
Samosratrb 'novird v6cr a souborv novrlvc'r v6ci 0 1 6 1 9t 8 l 14 808 4 373 5 693
P6stiielsk6 celky irvalich pofostij 417 0 0 0 0

ZSkladnisiado a ta:n6 zviiala 0 1 8 0 0 0 0

Jini d ouhodobi hmolni majetek 0 '19 17 215 13  534 3  681 5 733

Nedokonaeni dlouhodob!, hmotni rnajetek 420 236 0 236 475

Posk!,lnut6 z6lohv na dlouhodobv hmotnv maietek 421 0 0 0 0

Ocenovaci rozdil k nabvlemu maietku 422 0 0 0 0
B.  t .

B .  r .  1

2

3

5

6

7

Dlouhodobi finanani maietek (i. 24 at 30) 423 2 549 0 2 549 2 020
Podllv v ovi6danich a iizenvch osobach 424 2 549 0 2 549 2 020
Podilv v laehich iednotkech pod podslatnvm vlivem 025 0 0 0 0

Ostatnr dlouhodobe cenne paprrv a podrlv 026 0 0 0 0
Pnjaky a Llvdry - ovlAdajici a iidici osoba podstaln)i vliv 427 0 0 0 0

Jini dlouhodoblT finandni majetek 028 0 0 0 0
Poi zovanlT dlouhodobi finanCni rnajetek 029 0 0 0 0
Poskylnut6 26lohy na dlouhodoby finanani majetek 030 0 0 0 0



AKTIVA

b

red
862n6 naetniobdobi

[4in re.

NettoBruiio
1 2

Netto
3

c Ob6ina aktiva lt. 32 + 39 + 48 + 58) 031 10 259 -317 I942 6 46:

c t . z6soby (i.33 az 38) 432 566 0 566 37C

c r l
2

3

5

6

Mater, 033 5 0 1 0 501 295

Nedokondena viroba a po otovarv 034 0 0 0 c
Virobky 035 0 0 0 c
Z\irata 036 0 0 0 c
Zbozi 037 65 0 65 7a

Poskvtnut6 zA ohv na zesobv 038 0 0 0 c
c l | . olouhodob6 pohledevky (i. 40 az 47) 039 1 5 0 15

c . 1
2

3

5

6

6

Poh edavky z obchodnich vztahil 040 0 0 0 c
Poh edav[y -  ov ladr ] ic i ,  i id ic io loba 441 0 0 0 c
Poh edavky - podsiatnivliv 442 0 0 0 c
Poh edavkyza spolecnlky, aeny druzslva a za ucastn ky
sdruzeni 043 0 0 0 c
Dlouhodob6 posky4nui6 zalohy 044 0 1a
Dohadne !dty aktivni 045 0 0 0 c
Jrne poh eddvl'y 046 0 0 0 c
Od ozene daiova poh edevka 447 0 0 0 c

c l Kretkodob6 Dohledavkv (i.49 aZ 571 048 2 678 -317 2 361 2 456

c . 1

2

3

5

6

7

I

9

Poh edavky z obchodnich vztah0 049 2 552 -317 2 235 2 A4C

Poh edavl .y  -  ov l6daj ic ia i id ic iosoba 050 0 3C

Pohedevky podslatntvlv 051 0 0 0 c
POn eoavKy za sporecn Ky, cenyoTuzswa a za ucasrn Ky

452 0 0 0 c
Soc 6ln i zabezDeaeni a zdravotn i ooiiSi6ni 053 0 0 0 c
Stat danov€ poh ed6vky 054 0 4 2

Kdtkodob€ ooskWnui6zelohv 055 7 0 7 1 4

Dohadne uaty akiivni 056 70 0 70 37C

Jinepohed6vky 057 0 4 c
c. tv. Finanani maietek (i. 59 a:62) 058 7 000 0 7 000 3 622

C, IV 1

2

3

059 55 0 55 7e
Llaty v bank6ch 060 6 945 0 6 945 3 54e
Kralkodobi cenne paplry a podlly 061 0 0 0 0

Poiizovaii katkodobi finandni maietek 062 0 0 0 0

D . L

D 1

2

3

Casov6 rozliseni (i.64 az 66) 063 4 505 0 4 505 1 924

Nrhladypfistich obdobi 064 1 754 0 '1 758 1 924

KomDlexni nakladv oiiStich obdobi 065 2 747 0 2 747 0

Plijmy plisrich obdobi 066 0 0 0 0
' " .  t  I



iad BaZn€ Lira.
obdobi

5

lvlin.Ua.
obdobJ

6

PASTVACELKEM {t .  68 + 85 + 118) 067 72 405 71016

Vlastni kapitil (i. 69 + 73 + 78 + 81 + 84 ) 068 48 665 50 535

1

2

3

Zakladnl kapilAllt.70 e, 72 ) 069 76 500 76 500

Zal ladnikapi ta 070 76 500 76 500

Vastn iakce a v as in i  obchodn I  podi ly  C 071 0 0

Zmdnv26kladnihokapitalu 072 0 0

A, LI 1

2

3

5

Kapitilov6 fondy (f. 74 az 77) 073 414 - 1 1 5

Ern snl:z io 074 5 5

Ostatn i kapiia ov6 fondy 075 92 92

Oceiovact rozdlly z plecenenl rnajetku a zavazkLl 076

Ocenovaci rozdry z precenen pn premenach 077 0 0

RozdTly z pfemdn spoleanosl 078 0 0

A. t l

A. l t l

3

Rezervni fondy, nedilitelnV fond a ostatni foncly ze zisku (1. 79 + 80 ) 078 395 394

Zakonnt rezervnlfond / Ned6liie nt fond 079 395 394

Statuldrni a oslahi fondy 080 0 c

A. tv. 1

2

Vysledek hospodrlenl  minulych let  (1.82 + 83) 0 8 1 -26 245 19 667

Nerczd6 eni z sk min! ich et 082 5 174 5  17C

Ne!hrazen6 ztfata minulich et 083 415 -24 837

Vysledek hospoda;eni b6in6ho iaetniho obdobi {+/")

/1.01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118)/

084 -2 399 -6 578

B Cizi zdroje (i. 86 + 91 + 102 + 114) 085 23 740 20 354

B. t.

B t l

2

3

Rezervy (i. 87 a: 90) 086 0 c
Rezeftry podlezv astnich pdvnich piedp sir 087 0 C

Rezerva na dlchody a pod abra ztvazky 088 0 c
Rezerva na dai z Diiimtr 089 0 c
Ostah rezervy 090 0 c

B t l

B. .  1

2

3

5

6

7

8

I

1 0

Dlouhodob6 zavazky (t. 92 a: 101) 09'l 772 c
Zavazkv z obchodnich vztahi 092 '172 c
Zbvazky ' ovlddajici a lidiciosoba 093 0 c
Zevazhy - podstalni vliv 094 0 c
Zavazky ke spoeanlkL)rn, alenirn druzstva a k n6astniknm sdru:eni 095 0 0

Dlouhodob6 ol i ia iez6lohv 096 0 0

Vydan6 dluhopisy 097 0 0

Dlouhodob-A srnenky l. Lihrade 098 0 0

Dohadn6 u6tv Dasivni 099 0 0

Jireze\azky 100 0 0

Od o:eni danovy zivaze k 101 0 0

+



PAS VA

b

red BCZne LlC.

5

Nrl n Lla.

6

B,

B.

l | | .

1

2

3

5

6

E

9

1 0

1 1

Krrtkodob6 zevazky ( i .103 a:113) 102 I 446 10 385

Zavazky z obchodnich vztahil 103 5 958 2 703

Zivazly ovl:dajici a iidici osoba 104 0 0

Zdvazl y - podstainy vliv 1 0 5 0 0

Zevazkv ke sDolednikrlrn aentrm druzstva a k la€stnlkL:im sdruzeni 106 0 0

Zdvazly l. zarneltn.ncum 107 633 383

Z6vazky ze soc aln iho zabezpeaen I a zdravotnlho pojiSiCni 108 512 4 1 2

StSt - daiove zavaz[y a dotace 109 437

Kraikodob6 p[ai6 zabhy 110 60 I  688

Vydane dluhopsy ' t 1 l 0 0

Dohadn6 Li6iy pasivn' ' t 1 2 1 846 2 39:

J ne zavazky 1 T 3 0 2 362

B I V

B V 1

2

3

Bankovni iv6ry a vipomoci (i.115 a21171 114 13 522

Banhovni Iv6ry dlouhodobe 1 1 5 1  8 1 6 2 814

Bankovni 0v6ry kalkodobe ' l  16 11  706 7 154

Krelkodobe finananr \,.ypornoci 117 0 c
c l .

c t l

2

Casov6 rozliSeni (i. 119 + 120) 1 1 8 0 127

vidaje prisrich obdobi 1 1 9 0 c
vinosy pliStich obdobi 120 0 127

Pri ivni  forma [aetni  jednotky : akciov6 spo einost

PfedmEt podniki tni  nebo j ind dinnost i  I zp|acoveni dat, sprdva siti, iinnost technickich poradci
v oblast i  informadnich technoogi i ,  i innost Lj ietnich
poradc0, vedeni ! ietnictvi ,  pof i id i in i  odborr ich kurz0,
!koleni,  2prost iedkov6ni s lu:eb.

Podplsovi zaznam osoby odpovddrAza sestavenl Llaehlzlivarky

Ing. Jitka Eudinska, omick6ho Liseku

Podp sovtzaznam slatutdrniho orgdnu neboryzcke osoby kteraje
!aetnljednotkou

Ing. Ondfej dervinka, piedseda piedstavenstva

I ,



500/2002 sb. ke dni 31.12.2009
zDracov6no v sou adu swhr6.kou.. Wxnz ztsxu n zrRAry 

glch:dnr rima nebo jiv nazev Lr'etrr

{ v cel\ich tisici€h Ka )
SrOro, OvOrisre *-Oo .i"ro poOnltanr

Jadoneck6 41
460 01 Libe rec
-eskerepublka

Oznaaeni

l {Jr
TEXT CTSO Skuteanost v tdelnim obdobi

1
minulem

2

rnby za prcdej zboZi 01 899 1 4 7 3
N6klady lynaloZe n6 na prodane zboZI a2 683 1 8 9
Obchodni mar:e (i. 01-02) 03 216 284

I l

2

3

Vikony ( i .05+06+07) u 54 237 50 671
Tdbyza prodejvlastnich WrobkL:r a sluzeb 05 53 988 49 018
Zm6na slavu z;sob vlashra nnosti 06 0 0

07 249 1 653
B.

8. 1

8 . 2

VYkonovS spotieba (f. 09+10) 08 21 704 21 987
Spoltuba rnaierlelu a energie 09 2 928 1 U 7
Sluzby 10 18 776 20 u0
Piidane hodnota (r. 03+04-08) 1 1 32 749 28 968

c
c. 1
c . 2
c . 3

Osobnl nSklady 12 19 909 16 719
Mzdove nekhdy 14175 11 743
Odm6ny a{en irm org6ni spoleinostia druzsi\€ 1 4 528 528
NSkladynasocehizabezpeaeniazdravolni  poj i6t6ni 15 4 858 4 182
Socialnlnakhdy 16 u8 266

D, Dan6 a poplalky 17 106 92
E. Odpisy dlouhodobdho nehmoln6ho a hmoineho majetku 1 8 13 433 15 202

I t .

flt. 1

2

Trzby z prodeje dlouhodob6ho majetku a materielu (i 20+21 0 0
TZby z prodeje dlouhodobeho majetk! 2A 0 0
Tdby z prodeje malerialu 21 0 0

I

2

ZUsGtkova cena prodan6ho dlouhodob6ho majotku a materialu (i 23+24 ) 22 0 0
Zirstatkova cena prodaneho dlouhodob6ho maietku 0 0

0 0

G
Zn-ina siavu rezerv a opravnych poloiek v provozn I oblasli a komplexnlch nakladrl
Dii6tich obdobi 25 1  156 -170

Ostalni provozni vinosy 26 85 u7
Ostaln I provozn i n6k ady 27 105 2 429
Pievod provoznich vlnolu 28 0 0
Pfevod provoznich nakhdir 29 0 0
Provozni v9sledek hospodaieni

I li.1 l -1 2-1 7 -1 A+ 1 9 -22-25 + 26 -27 + l-281 -l-29J 1
30

1475 - 4 7



Oznaaeni TEXT eisb
l6dk!

Skuteanost v !eetnim obdobi

1 2
VI Tr:byzprodete cennych pap rn a podilu 31 0

Prodan€ cenne papiry a podlly 32 0 0
vti

vlt 1

v t  2
v [ 3

r'inosy z dlouhodobdho finandnrho maietku { i.34 + 35 + 36) 500 0
vyncy z podlu v ovadanych a iizenich osobam a v ueetnich lednotk6ch pod

500 0
Vino6y / osul_ ch olo-hodoby(n cef.yc- papirl a podrt: 35 0 0
Wnosy z ostalniho dtouhodobeho fnananiho ma etku 36 0 0

v Vinosy z kralk0dob6ho finananiho maletku 0 0
Nakbdy z ilnan6niho maleiku 38 0 0
Vinosy z piecen6i i cennj/ch papirir a deriveti 39 0 0

L, Naklady z piecen€nicennFh papirir a derivatll 4A 0 0
t/ Z.n ena siavu €zeN a op|avnych poloiek \,€ finanini oblasti 41 0 0

0 c
N 666 414

xl Ostatn frnanini$ino6y 0 c
o Ostaini f inanan' nakbdy 45 358 338

xtl Prevad fnaninrch ryn6il 0 c
Pie,'€d nnananich ndkladn 0 c
Finandni Wsledek hospodalenl

/(t.31 "32+33+37"38+39.4041 +4243+4445-\46)+ 147.)11

4A -524 -1 152

o
o
o

l

2

thnzpf i jm' i :e bdnoucinnost { i .50 + 51) 49 0 4€9
50 0 0
51 0 469

Wsl€dek hospodai€niza bEznou ainnost (i.30 + 48 .49) 52 -2 399 € ' / 8
x[l 53 0 0

l',,limo r6d ne n6klady 0 c
S.

s. 1
S 2

thn z pl imn z nimoHdn6 ahnost l  { i .56 + 57) 55 0 c
56 0 0

-odlozene 57 0 0
Mimoiad ni Wsledek hospodaienl (i.53 .54 -55 ) 58 0 0

T. Pievod pooru n, sisleoku ncEpodaien spo.eenrknm (-rr 59 0 0
vysl€dek hospod.ieniza Idetniobdobi (+r) (i.52 + 58 .59) 60 -2 399 -6 578
Vysl€dek hospodareni pied zdanEnlm (+r) ( i .30+48+53-54) 61 -2 399 € 109

Ing. J tka Budinske-oafi konom ck6ho

slaluierniho orgenu nebo iyzid<6 osoby, klerd ie ! deint jed norkou

Ing Ondiej eervinka, piedseda pfedstavenstva

J
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A v n

E. j. 582t2010

A U D I T O R A

Z P- :R

H O

o P R O V E DE N E M  A U D I T U

luorronsrEu ovERENl RADNE 0eErNl zAvEnry

zA RoK 2oo9 oBcHoDNi sPolEdNosfl

K DATU ROZVAHOVEHO DNE 31. PROSINCE 2OO9

Na zakladd uzavfene smlouvy o kontrolni dinnosti ze dne 12. dubna 2006 s obchodni
spole6nosti LibereckA lS, a.s. se s'dlem v Liberci 5, Jablonecke 41, leo 25450131,
jsme provedli auditorske ovelenl fedne roenl Udetni zAvetky za rok 2009 k datu
rozvahov6ho dne 31. 12. 2009 t6to obchodni spolednosti, Ker6 podl6he auditu
U6etni zevCrky ve smyslu povinnosti uloZenych jl ustanovenim S 20 zakona 6.
563/1991 Sb., o Udetnictvi, v platn6m zneni.

Zpr4l4a{44ot4 p ovdfeni nidne riaetd zivarky za rok 2009
LibffFpki.Is, a.s. sesidlemv Liberci J, Jabloneck6 41



Vobchodnim rejstfiku, kteni vede Krajski soud vUsti nad Labem, jsou ke dni
zTacoveni zpravy uvedeny v oddile B, yloZce 1429 tyto idaje o subjektu, jehoz
0detni zav6rka byla ov6iovana a k niz je touto zprevou vydaven virok auditora:

Den 26pisu spolednosti
Obchodnijm6no :
S i d l o :
Pr6vni forma:
ldentifikadni dislo :

Pfijemce zprdvy:
1. valn6 hromada akcion6ie obchodni spolednosti
2. objednavatel-statuterniorgdnspolednosti
3. dozordi rada akciov6 spolednosii

Zpr6va o idetni zev6rce
Ovefili jsme pfilozenou [detni zdverku spolednosti Liberecka lS, a.s. se sidlem v
Liberci 5, Jablonecke 41, tj. rozvahu k 31 . 1 2. 2009, vykaz zisku a ztr6ty za obdobi
od 1. 1. 2009 do 31 . 12. 2009 a piilohu t6to [detni z6v6rky, vdetn6 popisu pouzitich
vyznamnlich 0detnich metod. Udaje o spolednosti Libereck6 lS, a.s. jsou uvedeny
v bodd 1. pfilohy t6to idetni zdvdrky.

Odpov6dnost statut6rniho orgdnu idetni iednotky za 0detni z6v6rku
Za sestaveni a vern6 zobrazenl 66etni zevdrky vsouladu s deskimi 0detnimi
pfedpisy odpovid6 statutdrni orgen spolednosti Liberecke lS, a.s. Souddsti t6to
odpovddnosti je navrhnout, zavest a zajistit vnitfni kontroly nad sestavov6nim a
v6rnlim zobrazenim 0detni zdv6rky tak, aby neobsahovala v)7znamn6 nespravnosti
zptrsoben6 podvodem nebo chybou, zvolit a uplatriovat vhodne 0detni metody a
proved6t dan6 situaci pfimefen6 iraetni odhady.

OdDov6dnost auditora
Naii ohou je vydat na zekladd proveden6ho auditu vfrok kt6to 0detni z6v6rce.
Krome 0aasti na inventurach jsme audit provedli v souladu se zakonem d. 93i2009
Sb., o auditorech a Mezinerodnimi auditorsklimi standardy a souvisejicimi
aplikadnimi dolozkami Komory auditor0 Ceske republiky. Vsouladu s temito
pfedpisy jsme povinni dodrzovat eticke normy a naplenovat a prov6st audit tak,
abychom ziskali piimdfenou jistotu, Ze 0detni zav6fka neobsahuje vyznamne
nespravnost|.

Audit zahrnuje provedeni auditorsklich postup0, jejichz cilem je ziskat d0kazni
infofmace o bestkach a skutednostech uvedenych v [detni zevdrce. Vvber
auditorskych postupo zevisi na 0sudku auditora, vdetnd posouzeni rizik, Ze 06etni
z6verka obsahuje vyznamn6 nesprAvnosti zpirsobene podvodem nebo chybou. Pfi
posuzovani tdchto rizik audiior pfihledne k vnitfnim kontfolam, kter6 jsou relevantni
pro sestaveni a vdrn6 zobrazeni 0detnizaverky. Cilem posouzeni vnitinich kontrolje

ZprAva.auditora o ovtteni lddnd faetni zdvefky za rok 2009
Libergcki IS. a.s. se sidlem v Liberci 5. Jablonecka 4l

17. ;eryna 2OO2
Liberecka lS, a.s.
Liberec 5, Jabloneck6 41
akciov6 spolednost
254 50 131
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navrhnout vhodn6 auditorsko postupy, nikoli vyjadfit se k (dinnosti vnitfnich kontrol.
Audit t6Z zahrnuje posouzeni vhodnosti pouzitich ldetnich metod, piimdfenosti
idetnich odhad0 provedenlich vedenim i posouzeni celkove prezentace [detni
zevCrky.

Domniv6me se, Ze ziskane d0kazni informace jsou dostatedne a vhodne a jsou
pf im6fen\im zakladem pro vyjAdieni viroku auditora.

k i6dne iidetniza-v6rce obchodni spolednosti Libereckii lS, a.s. se sidlem v Liberci 5,
Jabloneck6 41 , lC 25450131 k datu rozvahov6ho dne 31. prosince 2OOg

V Y R O K  A U D I T O R A  :

Tato zprdva nezavisleho auditora o provedeni auditorsk6ho ov6feni i6dn6 ldetni
zeverky spolednosti s vli'rokem auditora byla vyhotovena ve dtyfech vlitiscich,
z nichz tii jsou urdeny pro objednatele, jeden je urden k zaloZeni do archivu (spisu)
auditora. Vsechny vitisky maji platnost originelu.

Auditorske ovdfeni fadne rodni odetni zAuerky za rok 2009 kdatu rozvahoveho dne
31. 12.2009 bylo provedeno:

>PvrE! r  res t l

se sidlem :
identifikaani dislo :

O - CONSULT s.r.o.
460 01 Liberec, Baarova 48
44 56 74 48
485 102 546, 485 102 547
485 102 547
o-consult@o-consult,cz

telefon
fax

osv6ddeniKomory auditor0 Ceske republiky iislo 38

auditor odpovednli za zpracouAni zpteuy . Ing. Jana Hoikova
osv6ddeni Komory auditorfr Cesk6 republikv dislo 1656

Zprava.auditora a oveleni iadnd rjdetni znvefk) za rck 2009
Liberecki tS, a.s. se sidlem v Liberci 5. Jabloneckd,ll
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Datum zpracoveni zprevy :
V Liberc i ,  dne 29.  3.2O1O

za auditorskou spolednost
O - CONSULT s. r.o.
osveddeni Komory auditon:r CR
eislo 38 I n g .  J i i i  O E H

jednatel spolednos

Za piedloZeni zveuy odpovide:
osveddeni Komorv auditon:r CR dislo 1656

Piiloha: 06etni zav6rka obchodni spolednosti k datu rozvahov6ho dne 31 . 12.2009
za rok 2009

v to,/ I, / / \ /

"  \ l ( -
il- %a^r

I n g . J a n a u H o e K o V A

ffi&
. 

