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III.

Základní údaje            

Název: Technické služby města Liberce a. s.
Sídlo: Erbenova 376, 460 08  Liberec 8
Identifikační číslo: 250 07 017 
Právní forma: akciová společnost
Telefon: 482 410 111
E-mail: tsml@tsml.cz     
Internet: www.tsml.cz

Charakteristika

Společnost, jejímž jediným zakladatelem účetní 

jednotky je Statutární město Liberec, které vlastní 

sto procent emitovaných akcií, byla zřízena 17. 6. 

1996. Podnikání v oblasti veřejných technických 

služeb, správy obecního majetku a silničního 

stavitelství založila na bohatých zkušenostech 

zaměstnanců. Vedle lidského potenciálu je hlavní 

konkurenční výhodou podniku finanční stabilita, 

dlouhodobě prokazovaná kvalita, pružnost, 

garantované termíny a ceny dodávek, jakož i vysoká 

technická úroveň a komplexnost poskytovaných 

služeb. Veřejné služby podnik zajišťuje jak 

pro majitele, tak i pro vzdálenější zákazníky. 

Společnost se dynamicky  rozvíjí, je zisková a již si 

vydobyla své místo na trhu. Nadále se vzhledem ke svým cílům snaží expandovat.

Technické služby města Liberce (TSML) systematicky obnovují technický park a zavádějí 

nové technologie. Podstatnou je i zkušenost vyplývající z těsné vazby společnosti 

k radnici. Výsledkem jsou dobré partnerské vztahy, které ústí do dlouhodobých smluv. 

Jedním z nejdůležitějších partnerů je zakladatel firmy, tedy město Liberec. 

  

Statistika

     2003  2004  2005

Počet pracovníků:   146  128  128
Počet světelných míst:   11 328  11 475  11 612
Počet světelné signalizace:  20  21  21
Počet míst v parkovacích domech: 493  493  493
Letní údržba komunikací (tis. bm): 275  281  312
Zimní údržba veřej. prostran. (m2): 4 560  10 351  10 351

II.
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Zhodnocení činnosti

Společnost vstoupila do roku 2005 s cílem realizovat 

tržby převážně vlastními silami. Na základě dílčích smluv 

uzavřených po úspěchu ve výběrových řízeních měla 

značné výkony v oblasti externích zakázek ať již jako přímý 

dodavatel obcí v rámci Libereckého kraje, anebo jako 

dodavatel velkých stavebních firem typu Stavby silnic 

a železnic (SSŽ), Syner, Interma a dalších.

Obchodní činnost byla úspěšná. Například se podařilo 

ve sdružení se společností SSŽ zvítězit ve významné veřejné 

obchodní soutěži na dodavatele zimní a letní údržby 

komunikací I. třídy na území kraje pro Ředitelství silnic 

a dálnic. Nejúspěšnějším produktem na trhu  mimo území 

města Liberce byla výstavba a opravy komunikací 

a chodníků, kde dominovaly zakázky  pro jednotlivé obce. 

V oblasti zimní údržby komunikací se podařilo zvyšovat podíl 

zakázek pro firmy v průmyslové zóně Liberec - jih. 

IV.

Trendy vývoje - přidaná hodnota/ pracovník (tisíce Kč)            

Rok   2000 2001 2002 2003 2004 2005
Přidaná hodnota / prac. 372  463  495 537 559  533
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VI.

Investice

V roce 2005 společnost proinvestovala obdobnou částku jako v předešlém 

roce - celkem 17,1 milionu korun. Ve větší míře využila otevřený leasingový 

rámec, a to za účelem zakoupení mechanizačních prostředků. Drobné položky 

byly pořízeny formou využití vlastních zdrojů.