-icR 
.*.

\"*.s/

Zpr{va auditdra o ovdred t6dne naehi zivdrlry za rok 2009
Libareokels, a.s. se s{dlem v Liberci 5, Jablonecki 41
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              Sportovní areál Ještěd

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

IV.

Řízení společnosti

Vrcholným orgánem společnosti je valná hromada složená z akcionářů společnosti. Působnost valné 
hromady vykonává Rada města Liberce.  Podřízenými orgány Valné hromadě jsou představenstvo      
a dozorčí rada. Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době vlastní veškeré akcie společnosti je-
diný akcionář, kterým je statutární město Liberec, činí rozhodnutí v působnosti valné hromady tento 
akcionář.
Představenstvo je složeno z pěti členů, z jejich středu je volen předseda a dva místopředsedové. 
Představenstvo se podílí na řízení společnosti. Za společnost jednají samostatně předseda nebo 
dva místopředsedové představenstva. Dva členové  představenstva mohou jednat pouze společně 
s jedním místopředsedou nebo prokuristou společnosti.
Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada je složena ze tří členů. Z jejich středu 
je volen předseda dozorčí rady.

1
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

IV.

Řízení společnosti

Vrcholným orgánem společnosti je valná hromada složená z akcionářů společnosti. Působnost valné 
hromady vykonává Rada města Liberce.  Podřízenými orgány Valné hromadě jsou představenstvo      
a dozorčí rada. Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době vlastní veškeré akcie společnosti je-
diný akcionář, kterým je statutární město Liberec, činí rozhodnutí v působnosti valné hromady tento 
akcionář.
Představenstvo je složeno z pěti členů, z jejich středu je volen předseda a dva místopředsedové. 
Představenstvo se podílí na řízení společnosti. Za společnost jednají samostatně předseda nebo 
dva místopředsedové představenstva. Dva členové  představenstva mohou jednat pouze společně 
s jedním místopředsedou nebo prokuristou společnosti.
Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada je složena ze tří členů. Z jejich středu 
je volen předseda dozorčí rady.
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vážení akcionáři, 

dovoluji si  vám předložit výroční zprávu akciové společnosti sportovní areál Ještěd za rok 2009.  
všichni víme, že vrcholem tohoto roku bylo uspořádání Mistrovství světa v klasických lyžařských 
disciplínách v liberci. Čtrnáct únorových dní ukázalo celému lyžařskému světu, že sportoviště a 
jejich zázemí vybudovaná na Ještědu a ve vesci jsou sportovním šperkem České republiky. vlastní 
zorganizování a průběh Ms 2009, na kterém jsme se nemalou měrou také podíleli pak prokázalo, 
že dokážeme zvládnout i takovouto akci. Infrastruktura a jednotlivá zařízení, která nám v našich 
areálech zůstala nejsou tedy jen jednorázové objekty, ale vše, co se vybudovalo pro zdárný průběh 
Ms 2009 slouží  široké sportovní veřejnosti dále. saJ a.s. převzal veškeré objekty do své správy a stará 
se o ně s péčí řádného hospodáře a dále je rozvíjí. Především Rekreační a sportovní areál vesec uka-
zuje v letních měsících svoji multifunkčnost a životnost a dává tím odpověď všem kritikům. nebudu 
daleko od pravdy, když uvedu, že sportovní areál s takovým potenciálem v České republice nikdo 
jiný nemá. druhou nejvýznamnější událostí uplynulého roku pro naši společnost pak byl návrat  k 
vlastnímu provozu jednotlivých areálů. dlouhodobý nájemce firma snowhill a.s. se dostala během 
roku 2008 do značných ekonomických potíží a v jejich důsledku nám nabídla odkup části jejich 
podniku i s dluhy za úvěry v rámci budování nových dopravních zařízení. v konci měsíce února pak 
došlo k podepsání kupní smlouvy a od 22. 2. 2009 jsme se opět stali provozovatelem všech zařízení 
ve ski areálu Ještěd. od snowhillu a.s. jsme převzali převážnou část zaměstnanců a jejich smlu-
vních závazků a prakticky ihned po skončení Ms jsme museli zvládnout všechny úkoly související 
s přechodem k provozu. vzhledem k tomu, že provoz ski areálu Ještěd byl silně omezen logistikou 
Ms (uzavřeny některé sjezdové tratě z důvodu mobilních staveb) bylo úkolem manažerů a ostat-
ních zaměstnanců společnosti v co nejkratším čase obnovit provoz a nabídnout jej lyžařům. I když 
se všechny tyto záměry v rekordně krátkém čase zdařily, přece jen se nepodařilo splnit očekávané 
tržby. Před námi stálo mnoho nových provozních a ekonomických úkolů. nově obnovit nezbytné 
smluvní vztahy se subdodavateli, připravit a zvládnout letní provoz a hlavně stanovit priority pro zv-
ládnutí nové zimní sezony 2009 – 2010. v průběhu provozu roku 2009 se ukázalo, že tým pracovníků 
společnosti dokáže zvládnout úkoly, které jsou před ně postaveny v dobré kvalitě. stanovená pri-
orita kvality nabízených produktů může být s vyváženou cenovou politikou základním kamenem ke 
zvýšení návštěvnosti ski areálu Ještěd a vytvoření nového portfolia zájemců o lyžování na Ještědu. 
letošní zimní sezona, která nám přesáhne do roku 2010 plně ukáže naši životaschopnost ve všech ob-
lastech. Máme na čem stavět, moderní dopravní zařízení, skvělé parkovací možnosti, nejmodernější 
zasněžovací systém a podpůrné služby. K dokonalosti nám chybí jen rozšíření některých sjezdovek. 
I když hospodářský výsledek roku 2009 není díky dluhům, které jsme byli nuceni převzít nijak pov-
zbudivý, jsem přesvědčen o tom, že naše společnost má smysl a dokáže se s pomocí vlastníka i s 
tímto nepříznivým vývojem vypořádat. Potenciál a sílu k tomu má.

Ing. Jiří Kittner
předseda představenstva



Obchodní jméno:                  sportovní areál Ještěd a.s.

Sídlo společnosti:            Jablonecká 41, 460 01 liberec 5

IČO:                                  254 37 941

Právní forma:                    akciová společnost
                                         
Rok a způsob vzniku:   2001, vkladem jediného zakladatele statutárního
     města liberec

Jediný akcionář:   statutární město liberec
     
Základní kapitál:   117 600 000 Kč (splaceno 100%)

Akcie:     1 176 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč

Rozhodující předmět činnosti: technická činnost v dopravě – provozování
     lyžařských vleků a lanové dráhy

Předmět činnosti:   - provozování tělovýchovných a sportovních
      zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
     - zprostředkování obchodu
     - specializovaný maloobchod
     - ubytovací služby
     - technické činnosti v dopravě
     - pronájem a půjčování věcí movitých
     - organizování sportovních soutěží
     - činnost informačních a zpravodajských kanceláří
     - hostinská činnost
     - pozemní doprava vyjma železniční a silniční
      motorové dopravy
     - přípravné práce pro stavby

II.
ZáKladní ÚdaJe o sPoleČnostI
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

IV.

Řízení společnosti

Vrcholným orgánem společnosti je valná hromada složená z akcionářů společnosti. Působnost valné 
hromady vykonává Rada města Liberce.  Podřízenými orgány Valné hromadě jsou představenstvo      
a dozorčí rada. Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době vlastní veškeré akcie společnosti je-
diný akcionář, kterým je statutární město Liberec, činí rozhodnutí v působnosti valné hromady tento 
akcionář.
Představenstvo je složeno z pěti členů, z jejich středu je volen předseda a dva místopředsedové. 
Představenstvo se podílí na řízení společnosti. Za společnost jednají samostatně předseda nebo 
dva místopředsedové představenstva. Dva členové  představenstva mohou jednat pouze společně 
s jedním místopředsedou nebo prokuristou společnosti.
Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada je složena ze tří členů. Z jejich středu 
je volen předseda dozorčí rady.
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Řízení společnosti
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dva místopředsedové představenstva. Dva členové  představenstva mohou jednat pouze společně 
s jedním místopředsedou nebo prokuristou společnosti.
Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada je složena ze tří členů. Z jejich středu 
je volen předseda dozorčí rady.
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Představenstvo

Předseda představenstva:    Ing. Jiří Kittner 

Místopředseda představenstva:   Ing. ondřej Červinka 

Místopředseda představenstva:         Roman Šotola

Člen představenstva:    Pavel vursta

Člen představenstva:     bc. Zuzana Kocumová

      

doZoRČí Rada

Předseda dozorčí rady:              Mgr. Pavel harvánek 

Člen dozorčí rady:             Jan veverka

Člen dozorčí rady:             Kateřina altšmídová
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IV.

Řízení společnosti

Vrcholným orgánem společnosti je valná hromada složená z akcionářů společnosti. Působnost valné 
hromady vykonává Rada města Liberce.  Podřízenými orgány Valné hromadě jsou představenstvo      
a dozorčí rada. Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době vlastní veškeré akcie společnosti je-
diný akcionář, kterým je statutární město Liberec, činí rozhodnutí v působnosti valné hromady tento 
akcionář.
Představenstvo je složeno z pěti členů, z jejich středu je volen předseda a dva místopředsedové. 
Představenstvo se podílí na řízení společnosti. Za společnost jednají samostatně předseda nebo 
dva místopředsedové představenstva. Dva členové  představenstva mohou jednat pouze společně 
s jedním místopředsedou nebo prokuristou společnosti.
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je volen předseda dozorčí rady.
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vrcholným orgánem společnosti je valná hromada složená z akcionářů společnosti. Působnost valné 
hromady vykonává Rada města liberce.  valné hromadě podřízenými orgány jsou představenstvo a 
dozorčí rada. vzhledem ke skutečnosti, že v současné době vlastní veškeré akcie společnosti jediný 
akcionář, kterým je statutární město liberec, činí rozhodnutí v působnosti valné hromady tento 
akcionář.
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dva místopředsedové představenstva. dva členové  představenstva mohou jednat pouze společně 
s jedním místopředsedou nebo prokuristou společnosti.
dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. dozorčí rada je složena ze tří členů. Z jejich středu 
je volen předseda dozorčí rady.
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Řízení společnosti
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a dozorčí rada. Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době vlastní veškeré akcie společnosti je-
diný akcionář, kterým je statutární město Liberec, činí rozhodnutí v působnosti valné hromady tento 
akcionář.
Představenstvo je složeno z pěti členů, z jejich středu je volen předseda a dva místopředsedové. 
Představenstvo se podílí na řízení společnosti. Za společnost jednají samostatně předseda nebo 
dva místopředsedové představenstva. Dva členové  představenstva mohou jednat pouze společně 
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Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada je složena ze tří členů. Z jejich středu 
je volen předseda dozorčí rady.
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ÚKoly

Provoz ve sportovním areálu Ještěd na začátku roku 2009  zajišťoval ještě v plném rozsahu nájemce 
snowhill,a.s. i když v této době již probíhala intenzivní jednání o prodeji části podniku a vrácení provo-
zu společnosti. Přípravy na nadcházející Mistrovství světa v klasických lyžařských disciplínách liberec 
2009, částečně omezily komerční lyžování uzavřením některých sjezdových tratí pro logistiku Ms. 
společnost se nemalou měrou podílela na finální přípravě a provedení Ms jak ve skokanském areálu 
Ještěd, tak i v Rekreačním a sportovním areálu vesec. dne 20. února 2009 byla statutárními orgány 
společnosti po předešlém schválení Radou města ve funkci valné hromady a zastupitelstvem podep-
sána smlouva o prodeji části podniku, kterou se společnost vrátila k provozu ski areálu Ještěd, skokan-
ských můstků Ještěd a Rekreačního a sportovního areálu vesec.

- převzít od snowhillu a.s. veškerý provoz, zaměstnance movitý a nemovitý majetek a nastavit
 vlastní parametry k chodu všech areálů, optimalizovat všechny funkční vztahy    
- formou dohody o započtení   kapitalizovat závazek po ZMl za sMl  
- nastavit nově všechny obchodní vztahy se subdodavateli                             
- průběžně doplňovat novou nájemní smlouvu se statutárním městem liberec o číslované
 dodatky smlouvy na nově vzniklé objekty v rámci výstavby pro Ms 2009
- vyřadit z evidence nepotřebný a zastaralý majetek
- pokračovat v odprodeji nepotřebného nemovitého a movitého majetku s ohledem na
 největší možný zisk pro společnost
- převzít do své správy veškerý movitý a nemovitý majetek vybudovaný a nebo pořízený pro
 Ms 2009 
- schválit Zprávu o činnosti a plnění  snowhillu a.s. za rok 2006, 2007 a 2008
- podílet se na organizaci a provedení  Ms 2009 
- vypracovat zprávu o škodách na movitém a nemovitém majetku po skončení Ms, připravit
 předávací protokol mezi oC 2009 a saJ a.s., vyčíslit škody, navrhnout řešení k jejich
 odstranění a případnému vyrovnání s oC 2009 
- zajistit plynulý letní provoz, pokračovat ve spolupráci s Free Ride teamem ve výstavbě 
 sjezdových tratí pro kola, udělat nový informační systém pro turisty a cyklisty, dokončit
 značení tras
- stanovit strategii pro novou zimní sezonu 2009-2010, propagace, ceník služeb, příprava tratí,
 vlastní provoz
- zahájit práce na vytvoření nových základních dokumentů společnosti
- včasnou přípravou resortu vytvořit předpoklad pro úspěšné zvládnutí zimní sezony 2009-2010
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seZonní PRovoZ

v měsíci lednu 2009 byl ski areál Ještěd připraven celý k provozu s dostatkem technického i přírodního 
sněhu. do 20. 2. 2009 provozoval areál nájemce snowhill a.s. vzhledem k Ms 2009 a předpokládaným 
omezením v provozu, kdy musely být uzavřeny tratě slalomák, Pod lany a F 10 již měsíc před zahájením 
Ms (14. 2.) přizpůsobil tomuto nájemce i svůj ceník skipasů. v očekávání menšího zájmu lyžařům díky 
uzavření nejlepších sjezdovek se snažil nízkou cenou kompenzovat tato omezení. od 28. 2. 2009 přešli 
všichni zaměstnanci, tak jak byli na svých pozicích u nájemce do naší společnosti. Provoz jsme však 
již zajišťovali v plném rozsahu my. Po skončení Ms 1. 3. 2009 byl náš prvořadý úkol v součinnosti s oC 
uklidit mobilní stavby, které vadily v provozu výše jmenovaných sjezdových tratí a rozjet provoz celého 
areálu. to se nám podařilo do 5. března mimo trať F 10, kde pod stany, které tam byly pro Ms postaveny 
odtál sníh a vzhledem k tomu, že v měsíci březnu už nebyly teploty vhodné pro zasněžování a ani nes-
padl dostatek přírodního sněhu museli jsem tuto trať ve spodní části uzavřít a tím jsme přišli o večerní 
lyžování. také jsme již nemohli zasáhnout do špatně nastaveného ceníku a tak tržby společnosti zůstaly 
hodně za očekáváním. v průběhu krátkého času jsme si ověřili, že snowhill a.s. zanedbal propagaci 
lyžování na Ještědu především v samotném liberci a také v mnoha případech nekorektním přístupem 
a informacemi spíše vytvořil pro tuto lyžařskou destinaci negativní postoj lyžařů. lyžařskou sezonu 
jsem ukončili 29. března 2009.

letní seZona 2009

Ski areál Ještěd 

Po skončení zimní sezony 2008/2009 k 30. 3. 2009 v měsíci dubnu proběhl úklid všech sezónních 
komponentů a prvků. Poprvé se veškerý materiál dal uskladnit přímo v areálu do nově vybudované 
garáže pro rolby a zbytek materiálu se uložil do kontejnerových buněk. Z těchto důvodů jsme také 
mohli  odstěhovat depozita, která dříve používal snowhill a.s., vypovědět smluvní vztahy a konečně 
jsme docílili toho, že máme veškerý materiál a nářadí uložen pod naší kontrolou přímo v areálu, čímž 
se šetří náklady společnosti a čas na manipulaci. Z Rasav byla převezena všechna sněžná děla a 
taktéž uložena v garáži. v měsíci dubnu a květnu proběhl i základní úklid všech venkovních prostor 
ve ski areálu po proběhlé lyžařské sezoně a skončení Ms 2009. letní provoz jsme zahájili 1. 5. 2009. 
Pro veřejnost byla a  je k dispozici lanová dráha skalka, centrální parkoviště a parkovací plocha u 
retenční nádrže. lanová dráha skalka byla provozována mimo červenec a srpen, kdy jezdí každý 
den v půlhodinových intervalech, pouze o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích. v nabíd-
ce pro naše zákazníky jsme připravili především dokonalejší informační systém, jak pro pěší turisty 
tak i pro cyklisty. Jako pobídku pro využití našich služeb na lanovce jsme parkujícím dávali jednu 
jízdenku zdarma. tento krok se ukázal jako správný, protože naše tržby na lanové dráze skalka se zv-
edly.  tržby v tomto areálu byly  kolem 3,2 milionu Kč. v tomto kontextu je, ale nutné  připomenout, 
že v jarních a letních měsících jsou tržby velmi závislé na počasí a letošní deštivý červenec nám 
to plně ukázal, přesto však se domníváme, že s tržbami v letošní letní sezoně i přes komplikace s 
počasím můžeme být spokojeni.

�
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Skokanský areál Ještěd

Po skončení Ms 2009 v klasických lyžařských disciplínách ve skokanském areálu Ještěd pokračovala 
činnost zaměstnanců oC 2009 při úklidu a odstraňování škod. vedení saJ a.s.v tomto případě  
předalo soupis škod a požadavky na jejich termínové odstranění, tak aby skokanský areál byl 
připraven k protokolárnímu předání do konce června. naší péčí proběhla inventarizace majetku, 
saJ a.s. evidoval za škody a ušlý zisk pohledávku z tohoto areálu v celkové výši 0,85 milionu Kč, 
kterou jsme zároveň s pohledávkou z běžeckého areálu, která byla ve výši 1,5 milionu Kč započetli 
proti ceně materiálu a nářadí, které oC 2009 pořídilo ze svých zdrojů. tento materiál zůstal uložen 
v našich areálech.  Po skončení zimní sezony byl vypuštěn chladící systém nájezdové stopy, me-
dium uloženo a sbaleny chladící rošty. Z dojezdu můstků byly sundány sítě pro zachycování sněhu 
a uloženy. Proběhla částečná rekonstrukce trávy na dojezdu formou reklamace a byl předělán od-
tokový žlab na přechodu hmoty a trávy. také proběhla rekonstrukce zakrápění díky tomu, že před 
začátkem Ms oC 2009 nechal zvýšit mantinely a tímto krokem vlastně všechny rozstřikovací ventily 
nebyly napojeny na přívodní řád vody. tyto práce proběhly v květnu a červnu. od července  pak byla 
zahájena tréninková činnost pro všechny zájemce. ve skokanském areálu proběhlo cca 55 tréninko-
vých jednotek různé délky. areál využívá ass dukla liberec, Jiskra harrachov, tJ lomnice, Rd ČR 
skok a severská  kombinace, družstva Ruska, ukrajiny atd.   Proběhlo zde také otevřené mezinárodní 
mistrovství v severské kombinaci, zároveň jako letní kontinentální pohár a otevřené mistrovství ČR 
ve skoku. tržba areálu se pohybovala v rovině 280 000.-Kč.

Rekreační a sportovní areál Vesec (RASAV)

taktéž v tomto areálu v jarních měsících působili ještě zaměstnanci oC 2009, kteří se podíleli 
především na úklidu areálu a odstraňování škod způsobených Ms, především po stavbách mobil-
ních hledišť. od června 2006 jsme zajišťovali již provoz celého areálu. Z těchto důvodů jsme přijali 
tři  nové kmenové zaměstnance, kteří se ve směnách střídali a zajišťovali údržbu a provoz. sekání 
a stříhání travnatých ploch bylo v tomto případě prioritou, ukázalo se však, že nejsme schopni 
bez lepší techniky udržet 35 ha těchto ploch v odpovídajícím stavu a z tohoto důvodu jsme po 
uzavření kupní smlouvy, která je z části i bártrem s firmou strom s.r.o. pořídili traktor John deere s 
mulčovacím zařízením a  radlicí. tímto krokem se vyřešil problém sekání a stříhání travnatých ploch 
v Rasav a sjezdovek s výjimkou slalomáku. v průběhu letních měsíců proběhlo v Rasav  25 spor-
tovních a nebo společenských akcí různé délky. Početně nejvýznamnější byly MM ČR severské kom-
binace spojené s akcí vyCoolse štábu eyoWF, který chystá v roce 2011 olympiádu mládeže, dále 
Ještěd tour seriálu Mtb Kolo pro život , Mtb závod okolo liberce, inlajn závody, 1. ročník Poháru 
primátora liberce, 24 hodin Mtb a M ČR v běhu na kolečkových lyžích. tržba areálu za letní měsíce 
dosáhla částky 330 000.-Kč.  Při hodnocení letního provozu v tomto areálu můžeme konstatovat, 
že se nám podařilo doplnit vybavenost (půjčovna inlajn bruslí, kontejnerová buňka na převlékání, 
občerstvení, odpočinkové lavičky) a udržet areál ve stavu, kdy se nevyskytla žádná podstatnější zá-
vada, která by bránila jeho provozu. Je dobré, že se areál dostává do podvědomí široké sportovní 
veřejnosti, ale také, že slouží i jako cíl rodinných vycházek a odpočinku v klidové zóně. na začátku 
další letní sezóny připravíme nový orientační systém, který nám letos scházel, díky tomu, že na jeho 
tvorbu jsme neměli dostatek finančních prostředků, s barevným značením obtížnosti tratí. Je také 
hotov a připraven provozní řád areálu pro veřejnost. 
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ZIMní seZona 2009-2010

Přípravu hlavní lyžařské sezony 2009/2010 je nutno vidět v širším kontextu, kdy vlastně její příprava 
kontinuálně probíhá v celém letním období a vrcholí v říjnu a listopadu. dovolujeme si tedy připojit 
základní popis nejdůležitějších akcí a prací v časové posloupnosti, tak jak v jednotlivých areálech 
proběhly.

květen 2009
- úprava elektrických rozvodů  (uložení kabelů do země) pro zasněžování na liberecké sjez-
 dovce ke skalce;

květen, červen 2009
- provedení kompletní prohlídky sněžných děl  suFag (převzaté zařízení od oC 2009), následné 
 podání reklamace zjištěných závad;
- optimalizace odběrů elektrické energie areál vesec (úprava kompenzace);
- údržba retenční nádrže, vyčištění sedimentační jímky nad retenční nádrží 
- realizace odvodnění dojezdové plochy skokanských můstků 
- úpravy rozvodů pro zkrápění umělého povrchu skokanských můstků;
- osazení obslužného objektu pro centrální parkoviště vč. napojení na Is;
- zhotovení a úpravy informačního systému v lokalitě centrálního parkoviště;

září 2009
- úprava zasněžovacího systému na bucharce (položení nových rozvodů montáž dvou nových
 hydroboxů);
- terénní úpravy - odjezd z vratné stanice na sjezdovce bucharka ;
- úpravy sjezdových tratí (prořezání náletových podrostů v okrajích sjezdových tratí);

květen až září 2009 
- úpravy odvodnění sjezdových tratí (protierozní opatření);
- výměna objektu služebny horní stanice pro přibližovací lyžařský vlek Pláně – skalka;
- provedení kompletních prací na údržbě dopravních zařízení dle předpisů výrobce a platných
 právních předpisů a norem;
  o provedení defektoskopie lan ld Černý vrch
  o zkrácení lana lv  Pláně – skalka;
- kompletní údržba pásových vozidel pro úpravu sjezdových tratí;
- konečné terénní a sadové úpravy v prostoru areálu skokanských můstků po stavební činnosti
 pro Ms;
- zatravnění ploch  okolo servisní budovy;
- řešení pojistných událostí (vandal, úder blesku), které byly zaznamenány v průběhu letní 
 sezony;
- dokončení terénních úprav v prostoru nových garáží;
- úpravy ubytovacích prostor (pokojů) v servisní budově na doskoku;
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říjen – listopad 2009
- úprava řídícího systému čerpací stanice bucharka (úprava ovládacího systému čerpací sta-
 nice);
- příprava a úpravy zasněžovacího systému sjezdových tratí pro  automatický zasněžovací 
 systém suFag;
- provedení revizí určených technických zařízení na dopravních zařízeních(utZ) ld, lv;
- provedení revizí elektro na dopravních zařízení ld, lv;
- provedení tříletých kontrol PZP (prohlídky a zkoušky utZ v provozu) utZ (ld skalka, ld
 Pláně, ld Černý vrch);
- provedení tříletých kontrol PZP (prohlídky a zkoušky utZ v provozu) elektro ld (ld skalka,
 ld Pláně);
- příprava pro provedení rozšíření sjezdových tratí v lokalitě Pláně;
- navěšení kotvových unášečů na lv
- příprava a instalace turniketů
- nastavení pokladen a systému sKI data
- přechod automobilové techniky na zimní provoz
- nábor a školení brigádníků na pozice zasněžovač a obsluha lv 
- media kampaň
- údržba přístupových cest
- příprava a rozmístění koncové zasněžovací techniky
- příprava a rozmístění bezpečnostních prvků na sjezdovky (sítě typu „a“ a „b“,matrace)
- závoz pohonných hmot do zásobníku
- příprava můstků na zimní provoz - instalace záchytných sněhových sítí na dopad a chladícího
 systému stopy 

vlastní zasněžování jsme zahájili 11. prosince 2009 s technologickým postupem, prioritně vysněžit 
severní stranu areálu, což se nám povedlo do 18. 12. 2009, kdy jsme spustili provoz večerním 
lyžováním, od 19. 12. jsem měli v provozu ld Černý vrch a přilehlé sjezdovky, 22. 12. jsme mohli 
spustit i ld skalka a celý resort  bez nejmenších komplikací. byli jsme prvním areálem v naší oblasti, 
který spustil provoz, což ocenila široká lyžující veřejnost a také Rd ČR sjezdařů, které zde poprvé v 
historii Ještědu mohlo trénovat. 
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eKonoMICKé a hosPodářsKé InFoRMaCe

 v závěru roku 2008 po výměně vedení snowhil,a.s. byla sportovnímu areálu Ještěd a.s.  nabídnuta k 
odkoupení část podniku snowhill,a.s., středisko Ještěd. tento návrh sMl jakožto jediný akcionář  ak-
ceptovalo a k uskutečnění prodeje po nezbytných právních úkonech došlo 20. 2. 2009. v návaznosti 
na rozhodnutí představenstva společnosti o navýšení základního kapitálu schválila tento krok i 
Rada města ve funkci valné hromady usnesením 304/09 a 428/09. Pro navýšení základního kapitálu 
byl učiněn notářský zápis a tato skutečnost byla po tomto kroku zapsána do obchodního rejstříku. 
společnost vypsala výběrové řízení na prodej nepotřebné koncové sněžné techniky. Přihlásili se 
dva zájemci o tento movitý majetek,  zájemci Šulákovi byly prodány 4 kusy sněžného děla zn. vega  
zájemci Kebrlemu 3 kusy. společnost dále pokračovala v obnovování smluvních vztahů potřebných 
pro provoz všech areálů. (energie, voda, pohonné hmoty, pojištění)  smluvní vztahy byly nastaveny 
tak, aby plně pokrývaly bezpečný provoz. Podařilo se nově upravit a zpřístupnit webové stránky 
společnosti, kde máme základní informace a odkazy. v průběhu měsíce srpna jsme museli požádat 
Českou spořitelnu a.s. o navýšení našeho kontokorentního účtu o 5,0 miliónu Kč, vzhledem k tomu, 
že našim příchodem do provozu v závěru zimní sezony jsem již nestačili nakumulovat dostatek 
finančních prostředků a letní tržby nebyly a nikdy nejsou v takové výši,pokud bychom tento krok 
neučinili, nebyli bychom schopni plnit obligatorní výdaje. banka nám vyhověla. společnost jedná 
a jednala s potencionálními reklamními partnery. Je připravena dohoda s firmou  volvo auto hase, 
která nám zatím výměnou za reklamní místa v areálu přinesla terénní automobil toyota hailux. 
uzavřeli jsem novou smlouvu se sitour CZ, která pro nás  v průběhu zimní sezony  generovala 
zlepšení navigačního systému pro lyžaře a ještě minimálně 0,7 mil. Kč. Je uzavřena reklamní sm-
louva s  Coca Cola CZ,  telefonika o2 a strom Praha s.r.o. na dvouleté období jsme uzavřeli bártrovou 
vybavovací smlouvu na oblečení s výrobcem husky CZ. 
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hromady vykonává Rada města Liberce.  Podřízenými orgány Valné hromadě jsou představenstvo      
a dozorčí rada. Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době vlastní veškeré akcie společnosti je-
diný akcionář, kterým je statutární město Liberec, činí rozhodnutí v působnosti valné hromady tento 
akcionář.
Představenstvo je složeno z pěti členů, z jejich středu je volen předseda a dva místopředsedové. 
Představenstvo se podílí na řízení společnosti. Za společnost jednají samostatně předseda nebo 
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sPoRtovní aKCe Pořádané v saJ

Mistrovství světa v klasických lyžařských disciplínách liberec 2009 (14. 2.–1. 3.)
Závody skibobů memoriál P. Ševčíka
bike maratón 24 hodin  vesec
Ještěd tour Mtb  Český pohár, závod seriálu Kolo pro život
letní M ČR ve skoku a severské kombinaci
okolo liberce závod Mtb
liberecký inline
1. ročník Poháru primátora liberce Rasav
Ještedský pohár os a s žáci a předžáci sKJ

PředPoKládaný vývoJ sPoleČnostI

Z hlediska saJ a.s. došlo k nepříznivému vývoji ve smluvním vztahu s nájemcem snowhill a.s.. Po 
odkoupení části podniku od nájemce saJ a.s. dokázal tuto situaci řešit návratem k provozu všech 
areálů zahrnutých do jeho správy.  v této souvislosti společnost převzala všechny závazky nájemce 
za úvěry spojené s budováním a obnovou dopravní obslužnosti Ještědu a doplňkové infrastruktury. 
teprve zimní sezona 2009-2010 ukáže zda byla správně nastavena restrukturalizace úvěrů u Čs a.s., 
zda společnost bude schopná splácet vysoké úrokové částky a jistiny z úvěrů. nadcházející zimní se-
zona, která bude po dlouhé době ničím nerušena, ukáže kolik je schopen ski areál Ještěd generovat 
finančních zdrojů, kde jsou jeho rezervy a jakým způsobem se dokáže vyrovnat s ne příliš dobrou 
pověstí a zátěží, kterou na Ještědu zanechal snowhill a.s. 

12
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hospodaření roku 2009 bylo ve společnosti ukončeno ztrátou ve výši 43 363 tis. Kč. tato ztrá-
ta bude se souhlasem valné hromady společnosti převedena na položku neuhrazené ztráty 
z minulých let.
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ZPRáva o vZtaZíCh Je ZPRaCována dle § 66a odst. 9 
obChodního ZáKoníKu Č. 513/1991 sb.

Zprávu o vztazích předkládá společnost:

obchodní název společnosti :  Sportovní areál Ještěd, a.s.
sídlo společnosti:   Jablonecká 41, liberec 5
IČo:     254 37 941
Registrace společnosti oR:  31. 10. 2001
Právní forma:    akciová společnost

Ovládaná osoba:
obchodní název společnosti :  sportovní areál Ještěd, a.s.
sídlo:     Jablonecká 41, liberec 5
IČo:     254 37 941
dIČ:     CZ254 37 941  
Právní forma:    akciová společnost 
hlavní předmět podnikání:  technická činnost v dopravě
Registrace společnosti oR:  31. 10. 2001

Statutární orgán společnosti: představenstvo

Orgány společnosti zapsané k rozvahovému dni – 31. 12. 2009
 

Představenstvo:                Dozorčí rada:

Ing. Jiří Kittner, předseda                                     Mgr. Pavel harvánek, předseda  
Ing. ondřej Červinka, místopředseda            Jan veverka
Roman Šotola, místopředseda                              Kateřina altšmídová                 
bc. Zuzana Kocumová                                          
Pavel vursta                                                  
       

Zpráva o vztazích
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Předseda představenstva: Ing. Jiří Kittner, r.č. 630105/0833, b.němcové 499/4, liberec 4
Místopředseda představenstva: Ing. ondřej Červinka, r.č. 770511/2591, hálkova 1103/4, liberec 1
Místopředseda představenstva: Roman Šotola, r.č. 760203/2526, nám. Českých bratří 30/9, liberec 5
Člen představenstva: Pavel vursta, r.č. 460521/018, těšínská 695/6, liberec 3
Člen představenstva: bc. Zuzana Kocumová, r.č. 795526/2568, Chelčického 417/18a, liberec 5
Předseda dozorčí rady: Mgr. Pavel harvánek, r.č. 540426/ 2380, Masarykova 697/30,liberec 1
Člen dozorčí rady: Jan veverka, r. č. 760426/2589, Purkyňova 340/16, liberec 14
Člen dozorčí rady: Kateřina altšmídová, r.č.785526/2613, lesní 1286, Frýdlant 

Rada města ve funkci valné hromady společnosti svým usnesením číslo 165/09 s účinností od 
1. 4. 2009 odvolala Petra Preislera člena představenstva saJ a.s. a Zbyňka Pěničku člena dozorčí 
rady saJ a.s. a ke stejnému dni jmenovala Romana Šotolu členem představenstva saJ a.s. 
a Kateřinu altšmídovou členkou dozorčí rady výše jmenované společnosti.
Představenstvo společnosti na svém 44. zasedání konaném dne 20. 10. 2009 zvolilo Romana 
Šotolu druhým místopředsedou představenstva.

Ke dni 30. 6. 2009 rozvázal pracovní poměr dohodu tajemník představenstva Jiří Zeronik. dnem 
1. 7. 2009 byl přijat do pracovního poměru tajemníka představenstva Ing. tomáš hampl.
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ovládaJíCí osoba:

obchodní jméno:   Statutární město Liberec
sídlo:     liberec 1, nám. dr. e. beneše 1, 460 59
IČo:     002 62 978
vklad:     100%
splacení vkladu:   splaceno 100%

1. Vztah mezi ovládající a ovládanou osobou
 
statutární město liberec, jako jediný akcionář, založilo společnost 31. 10. 2001 zápisem do 
obchodního rejstříku a složením základního kapitálu ve výši  2 000 000,- Kč. v roce 2006 rozhodl 
jediný akcionář společnosti saJ a.s. o zvýšení základního kapitálu o 90 000 000.- Kč, v oR byla tato 
skutečnost zapsána 9. 1. 2007. Základní kapitál společnosti byl k 30. 4. 2009 92 milionů Kč. Rada 
města ve funkci valné hromady rozhodla svým usnesením č. 304/09 z 19. 5. 2009 a dále usnesením 
č. 428/09 ze dne 14. 7. 2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti o 25.600.000.- Kč. nová výše 
základního kapitálu tak činní 117.600.000.-Kč. Ke zvýšení základního kapitálu bylo upsáno 256 
kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000.-Kč. 
Práva spojená s akciemi jsou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti, která ne-
jsou emisí nových akcií nijak dotčena. emisní kurz nově upisovaných akcií tak činil 25.600.000.-Kč 
a je splacen započtením pohledávek za společností akcionáře ve výši 14.600.000.-Kč a peněžitým 
vkladem 11.000.000.-Kč. statutární město liberec vlastní 100% akcií společnosti.

2. uzavřené smlouvy mezi ovládající a ovládanou osobou

Smlouva o upsání akcií peněžitým vkladem
statutární město liberec jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti sportovní 
areál Ještěd a. s., IČ: 254 37 941, se sídlem liberec 5, Jablonecká 41,  PsČ 460 01   rozhodl usnesení-
mi rady Města liberce z 19. 5. 2009 č. 304/09 a z 14.7.2009 č. 428/09 o zvýšení základního kapitálu 
společnosti o  25,600.000,-  Kč ( slovy: dvacet pět milionů šest set tisíc korun českých) z dosavad-
ních 92 000 000,- Kč (slovy: devadesáti dvou milionů korun českých)  na 117 600 000,- Kč (slovy: 
sto sedmnáct  milionů šest set tisíc korun českých) dle § 203 obchodního zákoníku. o přijetí ro-
zhodnutí byl pořízen  notářkou Judr. václavou Švarcovou, se sídlem v liberci  Iv, Moskevská 637/6, 
notářský zápis nZ 278/2009 toto rozhodnutí bylo zapsáno do obchodního rejstříku usnesením 
Krajského soudu v Ústí nad labem  ze dne 26. 8. 2009 čj. F18524/2009, F20353/2009. toto us-
nesení nabylo právní moci dne 10. 9. 2008 a jeho kopie je přílohou č. 1 této smlouvy.  

Smlouva o spolupráci při rozvoji lyžařského sportovního areálu Ještěd
smlouva o rozvoji, modernizaci a provozu lyžařského areálu Ještěd s obchodním partnerem 
společností snowhill a.s. byla ke dni 20. 2. 2009 ukončena na základě smlouvy o prodeji části pod-
niku mezi saJ a.s. a snowhill a.s.

Zpráva o vztazích
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Smlouva o nájmu nemovitostí č.j. 6/07/0202
v roce 2007 došlo k uzavření smlouvy o nájmu nemovitostí i movitých věcí spojených s 
převzetím Rekreačního a sportovního areálu vesec a skokanského areálu Ještěd. smlouva up-
ravuje práva a povinnosti jak pronajímatele tak nájemce k provozování a poskytování služeb 
veřejnosti za účelem sportovního a rekreačního vyžití.  statutární město liberec bylo jed-
ním z pořadatelů Ms 2009 v klasickém lyžování a za tímto účelem došlo v areálech k real-
izaci výstavby nezbytné infrastruktury související s touto sportovní akcí, jejíž investorem byl 
pronajímatel. oboustranným zájmem je zabezpečení provozu areálů, ale také jejich údržba a 
rozvoj v roce 2008 byla smlouva rozšířena o dodatek číslo 1. a 2., kde se specifikovaly nově 
vzniklé předměty nájmu a stanovila se cena nájmu. v roce 2009 byl uzavřen dodatek číslo 3. 
č.j. 7/09/0015 jehož předmětem je rozšíření předmětu nájmu a v tomto důsledku stanovení 
nové ceny za užívání předmětu nájmu.

Dohoda o započtení  
dohoda se týká ujednání ze dne 19. května 2009. kdy jediný akcionář společnosti  sportovní    areál 
Ještěd a.s. připustil svým rozhodnutím, sp. zn. nZ 278/2009 započtení pohledávky statutárního 
města liberec  za společností, která je specifikována v čl. II bod.a)  této dohody proti pohledávce 
společnosti za statutárním městem liberec  na splacení emisního kurzu akcií, která je specifiko-
vaná v čl. I této dohody, a to do výše v jaké se tyto pohledávky vzájemně kryjí. 

Smlouva o ochraně majetku zabezpečeného bezpečnostním zařízením napo-
jeným na PCO Městské policie Liberec 
tato smlouva stanovuje zásady a pravidla spolupráce při ochraně majetku nepřetržitou dálkovou 
dohledovou službou nad objektem technické  a servisní budovy Rasav, číslo smlouvy MP-22-
29/2009. byla uzavřena na dobu neurčitou.

Smlouva o ochraně majetku zabezpečeného bezpečnostním zařízením napo-
jeným na PCO Městské policie Liberec 
tato smlouva stanovuje zásady a pravidla spolupráce při ochraně majetku nepřetržitou dálkovou 
dohledovou službou nad objektem věž rozhodčích - skokanský areál Ještěd, číslo smlouvy MP-22-
28/2009. byla uzavřena na dobu neurčitou.

Dohoda o umístění telekomunikačního zařízení
Předmětem dohody je uložení telekomunikačního zařízení v rámci metropolitní sítě v servisní 
budově a věži rozhodčích na Ještědu. Číslo smlouvy Kt/0012/09/0054. dohoda je uzavřena na 
dobu neurčitou.

Zpráva o vztazích
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a dozorčí rada. Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době vlastní veškeré akcie společnosti je-
diný akcionář, kterým je statutární město Liberec, činí rozhodnutí v působnosti valné hromady tento 
akcionář.
Představenstvo je složeno z pěti členů, z jejich středu je volen předseda a dva místopředsedové. 
Představenstvo se podílí na řízení společnosti. Za společnost jednají samostatně předseda nebo 
dva místopředsedové představenstva. Dva členové  představenstva mohou jednat pouze společně 
s jedním místopředsedou nebo prokuristou společnosti.
Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada je složena ze tří členů. Z jejich středu 
je volen předseda dozorčí rady.

Dohoda o umístění telekomunikačního zařízení
Předmětem dohody je uložení telekomunikačního zařízení v rámci metropolitní sítě tech-
nické a servisní budově Rasav. Číslo smlouvy Kt/0012/09/0058. dohoda je uzavřena na dobu 
neurčitou.

Dohoda o používání komunikací v oblasti Sportovního areálu Ještěd a Vesec   
tato dohoda vymezuje užívání lesních a ostatních komunikací a jejich provoz. Číslo smlouvy 
sMl 7/09/0057. dohoda je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2013

 

dne 29. března 2009     
Zprávu zpracoval: v. Pražák

…………………………………………       
Ing. Jiří Kittner
předseda představenstva
  

Zpráva o vztazích
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              Sportovní areál Ještěd

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

IV.

Řízení společnosti

Vrcholným orgánem společnosti je valná hromada složená z akcionářů společnosti. Působnost valné 
hromady vykonává Rada města Liberce.  Podřízenými orgány Valné hromadě jsou představenstvo      
a dozorčí rada. Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době vlastní veškeré akcie společnosti je-
diný akcionář, kterým je statutární město Liberec, činí rozhodnutí v působnosti valné hromady tento 
akcionář.
Představenstvo je složeno z pěti členů, z jejich středu je volen předseda a dva místopředsedové. 
Představenstvo se podílí na řízení společnosti. Za společnost jednají samostatně předseda nebo 
dva místopředsedové představenstva. Dva členové  představenstva mohou jednat pouze společně 
s jedním místopředsedou nebo prokuristou společnosti.
Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada je složena ze tří členů. Z jejich středu 
je volen předseda dozorčí rady.

dozorčí rada akciové společnosti sportovní areál Ještěd projednala na svém řádném zasedání 
dne 28. dubna 2010 roční účetní uzávěrku společnosti k 31. 12. 2009 a Zprávu o vztazích mezi 
ovládanou a ovládající osobou.

na základě přezkoumání roční účetní uzávěrky za rok 2009 a po projednání návrhu představenstva 
společnosti dozorčí rada doporučuje valné hromadě společnosti sportovní areál Ještěd a.s. 
schválit  řádnou účetní uzávěrku za rok 2009 spolu s návrhem představenstva společnosti na 
vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009.

dále doporučuje valné hromadě saJ a.s. schválit Zprávu o vztazích mezi ovládanou a ovládající 
osobou, ke které nemá žádné připomínky a v této zprávě nebyly shledány žádné nedostatky.

dozorčí rada konstatuje, že podnikatelská činnost společnosti byla uskutečňována řádně a v 
souladu se stanovami společnosti a právním řádem České republiky. nebyly shledány žádné 
podstatné závady a pochybení v působnosti společnosti.