K nejvýznamnějším strojním investicím patřil nákup tří vozidel velkého 

univerzálního nosiče nástaveb na podvozku Mercedes Benz 1833. Druhou 

významnou položku představuje nákup vozidla Mercedes s pohonem 4 x 4 

s univerzální nástavbou pro převoz velkokapacitních kontejnerů. Na podzim 

2005 společnost získala malé nákladní vozidlo s celkovou hmotností 6,5 tuny 

jako náhradu za vozidlo Multicar. Uvedená vozidla se převážně podílela 

na údržbě komunikací I. třídy v lokalitách mimo město Liberec. 

V průběhu roku TSML také investovaly do SW a HW. V souladu s programem 

obměny byla vyměněna zastaralá a již nevyhovující výpočetní technika. 

Strojní investice však v průběhu roku dominovaly a odčerpaly tak 99 procent 

realizačních zdrojů.

  

Hospodaření

Výnosy a náklady (tis. Kč)       
     2004  2005

Výkony:     197 670  163 081  
Tržby za prodané zboží:   0  0
Tržby z prodeje majetku a materiálu: 1 141  1 325
Výkonová spotřeba:   135 316  120 611
Osobní náklady:    39 577  40 819
Daně a poplatky:   655  673
Odpisy:     21 538  21 480
Přidaná hodnota:   62 354  42 470
Hospodářský výsledek:  6 336  95

V.
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Společnost dosáhla celkových výnosů ve výši 191,5 milionu korun, 

což představuje pokles o 22,7 milionu oproti předešlému roku. 

V roce 2004 však byla v celkových provozních výnosech zahrnuta 

částka z prodeje obchodního podílu dceřiné společnosti  

ELSET, s. r. o. ve výši 2,23 milionu korun. 

Tržby od Statutárního města Liberec představovaly v roce 2005 

částku 109 milionů korun, což je podíl na celkových výnosech 

necelých 57 procent. V segmentu externích tržeb firma inkasovala 

více než 79 milionů korun (podíl 41,4 %). V externích tržbách došlo 

meziročně k nárůstu o více než osm milionů korun. Ostatní výnosy 

v roce 2005 ve výši 3,25 milionu převážně pocházejí z prodeje 

materiálu, finančních a ostatních výnosů. 

  

Rozvaha (tisíce Kč)

    31. 12. 2004  31. 12. 2005

Aktiva celkem:  382 963  367 184
Dlouhodobý majetek:  314 825  301 869
Oběžná aktiva:   66 894   64 103
Časové rozlišení:  1 244   1 212  
Pasiva celkem:  382 963  367 184
Vlastní kapitál:   267 117  265 624
Cizí zdroje:   109 641  95 570 
Časové rozlišení:  6 205   5 991
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III.

Základní údaje            

Název: Dopravní podnik města Liberce, a. s.
Sídlo: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3
Identifikační číslo: 473 11 975
Právní forma: akciová společnost
Telefon: 485 344 111 
E-mail: dpml@dpml.cz
Internet: www.dpml.cz

Charakteristika

Dopravní podnik města Liberce (DPML) 

poskytuje služby ve veřejném zájmu 

na úseku městské hromadné dopravy osob. 

Plní přepravní potřeby zadavatelů, kterými 

jsou Statutární město Liberec, Liberecký 

kraj a město Jablonec nad Nisou. 

Zajišťuje dopravní obslužnost 

v Liberci a spojení do Jablonce nad Nisou, 

Stráže nad Nisou, Šimonovic 

a Kryštofova Údolí. Jediným akcionářem 

účetní jednotky je Statutární město 

Liberec, které vlastní sto procent 

emitovaných akcií. 

  

Statistika

   2003  2004  2005

Počet pracovníků: 430  405  386
Délka linek (km): 346  336  343
Počet linek:  34  33  34
Počet vozidel:  142  142  140
Přepravené osoby: 30 717  31 407  30 870
Cenové vyrovnání obcí (miliony Kč):      
   154  176  177

II.

I.
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Zhodnocení činnosti

Prioritním úkolem pro představenstvo a management společnosti 

v roce 2005 byla eliminace negativních zásahů do dopravní obslužnosti. 

Celé období bylo zaměřeno na stabilizaci a optimalizaci rozsahu 

a kvality přepravní nabídky pro cestující veřejnost. 