 

                   

                                                                                           Mgr. Pavel Harvánek
                                                                                             předseda dozorčí rady
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P íloha k ú etní záv rce spole nosti
Sportovní areál Ješt d,a.s.

k 31. 12. 2009 

P íloha je zpracována v souladu se zákonem . 563/1991 Sb. o ú etnictví a s vyhláškou 
500/2002 Sb. v platném zn ní. Údaje p ílohy vycházejí z ú etních písemností ú etní jednotky (ú etní
doklady, ú etní knihy a ostatní ú etní písemnosti) a z dalších podklad , které má ú etní jednotka 
k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v  tisících K , pokud není uvedeno jinak. 

P íloha je zpracována za ú etní období 1. leden 2009 - 31. prosinec 2009. 

Obsah p ílohy 
A. Obecné údaje 
1. Popis ú etní jednotky 
2. Majetková i smluvní spoluú ast ú etní jednotky v jiných spole nostech
3. Zam stnanci spole nosti, osobní náklady 
4. Poskytnutá pen žitá i jiná pln ní
B. Používané ú etní metody, obecné ú etní zásady a zp soby oce ování
1. Zp sob ocen ní majetku 

1.1. Zásoby 
1.2. Ocen ní hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvo eného vlastní inností
1.3. Ocen ní cenných papír  a majetkových ú astí  

2. Zp sob stanovení reproduk ní po izovací ceny 
3. Zm ny oce ování, odpisování a postup  ú tování
4. Opravné položky k majetku 
5.  Odpisování 
6.  P epo et cizích m n na eskou m nu
C. Dopl ující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát 
1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finan ní situace spole nosti

1.1. Nákup ásti podniku 
1.2. Závazek v i akcioná i
1.3. Provozování areál
1.4. Dom rky dan  z p íjmu
1.5. Dotace  

2. Dopl ující informace o hmotném a nehmotném majetku 
2.1. Hmotný 
2.2. Nehmotný  
2.3. Opravné položky 
2.4. Dlouhodobý hmotný majetek po ízený formou finan ního pronájmu 
2.5. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze 
2.6. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem 
2.7. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové ú asti

3. Pohledávky  
3.1. Pohledávky dle splatnosti 
3.2. Pohledávky k podnik m ve skupin
3.3. Pohledávky kryté podle zástavního práva 

4. Vlastní kapitál 
4.1. Použití zisk , resp. úhrady ztrát 
4.2. Základní kapitál 
4.3. Rozbor vývoje vlastního kapitálu 

5.    Závazky 
5.1. Závazky dle splatnosti 
5.2. Závazky nesledované v ú etnictví a neuvedené v rozvaze 

6.    Úv ry
7. Rezervy 
8. Výnosy z b žné innosti
9. Výdaje vynaložené v pr b hu ú etního období na výzkum a vývoj. 
10. Da  z p íjmu
11. Odm na auditora 
D. Významné události po datu ú etní záv rky
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A. Obecné údaje 

1. Popis ú etní jednotky

Obchodní firma :  Sportovní areál Ješt d, a.s.   

Sídlo:  Jablonecká 41, 460 01 Liberec 5

Právní forma:          akciová spole nost I O:  254 37 941 

Rozhodující p edm t innosti:  technická innost v doprav ,pronájem v cí movitých  

Datum vzniku spole nosti:    31.10.2001  

Osoby podílející se na základním kapitálu ú etní jednotky více než 20%: 
Jediným vlastníkem spole nosti je Statutární m sto Liberec 

Vlastník Základní kapitál 2009 2008 
 v obchodním rejst íku Podíl v tis. K  tj. % Podíl v tis. K  tj. % 
Statutární m sto Liberec zapsaný  92.000 92.000
 nezapsaný 25.600

Celkem  117.600 100% 92.000 100%

Zm ny a dodatky v obchodním rejst íku provedené v ú etním období:

Druh zm ny (dodatku) Datum 
zápisu  

V roce 2009 bylo rozhodnuto o navýšení základního kapitálu o 25.600 tis.  K  na 117.600
tis. K

16.9.2009

Zápis zvýšeného základního kapitálu 23.1.2010

Organiza ní struktura ú etní jednotky a její zásadní zm ny v uplynulém ú etním období: 
Žádné zm ny v organiza ní struktu e v roce 2009 nebyly. 
Spole nost má 3 st ediska –  1) ski areál Ješt d
    2) areál RASAV 
    3) skokanský areál Ješt d

lenové statutárních a dozor ích orgán  k rozvahovému dni: 

                Den vzniku lenství 
P edstavenstvo:                                            
Ing. Ji í Kittner, p edseda p edstavenstva    1.4.2007  

 Ing. Ond ej ervinka,místop edseda              1.4.2007       
Roman Šotola, místop edseda               1.4.2009                                                

     Bc. Zuzana Kocumová                1.4.2007      
      Pavel Vursta                 1.4.2007 

     Dozor í rada:
     Mgr. Pavel Harvánek, p edseda    1.4.2007 
     Jan Veverka       1.4.2007 
     Kate ina Altšmídová      1.4.2009       
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2. Majetková i smluvní spoluú ast ú etní jednotky v jiných spole nostech
Spole nost nevlastní podíly v jiných spole nostech. 

3. Zam stnanci spole nosti, osobní náklady

 Pracovníci celkem Z toho ídící pracovníci

 2009 2008 2009 2008 
Pr m rný po et zam stnanc  19 9 1 1
Mzdové náklady 6.443    1397 830 717
Odm ny len m statutárních orgán   279 234 - -
Náklady na sociální zabezpe ení 1.984 509 210 251
Sociální náklady    189  25 7 7
Osobní náklady celkem 8.895 2165 1 047 975

4. Poskytnutá pen žitá i jiná pln ní len m orgán  spole nosti
Krom  odm n – osobních náklad  (viz tab. výše) nebyla poskytnuta žádná další pln ní.

B. Používané ú etní metody, obecné ú etní zásady  a zp soby oce ování  

1. Zp sob ocen ní majetku
1.1. Zásoby 

Ú tování zásob  
Provád no zp sobem B evidence zásob 

Ocen ní zásob
Oce ování nakupovaných zásob je provád no v po izovacích cenách

1.2. Ocen ní dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvo eného vlastní inností
Majetek nebyl vytvá en vlastní inností.

1.3. Ocen ní cenných papír  a podíl
Spole nost nevlastní cenné papíry a podíly. 

2. Zp sob stanovení reproduk ní po izovací ceny
 Ve sledovaném ú etním období spole nost tento zp sob nepoužila. 

3. Zm ny oce ování, odpisování a postup  ú tování  

Spole nost zm nila dobu ú etních odpis  majetku, a to z d vodu toho, že došlo k revizi reálné 
životnosti majetku v . plánu jeho obnovy a odepisování nyní reáln  zobrazuje dobu využitelnosti 
majetku

4. Opravné položky k majetku
a) Opravné položky k majetku tvo eny nejsou.

5. Odpisování
- Drobný hmotný dlouhodobý majetek do 40 tis. K  je ú tován p ímo do náklad  jako spot eba
materiálu.
- Drobný nehmotný dlouhodobý majetek do 60 tis. K  je ú tován p ímo do náklad  jako služba. 
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6. P epo et cizích m n na eskou m nu
Bylo postupováno dle zák. . 563/1991 Sb.o ú etnictví. V pr b hu roku jsou použity aktuáln
zve ejn né denní kurzy vyhlašované NB.  K datu ro ní záv rky se oce uje kurzem NB k 31.12. a 
kurzové rozdíly vstupují do výsledku hospoda ení.

C. Dopl ující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisk  a ztrát

1 Položky významné pro hodnocení majetkové a finan ní situace spole nosti

1.1 Nákup ásti podniku 
V únoru 2009 došlo k nákupu ásti podniku od spole nosti Snowhill a.s. Tím došlo k výraznému 
nár stu dlouhodobého majetku hlavn  v oblasti stavební a technologické ásti lanovek a vlek
v areálu Ješt d. Vznikla položka Oce ovací rozdíl k nabytému majetku ve výši 23.005 tis. K , která se 
bude odepisovat 15 let.
V rámci smlouvy byly zapo teny pohledávky za spole ností Snowhill v ástce 18,7 mil. K .
Do spole nosti p ešli zam stnanci spojení s provozem areálu. 
Zárove  s majetkem byly p evzaty dlouhodobé bankovní úv ry ve výši 223.700 tis. K  a kontokorentní 
úv r 25 mil. K . Nesplatné úroky za rok 2009 (cca 10 mil. K ) jsou zahrnuty v Dohadné ú ty pasivní.  
Byl p evzat i úrokový derivát, jehož hodnota k datu prodeje ásti podniku inila –7 mil. K . V rozvaze 
je vykázán v jiných dlouhodobých závazcích v ocen ní k datu záv rky. 

Smlouvou o prodeji ásti podniku spole nost p ešla od pasivního pronájmu areálu Ješt d op t k jeho 
aktivnímu provozování. 

1.2  Závazek v i akcioná i
Spole nost evidovala závazek v i svému jedinému akcioná i Statutárnímu m stu Liberec ve výši 
13,5 mil. K
V roce 2009 byl závazek zapo ten proti navýšení základního kapitálu spole nosti. 

1.3 Provozování areál
Spole nost se datem 22. 2. 2009 vrátila k samotnému provozování jednotlivých areálu. Snowwhill a.s. 
prodejem ásti podniku vrátil SAJ a.s. nemovitý a movitý majetek, který m l v záp j ce i odprodeji za 
symbolickou cenu podle Smlouvy o rozvoji, modernizaci a provozu sportovního areálu Ješt d z roku 
2006 a p edal všechna dopravní za ízení v etn  další infrastruktury,tak jak stanovovala kupní 
smlouva. Smlouva o rozvoji a modernizaci byla tímto ukon ena. K vlastnímu p edání Ski areálu 
Ješt d v etn  zam stnanc  došlo t sn  p ed skon ením MS v klasických lyža ských disciplínách. 
Spole nost v podstat  pokra ovala v zapo até lyža ské sezon  na Ješt du. Poda ilo se jí otev ít
n které lyža ské trat , které byly v dob  konání MS uzav eny mimo tra  F 10 a tedy i ve erního
lyžování, zimní provoz ukon ila 29.3.2009 s obratem p ibližn  2,9 milionu K . V pr b hu m síce 
dubna se provedly veškeré inventury majetku ve Ski areálu, provedl se úklid areálu, revize LD a LV 
jejich údržba po zimní sezon  a p íprava na letní sezonu, která za ala dnem 1.5.2009. Letní sezona 
m la až na velmi deštivé po así v m síci ervenci standardní pr b h, tržba za provoz parkoviš  a LD 
Skalka nep esáhla v obratu 3,0 milionu K . Letní provoz byl ukon en 30. 10.2009. P íprava na zimní 
sezonu 2009-2010 kulminovala v m síci listopadu a na za átku prosince byl areál p ipraven na 
provoz. Lyža skou sezonu jsme zahájili 18.12.2009 ve erním lyžováním od 22.12. byla v provozu celá 
severní strana resortu. 

Skokanské m stky Ješt d
Po dobu konání MS byl provoz zajiš ován zam stnanci OC 2009. M stky byly vysn ženy technickým 
sn hem, kterého bylo vyrobeno nadbytek a tak se ást sn hu z dojezdu musela odstranit vyhrnutím 
na sjezdovku Slalomák. Po skon ení MS a odstran ní základních nedostatk  spole nost p evzala
m stky do své správy a s n kterými p evzatými zam stnanci zahájila letní provoz. Sít  pro 
zachycování sn hu a chladící medium s chladícími rošty byly uloženy do depozit. Letní provoz 
probíhal ve standardních podmínkách zájem o tréninkové jednotky za strany oddíl  a RD R byl 
pr m rný. V hospodá ském výsledku tohoto st ediska jsou minimální p íjmy a ukazuje se, že je nutné 
provoz dotovat. V pr b hu listopadu a prosince 2009 byly zp t instalovány sn hové sít  a chladící 
systém a m stek p ipraven pro zasn žování. 
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Rekrea ní a sportovní areál Vesec (RASAV) 
Areál Vesec m l po dobu konání MS také pln  ve správ  OC 2009. Po skon ení MS však zde z stalo
daleko více škod a neodstran ných závad. P edání do pé e spole nosti se tak zpozdilo o n kolik
m síc , p í inou byl p edevším stav komunikací a nezpevn ných ploch na stadionu po demontáži 
mobilních tribun. Postupem asu se poda ilo navodit  alespo  základní po ádek a tak byl RASAV  
v pr b hu ervna 2009 otev en pro širokou ve ejnost. Potvrzuje se, že v letních m sících je areál 
využíván více než v zim , p edevším pro in line bruslení, cyklistiku a kole kové lyžování. V areálu 
prob hlo mnoho závod  a r zných akcí, RASAV je schopen na nájemném za jednorázové akce 
generovat alespo ástky pokrývající jeho provozní náklady v t chto m sících. Letní provoz areálu byl 
zajiš ován ve sm novém provozu t í zam stnanc  jakožto stálého dozoru, byla z ízena letní šatna pro 
p íchozí a také škola a p j ovna in line bruslí s ob erstvením. Letní provoz byl ukon en 20. íjna 2009 
a areál postupn  p ipraven na zimní provoz. Celkov , ale i zde platí, pokud budeme p ipravovat 
lyža ské trat  st íkáním technického sn hu musí být i toto st edisko dotováno.

1.4 Dom rky dan  z p íjm  za minulá ú etní období 
1. Ve sledovaném období nebyly žádné dom rky dan  z p íjm  za minulá ú etní období. 

1.5 Dotace  
Ve sledovaném období nebyly poskytnuty spole nosti žádné dotace. 

2 Dopl ující informace o dlouhodobém majetku 

2.1 Hmotný dlouhodobý majetek 

Po ižovací hodnota Pozemky LD + LV
Po áte ní stav k 1.1. 4 47440 0 0 2404 21377 24333
P eú tování
P ír stky 80 234193 6882 1261 3136 620
Úbytky 132 508 4651
Kone ný stav 4 47388 234193 6882 3157 19862 24953

Budovy, 
stavby

Zasn žo
vání

Dopravní 
prost .

Stroje, 
za ízení

Pracovní 
stroje, 
ná adí a 
p ístroje

Po ižovací hodnota Inventá Skidata
Po áte ní stav k 1.1. 167 0 0 0 99 95725
P eú tování 0
P ír stky 1306 660 2733 2866 253737
Úbytky 5291
Kone ný stav 1473 660 2733 2866 121 344171

Infosyst
ém

Obytné 
kontejnery

Nedoko
n ený 

Hmotný 
celkem

Korekce Pozemky LD + LV
Po áte ní stav k 1.1. 0 5020 0 0 1500 3184 6753
Odpisy 1257 11252 243 342 893 1098
Oprávky k úbytk m -24 -384 -733

Budovy, 
stavby

Zasn žo
vání

Dopravní 
prost .

Stroje, 
za ízení

Pracovní 
stroje, 
ná adí a 
p ístroje
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P evážná ást majetku byla po ízena v rámci nákupu ásti podniku od spole nosti Snowhill. 

2.2  Nehmotný dlouhodobý majetek   
 Spole nost neeviduje žádný nehmotný dlouhodobý majetek.  

2.3  Opravné položky k dlouhodobému majetku: 

Opravné  položky k majetku tvo eny nebyly.

2.4 Dlouhodobý hmotný majetek po ízený formou finan ního pronájmu    

V roce 2009 p evzala spole nost leasingovou smlouvu od spole nosti Snowhill, a.s. na rolbu 
Kassbohrer PiBu 300W Kandahar. Spole nost doplatila 2 poslední splátky ve výši 364 tis. K .
Dne 1.4.2009 leasingová smlouva skon ila a rolba p ešla do majetku spole nosti. 

2.5 Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze   
a) Majetek po ízený z dotací, který je veden na podrozvaze v po izovacích cenách 

Korekce Inventá Skidata
Po áte ní stav k 1.1. 87 0 0 0 0 16544
Odpisy 136 40 167 263 15691
Oprávky k úbytk m -1141
Kone ný stav 223 40 167 263 0 31094

Infosyst
ém

Obytné 
kontejnery

Nedoko
n ený

Hmotný DM 
celkem

Hmotný Pozemky LD + LV
Po áte ní stav netto 4 42420 0 0 904 18193 17580
Kone ný stav netto 4 41135 222941 6639 1699 16518 17102

Budovy, 
stavby

Zasn žo
vání

Dopravní 
prost .

Stroje, 
za ízení

Pracovní 
stroje, 
ná adí a 
p ístroje

Hmotný Inventá Skidata
Po áte ní stav netto 80 0 0 0 99 79181
Kone ný stav netto 1250 620 2566 2603 121 313077

Infosyst
ém

Obytné 
kontejnery

Nedoko
n ený

Hmotný DM 
celkem
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b) Majetek z dotací vy azený kupní smlouvou v roce 2009: 

2.6  Majetek zatížený zástavním právem nebo v cným b emenem

Rok po ízení Název tis. k .
2002 Tlakové hadice                          77
2002 Zasn žovací ty  Gemini                  195
2002 Záchytný systém                         3500
2002 Tlakové rozvody vody                    60
2003 Pozemek 379/2 Sv tlá pod Ješt dem       443
2003 Zasn žování 2003-1.etapa                20040
2003 Pozemek 367/2,3,389/1,2,1167/29 les Sv t 357
2004 Vrátek na hranu m stku                  123
2004 Mobilní bu ka parkovišt                 59
2004 Mobilní bu ka ob erstvení               59
2004 Zasn žování 2004                        17689
2004 Podávací erpadlo DDOR                 55
2005 Pozemky Sv tlá p.J. - lesy, dle LV 127  314
2005 Zasn žování 2005 Ješt d                 6400
2005 Nádrž na PHM                            110
2005 Tažné za ízení                          56
2005 Zasn žovací d lo Vega ( ást ceny)       301
2005 Zasn žování 2005 Ješt d                 13311
2005 Zasn žováníi Ješt d                     208
2005 Zasn žování provizorní                  230
2005 Odvod ovací žlaby                       535
2005 Stánek Vesec                            126
Celkem 64248

Rok po ízení Název tis. k .
2003 Lesní pozemek  Sv tlá p. J.  1167/29 – 4148 m2 942
2003 Lesní pozemek Sv tlá p.J.  353/3 – 3506 m2 796
2003 Lesní pozemek Sv tlá p.J.  348 – 17949 m2 521
Celkem 2259

Inv. . Název
211300006 Technologická ást LD Nové Plán         6067
211300009 Stavební ást LV Pod Lany               1812
211300010 Stavební ást LV Bucharka               499
211300011 Stavební ást LV Staré Plán             1455
211300012 Stavební ást LV P ibližovák            1991
211300013 Stavební ást LD erný vrch             20872

Z statková 
cena v tis. 
K  k 31.12. 
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Majetek zatížený zástavním právem nebo b emenem uvedený  v podrozvaze 

Inv. . Název
211300014 Stavební ást LD Nové Plán              19599
211300015 Stavební ást LD Skalka                 50405
211400001 Technologická ást zasn žování N. Plán  1011
211400002 Technologická ást zasn žování Skalka   4
211400003 Stavební ást zasn žování Nové Plán     1431
211400004 Stavební ást zasn žování Ješt d        3349
211400005 Stavební ást zasn žování Skalka        844
221200158 Koncová za ízení                        2761
221300021 elní nákl. lopata k rolb +konzoly      109
221600001 Info systém                             620
221700001 Ski data                                2566
221800001 Obytný kontejner p j ovna               109
221800002 Obytný kontejner p j ovna               109
221800003 Obytný kontejner p j ovna               109
221800004 Obytný kontejner p j ovna               163
221800005 Obytný kontejner                        106
221800006 Obytný kontejner                        106
221800007 Obytný kontejner                        106
221800008 Obytný kontejner                        106
221800009 Obytný kontejner                        106
221800010 Obytný kontejner                        106
221800011 Obytný kontejner                        106
221800012 Obytný kontejner                        106
221800013 Obytný kontejner                        106
221800014 Obytný kontejner                        106
221800015 Obytný kontejner                        163
221800016 Kiosek Skalka                           178
221800017 Kiosek F10                              178
221800018 Kiosek Plán                             178
221800019 Kiosek Slalomák                         178
221800020 Kiosek U lanovky                        178
311000004 Pozemek Sv tlá p.J. 380/1               4
Celkem 118001

Z statková 
cena v tis. 
K  k 31.12. 

Parcela .
367/2 23
367/3 26
389/1 50
389/2 10

Z statková 
cena v tis. 
K  k 31.12. 
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2.9. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové ú asti  spole nost nevlastní 

3. Pohledávky z obchodního styku 
celkem    3.937 tis. K
z toho dlouhodobé        0  tis. K

3.1. Pohledávky krátkodobé  
celkem:          3 937 tis. K

dle splatnosti : 
splatnost v tis. K
Do 180 dní po splatnosti 1 645
Nad 180 dní po splatnosti 432
nesplatné 1 860
c e l k e m 3 937

3.2. Pohledávky k podnik m ve skupin  : 
Statutární m sto Liberec 3 tis. K

Parcela .
1167/29 53
353/1 39
353/3 112
379/2 102
379/1 341
318 0
348 268
343 1

344/2 1
345 1

376/4 1
376/6 7
344/1 8
346/1 9
346/2 8
371/2 9
372 1
374 4

376/1 2
376/2 15
376/3 8
376/5 12
378/1 3

Celkem 1113

Z statková 
cena v tis. 
K  k 31.12. 
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3.3. Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jišt né jiným zp sobem spole nost
neeviduje. 

4. Vlastní kapitál
4.1. Použití zisk , resp. úhrady ztrát   
  Na základ  usnesení zasedání Rady m sta v p sobnosti valné hromady  byl hospodá ský výsledek 
roku 2008 – zisk 15.942 tis. K   p eveden na úhradu ztrát z minulých let ve výši 15.145 tis. K  a na 
dopln ní rezervního fondu ve výši 797 tis. K .

4.2. Základní kapitál
 Na základ  usnesení Rady m sta v p sobnosti valné hromady bylo rozhodnuto o zvýšení základního 
kapitálu spole nosti o ástku 25.600 tis. K , na ástku 117.600 tis. K . Zvýšení základního kapitálu 
bylo zapsáno do Obchodního rejst íku 23.1.2010.

4.3. Rozbor vývoje vlastního kapitálu 

Složka vlastního kapitálu Po áte ní
stav 

P ír stky Úbytky P evod Kone ný stav

Základní kapitál 92 000  92 000

Upsáno 2009 25 600  25 600

Zákonný rezervní fond 151  797 948

Nerozd lený zisk minulých let 52  52

Neuhrazená ztráta minulých let -37 467  15 146 -22 321

Hospodá ský výsledek minulého období 15 943  -15 943 0

Hospodá ský výsledek b žného ú . období x -43 363 x -43 363

CELKEM 70 679 25 600 -43 363 0 52 916

5. Závazky z obchodního styku 
celkem                         10 061  tis. K
z toho dlouhodobé           811 tis. K
z toho k osob  s rozhodujícím vlivem    1.006 tis. K

5.1. závazky krátkodobé
celkem          9 250 tis. K

dle splatnosti : v tis. K

Do 180 dní po splatnosti  3 243 
Nad 180 dní po splatnosti     797 
Nesplatné  5 210 
C e l k e m 9 250 

5. Závazky, které nejsou evidovány v ú etnictví (neuvedené v rozvaze): nejsou 
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6. Úv ry

   Bankovní úv ry p evzaté po spole nosti Snowhill, a.s. 
V itel do roku úroková sazba Hodnota v tis. K

es.spo itelna . 685/06/LCD 2022 3M PRIBOR + 2,5% 
p.a.

64 800

es.spo itelna . 686/06/LCD 2022 3M PRIBOR + 2,5% 
p.a.

99 700

es.spo itelna . 688/06/LCD 2022 3M PRIBOR + 2,5% 
p.a.

59 200

Kontokorentní úv r  29 429
Celkem  253 129

Splátky v roce 2010 jsou vykázány jako krátkodobá ást. 
Bankovní úv ry jsou zajišt ny majetkem spole nosti a pozemky Statutárního m sta Liberec.

7. Rezervy

 2009 
Druh rezervy Z statek k 

1.1.
Tvorba erpání  Z statek

k 31.12. 
Zákonné rezervy 0   0 
Rezerva na da  z p íjm      880 - 880 0
Na podnikatelská rizika 1000  1000
Na nevy erpanou dovolenou 2009 362  362
Celkem 880 1 362 - 880 1 362

8. Výnosy z b žné innosti
Spole nost nevykazuje p íjmy ze zahrani í

 2009 2008 
Tržby za prodej zboží 44 0
Tržby z prodeje služeb 20 163 8 108 
Tržby z prodeje majetku 1 055 26 525

erpání rezerv 880 9 524
Ostatní výnosy 3 442 1 457
Dotace 0 0
Celkem  25 584 45 614

9. Výdaje na výzkum a vývoj spole nost nevynakládá 

10. Da  z p íjmu

10.1. splatná 
Za rok 2009 spole nost vykázala da ovou ztrátu. 
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10.2. odložená 

titul 2008 2009 rozdíl 09-08 
da ová ZC 78 436 328 087 
ú etní ZC 79 280 313 481 
rozdíl dan.-ú etní ZC  -844 14 606 15 450
rezervy 0 362 362
smluvní pokuty a penále 615 0 -615
základ pro pohledávku 615 14 968 14 353
základ pro závazek -844 0 844
sazba dan  20% 19% 0
odl.pohl  123 2 844 2 721
odl.závazek -169 0 169
rozdíl = +pohl  -záv -46 2 844 2 890
v ú etnictví závazek 08   

11. Informace o celkových nákladech na odm ny statutárnímu auditorovi nebo auditorské 
spole nosti

Povinný audit ú etní záv rky k 31.12.2009 je dle smlouvy v  hodnot  70 tis. K .
Jiné služby nebyly poskytnuty. 

D. Významné události po datu ú etní záv rky
V sou asné dob  spole nost není schopna ze své provozní innosti splácet p evzaté úv ry. Vlastník 
se rozhodl vy ešit stávající situaci tak, aby spole nost byla schopna plnit své provozní a obchodní 
závazky. Statutární m sto Liberec p evezme formou splacení dlouhodobé bankovní úv ry. Zdroje na 
splátku úv r  budou zajišt ny v rámci projektu refinancování stávajících závazk  Statutárního m sta 
Liberec a jeho obchodních spole ností emisí komunálních dluhopis . Spole nost pak bude tento dluh 
splácet vlastníkovi.Tento nov  vzniklý závazek v i jedinému akcioná i se bude dále ešit dle 
hospodá ské situace spole nosti v následujících letech. 

Sestaveno dne:

31.3.2010

Sestavil:    Juhasová Alena Podpis statutárního zástupce: 

……………………………………..
Ing. Ji í Kittner 

P edseda p edstavenstva
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ROZVAHA

31.12.2009ke dni

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

Sportovní areál Ještěd, a.s.

Jablonecká 41
46001 Liberec 5

Rok Měsíc IČ

2009 12 25437941

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

v plném rozsahu
Minimální závazný výčet infomací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

(v celých tisících Kč)

Běžné účetní obdobíOznačení A K T I V A

Brutto Korekce Netto Netto

Minulé úč.období

a b 1 2 3 4

Číslo
řádku

c

375 563 -32 558 343 005 99 051AKTIVA CELKEM        (002+003+031+063) = 067 001

0 0 0 0Pohledávky za upsaný základní kapitál 002A.

367 892 -32 558 335 334 79 280Dlouhodobý majetek                      (004+013+023) 003B.

0 0 0 0Dlouhodobý nehmotný majetek          (005 až 012) 004B.I.

0 0 0 0Zřizovací výdaje 005B.I.  1.

0 0 0 0Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006       2.

0 0 0 0Software 007       3.

0 0 0 0Ocenitelná práva 008       4.

0 0 0 0Goodwill 009       5.

0 0 0 0Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010       6.

0 0 0 0Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011       7.

0 0 0 0Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majet 012       8.

367 892 -32 558 335 334 79 280Dlouhodobý hmotný majetek              (014 až 022) 013B.II.

4 0 4 4Pozemky 014B.II. 1.

288 462 -17 748 270 714 42 420Stavby 015       2.

55 705 -13 346 42 359 36 757Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016       3.

0 0 0 0Pěstitelské celky trvalých porostů 017       4.

0 0 0 0Dospělá zvířata a jejich skupiny 018       5.

594 - 186 408 0Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019       6.

122 0 122 99Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020       7.

0 0 0 0Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021       8.

23 005 -1 278 21 727 0Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022       9.

0 0 0 0Dlouhodobý finanční majetek             (024 až 030) 023B.III.

0 0 0 0Podíly v ovládaných a řízených osobách 024B.III.1.

0 0 0 0Podíly v účetních jednotkách s podstatným vlivem 025       2.

0 0 0 0Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026       3.

0 0 0 0Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podst.vli 027       4.

0 0 0 0Jiný dlouhodobý finanční majetek 028       5.

0 0 0 0Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029       6.

0 0 0 0Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majete 030       7.

strana 1
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IČ: 25437941ROZVAHA v plném rozsahu

Běžné účetní obdobíOznačení A K T I V A

Brutto Korekce Netto Netto

Minulé úč.období

a b 1 2 3 4

Číslo
řádku

c

5 944 0 5 944 19 614Oběžná aktiva                        (032+039+048+058) 031C.

307 0 307 0Zásoby                                               (033 až 038) 032C.I.

193 0 193 0Materiál 033C.I.  1.

0 0 0 0Nedokončená výroba a polotovary 034       2.

0 0 0 0Výrobky 035       3.

0 0 0 0Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036       4.

114 0 114 0Zboží 037       5.

0 0 0 0Poskytnuté zálohy na zásoby 038       6.

0 0 0 140Dlouhodobé pohledávky                     (040 až 047) 039C.II.

0 0 0 0Pohledávky z obchodních vztahů 040C.II. 1.

0 0 0 0Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041       2.

0 0 0 0Pohledávky - podstatný vliv 042       3.

0 0 0 0Pohledávky za společníky, členy družstva a účast. 043       4.

0 0 0 0Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044       5.

0 0 0 0Dohadné účty aktivní 045       6.

0 0 0 140Jiné pohledávky 046       7.

0 0 0 0Odložená daňová pohledávka 047       8.

4 803 0 4 803 17 411Krátkodobé pohledávky                      (049 až 057) 048C.III.

3 937 0 3 937 15 114Pohledávky z obchodních vztahů 049C.III.1.

0 0 0 0Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050       2.

0 0 0 0Pohledávky - podstatný vliv 051       3.

0 0 0 0Pohledávky za společníky, členy družstva a účast. 052       4.

0 0 0 0Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053       5.

482 0 482 31Stát - daňové pohledávky 054       6.

11 0 11 85Krátkodobé poskytnuté zálohy 055       7.

158 0 158 2 173Dohadné účty aktivní 056       8.

215 0 215 8Jiné pohledávky 057       9.

834 0 834 2 063Krátkodobý finanční majetek              (059 až 062) 058C.IV.

220 0 220 25Peníze 059C.IV. 1.

614 0 614 2 038Účty v bankách 060        2.

0 0 0 0Krátkodobé cenné papíry a podíly 061        3.

0 0 0 0Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062        4.

1 727 0 1 727 157Časové rozlišení                                (064 až 066) 063D.I.

1 727 0 1 727 157Náklady příštích období 064D.I.  1.

0 0 0 0Komplexní náklady příštích období 065       2.

0 0 0 0Příjmy příštích období 066       3.

strana 2
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IČ: 25437941ROZVAHA v plném rozsahu

Stav v běžném
účetním období

Označení P A S I V A Stav v minulém
účetním období

a b 5 6

Číslo
řádku

c

PASIVA CELKEM                                       (068+085+118) = 001 067 343 005 99 051

Vlastní kapitál                                        (069+073+078+081+084) 068A. 52 916 70 678

Základní kapitál                                                         (070 až 072) 069A.I. 117 600 92 000

Základní kapitál 070A.I.  1. 92 000 92 000

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071       2. 0 0

Změny základního kapitálu 072       3. 25 600 0

Kapitálové fondy                                                       (074 až 077) 073A.II. 0 0

Emisní ažio 074A.II. 1. 0 0

Ostatní kapitálové fondy 075       2. 0 0

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076       3. 0 0

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077       4. 0 0

Rezervní fondy,neděl.fond,ostat.fondy ze zisku            (079+080) 078A.III. 948 151

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079A.III.1. 948 151

Statutární a ostatní fondy 080       2. 0 0

Výsledek hospodaření minulých let                               (082+083) 081A.IV. -22 269 -37 415

Nerozdělený zisk minulých let 082A.IV. 1. 52 52

Neuhrazená ztráta minulých let 083        2. -22 321 -37 467

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 084A.V. -43 363 15 942

Cizí zdroje                                                      (086+091+102+114) 085B. 287 823 28 373

Rezervy                                                                     (087 až 090) 086B.I. 1 362 880

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087B.I.  1. 0 0

Rezerva na důchody a podobné závazky 088       2. 0 0

Rezerva na daň z příjmů 089       3. 0 880

Ostatní rezervy 090       4. 1 362 0

Dlouhodobé závazky                                                 (092 až 101) 091B.II. 8 869 46

Závazky z obchodních vztahů 092B.II. 1. 811 0

Závazky - ovládající a řídící osoba 093       2. 0 0

Závazky - podstatný vliv 094       3. 0 0

Závazky ke společníkům,členům družstva a k účastníkům sdruž. 095       4. 0 0

Dlouhodobé přijaté zálohy 096       5. 0 0

Vydané dluhopisy 097       6. 0 0

Dlouhodobé směnky k úhradě 098       7. 0 0

Dohadné účty pasivní 099       8. 0 0

Jiné závazky 100       9. 8 058 0

Odložený daňový závazek 101     10. 0 46

strana 3
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IČ: 25437941ROZVAHA v plném rozsahu

Stav v běžném
účetním období

Označení P A S I V A Stav v minulém
účetním období

a b 5 6

Číslo
řádku

c

Krátkodobé závazky                                                  (103 až 113) 102B.III. 24 463 27 447

Závazky z obchodních vztahů 103B.III.1. 9 250 11 985

Závazky - ovládající a řídící osoba 104       2. 0 13 596

Závazky - podstatný vliv 105       3. 0 0

Závazky ke společníkům,členům družstva a k účastníkům sdruž. 106       4. 19 0

Závazky k zaměstnancům 107       5. 793 69

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108       6. 325 46

Stát - daňové závazky a dotace 109       7. 361 12

Krátkodobé přijaté zálohy 110       8. 269 0

Vydané dluhopisy 111       9. 0 0

Dohadné účty pasivní 112     10. 13 446 1 720

Jiné závazky 113     11. 0 0

Bankovní úvěry a výpomoci                                      (115 až 117) 114B.IV. 253 129 0

Bankovní úvěry dlouhodobé 115B.IV. 1. 206 492 0

Krátkodobé bankovní úvěry 116        2. 46 637 0

Krátkodobé finanční výpomoci 117        3. 0 0

Časové rozlišení                                                        (119 až 120) 118C.I. 2 266 0

Výdaje příštích období 119C.I.  1. 0 0

Výnosy příštích období 120       2. 2 266 0

Podpisový záznam:

Sestaveno dne:

Předmět podnikání účetní jednotky: Provoz sportovních zařízení

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

31.03.2010

Ing. Jiří Kittner, předseda představenst
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31.12.2009ke dni

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

Sportovní areál Ještěd, a.s.

Jablonecká 41
46001 Liberec 5

Rok Měsíc IČ

2009 12 25437941

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

v plném rozsahu
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTYMinimální závazný výčet infomací

podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

(v celých tisících Kč)

Skutečnost v účetním obdobíOznačení T E X T

běžném minulém

Číslo
řádku

ca b 1 2

Tržby za prodej zboží 01   I. 44 0
Náklady vynaložené na prodané zboží 02A. 0 0
Obchodní marže                                                                          (01-02) 03   + 44 0
Výkony                                                                                    (05 až 07) 04   II. 20 163 8 108
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05   II.1. 20 163 8 108
Změna stavu zásob vlastní činnosti 06      2. 0 0
Aktivace 07      3. 0 0
Výkonová spotřeba                                                                    (09+10) 08B. 16 619 5 348
Spotřeba materiálu a energie 09B.    1. 10 371 1 824
Služby 10B.    2. 6 247 3 524
Přidaná hodnota                                                                    (03+04-08) 11   + 3 588 2 760
Osobní náklady                                                                       (13 až 16) 12C. 8 895 2 165
Mzdové náklady 13C.    1. 6 443 1 397
Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14C.    2. 279 234
Náklady na sociální zabezpečení zdravotní pojištění 15C.    3. 1 984 509
Sociální náklady 16C.    4. 189 25
Daně a poplatky 17D. 168 658
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18E. 17 155 5 426
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                    (20+21) 19   III. 1 055 26 525
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20       1. 1 055 26 525
Tržby z prodeje materiálu 21       2. 0 0
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (23+24) 22F. 4 150 12 543
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23F.     1. 4 150 12 543
Prodaný materiál 24F.     2. 0 0
Změna stavu rezerv a opr.položek v prov.oblasti a kompl.nákl.příštích ob 25G. 1 362 -14 946
Ostatní provozní výnosy 26   IV. 3 442 1 457
Ostatní provozní náklady 27H. 3 993 6 058
Převod provozních výnosů 28   V. 0 0
Převod provozních nákladů 29I. 0 0
Provozni výsledek hospodaření 30* -27 637 18 838
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IČ: 25437941VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

Skutečnost v účetním obdobíOznačení T E X T

běžném minulém

Číslo
řádku

ca b 1 2

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31   VI. 0 0
Prodané cenné papíry a podíly 32J. 0 0
Výnosy z dlouhodobého majetku                                             (34 až 36) 33   VII. 0 0
Výnosy z podílů v ovlád.a říz.osobách a účet.jednotkách pod podst.vlive 34       1. 0 0
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35       2. 0 0
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36       3. 0 0
Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37   VIII. 0 0
Náklady z finančního majetku 38K. 0 0
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39   IX. 0 0
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40L. 917 0
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-) 41M. 0 0
Výnosové úroky 42   X. 0 0
Nákladové úroky 43N. 13 337 0
Ostatní finanční výnosy 44   XI. 1 0
Ostatní finanční náklady 45O. 1 796 86
Převod finančních výnosů 46   XII. 0 0
Převod finančních nákladů 47P. 0 0
Finanční výsledek hospodaření 48   * -16 049 -86
Daň z příjmů za běžnou oblast                                                    (50+51) 49Q. - 322 2 810
- splatná 50      1. - 277 2 061
- odložená 51      2. -46 749
Výsledek hospodaření za běžnou oblast                               (30+48-49) 52   ** -43 363 15 942
Mimořádné výnosy 53   XIII. 0 0
Mimořádné náklady 54R. 0 0
Daň z příjmů z mimořádné oblasti                                               (56+57) 55S. 0 0
- splatná 56      1. 0 0
- odložená 57      2. 0 0
Mimořádný výsledek hospodaření                                          (53-54-55) 58   * 0 0
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59T. 0 0
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                        (52+58-59) 60   *** -43 363 15 942
Výsledek hospodaření před zdaněním                             (30+48+53-54) 61   **** -43 686 18 752

Podpisový záznam:

Sestaveno dne:

Předmět podnikání účetní jednotky: Provoz sportovních zařízení

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

31.03.2010

Ing. Jiří Kittner, předseda představenst
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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

2

        

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

Inggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg. PaPPPPP vel Bernát
ředseda ppppřeřř dstavenstva



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.

II.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

3



ORGÁNY SPOLEČNOSTI

III.
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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



ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

IV.
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V.
ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

6

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 fi rem 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  fi rmy 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 fi nišerem, což rozšířilo možnosti úspěšných realizací zakázek zejména u obcí. 
Pořízení druhého fi nišeru, 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 
fi rmy 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 fi rmami (SSŽ, Syner, Interma, Strabag ), a s ŘSD. V minulých dvou 
letech TSML, a.s. dosáhly toho, že se v rámci těchto i dalších fi rem 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 fi rmy 
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.

VI.
ZAMĚSTNANECKÁ POLITIKA SPOLEČNOSTI

POČTY ZAMĚSTNANCŮ - PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ STAV

Kategorie Skutečnost 2006 Skutečnost 2007 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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ZAMĚSTNANECKÁ POLITIKA SPOLEČNOSTI

POČTY ZAMĚSTNANCŮ - PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ STAV

Kategorie Skutečnost 2006 Skutečnost 2007 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 fi rem. 

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
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18 783  19 798  1,05   21 039   1,06  

 

FLUKTUACE

Důvod     Počet ukončení   Procento z celkového 

     pracovního poměru   počtu zaměstnanců 

     2006  2007  2006  2007 

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    69  70  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.

Fluktuace 2007
procento z celkového po tu zam stnanc

Ostatní (PP doba ur itá, 
úmrtí..)

Okamžité ukon ení PP 
(§55)

Dohoda

Zkušební doba
Ukon ení PP ze strany 

zam stnance (§50) 
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FLUKTUACE

Důvod     Počet ukončení   Procento z celkového 

     pracovního poměru   počtu zaměstnanců 

     2006  2007  2006  2007 

Okamžité ukončení PP (§ 53)  2  1  1,27 %  0,58 % 
Dohoda    21  22  13,37 %  12,70 % 
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Celkem    69  70  43,92 %             40,42 % 

Důvodem zvýšené fl uktuace 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 nekvalifi kovanou práci při ručním úklidu města.

Fluktuace 2007
procento z celkového po tu zam stnanc

Ostatní (PP doba ur itá, 
úmrtí..)