V roce 2003 společnost zaměstnávala 430 pracovníků a v roce 2005 již 

jen 386. Necelou jednu polovinu z tohoto počtu tvořili řidiči tramvají 

a autobusů. V průběhu hodnoceného roku pokračovaly dodávky  

vozidel v rámci tříletého cyklu modernizací vozidel TRAM. V závěru roku 

byla uvedena do provozu první čtyři vozidla s nízkopodlažní částí, což 

vytvořilo předpoklad pro přípravu zavedení garantovaných spojů 

s nasazením nízkopodlažních vozidel pro přepravu osob s omezenou 

pohyblivostí a seniorů. V prosinci 2005 představenstvo společnosti 

rozhodlo, že bude pokračovat obnova vozového parku BUS nákupem 

osmnácti nízkopodlažních kapacitních vozidel, a to v období 

do roku 2008.

V průběhu roku pokračovala příprava na zavedení bezkontaktní 

čipové karty  jako nosiče elektronického předplatného jízdného 

v MHD. Důležitým milníkem v historii MHD v Liberci byl srpen 2005, 

kdy skončila rekonstrukce  páteřní městské tramvajové tratě Lidové 

sady – Horní Hanychov, jejímž investorem bylo Statutární město 

Liberec. 

Během roku 2005 klesly počty přepravených osob v meziročním 

srovnání jak u tramvajové, tak u autobusové divize. Změnu ovlivnila 

nová metodika ministerstva dopravy určující způsob výpočtu a dále 

nižší zájem o dlouhodobé předplatné. 

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců meziročně klesá. V roce 2005 

byl s ohledem na objem investičních výdajů pozastaven proces 

každoroční obnovy autobusů. Průměrné stáří vozidel vzrostlo 

na 7,24 roku, průměrné stáří tramvajových vozidel je 19,77 roků 

a společnost dále pokračovala v modernizaci kolejového vozového 

parku. V průběhu let 1995 až 2003 bylo různými zhotoviteli 

zmodernizováno celkem 49 tramvajových vozů, byl zakoupen 

nízkopodlažní vůz RT6S. V účetním období roku 2004 DPML uvedl 

do provozu prvních pět vozidel s moderní výzbrojí TV-Progres, 

z toho dvě modernizace byly realizovány ve vlastní režii společnosti. 

V roce 2005 bylo dokončeno a předáno do užívání sedm vozidel. 

IV.
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VI.

Trendy vývoje – průměrné stáří autobusů (roky)            

Rok  2000 2001 2002 2003 2004 2005
Stáří  8,65 8,40 7,91 7,62 6,60 7,24

Investice

Celkové vlastní investiční zdroje byly v roce 2005 vytvořeny 

ve výši necelých 109,3 milionu korun. Dále DPML získal 

3,8 milionu cizích zdrojů vytvořených dotacemi na obnovu  

vozového parku. Celková výše investičních zdrojů tak dosáhla 

113,2 milionu korun. 

Vlastní investiční zdroje jsou z 86,2 % tvořeny odpisy 

dlouhodobého majetku a zbývající část je pak poplatná zůstatku 

investičních zdrojů z minulých let a rozdělení v předchozím 

období vytvořeného hospodářského výsledku.

Z celkové částky „cizích“ investičních zdrojů zaujímá nejvyšší 

podíl čerpání dotace ministerstva dopravy na obnovu 

dopravních prostředků MHD. Příspěvek Statutárního města 

Liberec na kapitálové dovybavení představoval částku 

0,35 milionu korun. Celkové přímé investiční výdaje roku 2005 

byly ve výši 95,129 milionu korun. 