Okamžité ukon ení PP 
(§55)

Dohoda

Zkušební doba
Ukon ení PP ze strany 

zam stnance (§50) 

VII. 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.
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VIII.
VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 
k 31. 12. 2007 
v tis. Kč

Položka 2007 2006 Rozdíl Index

Skupiny náklad  a výnos p

Materiálové náklady 49 940 57 189 -7 250 87,3%
PHM a paliva 10 929 10 282 647 106,3%
Energie 3 133 8 867 -5 734 35,3%
Opravy 6 846 8 263 -1 418 82,8%
Leasing 10 786 5 978 4 808 180,4%
Služby 78 928 93 770 -14 842 84,2%
Mzdové náklady 41 149 35 396 5 753 116,3%
Zdravotní a sociální pojišt ní 14 379 12 326 2 053 116,7%
Sociální náklady 1 920 1 576 345 121,9%
Z statková cena HM 82 765 0 82 765 0,0%
Odpisy 14 806 17 481 -2 675 84,7%
Finan ní náklady 6 504 5 235 1 270 124,3%
Ostatní náklady 6 168 3 939 2 229 156,6%
Externí tržby 97 581 106 827 -9 246 91,3%
Tržby SML 139 817 150 261 -10 444 93,0%
Tržby z prodeje HM 87 511 582 86 929 15034,2%
Ostatní výnosy 4 370 3 782 588 115,6%

Souhrny
Náklady celkem 328 254 260 304 67 951 126,1%
Výnosy celkem 329 279 261 453 67 826 125,9%
P idaná hodnota 76 793 72 866 3 927 105,4%
Hospodá ský výsledek 1 025 1 149 -124 89,2%

Personální
Po et pracovník 173,2 157,0 16,2 110,3%
Celkový fond práce [hodina] 331 880 298 507 33 372 111,2%
Pr m rná mzda 19 798 18 783 1 015 105,4%

Ukazatele
P idaná hodnota / pracovník [tis. K ] 443,4 464,0 -20,6 95,6%
P idaná hodnota / hodina  [K ] 231,4 244,1 -12,7 94,8%
P idaná hodnota / výnosy celkem 23,3% 27,9% -4,5% 83,7%
Materiálové náklady / náklady celkem 15,2% 22,0% -6,8% 69,2%
Služby / náklady celkem 24,0% 36,0% -12,0% 66,7%
Mzdové náklady / náklady celkem 12,5% 13,6% -1,1% 92,2%
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KOMENTÁŘ K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT

VÝNOSY

Celkové prvotní výnosy společnosti dosáhly v roce 2007 hodnoty 329,28 mil. Kč, což je nárůst 
o  67,83 mil. Kč oproti roku 2006, kdy tyto výnosy byly ve výši 261,45 mil. Kč. 
    
V segmentu externích tržeb (tržby za práce a služby od jiných odběratelů) bylo v roce 2007 
dosaženo tržeb ve výši  97,58 mil. Kč, tyto tržby zahrnují i prodej parkovacího domu (podíl 
29,6 % k celkovým tržbám) oproti roku 2006, kdy byly zrealizovány tržby  ve výši  106,83 mil. Kč 
(podíl 40,9 % k celkovým tržbám). 

V roce 2007 došlo k prodeji parkovacího domu, čímž došlo k podstatnému nárůstu tržeb 
z prodeje majetku. Absolutní výše prodeje dlouhodobého hmotného majetku činila v roce 
2007  87,51 mil. Kč. 

Struktura výnos  roku 2007
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NÁKLADY

V roce 2007 činily  celkové prvotní náklady společnosti  částku 328,25 mil. Kč. V roce 2006 tyto 
náklady byly ve výši 260,30 mil. Kč.
 
Nejvýznamnější položky nákladů:

• náklady na odebírané služby – tvoří 24 % z celkových prvotních nákladů
 Spotřeba služeb je nižší  o 14,8 mil. Kč oproti roku 2006, snížení je způsobeno nižším   
 objemem zpracovaných zakázek. 

• spotřeba materiálu – tvoří 15,2 % z celkových prvotních nákladů
 Spotřeba materiálu je nižší oproti roku 2006 o 7,3 mil. Kč, která souvisí opět s nižším   
 objeme výkonů  realizovaných zakázek.

• mzdové náklady – tvoří 12,5 % z celkových nákladů
 Mzdové náklady jsou vyšší o 5,7 mil. Kč, zvýšení souvisí s vyšším počtem zaměstnanců.

• odpisové náklady – tvoří 4,5 % z celkových nákladů
 Odpisové náklady jsou nižší o 2,7 mil. Kč a to z důvodu postupného odepisovaní   
 majetku a prodeje parkovacího domu v roce 2007.

• náklady na energii – tvoří 1,0 % z celkových nákladů
 Náklady na energii jsou oproti roku 2006 nižší o 5,7 mil. Kč, snížení souvisí s končením   
 poskytování služby veřejného osvětlení a světelné signalizace v průběhu roku 2006.
 
• náklady na pohonné hmoty – tvoří 3,3 % z celkových nákladů
 Náklady jsou oproti roku 2006 vyšší  o 0,65 mil. Kč, zvýšení těchto nákladů souvisí  
 s meziročním nárůstem cen pohonných hmot.
 
 • náklady na opravy – tvoří 2,1 % z celkových nákladů
 Náklady jsou nižší  o 1,4 mil. Kč oproti roku 2006.
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 Mzdové náklady jsou vyšší o 5,7 mil. Kč, zvýšení souvisí s vyšším počtem zaměstnanců.

• odpisové náklady – tvoří 4,5 % z celkových nákladů
 Odpisové náklady jsou nižší o 2,7 mil. Kč a to z důvodu postupného odepisovaní   
 majetku a prodeje parkovacího domu v roce 2007.

• náklady na energii – tvoří 1,0 % z celkových nákladů
 Náklady na energii jsou oproti roku 2006 nižší o 5,7 mil. Kč, snížení souvisí s končením   
 poskytování služby veřejného osvětlení a světelné signalizace v průběhu roku 2006.
 
• náklady na pohonné hmoty – tvoří 3,3 % z celkových nákladů
 Náklady jsou oproti roku 2006 vyšší  o 0,65 mil. Kč, zvýšení těchto nákladů souvisí  
 s meziročním nárůstem cen pohonných hmot.
 
 • náklady na opravy – tvoří 2,1 % z celkových nákladů
 Náklady jsou nižší  o 1,4 mil. Kč oproti roku 2006.

ROZVAHA - aktiva
k 31. 12. 2007

v tis. Kč

íslo Stav k Stav k
ádku 31.12.2007 31.12.2006
001 255 369 306 064

A.      Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0
B.      Dlouhodobý majetek 003 136 192 202 910

B.I.    Dlouhodobý nehmotný majetek 004 2 287 80
B.II.   Dlouhodobý hmotný majetek 013 133 905 202 830
B.III.  Dlouhodobý finan ní majetek 023 0 0

C.      Ob žná aktiva 033 117 602 101 048
C.I.    Zásoby 034 13 971 17 752
C.II.   Dlouhodobé pohledávky 041 0 0
C.III.  Krátkodobé pohledávky 049 73 094 78 553
C.IV.   Krátkodobý finan ní majetek 059 30 537 4 743

D.I.    asové rozlišení 064 1 575 2 106

AKTIVA CELKEM                      
AKTIVA

Základní struktura aktiv

Dlouhodobý 
majetek
53,3%

asové rozlišení
0,6%

Ob žná aktiva
46,1%
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ROZVAHA - aktiva
k 31. 12. 2007

v tis. Kč

íslo Stav k Stav k
ádku 31.12.2007 31.12.2006
001 255 369 306 064

A.      Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0

B.      Dlouhodobý majetek 003 136 192 202 910

B.I.    Dlouhodobý nehmotný majetek 004 2 287 80

B.II.   Dlouhodobý hmotný majetek 013 133 905 202 830

B.III.  Dlouhodobý finan ní majetek 023 0 0

C.      Ob žná aktiva 033 117 602 101 048

C.I.    Zásoby 034 13 971 17 752

C.II.   Dlouhodobé pohledávky 041 0 0

C.III.  Krátkodobé pohledávky 049 73 094 78 553

C.IV.   Krátkodobý finan ní majetek 059 30 537 4 743
D.I.    asové rozlišení 064 1 575 2 106

AKTIVA CELKEM                      

AKTIVA

Základní struktura aktiv

Dlouhodobý 
majetek
53,3%

asové rozlišení
0,6%

Ob žná aktiva
46,1%

ROZVAHA - pasiva
k 31. 12. 2007

v tis. Kč

íslo Stav k Stav k
ádku 31.12.2007 31.12.2006
68 255 369 306 064

A.      Vlastní kapitál 69 185 790 185 913
A.I.    Základní kapitál 70 126 836 126 836
A.II.   Kapitálové fondy 74 0 0
A.III.  Rezervní fondy, ned litelný fond a ostatní fondy ze zisku 79 44 702 44 649
A.IV.   Výsledek hospoda ení minulých let 82 13 228 13 279
A.V.    Výsledek hospoda ení b žného ú etního období 85 1 025 1 149

B.      Cizí zdroje 86 55 332 109 345
B.I.    Rezervy 87 0 0
B.II.   Dlouhodobé závazky 92 2 038 1 920
B.III.  Krátkodobé závazky 103 25 803 29 659
B.IV.   Bankovní úv ry a výpomoci 115 27 491 77 766

C.I.    asové rozlišení 119 14 246 10 807

PASIVA
P A S I V A C E L K E M

Základní struktura pasiv
Cizí zdroje

21,7%

asové rozlišení
5,6%

Vlastní kapitál
72,8%
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ROZVAHA - pasiva
k 31. 12. 2007

v tis. Kč

íslo Stav k Stav k
ádku 31.12.2007 31.12.2006
68 255 369 306 064

A.      Vlastní kapitál 69 185 790 185 913

A.I.    Základní kapitál 70 126 836 126 836

A.II.   Kapitálové fondy 74 0 0

A.III.  Rezervní fondy, ned litelný fond a ostatní fondy ze zisku 79 44 702 44 649

A.IV.   Výsledek hospoda ení minulých let 82 13 228 13 279

A.V.    Výsledek hospoda ení b žného etního období 85 1 025 1 149

B.      Cizí zdroje 86 55 332 109 345

B.I.    Rezervy 87 0 0

B.II.   Dlouhodobé závazky 92 2 038 1 920

B.III.  Krátkodobé závazky 103 25 803 29 659

B.IV.   Bankovní v ry a výpomoci 115 27 491 77 766
C.I.    asové rozlišení 119 14 246 10 807

PASIVA
P A S I V A C E L K E M

Základní struktura pasiv
Cizí zdroje

21,7%

asové rozlišení
5,6%

Vlastní kapitál
72,8%

KOMENTÁŘ K ROZVAZE
k 31. 12. 2007

Celková bilanční suma  TSML a.s. poklesla  z 306,064 mil. Kč v roce 2006 na 255,369 mil. Kč, což 
znamená pokles o 50,696 mil. Kč.

Dlouhodobý  majetek

Dlouhodobý  majetek meziročně poklesl o 66,718 mil. Kč, přičemž nejvyšší položkou snižující 
hodnotu majetku byl prodej parkovacího domu. 

 
Pohledávky 

Celkové krátkodobé pohledávky k 31. 12. 2007 jsou ve výši 73,094 mil. Kč. Z toho pohledávky 
v podnicích s rozhodujícím vlivem tj. statutární město Liberec byly ve výši  36,843 mil. Kč 
a pohledávky z obchodního styku za jinými subjekty činily 19,896 mil. Kč. 

Krátkodobý finanční majetek

Celkový krátkodobý finanční majetek k 31. 12. 2007 činil 30,537 mil. Kč, v této položce došlo 
k meziročnímu nárůstu  o 25,793 mil. Kč. Tento nárůst ovlivnil prodej parkovacího domu 
v druhé polovině roku 2007.

Závazky

Výše dlouhodobých závazků  je 2,038 mil. Kč, tato částka odpovídá  odloženému daňovému 
závazku, který je způsoben především přechodným rozdílem mezi účetními a daňovými 
odpisy.

Cizí zdroje ve formě bankovních úvěrů oproti roku 2006 poklesly o absolutní částku 
50,275 mil. Kč, která byla způsobena úplným zaplacením úvěru poskytnutého na profinanco-
vání nákupu parkovacího domu. Celková nesplacená hodnota jistin úvěrů k 31. 12. 2007 činí 
27,491 mil. Kč. Bankovní závazky jsou vůči Komerční bance a.s.

Celkové krátkodobé závazky k 31. 12. 2007 jsou ve výši 25,803 mil. Kč, které meziročně poklesly   
oproti roku 2006 o 3,855 mil. Kč.
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KOMENTÁŘ K ROZVAZE
k 31. 12. 2007

Celková bilanční suma  TSML a.s. poklesla  z 306,064 mil. Kč v roce 2006 na 255,369 mil. Kč, což 
znamená pokles o 50,696 mil. Kč.

Dlouhodobý  majetek

Dlouhodobý  majetek meziročně poklesl o 66,718 mil. Kč, přičemž nejvyšší položkou snižující 
hodnotu majetku byl prodej parkovacího domu. 

 
Pohledávky 

Celkové krátkodobé pohledávky k 31. 12. 2007 jsou ve výši 73,094 mil. Kč. Z toho pohledávky 
v podnicích s rozhodujícím vlivem tj. statutární město Liberec byly ve výši  36,843 mil. Kč 
a pohledávky z obchodního styku za jinými subjekty činily 19,896 mil. Kč. 

Krátkodobý fi nanční majetek

Celkový krátkodobý fi nanční majetek k 31. 12. 2007 činil 30,537 mil. Kč, v této položce došlo 
k meziročnímu nárůstu  o 25,793 mil. Kč. Tento nárůst ovlivnil prodej parkovacího domu 
v druhé polovině roku 2007.

Závazky

Výše dlouhodobých závazků  je 2,038 mil. Kč, tato částka odpovídá  odloženému daňovému 
závazku, který je způsoben především přechodným rozdílem mezi účetními a daňovými 
odpisy.

Cizí zdroje ve formě bankovních úvěrů oproti roku 2006 poklesly o absolutní částku 
50,275 mil. Kč, která byla způsobena úplným zaplacením úvěru poskytnutého na profi nanco-
vání nákupu parkovacího domu. Celková nesplacená hodnota jistin úvěrů k 31. 12. 2007 činí 
27,491 mil. Kč. Bankovní závazky jsou vůči Komerční bance a.s.

Celkové krátkodobé závazky k 31. 12. 2007 jsou ve výši 25,803 mil. Kč, které meziročně poklesly   
oproti roku 2006 o 3,855 mil. Kč.

VÝKAZ  CASH FLOW
k 31. 12. 2007

Pen žní tok
(v tis.CZK)

P. Stav pen žních prost edk  a pen žních ekvivalent  na za átku ú etního 
období 4 743

Z. Ú etní zisk, nebo ztráta z b žné innosti p ed zdan ním 1 148
A.1. Úprava o nepen žní operace 11 830
A.1.1. Odpisy stálých aktiv a umo ování opravné položky k nabytému majetku 14 806
A.1.2. Zm na stavu opravných položek, rezerv 0
A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -4 746
A.1.4. Výnosy z dividend a podílu na zisku 0

A.1.5. Vyú tované nákladové úroky a vyú tované výnosové úroky s výjimkou 
kapitalizovaných úrok  a vyú tované výnosové úroky 1 770

A.1.6. P ípadné úpravy o ostatní nepen žní operace 0

A. * istý pen žní tok z provozní innosti p ed zdan ním, zm nami pracovního 
kapitálu a mimo ádným položkami 12 978

A.2. Zm na stavu nepen žních složek  pracovního kapitálu -40 920
A.2.1. Zm na stavu pohledávek z provozní innosti, p echodných ú t  aktiv 5 991

A.2.2. Zm na stavu krátkodobých závazk  z provozní innosti, p echodných ú t   pasiv -50 692

A.2.3. Zm na stavu zásob 3 781

A.2.4. Zm na stavu krátkodobého finan ního majetku nespadajícího do pen žních 
prost edk  a ekvivalent 0

A. ** istý pen žní tok z provozní innosti p ed zdan ním a mimo ádnými 
položkami -27 942

A.3. Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných -3 323
A.4. P ijaté úroky 1 553
A.5. Zaplacená da  z p íjmu za b žnou innost a dom rky dan  za minulá období -118

A.6. P íjmy a výdaje spojené s mimo ádným hospodá ským výsledkem v etn  dan  z 
p íjm -5

A. ***  istý pen žní tok z provozní innosti -29 835

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 50 712
B.2. P íjmy z prodeje stálých aktiv 4 746
B.3. P j ky a úv ry sp ízn ným osobám 0

B. ***  istý pen žní tok vztahující se k investi ní innosti 55 458

C.1. Dopady zm n dlouhodobých, resp. krátkodobých závazk 118
C.2. Dopady zm n vlastního kapitálu na pen žní prost edky a ekvivalenty 52

C.2.1. Zvýšení pen žních prost edk   z d vod  zvýšení základního kapitálu, emisního ážia 
atd. 0

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním jm ní spole ník m 0
C.2.3. Další vklady pen žních prost edk  spole ník  a akcioná 0
C.2.4. Úhrada ztráty spole níky 0

C.2.5. P íme platby na vrub fond 52

C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku v etn  zaplacené dan 0
C. *** istý pen žní tok vztahující se k finan ní innosti 170
F. isté zvýšení resp. snížení pen žních prost edk 25 794

R. Stav pen žních prost edk   a penežních ekvivalent  na konci 
ú etního období 30 537

Pen žní toky z finan ní innosti

Pen žní toky z investi ní innosti

Položka p ehledu

Pen žní toky z hlavní výd le né innosti
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VÝKAZ  CASH FLOW
k 31. 12. 2007

Pen žní tok
(v tis.CZK)

P.
Stav pen žních prost edk  a pen žních ekvivalent  na za átku etního 
období 4 743
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1 770

A.1.6. P padn  pravy o ostatn  nepen n  operace 0

A. *
istý pen žní tok z provozní innosti p ed zdan ním, zm nami pracovního 

kapitálu a mimo ádným položkami
12 978

A.2. Zm na stavu nepen žních složek  pracovního kapitálu -40 920
A.2.1. Zm na stavu pohled vek z provozn  innosti, p echodn ch t  aktiv 5 991
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A. **
istý pen žní tok z provozní innosti p ed zdan ním a mimo ádnými 

položkami
-27 942
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B.2. P jmy z prodeje st l ch aktiv 4 746
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B. ***  istý pen žní tok vztahující se k investi ní innosti 55 458

C.1. Dopady zm n dlouhodobých, resp. krátkodobých závazk 118
C.2. Dopady zm n vlastního kapitálu na pen žní prost edky a ekvivalenty 52

C.2.1.
Zv en  pen n ch prost edk   z d vod  zv en  z kladn ho kapit lu, emisn ho ia 
atd.

0

C.2.2. Vyplacen  pod lu na vlastn m jm n  spole n k m 0

C.2.3. Dal  vklady pen n ch prost edk  spole n k  a akcion 0

C.2.4. hrada ztr ty spole n ky 0

C.2.5. P me platby na vrub fond 52

C.2.6. Vyplacen  dividendy nebo pod ly na zisku v etn  zaplacen  dan 0
C. *** istý pen žní tok vztahující se k finan ní innosti 170
F. ist  zv en  resp. sn en  pen n ch prost edk 25 794

R.
Stav pen žních prost edk   a penežních ekvivalent  na konci 

etního období
30 537

Pen žní toky z finan ní innosti

Pen žní toky z investi ní innosti

Položka p ehledu

Pen žní toky z hlavní výd le né innosti

KOMENTÁŘ K VÝKAZU  CASH FLOW

Výkaz cash flow je sestaven nepřímou metodou. Sestavení vychází z účetního hospodářského 
výsledku z běžné činnosti před zdaněním. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 
a změnami pracovního kapitálu je ve výši 12,978 mil. Kč. Tato částka není ovlivněna odpisy 
stálých aktiv ve výši 14,806 mil. Kč, které nejsou peněžním výdajem. 

Peněžními toky z investiční činnosti jsou výdaje spojené s nabytím stálých aktiv a jejich 
skutečným zaplacením  do 31. 12. 2007. Částky, které do tohoto data nebyly uhrazeny, jsou 
z peněžních toků vyloučeny. Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti je 55,458 mil. Kč.

Stav peněžním prostředků k 31. 12. 2007 je tak ve výši 30,537 mil. Kč.
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KOMENTÁŘ K VÝKAZU  CASH FLOW

Výkaz cash fl ow je sestaven nepřímou metodou. Sestavení vychází z účetního hospodářského 
výsledku z běžné činnosti před zdaněním. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 
a změnami pracovního kapitálu je ve výši 12,978 mil. Kč. Tato částka není ovlivněna odpisy 
stálých aktiv ve výši 14,806 mil. Kč, které nejsou peněžním výdajem. 

Peněžními toky z investiční činnosti jsou výdaje spojené s nabytím stálých aktiv a jejich 
skutečným zaplacením  do 31. 12. 2007. Částky, které do tohoto data nebyly uhrazeny, jsou 
z peněžních toků vyloučeny. Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti je 55,458 mil. Kč.

Stav peněžním prostředků k 31. 12. 2007 je tak ve výši 30,537 mil. Kč.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ SPOLEČNOSTI
k 31. 12. 2007

Likvidita
Likvidita 1. stupn  (%) finan ní majetek/krátkodobé závazky*100 118,34 15,99
Likvidita 2. stupn  (%) (ob žná aktiva-zásoby)/krátkodobé 

závazky*100 401,62 280,85
Likvidita 3. stupn  (%) ob žná aktiva/krátkodobé závazky*100 455,76 340,70

Podíl pohledávek na ob žných aktivech (%) (dlouhodobé pohledávky+krátkodobé 
pohledávky)/ob žná aktiva*100 62,15 77,74

Podíl zásob na ob žných aktivech (%) zásoby/ob žná aktiva*100 11,88 17,57
istý pracovní kapitál (%) (ob žná aktiva-krátkodobé závazky)/ob žná 

aktiva*100 78,06 70,65

Financování
Podíl vlastního kapitálu (%) vlastní  kapitálí/pasiva celkem*100 72,75 60,74
Míra zadluženosti (%) cizí zdroje/pasiva celkem*100 21,67 35,73
Krytí majetku (%) hosp. výsledek b žného období/pasiva 

celkem*100 0,40 0,38

Aktivita
Obrátka zásob tržby/zásoby materiálu 21,52 16,32
Doba obratu zásob (dny) zásoby materiálu/(tržby/360) 16,73 22,05
Obrátka celkového majetku tržby/pasiva celkem 0,94 0,82
Doba obratu celkového majetku (dny) pasiva celkem/(tržby/360) 381,75 439,12
Pr m rná doba inkasa (dny) (dlouhodobé pohledávky+krátkodobé 

pohledávky)/(tržby/360) 109,27 112,70
Obrátka vlastního kapitálu tržby/vlastní kapitál 1,30 1,35
Doba obratu vlastního kapitálu (rok) vlastní kapitál/tržby 0,77 0,74

Rentabilita
Rentabilita tržeb I. (%) hosp. výsledek b žného období/tržby*100 0,43 0,46
Rentabilita tržeb II. (%) zisk z b žné innosti/tržby*100 2,52 2,51
Rentabilita vlastního kapitálu (%) hosp. výsledek b žného období/vlastní 

kapitál*100 0,55 0,62
Rentabilita celkového kapitálu (%) hosp. výsledek b žného období/pasiva 

celkem*100 0,40 0,38
Rentabilita náklad  (%) hosp. výsledek b žného období/náklady*100 0,43 0,46

Ukazatelé Cash-Flow
Rentabilita tržeb CF (%) (hosp. výsledek b žného 

období+odpisy)/tržby*100 6,57 7,42
Rentabilita vlast. kapitálu CF (%) (hosp. výsledek b žného období+odpisy)/vlastní 

kapitál*100 8,52 10,02
Rentabilita celk. kapitálu CF (%) (hosp. výsledek b žného období+odpisy)/pasiva 

celkem*100 6,20 6,09
Stupe  oddlužení CF (%) (hosp. výsledek b žného období+odpisy)/cizí 

zdroje*100 28,61 17,04

Bonita

Bonita

(((1,2*ob žná aktiva)-krátkodobé 
závazky)/aktiva celkem)+(1,4*hosp. výsledek 
b žného období/aktiva celkem)+((3,3*(hosp. 
výsledek b žného období+da ))/aktiva 
celkem)+((0,6*vlastní kapitál)/cizí 
zdroje)+(tržby/aktiva celkem)

3,43 2,16

Produktivita práce (v tis. K ) tržby/po et pracovník 1 592,74 1 597,91
Zisk na zam stnance (v tis. K ) hosp. výsledek b žného období/po et 

pracovník 6,82 7,32
Nákladovost náklady/tržby 99,57 99,54

Položka 2007 2006
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EKONOMICKÉ HODNOCENÍ SPOLEČNOSTI
k 31. 12. 2007

Likvidita
Likvidita 1. stupn  (%) finan n  majetek/kr tkodob  z vazky*100 118,34 15,99
Likvidita 2. stupn  (%) (ob n  aktiva-z soby)/kr tkodob  

z vazky*100 401,62 280,85
Likvidita 3. stupn  (%) ob n  aktiva/kr tkodob  z vazky*100 455,76 340,70

Podíl pohledávek na ob žných aktivech (%) (dlouhodob  pohled vky+kr tkodob  
pohled vky)/ob n  aktiva*100 62,15 77,74

Podíl zásob na ob žných aktivech (%) z soby/ob n  aktiva*100 11,88 17,57

istý pracovní kapitál (%) (ob n  aktiva-kr tkodob  z vazky)/ob n  
aktiva*100 78,06 70,65

Financování
Podíl vlastního kapitálu (%) vlastn   kapit l /pasiva celkem*100 72,75 60,74
Míra zadluženosti (%) ciz  zdroje/pasiva celkem*100 21,67 35,73

Krytí majetku (%) hosp. v sledek b n ho obdob /pasiva 
celkem*100 0,40 0,38

Aktivita
Obrátka zásob tr by/z soby materi lu 21,52 16,32
Doba obratu zásob (dny) z soby materi lu/(tr by/360) 16,73 22,05
Obrátka celkového majetku tr by/pasiva celkem 0,94 0,82
Doba obratu celkového majetku (dny) pasiva celkem/(tr by/360) 381,75 439,12
Pr m rná doba inkasa (dny) (dlouhodob  pohled vky+kr tkodob  

pohled vky)/(tr by/360) 109,27 112,70
Obrátka vlastního kapitálu tr by/vlastn  kapit l 1,30 1,35
Doba obratu vlastního kapitálu (rok) vlastn  kapit l/tr by 0,77 0,74

Rentabilita
Rentabilita tržeb I. (%) hosp. v sledek b n ho obdob /tr by*100 0,43 0,46
Rentabilita tržeb II. (%) zisk z b n  innosti/tr by*100 2,52 2,51
Rentabilita vlastního kapitálu (%) hosp. v sledek b n ho obdob /vlastn  

kapit l*100 0,55 0,62
Rentabilita celkového kapitálu (%) hosp. v sledek b n ho obdob /pasiva 

celkem*100 0,40 0,38

Rentabilita náklad  (%) hosp. v sledek b n ho obdob /n klady*100 0,43 0,46

Ukazatelé Cash-Flow
Rentabilita tržeb CF (%) (hosp. v sledek b n ho 

obdob +odpisy)/tr by*100 6,57 7,42
Rentabilita vlast. kapitálu CF (%) (hosp. v sledek b n ho obdob +odpisy)/vlastn  

kapit l*100 8,52 10,02
Rentabilita celk. kapitálu CF (%) (hosp. v sledek b n ho obdob +odpisy)/pasiva 

celkem*100 6,20 6,09

Stupe  oddlužení CF (%) (hosp. v sledek b n ho obdob +odpisy)/ciz  
zdroje*100 28,61 17,04

Bonita

Bonita

(((1,2*ob n  aktiva)-kr tkodob  
z vazky)/aktiva celkem)+(1,4*hosp. v sledek 
b n ho obdob /aktiva celkem)+((3,3*(hosp. 
v sledek b n ho obdob +da ))/aktiva 
celkem)+((0,6*vlastn  kapit l)/ciz  
zdroje)+(tr by/aktiva celkem)

3,43 2,16

Produktivita práce (v tis. K ) tr by/po et pracovn k 1 592,74 1 597,91
Zisk na zam stnance (v tis. K ) hosp. v sledek b n ho obdob /po et 

pracovn k 6,82 7,32

Nákladovost n klady/tr by 99,57 99,54

Položka 2007 2006

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ SPOLEČNOSTI
k 31. 12. 2007

LIKVIDITA

Ekonomické ukazatele likvidity ukazují, že společnost je plně schopna plnit své závazky. 
Zvýšení  ukazatele likvidity je způsobeno zvýšením finančního majetku k 31. 12. 2007 
o 25,794 mil. Kč.  a zároveň snížením krátkodobých závazků o 3,855 mil. Kč.

FINANCOVÁNÍ

Poměr vlastního kapitálu k celkovému kapitálu je ve výši 72,75 % a je vyšší než v roce 2006, kdy 
tento poměr byl ve výši 60,74 %. Toto zvýšení je způsobeno celkovým snížením cizích zdrojů 
o 50,275 mil. Kč. 

AKTIVITA

Ukazatelé aktivity týkající se zásob materiálu jsou ovlivněny zejména celkovou úrovní zásob.  
Oproti roku 2006 (kdy zásoby činily  celkovou výši 17,752 mil. Kč), je tento stav k 31. 12. 2007 
v celkové výši 13,971 mil. Kč. Stavová hodnota  průměrné doby inkasa  je nižší  téměř o čtyři 
dny.

RENTABILITA

Ukazatele rentability jsou v porovnání s rokem 2006 na stejné úrovni.

UKAZATELÉ CASH FLOW

Ukazatele jsou analogické s ukazateli rentability, zahrnují vnitřní finanční potenciál ve formě 
odpisových nákladů. Snížení těchto  ukazatelů je opět způsobeno dosažením nižšího výsledku 
hospodaření. Další vývoj těchto ukazatelů opět závisí na míře tvorby zisku společnosti, dy-
namikou investic, výší výkonů a míře zadluženosti.

BONITA

Ukazatel bonity společnosti k 31. 12. 2007 činí 3,43. Oproti minulému období (kdy jeho výše 
byla 2,16) je tento ukazatel vyšší. Hlavním důvodem jeho nárůstu je snížení  míry využití 
cizích zdrojů vzhledem k vlastnímu kapitálu. Společnost je nadále finančně stabilní a je 
důvěryhodným partnerem pro své obchodní partnery.
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EKONOMICKÉ HODNOCENÍ SPOLEČNOSTI
k 31. 12. 2007
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odpisových nákladů. Snížení těchto  ukazatelů je opět způsobeno dosažením nižšího výsledku 
hospodaření. Další vývoj těchto ukazatelů opět závisí na míře tvorby zisku společnosti, dy-
namikou investic, výší výkonů a míře zadluženosti.

BONITA

Ukazatel bonity společnosti k 31. 12. 2007 činí 3,43. Oproti minulému období (kdy jeho výše 
byla 2,16) je tento ukazatel vyšší. Hlavním důvodem jeho nárůstu je snížení  míry využití 
cizích zdrojů vzhledem k vlastnímu kapitálu. Společnost je nadále fi nančně stabilní a je 
důvěryhodným partnerem pro své obchodní partnery.
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POHLEDÁVKY
k 31. 12. 2007

v tis. Kč

KOMENTÁŘ

Společnost TSML a.s. dlouhodobě nemá zásadní problémy se svými obchodními partnery. 

Pohledávky po splatnosti delší než šest měsíců, jsou daňově odepisovány v souladu se zákonem 
o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu.

Struktura pohledávek z obchodního styku Hodnota Podíl
Nezaplacené do lh ty splatnosti 53 222 93,80%
Nezaplacené po lh t  splatnosti do 29 dn 2 581 4,55%
Nezaplacené po lh t  splatnosti 30 až 59 dn 245 0,43%
Nezaplacené po lh t  splatnosti 60 až 89 dn 389 0,69%
Nezaplacené po lh t  splatnosti 90 až 179 dn 29 0,05%
Nezaplacené po lh t  splatnosti nad 180 dn 273 0,48%

Celkem 56 739 100,0%

do lh ty splatnosti
94%

po lh t  do 30
5%

po lh t  90 až 179
0%

po lh t  nad 180
0%

po lh t  60 až 89
1% po lh t  30 až 59

0%
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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY



26I O: 25007017  DI : CZ25007017

P íloha k etní záv rce 
spole nosti  TECHNICK  SLU BY M STA LIBERCE a.s. 

k 31. 12. 2007 

P loha je zpracov na v souladu s Vyhl kou 500/2002 Sb. Ve zn n  pozd j ch p edpis , 
kter m se stanov  obsah etn  z v rky pro podnikatele. daje p lohy vych zej  z etn ch p semnost  

etn  jednotky ( etn  doklady, etn  knihy a ostatn  etn  p semnosti) a z dal ch podklad , kter  m  
etn  jednotka k dispozici. Hodnotov  daje jsou vyk z ny v cel ch tis c ch K , pokud nen  uvedeno 

jinak. P loha je zpracov na za etn  obdob  po naj c  dnem 1. ledna 2007 a kon c  dnem 31. prosince 
2007.

Obsah p ílohy 
Obecn  daje 
1. Popis etní jednotky 
2. Majetková i smluvní spolu ast etní jednotky v jiných spole nostech 
3. Zam stnanci spole nosti, osobní náklady 
4. Poskytnutá pen žitá i jiná pln ní 

Používan  etní metody, obecn  etní zásady a zp soby oce ování 
1. Zp sob ocen ní majetku 

1.1. Zásoby 
1.2. Ocen ní dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvo eného vlastní inností 
1.3. Ocen ní cenných papír  a majetkových astí 

2.     Zp sob stanovení reproduk ní po izovací ceny 
3. Zm ny oce ování, odpisování a postup  tování 
4. Opravné položky k majetku 
5.  Odpisování 
6.  P epo et cizích m n na eskou m nu 
7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazk  oce ovaných reálnou hodnotou 

Dopl ující daje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát 
1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finan ní situace spole nosti 

1.1. Dom rky dan  z p íjm  za minulá etní období  
1.2. Rozpis odloženého da ového závazku nebo pohledávky  
1.3. Dlouhodobé bankovní v ry 
1.4. Rozpis p ijatých dotací na investi ní a provozní ely 

2. Významné události po datu etní záv rky 
3. Dopl ující informace o hmotném a nehmotném majetku 

3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku 
3.2. Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku
3.3. Dlouhodobý hmotný majetek po ízený formou finan ního pronájmu 
3.4. Souhrnná vý e majetku neuvedená v rozvaze 
3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem 

4. Vlastní kapitál 
4.1. Použití zisk , resp. hrady ztrát 
4.2. Základní kapitál 
4.3. P ehled o zm nách vlastního kapitálu 

5. Pohledávky a závazky 
5.1. Pohledávky po lh t  splatnosti 
5.2. Závazky po lh t  splatnosti 
5.3. daje o pohledávkách a závazcích k podnik m ve skupin
5.4. daje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatn ní zástavního a zaji ovacího práva 
5.5. Závazky nesledované v etnictví a neuvedené v rozvaze 

6. Rezervy 
7. Výnosy z b žné innosti 
8. Výdaje vynaložené v pr b hu etního období na výzkum a vývoj
9. Zm ny provedené mezi datem rozvahového dne a datem zpracování etní záv rky 
Výkaz cash flow
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P íloha k ú etní záv rce 
spole nosti TECHNICKÉ SLUŽBY M STA LIBERCE a.s. 

k 31.12. 2007 

2 

Obecné daje 

1. Popis etní jednotky  

Název etní jednotky: Technické služby m sta Liberce a. s. 
    Liberec  8, Erbenova 376 

Identifika ní íslo:  25007017 

Právní forma:  akciová spole nost 

Datum vzniku:  1. ledna 1997 

Spole nost je zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v stí nad Labem, oddíl B, 
vložka 877. 

P edm t podnikání:  
- Provozování ve ejného osv tlení a dopravní signalizace na 

zemí m sta Liberce
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpe nými odpady 
- Provád ní staveb v etn  jejich zm n a odstra ování 
- Montáž, opravy a zkoušky vyhrazených elektrických za ízení  
- Výroba rozvad  nízkého nap tí a baterií, kabel  a vodi
- Projektování, zhotovování a opravy dopravn  – 

bezpe nostních za ízení 
- Záme nictví 
- Koup  zboží za elem jeho dalšího prodeje a prodej 
- Projektování elektrických za ízení 
- klid, išt ní a umytí  zpevn ných ploch komunikací 
- Ubytovací služby 
- Reklamní innost 
- Podnikání v oblasti nakládání s odpady 
- Provozování parkovacích ploch 
- Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace chemickými 

látkami a chemickými p ípravky klasifikovanými jako vysoce 
toxické nebo toxické, s výjimkou odborných inností na seku 
rostlinoléka ské pé e 

- Poskytování služeb pro zem d lství a zahradnictví 
- Opravy silni ních vozidel 
- Silni ní motorová vozidla doprava nákladní 
- Ošet ování rostlin, rostlinných produkt , objekt  a p dy 

proti škodlivých organism m p ípravky na ochranu rostlin 
- innost etních poradc , vedení etnictví 

Akcioná :   100% vlastník akcií-  M sto Liberec se sídlem 
        Nám. Dr. E. Beneše 1 
        Liberec 1 

Statutární orgán:  p edstavenstvo 

-
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P íloha k ú etní záv rce 
spole nosti TECHNICKÉ SLUŽBY M STA LIBERCE a.s. 

k 31.12. 2007 

3 

P edseda p edstavenstva: Ing. Pavel Bernát 

lenové p edstavenstva: Ing.  Ond ej ervinka 
Milan ír 
Ing. Ji í Veselka 

    Radim Zika 

Dozor í rada – lenové: Ing. Jaroslav Morávek 
    MUDr. Vladimír ámal 
    Ladislav imerda 
        

Zm ny a dodatky provedené v etním období v obchodním rejst íku:  

- sn en  z kladn ho kapit lu 
- zm ny len  p edstavenstva a dozor  rady  

Organiza ní struktura etní jednotky a její  zásadní zm ny v uplynulém etním 
období: 

V etn m obdob  nedo lo k z sadn m zm n m v organiza n  struktu e spole nosti.
Proces zen  spole nosti prob h  ve t ech rovn ch: 

   -    p edstavenstvo spole nosti 
- v konn  editel 
- mana e i sek , vedouc  st edisek  

viz p íloha .1.

lenové statutárních a dozor ích orgán  k rozvahovému dni: 

Funkce P vodní len Nový len Datum zm ny 
P edseda 
p edstavenstva 

Ing. Libor Slab   1.2.2007 

P edseda 
p edstavenstva 

 Ing. Pavel Bern t 28.2.2007 

len p edstavenstva  Ing. Pavel Bern t 1.2.2007 
len p edstavenstva Mgr. Alois van ara Milan r 1.2.2007 

P edseda dozor  rady Ing. Pavel Bern t  1.2.2007 
len dozor  rady  Ing. Jaroslav Mor vek 1.2.2007 

P edseda dozor  rady  Ing. Jaroslav Mor vek 28.3.2007 
len dozor  rady Zden k Kov  MUDr. Vladim r mal 1.2.2007 
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P íloha k ú etní záv rce 
spole nosti TECHNICKÉ SLUŽBY M STA LIBERCE a.s. 

k 31.12. 2007 

4 

Zm ny provedené mezi datem rozvahového dne a datem zpracování etní záv rky len
statutárních a dozor ích orgán : 

nebyly

2. Majetková i smluvní spolu ast etní jednotky v jiných spole nostech  

nejsou

Smluvní dohody mezi spole n ky (akcioná i) zakl daj c  rozhodovac  pr vo:

Ovládací smlouvy:  

Ovl dac  smlouvy nejsou vypracov ny. 

Smlouvy o p evodech zisku : 

Smlouvy o p evodech zisku nejsou vypracov ny. 

3. Zam stnanci spole nosti, osobní náklady 

      v tis. K

Zam stnanci celkem 
Sledované etní 
období 

P edchozí etní 
období 

Pr m rn  po et zam stnanc  174 157
Mzdov  n klady 41 149 35 396
Odm ny len m statut rn ch org n
spole nosti 

370 610

Odm ny len m dozor ch org n
spole nosti 

180 180

N klady na soci ln  zabezpe en  14 622 12 591
Soci ln  n klady 1 677 1 311
Osobn  n klady celkem 57 998 50 088

4. Poskytnutá pen žitá i jiná pln ní 

Pen it  a natur ln  pln n  st vaj c m ani b val m len m org n  v minul m a b n m obdob  
nebyly poskytnuty. 
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P íloha k ú etní záv rce 
spole nosti TECHNICKÉ SLUŽBY M STA LIBERCE a.s. 

k 31.12. 2007 

5 

Používané etní metody, obecné etní zásady  a zp soby oce ování

1. Zp sob ocen ní majetku  

1.1. Zásoby 

tování zásob   
- prov d no zp sobem A evidence z sob 

Výdaj zásob ze skladu je tován:
 -   cenami zji t n mi aritmetick m pr m rem
    

Ocen ní zásob 
• oce ov n  z sob vytvo en ch ve vlastn  re ii je prov d no: 
 ve skute n ch v robn ch n kladech zahrnuj c ch: - p m   n klady 
        - v robn  re ii

• oce ov n  nakupovan ch z sob je prov d no: 
ve skute n ch po izovac ch cen ch zahrnuj c ch: - cenu po zen  

        - vedlej  po izovac  n klady:  
          - dopravn  
          - clo 
          - po tovn  
          - pojistn
           

1.2. Ocen ní dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvo eného vlastní inností   

DHM byl oce ov n vlastn mi n klady ve slo en : - p m  n klady 
       - v robn  re ie 
       - spr vn  re ie 
        

DNM byl oce ov n vlastn mi n klady ve slo en : - p m  n klady 
       - v robn  re ie 
       - spr vn  re ie 
        

1.3. Ocen ní cenných papír  a podíl     

Ve sledovan m etn m obdob  firma nevlastnila dn  cenn  pap ry. 

2. Zp sob stanovení reproduk ní po izovací ceny

 Spole nost ve sledovan m etn m obdob  nepou ila reproduk n  po izovac  ceny. 
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P íloha k ú etní záv rce 
spole nosti TECHNICKÉ SLUŽBY M STA LIBERCE a.s. 

k 31.12. 2007 

6 

3. Zm ny oce ování, odpisování a postup  tování 

 Ve sledovan m etn m obdob  nedo lo v etn  jednotce k dn m zm n m.

4. Opravn  položky k majetku
v tis.K

5. Odpisování  

Odpisov  pl n etn ch odpis dlouhodobého hmotného majetku sestavila etn  jednotka 
v intern ch sm rnic ch, kde vych zela z p edpokl dan ho opot eben  za azovan ho majetku 
odpov daj c ho b n m podm nk m jeho pou v n , etn  a da ov  odpisy se nerovnaj . 

Da ové odpisy - pou ita metoda: - line rn

Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku 

Drobn  dlouhodob  hmotn  majetek do 40.000,-- K  je veden jako z soba a je tov n do 
n klad  spole nosti p i vyskladn n  na et 501 390 - Spot eba DHM od 1.000,-- do 40.000,--. 

Drobn  dlouhodob  nehmotn   majetek do 60.000,--.K   je tov n do n klad  spole nosti na 
et 518 250 - Ostatn  slu by – n klady na software. 

6. P epo et cizích m n na eskou m nu 

 P i p epo tu ciz ch m n na eskou m nu pou v  spole nost: 
- aktu ln  denn  kurz vyhl en  NB

7. Stanovení reáln  hodnoty majetku a závazk  oce ovaných reálnou hodnotou  

 Ve sledovan m obdob  spole nost nepou ila ocen n  re lnou hodnotou. 