  

Hospodaření

Výnosy a náklady (tis. Kč)      
     2004  2005

Výkony     165 154  164 307 
Tržby za prodané zboží:   420  219
Tržby z prodeje majetku a materiálu: 4 540  5 476
Výkonová spotřeba:   94 853  96 342
Osobní náklady:    110 035  109 132
Daně a poplatky:   890  861
Odpisy:     88 974  94 233
Přidaná hodnota:   70 249  67 655
Hospodářský výsledek:  6 294  441

V.
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V porovnání ekonomických výsledků hlavní činnosti, kterou je 

provozování MHD, se jako zásadní jevila situace, kdy růst nákladů 

převyšoval růst výnosů. V roce 2005 růst výnosů meziročně stoupal  

jen o 3,366 milionu korun. Náklady rostly rychleji, což bylo základní 

příčinou pro opakované vykázání ztráty z provozu MHD. Mírný růst  

ostatních výnosů z MHD je nutné posuzovat jako relativní, neboť je 

důsledkem úsporných opatření na straně výdajů. 

Výše příspěvku měst a obcí (cenové vyrovnání) roste jen 

zanedbatelně. Proti tomu je vykázán znatelný růst tržeb z MHD, 

přesto podíl tržeb na krytí celkových nákladů v městské dopravě  

dosahuje necelých 46 procent. Druhý rok po sobě je pod hranicí 

50 procent. Příčina uvedeného stavu spočívá v provedených 

úpravách tarifu.

V průběhu roku 2005 došlo k zápisu  navýšeného základního 

kapitálu společnosti na hodnotu 782,7 milionu korun. Zároveň 

proběhla transformace zaknihovaných akcií na akcie listinné. 

  

Rozvaha (tisíce Kč)

   31. 12. 2004  31. 12. 2005

Aktiva celkem: 1 198 212  1 156 257
Dlouhodobý majetek: 1 148 461  1 101 865
Oběžná aktiva:  49 252   53 643
Časové rozlišení: 499   749  
Pasiva celkem: 1 198 212  156 257
Vlastní kapitál:  937 630  925 264
Cizí zdroje:  246 083  218 030 
Časové rozlišení: 14 499   12 963
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Sportovní areál Ještěd a. s.



   

III.

Základní údaje            

Název: Sportovní areál Ještěd a. s. 
Sídlo: Jablonecká 41, 460 01 Liberec 5
Identifikační číslo: 254 37 941 
Právní forma: akciová společnost
Telefon: 485 243 072, 485 243 073
E-mail: info@jested.cz     
Internet: www.jested.liberec.cz

Charakteristika

Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci 

a rekondici má kromě jiných v předmětu činnosti Sportovní areál Ještěd (SAJ). Společnost 

doposud soustřeďovala větší část činnosti na Ještědský hřbet, kde vlastní a provozovala 

sedačkovou lanovku a vleky. V zimní sezóně prověřila podmínky a technické schopnosti 

v nové lokalitě, v rekreačním a sportovním areálu Vesec. SAJ se podařilo vytvořit 

podmínky pro technický rozvoj areálu a pro pořádání nejprestižnějších sportovních akcí, 

včetně mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009.

Jediným zakladatelem účetní jednotky je Statutární město Liberec, které  vlastní sto 

procent emitovaných akcií. Základní kapitál firmy jsou dva miliony korun. 

  

Statistika

     2003  2004  2005

Počet stálých pracovníků:  25                   27  35               
Návštěvnost v zimních sezónách (tis.):    44  67  97
Zasněžování tratí (km):   1  5,5  6,8
Uspořádaných sportovních akcí:               8                    14  10
TOP pořadí lyžařských středisek ČR: 0  ****  ****

II.

I.
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Zhodnocení činnosti

Rok 2005, do kterého je z důvodu komplexnosti hodnocení 

zahrnuta i část zimní sezóny dalšího roku, je charakterizován jako 

nejúspěšnější v historii firmy. Nejen na základě návštěvnosti 

a dílčích ekonomických výsledků, ale i z pohledu potvrzení 

správnosti nastavené základní vize sportovního areálu, včetně 

prověření podmínek a technických schopností společnosti 

v rekreačním a sportovním areálu Vesec.