Z statek k 1.1. Tvorba Z tov n Z statek k 31.12.

Opravn  polo ky k
B n  
obdob

Minul  
obdob

B n  
obdob

Minul  
obdob

B n  
obdob

Minul  
obdob

B n  
obdob

Minul  
obdob

dlouhodob mu majetku 0 0 0 0 0 0 0 0
z sob m 0 0 0 0 0 0 0 0
finan n mu majetku 0 0 0 0 0 0 0 0
pohled vk m-z konn 52 52 0 0 7 0 45 52
pohled vk m-ostatn 100 260 0 0 2 160 98 100
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3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem  

uvedeno v tis. K

Minulé  období     
Název 

majetku 
Hodnota Forma 

zajišt ní 
el Poslední 

plánovaná 
splátka jistiny 

Z statek 
jistiny v ru k 

31.12.2006 

Are l 
TSML a.s.

20 144 - 
tr n  

hodnota 

Z stava Profinancov n  
zak zek 

30.9.2010 13 215 

Parkovac  
d m 

102 445 – 
po izovac  

hodnota 

Z stava, 
ru en  M sta 

Liberce 

Koup
nemovitosti do 

vlastnictv  

25.10.2015 67 051 

uvedeno v tis. K

B žné období     
Název 

majetku 
Hodnota Forma 

zajišt ní 
el Poslední 

plánovaná 
splátka jistiny 

Z statek 
jistiny v ru k 

31.12.2007 

Are l 
TSML a.s.

20 144 – 
tr n  

hodnota 

Z stava Profinancov n  
zak zek 

30.9.2010 26 700 

4. Vlastní kapitál

4.1. Použití zisk , resp. hrady ztrát   

Dosa en  v sledek hospoda en  spole nosti TSML a.s, za etn  obdob  1.1.2007 a  
31.12.2007 

in : 
     1.024. 735,13 K

.  

N vrh na rozd len  zisku ve v i 1.024.735,13 K

1.      Dopln n  v e zdroj  do soci ln ho fondu      800.000,-- K
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5. Pohledávky a závazky  

5.1. Pohledávky po lh t  splatnosti  

v tis. K

Po et dn          B žné období                Minulé období 
 Z obchodního styku Z obchodního styku 

Do 30 2 581 16 756 
31 – 60    245      461 
61 – 90    389           121 

91 – 180     29       12 
181 a více    273      951 

5.2. Závazky po lh t  splatnosti  

v tis. K

Po et dn  B žné období                    Minulé období 
 Z obchodního styku Z obchodního styku 

Do 30 0 0 
31 – 60 0 0 
61 – 90 0 0 

91 – 180 0 0 
181  a více 0 0 

Dlouhodobé závazky 

Spole nost neeviduje dn  dlouhodob  z vazek.  

5.3. daje o pohledávkách a závazcích k podnik m ve skupin    

uvedeno v tis. K

Pohledávky k podnik m ve skupin
B žné období  Minulé období 

Dlužník ástka Splatnost Dlužník ástka Splatnost 
SML 22 400 prosinec 2010 SML 24 125 prosinec 2010

SML 4 211 b ezen 2009 SML 4 211 b ezen 2009

SML 5 831 b ezen 2010 SML 13 215 prosinec 2006

SML 13 215 prosinec 2009   

SML 4 118 prosinec 2007   

SML 282 nor 2008   
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Spole nost neeviduje dn  z vazky k podnik m ve skupin . 

5.4. daje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatn ní zástavního a zajiš ovacího práva  

Spole nost nem  takov  z vazky a pohled vky.  

5.5. Závazky nesledované v etnictví a neuvedené v rozvaze 

Spole nost nem  takov  z vazky. 

6. Rezervy  

Spole nost v etn m obdob  roku 2007 netvo ila dn  rezervy 

7. Výnosy z b žn  innosti  

uvedeno v tis. K

B žné 
období 

Minulé 
období 

Celkem Tuzemsko Zahrani ní Celkem Tuzemsko Zahrani ní 

Tr by za prodej 
zbo  

0 0 0 0 0 0 

Tr by z prodeje 
vlastn  v roby 

0 0 0 0 0 0 

Tr by z prodeje 
slu eb 

240 822 240 822 0 250 920 250 920 0 

erp n  rezerv 0 0 0 0 0 0 

Ostatn  v nosy 3 121 3 121 0 2 420 2 420 0 

Celkem 243 943 243 943 0 253 340 253 340 0 
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8. Výdaje vynaložen  v pr b hu etního období na výzkum a vývoj  

Spole nost na v zkum a v voj nevynalo ila v pr b hu etn ho obdob  dn  prost edky. 

9. Zm ny proveden  mezi datem rozvahov ho dne a datem zpracování etní záv rky

nebylyÚvodní slovo předsedy představenstva   str.    2

Organizační struktura      str.    3

Příloha k účetní závěrce     str.    4

Zprávy dozorčí rady      str.  22

Zpráva o vztazích      str.  24
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Dopl ující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisk  a ztrát

1. Položky významn  pro hodnocení majetkov  a finan ní situace spole nosti 

1.1. Dom rky dan  z p íjm  za minulá etní období 

 Dom rky dan  z p jmu v etn m  obdob  nebyly dom eny. 

1.2. Odložený da ový závazek nebo pohledávka 

Spole nost m  ve sv m etnictv  pro tovanou da ov  z vazek ve v i 2 038 tis. K .

1.3. Dlouhodobé bankovní v ry  

v tis. K

B žné období 

1.4. Rozpis p ijatých dotací na investi ní a provozní ely 

v tis. K

D vod dotace Poskytovatel B žné obd. Minulé obd.
Provozn  dotace h bitovy Statut rn  m sto 

Liberec 
1 500 1 500 

Cenov  vyrovn n  na h bitovy Statut rn  m sto 
Liberec 

300 300 

2. Významn  události po datu etní záv rky  

dn  v znamn  ud losti po datu etn  z v rky nenastaly. 

Ú el úv ru
Výše 
hodonoty 
úv ru

Vy erpaná 
ástka

Poslední 
plánovaná splátka 
jistiny

Z statek jistiny 
úv ru k 31.12.2007

Úroková sazba

Profinancování 
zakázek 30 000 30 000 30.9.2010 26 700

1M  PRIBOR + 
0,95 % p.a.

Profinancování 
nákupu 
parkovacího 
domu 67 451 67 451 25.10.2015 0

3M PRIBOR +1,2 
% p.a.

Investi ní úv r 20 000 791 31.3.2012 791
1M PRIBOR +0,95 
% p.a.
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3. Dopl ující informace o hmotn m a nehmotn m majetku 

3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku 

v tis. K    

3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek  

v tis. K

Po izovací cena Oprávky Z statková cena

Skupina majetku b n obdob
k 31.12.2007

minul obdob
k 31.12.2006

b n obdob
k 31.12.2007

minul obdob
k 31.12.2006

b n obdob
k 31.12.2007

minul obdob
k 31.12.2006

Pozemky 38 783 38 783 38 783 38 783

Budovy a stavby 88 020 193 053 30 404 49 832 57 616 143 221

Budovy 64 452 169 485 21 445 41 575 43 007 127 910

Stavby 23 568 23 568 8 959 8 257 14 609 15 311
Samostatné movité v ci
a soubory m.v cí 132 242 111 298 94 960 90 572 37 282 20 726

Prac.stroje a dopr.prost . 115 032 95 518 79 900 75 691 35 132 19 827

Energetick  hnac  stroje 4 236 3 227 2 549 2 521 1 687 706

P stroje 9 571 9 413 9 371 9 220 200 193

Invent 387 387 387 387 0 0

Jin  DHM 2 753 2 753 2 753 2 753 0 0

Nedokon ený DHM 263 263 0

CELKEM 259 045 343 134 125 364 140 404 133 681 202 730

Po izovací cena Oprávky Z statková cena

Skupina majetku
b n  
obdob k
31.12.2007

minul  
obdob k
31.12.2006

b n  
obdob k
31.12.2007

minul  
obdob k
31.12.2006

b n  
obdob k
31.12.2007

minul  
obdob k
31.12.2006

Z izovac  v daje 630 630 630 630 0 0

Software 4 493 4 382 4 383 4 382 110 0

Oceniteln  pr va 0 0 0 0 0 0

V sledky v d. innosti 0 0 0 0 0 0

Jin  DNM 120 120 120 120 0 0

Nedokon en  DNM 2 177 80 2 177 80

CELKEM 7 419 5 212 5 133 5 132 2 287 80
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3.3. Dlouhodobý hmotný majetek po ízený formou finan ního pronájmu   

(Jedn  se o finan n  pron jem s n slednou koup  najat  v ci podle jednotliv ch smluv, daje  
jsou uv d ny bez DPH, s v jimkou osobn ch automobil .) 

v K

do 1 roku po 1 roce
1.5.2005 5.4.2008 Peugeot  Parner 306 507,60 103 423,00 161 740,00 97 044,00 47 723,60

1.5.2005 5.4.2008 Peugeot  Parner 306 507,60 103 423,00 161 740,00 97 044,00 47 723,60

1.5.2005 5.4.2008 Peugeot  Parner 343 234,80 115 811,00 183 278,00 109 966,80 49 990,00

21.10.2005 21.9.2009 Bucher BU 200 2 359 254,00 0,00 736 895,00 589 516,00 956 146,00

18.11.2005 15.8.2009 MB Atego 4 061 929,60 0,00 1 269 353,00 1 015 482,40 1 777 094,20

1.11.2005 1.8.2009 Sn hov  radlice 376 304,00 0,00 117 595,00 94 076,00 78 329,00

1.11.2005 1.8.2009 sypa  Giletta 694 656,00 0,00 217 080,00 173 664,00 144 256,00

16.11.2005 1.8.2009 Mercedes Benz 3 603 280,00 0,00 1 463 165,00 1 170 532,00 969 583,00

1.4.2006 1.3.2009 Seka ka tr vy etesie 897 872,04 0,00 224 468,01 299 290,68 374 113,35

1.5.2006 1.4.2009 Cisternov  n stavba 259 943,40 0,00 57 765,20 86 647,80 115 530,40

1.5.2006 1.4.2009 kompresor Atlas Copco 480 581,28 0,00 106 795,84 160 193,76 213 591,68

1.5.2006 1.4.2009 Cisternov  n stavba 990 171,00 0,00 220 038,00 330 057,00 440 076,00

1.6.2006 1.5.2009 naklada  GEHL a p v s 2 988 470,16 0,00 581 091,42 996 156,72 1 411 222,02

1.6.2006 1.5.2010 komun ln  nosi  se seka kou 2 581 122,24 0,00 376 413,66 645 280,56 1 559 428,02

1.6.2006 1.5.2009 Peugeot N1 427 771,08 0,00 83 177,71 142 590,36 202 003,01

1.6.2006 1.5.2009 Peugeot N1 427 771,08 0,00 83 177,71 142 590,36 202 003,01

1.6.2006 1.5.2009 Peugeot N1 427 771,08 0,00 83 177,71 142 590,36 202 003,01

1.6.2006 1.5.2009 eza  spar 60 793,56 0,00 11 820,97 20 264,52 28 708,07
1.6.2006 1.5.2009 Reverzn  vibra n  deska 113 101,56 0,00 21 991,97 37 700,52 53 409,07
1.7.2006 1.6.2010 N kladn  automobil Iveco ojet 650 280,90 0,00 81 012,06 162 648,24 406 620,60
1.7.2006 1.6.2010 N kladn  automobil Multicar 2 239 565,70 0,00 279 027,12 560 153,88 1 400 384,70
1.8.2006 1.7.2009 N kladn  automobil Iveco 904 096,80 0,00 125 569,00 301 365,60 477 162,20
1.8.2006 1.7.2010 naklada  Ghel 2 576 458,64 0,00 321 329,46 644 247,00 1 610 882,18
1.8.2006 1.7.2010 P epravn k stavebn  mechaniky 278 518,08 0,00 29 012,30 69 629,52 179 876,26
1.8.2006 1.7.2010 P epravn k stavebn  mechaniky 278 518,08 0,00 29 012,30 69 629,52 179 876,26
1.8.2006 1.7.2010 KIA 698 368,38 0,00 72 618,19 174 627,96 451 122,23
1.8.2006 1.7.2010 N kladn  automobil Multicar 2 184 152,32 0,00 227 143,63 546 141,96 1 410 866,73
1.8.2006 1.7.2010 Sn hov  radlice 291 489,60 0,00 30 363,50 72 872,40 188 253,70

1.12.2006 1.11.2010 Sn hov  fr za 233 029,92 0,00 4 854,79 58 257,48 169 917,65
1.12.2006 1.11.2010 Jednoos  nosi 447 212,64 0,00 9 316,93 111 803,16 326 092,55
1.10.2006 1.9.2010 Mobiln  recykl tor 2 289 484,32 0,00 143 092,77 573 601,20 1 572 790,35
1.11.2006 1.10.2009 Z v sn  v lcov  sypa  3 kusy 365 747,76 0,00 20 319,32 121 915,92 223 512,52
1.11.2006 1.10.2010 Sn hov  pluh Schmidt 362 220,48 0,00 15 086,52 90 519,12 256 614,84
1.11.2006 1.10.2010 eln  sn hov  fr za s meta em 1 382 405,76 0,00 57 600,24 345 601,44 979 204,08
1.11.2006 1.10.2010 Automatick  sypa  Schmidt 946 611,84 0,00 39 442,16 236 652,96 670 516,72
1.1.2007 1.12.2010 Sn hov  meta  Simed 284 297,28 0,00 0,00 71 074,32 213 222,96

1.12.2006 1.11.2010 Variabiln  sn hov  pluh 77 759,52 0,00 1 619,99 19 439,88 56 699,65
1.1.2007 1.11.2010 Variabiln  pov  radlice 77 759,52 0,00 0,00 19 439,88 58 319,64

1.12.2006 1.11.2010 Posypov  n stavba BBS 1500 367 638,72 0,00 7 659,14 91 909,68 268 069,90
1.12.2006 1.11.2010 Variabiln  sn hov  pluh 77 759,52 0,00 1 619,99 19 439,88 56 699,65
1.12.2006 1.11.2010 Posypov  n stavba BBS 1500 367 638,72 0,00 7 659,14 91 909,68 268 069,90
1.1.2007 1.12.2010 Sn hov  meta  Simed 284 297,28 0,00 0,00 71 074,32 213 222,96

1.11.2006 1.10.2010 Mercedes Benz Unimog 5 520 552,96 0,00 230 023,04 1 377 366,84 3 913 163,08
1.9.2006 1.8.2010 N kladn  automobil Multicar 2 070 394,49 0,00 172 407,41 517 632,84 1 380 354,24
1.1.2007 1.11.2010 Posypov  n stavba BBS 1500 367 638,72 0,00 0,00 91 909,68 275 729,04

Celkem 47 330 940,03 322 657,00 8 066 553,20 12 861 552,20 26 080 177,63

Minulé etní období

Uhrazené splátky
Neuhrazené splátky splatné

Zahájení
Doba 
trvání

Název majetku Splátky celkem První splátka
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3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze    

Drobn  dlouhodob  hmotn  majetek do 40.000,- K  je veden jako z soba a je tov n do 
n klad  spole nosti p i vyskladn n  na et 501390 - Spot eba DHM od 1.000,- do 40.000,-. 

Drobn  dlouhodob  nehmotn   majetek do 60.000,-.K   je tov n do n klad  spole nosti na 
et 518 250 - Ostatn  slu by – n klady na software. 

Hodnota majetku neuveden ho v rozvaze inila v souhrnn  v i k 31.12.2006 stku 6 135 tis. 
K , k 31.12.2007 stku 7 006 tis.K . Ro n  zm na mezi roky  2006 - 2007 je 871 tis. K . 

do 1 roku po 1 roce
1.5.2005 5.4.2008 Peugeot  Parner 365 934,10 103 423,00 232 288,00 30 223,10 0,00

1.5.2005 5.4.2008 Peugeot  Parner 365 934,10 103 423,00 232 288,00 30 223,10 0,00

1.5.2005 5.4.2008 Peugeot  Parner 406 639,50 115 811,00 247 736,80 43 091,70 0,00

21.10.2005 21.9.2009 Bucher BU 200 2 359 254,00 0,00 1 326 411,00 589 516,00 443 327,00

18.11.2005 15.8.2009 MB Atego 4 061 929,60 0,00 2 284 835,40 1 015 482,40 761 611,80

1.11.2005 1.8.2009 Sn hov  radlice 376 304,00 0,00 211 671,00 94 076,00 70 557,00

1.11.2005 1.8.2009 sypa  Giletta 694 656,00 0,00 390 744,00 173 664,00 130 248,00

16.11.2005 1.8.2009 Mercedes Benz 4 682 128,00 0,00 2 633 697,00 1 170 532,00 877 899,00

1.4.2006 1.3.2009 Seka ka tr vy etesie 897 872,04 0,00 523 758,69 299 290,68 74 822,67

1.5.2006 1.4.2009 Cisternov  n stavba 259 943,40 0,00 144 413,00 86 647,80 28 882,60

1.5.2006 1.4.2009 Cisternov  n stavba 990 171,00 0,00 550 095,00 330 057,00 110 019,00

1.6.2006 1.5.2009 naklada  GEHL a p v s 2 988 470,16 0,00 1 577 248,14 996 156,72 415 065,30

1.6.2006 1.5.2010 komun ln  nosi  se seka kou 2 581 122,24 0,00 1 021 694,22 645 280,56 914 147,46

1.6.2006 1.5.2009 Peugeot N1 427 771,08 0,00 225 768,07 142 590,36 59 412,65

1.6.2006 1.5.2009 Peugeot N1 427 771,08 0,00 225 768,07 142 590,36 59 412,65

1.6.2006 1.5.2009 Peugeot N1 427 771,08 0,00 225 768,07 142 590,36 59 412,65

1.6.2006 1.5.2009 eza  spar 60 793,56 0,00 32 085,49 20 264,52 8 443,55

1.6.2006 1.5.2009 Reverzn  vibra n  deska 113 101,56 0,00 59 692,49 37 700,52 15 708,55

1.7.2006 1.6.2010 N kladn  automobil Iveco ojet 650 280,90 0,00 243 660,30 162 648,24 243 972,36

1.7.2006 1.6.2010 N kladn  automobil Multicar 2 239 565,70 0,00 839 181,00 560 153,88 840 230,82

1.8.2006 1.7.2009 N kladn  automobil Iveco 904 096,80 0,00 426 934,60 301 365,60 175 796,60

1.8.2006 1.7.2010 naklada  Ghel 2 576 458,64 0,00 965 576,46 644 247,00 966 635,18

1.8.2006 1.7.2010 P epravn k stavebn  mechaniky 278 518,08 0,00 98 641,82 69 629,52 110 246,74

1.8.2006 1.7.2010 P epravn k stavebn  mechaniky 278 518,08 0,00 98 641,82 69 629,52 110 246,74

1.8.2006 1.7.2010 KIA 698 368,38 0,00 247 246,15 174 627,96 276 494,27

1.8.2006 1.7.2010 N kladn  automobil Multicar 2 184 152,32 0,00 773 285,59 546 141,96 864 724,77

1.8.2006 1.7.2010 Sn hov  radlice 291 489,60 0,00 103 235,90 72 872,40 115 381,30

1.12.2006 1.11.2010 Sn hov  fr za 233 029,92 0,00 63 112,27 58 257,48 111 660,17

1.12.2006 1.11.2010 Jednoos  nosi 447 212,64 0,00 121 120,09 111 803,16 214 289,39

1.10.2006 1.9.2010 Mobiln  recykl tor 2 289 484,32 0,00 716 693,97 573 601,20 999 189,15

1.11.2006 1.10.2009 Z v sn  v lcov  sypa  3 kusy 365 747,76 0,00 142 235,24 121 915,92 101 596,60

1.11.2006 1.10.2010 Sn hov  pluh Schmidt 362 220,48 0,00 105 605,64 90 519,12 166 095,72

1.11.2006 1.10.2010 eln  sn hov  fr za s meta em 1 382 405,76 0,00 403 201,68 345 601,44 633 602,64

1.11.2006 1.10.2010 Automatick  sypa  Schmidt 946 611,84 0,00 276 095,12 236 652,96 433 863,76

1.1.2007 1.12.2010 Sn hov  meta  Simed 284 297,28 0,00 71 074,32 71 074,32 142 148,64

1.12.2006 1.11.2010 Variabiln  sn hov  pluh 77 759,52 0,00 21 059,87 19 439,88 37 259,77

1.12.2006 1.11.2010 Posypov  n stavba BBS 1500 367 638,72 0,00 99 568,82 91 909,68 176 160,22

1.12.2006 1.11.2010 Variabiln  sn hov  pluh 77 759,52 0,00 21 059,87 19 439,88 37 259,77

1.12.2006 1.11.2010 Posypov  n stavba BBS 1500 367 638,72 0,00 99 568,82 91 909,68 176 160,22

1.1.2007 1.12.2010 Sn hov  meta  Simed 284 297,28 0,00 71 074,32 71 074,32 142 148,64

1.11.2006 1.10.2010 Mercedes Benz Unimog 5 520 552,96 0,00 1 465 154,64 1 255 450,92 2 434 199,64

1.9.2006 1.8.2010 N kladn  automobil Multicar 2 070 394,49 0,00 690 040,25 517 632,84 862 721,40

1.1.2007 1.11.2010 Posypov  n stavba BBS 1500 367 638,72 0,00 91 909,68 91 909,68 183 819,36
Celkem 48 033 704,93 322 657,00 20 543 175,92 12 481 401,66 14 686 470,35

B žné etní období
Uhrazené 

splátky
Neuhrazené splátky splatné

Zahájení
Doba 
trvání

Název majetku Splátky celkem První splátka
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