Areál dokázal udržet pozici čtyřhvězdičkového lyžařského 

střediska. Zařadil se k nejúspěšnějším a vyhledávaným lyžařským 

a rekreačním lokalitám. V roce 2005 ukončil 1. etapu výstavby 

zasněžovacího systému, který v současnosti dokáže obsloužit  

všechny sjezdové tratě  na severní straně areálu. 

Letní sezona začala 27. května spuštěním lanové dráhy na Černý 

vrch. Do 2. října přepravila 23 tisíc návštěvníků. V letním období 

se podařilo na trati Liberecká vybudovat překážkovou dráhu 

s terénními úpravami pro cyklisty. V letním období se v areálu 

uskutečnily tři významné akce. 

Do zimní sezony společnost vstupovala po etapách. Dne 17. 

prosince s rozšířenými tratěmi F10 a Pod lany. Provoz celého 

areálu započal o pět dnů později. V průběhu zimní sezony 

2005/2006 systém Ski data zaznamenal 1,285 milionu průchodů 

turnikety a více než 97 tisíc návštěvníků. Je to o jednu třetinu 

více než v předešlé sezoně. Před zahájením zimního provozu se 

podařilo reinstalovat bezpečnostní záchranný systém. V prostoru 

nad Slalomovým vrchem byly instalovány nové kotvicí prvky 

pro rolby. Společnost zajistila rozšíření rozvodu vody za účelem 

kvalitnějšího zasněžování. Kapacita parkovacích ploch byla 

rozšířena na přibližně 650 míst.     

Majitel firmy v průběhu roku dospěl k závěru, že další rozvoj není 

možné zajistit bez výrazných investic a kapitálu. V soutěži byl 

vybrán ryze privátní strategický partner, který výměnou 

za investice  spojené s obnovou dopravních zařízení a infrastruktury 

bude provozovat areál na Ještědu. Firma Snowhill  bude v příštích 

letech tak, jak specifikuje smlouva, zodpovídat za výstavbu nových 

lanovek a vleků a naplní vizi rozvoje areálu na Ještědu. 

IV.

Trendy vývoje - tržby za prodej zboží a služeb (mil. Kč)            

Rok  2002  2003  2004  2005
Tržby  5,631  7,947  8,865  29,503

Souhrnná výroční zpráva Statutárního města Liberec 2005 ...     ... Obchodní společnosti
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VI.

Investice

Základním úkolem byla stabilizace 

a zvýšení ekonomické výkonnosti. 

Společnost v roce 2005 převzala retenční 

nádrž, která patřila mezi rozhodující 

investiční akce předešlého období. 

V rámci 1. etapy dobudovala zasněžovací 

systém, investovala do majetkoprávních 

vztahů a výstavby traverzní cesty Černý 

vrch – sjezdovka Pod lany. Rozšířila 

informační a odbavovací systém. 

Další rozvoj má kapitálově zabezpečit 

nový subjekt, s nímž v roce 2005 vedlo 

jednání město Liberec.

  

Hospodaření

Výnosy a náklady (tis. Kč)        
     2004  2005

Výkony:     8 865  29 503  
Tržby za prodané zboží:   23  153
Tržby z prodeje majetku a materiálu: 3 729  1 862
Výkonová spotřeba:   26 442  36 101
Osobní náklady:    6 137  8 807
Daně a poplatky:   103  61
Odpisy:     972  1 445
Přidaná hodnota:   -17 569  -6 575
Hospodářský výsledek:  296  -2 290

V.
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Ekonomická pozitiva  lyžařské sezony 

2005/2006 se promítnou až do výsledků 

v roce 2006. Příznivé zimní podmínky 

přispěly k vysoké návštěvnosti areálu 

a k meziročnímu nárůstu tržeb. 

Společnost v porovnání s rokem 2004 

hospodařila s nižší provozní dotací 

a značná část prostředků byla použita 

na vynucené úpravy vleků, jejichž 

provoz podléhá drážnímu zákonu. 

Hospodářský výsledek rovněž ovlivni-

la tvorba opravných položek, 

ve kterých se promítly náklady 

na studie budoucího rozvoje areálu.  

Rozvaha (tisíce Kč)

    31. 12. 2004  31. 12. 2005

Aktiva celkem:  46 574  95 613    
Dlouhodobý majetek:  12 455   76 765   
Oběžná aktiva:   29 249   17 097
Časové rozlišení:  4 870   1 751  
Pasiva celkem:  46 574  95 613
Vlastní kapitál:   2 203   -87
Cizí zdroje:   42 519   94 504 
Časové rozlišení:  1 852   1 195

Souhrnná výroční zpráva Statutárního města Liberec 2005 ...     ... Obchodní společnosti
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III.

Základní údaje            

Název: Liberecká IS, a. s.
Sídlo: Jablonecká 41, 460 01 Liberec 5
Identifikační číslo: 254 50 131 
Právní forma: akciová společnost
Telefon: 485 243 031     
E-mail: lis@is.liberec.cz         
Internet: www.is.liberec.cz

Charakteristika

Akciovou společnost založilo 

Statutární město Liberec v roce 

2002 s cílem převzít správu 

a údržbu informačních technologií 

Magistrátu města Liberec. 

V roce 2003 a především v roce 

2004 si vybudovala autoritu 

v oblasti IT, která jí umožňuje řešit 

průřezové projekty v informačních 

technologiích v rámci města 

Liberce i celého regionu. 

Rozšíření aktivit do dalších oblastí 

souvisejících se zpracováním 

informací a dat je již jen logickým 

vyústěním snah o maximální 

flexibilitu společnosti, umožňující 

reagovat na požadavky a zadání vlastníka. Široké portfolio aktivit tak vedlejším efektem 

podporuje rostoucí stabilitu společnosti, která se stává integrujícím subjektem v rámci 

institucí ve sféře vlivu Statutárního města Liberec.   

Statistika

      2003  2004  2005

Počet pracovníků:     14   22   26
Počet spravovaných aplikací:   8  12  14
Počet subjektů napojených na HelpDesk:  1  4  5 
Počet řešených požadavků  HelpDesk:  2 182  3 967  3 451
Počet řešených projektů nad 500 tis. Kč:  12  21  17

II.

I.
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Zhodnocení činnosti

V roce 2005 Liberecká IS pokračovala v rozvoji 

aktivit, které z původně IT společnosti učinily 

firmu více zaměřenou na informační systémy. 

Společnost tak měla vytvářet podmínky  

pro standardizaci činností a systémů v rámci 

skupiny Statutárního města Liberec a více využít 

synergických efektů při sdružování činností 

a jejich vzájemného využívání v rámci skupiny.

Po třech letech existence se společnost stala 

nedílnou součástí systému Města Liberce 

a potvrdila svůj kvalitativní přínos. Stala 

se výhradním dodavatelem IT řešení 

pro Magistrát města Liberec a podařilo se jí 

vytvořit a implementovat v rámci ČR ojedinělé 

integrované řešení informačního systému 

na tomto úřadu.  

IV.

Trendy vývoje - výkony (mil. Kč)            

Rok   2002  2003  2004  2005
Výkony   0,205  11,265  18,107  25,943
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Klíčové projekty

V roce 2005 skončila 2. etapa systémové integrace informačního 

systému. Ta v sobě zahrnovala především „Spisovou službu“ – největší 

a nejrozsáhlejší  aplikaci informačního systému. Během roku byla 

ověřena v rutinním provozu.

Obdobně prošla zatěžkávací zkouškou prvního roku rutinního provozu 

nejdůležitější vstupní elektronická brána do Statutárního města 

Liberec – www.portal.  Externí uživatelé – občané, turisté, podnikatelé 

ocenili především větší přehlednost a diferencovaný přístupu 

k různým cílovým skupinám, jednotné ovládání a jednotný vzhled. 

 V závěru roku skončila příprava následně umožňující realizaci 

nového systému HelpDesku. U základního projektu „Metropolitní 

sítě“ byla dobudována 2. etapa optické páteře.  Umožňuje připojení  

městských akciových společností (DPML, TSML, SAJ, LIS). Jednou 

z prvních aplikací postavených nad „Metropolitní sítí“ je městský 

kamerový systém. Tento projekt vznikl na konci roku 2004. Digitální 

přenos obrazu umožní distribuovat jej i do dalších institucí, včetně 

složek integrovaného záchranného systému. Kamerový systém byl 

dobudován ve své základní podobě. 

V roce 2004 byly zahájeny přípravné práce na projektu „Městské 

karty“, v jehož rámci budou občanům, turistům i podnikatelům 

nabízeny služby jejichž společným identifikačním a platebním 

prostředkem je čipová karta. Projekt pokračoval i v roce 2005 

a byl řešen ve spolupráci s DPML, provozovatelem dominantní 

aplikace nad čipovou kartou – odbavovacím systémem MHD. 

Nově založená EKO divize  nabízela organizační a právní poradenství, 

vedení a zpracování účetních agend.

V.
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Hospodaření

Výnosy a náklady (tis. Kč)        
     2004  2005

Výkony:     18 107  25 943 
Tržby za prodané zboží:   1 189  1 030
Tržby z prodeje majetku a materiálu: 71  0
Výkonová spotřeba:   10 482  13 709
Osobní náklady:    10 468  12 592
Daně a poplatky:   4  77
Odpisy:     1 056  3 684
Přidaná hodnota:   7 870  12 316
Hospodářský výsledek:  247  5 213

Pokračoval trend společnosti pořizovat do svého majetku především ty investice, 

které souvisejí s podnikatelským záměrem. Dařilo se realizovat výnosy a jejich 

strukturu v souladu se strategickým plánem společnosti: orientace na služby 

s vysokou přidanou hodnotou. Přímé náklady společnosti pokračovaly v trendu 

předešlých let. 

Výrazný podíl nákupu služeb a mzdových nákladů souvisí s šíří a charakterem 

poskytovaných služeb s vysokou přidanou hodnotou.

VI.

Rozvaha (tisíce Kč)

    31. 12. 2004  31. 12. 2005

Aktiva celkem:  12 112  99 255    
Dlouhodobý majetek:  3 139   83 957   
Oběžná aktiva:   7 694   14 633
Časové rozlišení:  1 279   665  
Pasiva celkem:  12 112  99 255
Vlastní kapitál:   1 237   81 526
Cizí zdroje:   8 972   17 225 
Časové rozlišení:  1 903   504

Souhrnná výroční zpráva Statutárního města Liberec 2005 ...     ... Obchodní společnosti
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Liberecké 
výstavní trhy, a. s.

III.

Základní údaje            

Název: Liberecké výstavní trhy, a. s.
Sídlo: Masarykova 24, 460 31 Liberec 1
Identifikační číslo: 499 02 725 
Právní forma: akciová společnost
Telefon: 482 710 511, 482 710 523
E-mail: lvt@lvt.cz
Internet: www.lvt.cz

Charakteristika

Výstavy všeobecného charakteru se v hospodářství přirozeně pro]lují do odborných specializovaných 

akcí. V roce 1851 byla v Liberci uspořádána první výstava lehkého průmyslu.

Od roku 1956 jsou pořádány Liberecké výstavní trhy, které získaly kredit jak doma, tak v zahraničí. 

V současné době můžeme hovořit opět o rozvoji výstavních aktivit. Liberecké výstaviště se stalo 

vyhledávaným místem pro prezentaci nejen českých, ale i zahraničních ]rem. Ekonomický 

a průmyslový potenciál regionu je silným motivem k účasti na širokém spektru odborných výstav.

  

Statistika

     2003  2004  2005

Počet pracovníků:   7  6  5  
Počet výstav:    13  13  *8 
Počet návštěvníků (tis.):   89  93   95

*včetně 1 workshopu

II.

I.
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Zhodnocení činnosti

Rok 2005 byl pro společnost Liberecké výstavní trhy, stejně jako 

v předchozích letech, ve znamení recese v oblasti výstavnictví. 

Počet uskutečněných výstavních a souvisejících akcí byl 

v meziročním srovnání nižší, počet návštěvníků se však udržel 

na srovnatelné úrovni jako v předešlém roce. 

Výroční zpráva společnosti upozorňuje na skutečnost, že v roce 

2006 probíhá územní řízení na projekt Centra vzdělanosti 

Libereckého kraje.

IV.

Trendy vývoje - tržby z výstavních ploch (mil. Kč)

Rok    2002 2003 2004 2005
Tržby z výstavních ploch  4,804 3,686 3,853 5,802
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Hospodaření

Společnost po dlouhodobém nepříznivém vývoji vykázala v účetním roce zisk 

806 tisíc korun. Dynamicky se vyvíjely její tržby z výstavních ploch.

Výnosy a náklady (tis. Kč)       
     2004  2005

Výkony:     6 229  8 979  
Tržby za prodané zboží:   0  0
Tržby z prodeje majetku a materiálu: 10  78
Výkonová spotřeba:   3 252  3 612
Osobní náklady:    3 223  2 986
Daně a poplatky:   123  119
Odpisy:     1 330  1 281
Přidaná hodnota:   2 977  5 367 
Hospodářský výsledek:  -1 962  806

V.
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Akciová společnost je zcela finančně nezávislá na akcionáři a disponuje 

dostatečným množstvím prostředků. Veškeré investice, údržba, pojištění, 

odpisy jsou hrazeny výhradně z vlastních zdrojů.

LVT nemá žádné doměrky daní, ani bankovní úvěry, či další finanční 

výpomoci. Společnost nepřijala žádnou dotaci, nemá majetek se zástavním 

právem, ale ani majetek pořízený formou finančního pronájmu. 

  

Rozvaha (tisíce Kč)

    31. 12. 2004  31. 12. 2005

Aktiva celkem:  47 117  47 849  
Dlouhodobý majetek:  40 160   38 896   
Oběžná aktiva:   6 880   8 905
Časové rozlišení:  77   48 
Pasiva celkem:  47 117  47 849
Vlastní kapitál:   46 177   46 953
Cizí zdroje:   940   850 
Časové rozlišení:  0   46
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Při jarním úklidu v roce 
2006 bylo jednorázově 
strojně zameteno 
300 kilometrů silnic.

V zimním období 2005/2006 TSML zabezpečovaly 
údržbu chodníků na 143 kilometrech.
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Pro SML je zimní údržba 
poskytována v rozsahu 
operačního plánu zimní 
údržby komunikací.

Technické služby města 
Liberce převzaly v roce 
2006 od města správu 
komunikací a veřejné 

zeleně na příštích 15 let.
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DPML se podílí 
na zimní údržbě.

Centrem veškerého dění městské dopravy 
je terminál s provozním dispečinkem 

a zázemím pro cestující.
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V rámci rekonstrukcí 
tramvajových vozů jsou 

v provozu od konce roku 2005 
i tramvaje se střední 
nízkopodlažní částí.

   

Nové haly vozovny tramvají byly uvedeny 
do provozu v roce 1998.
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V zimní sezoně 

2005/2006 meziročně 
vzrostl počet lyžařů 
na Ještědu o jednu 

třetinu.

Retenční nádrž vytvořila podmínky 
k zasněžování většiny tratí.
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Mezi hlavní úkoly 
patřilo vytváření 
podmínek pro 
zkušební provoz 
běžeckého areálu 
Vesec.

V průběhu letní sezony 
2005 byla na trati 
Liberecké sjezdovky 
vybudována 
překážková dráha 
pro cyklisty. 
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Liberecká městská 
karta najde uplatnění 
v městské hromadné 
dopravě a stane se 
identi]kačním dokla-
dem pro vstup 
do budovy radnice. 
Liberec je mezi 
prvními městy, která 
zavádějí uni]kovaný 
identi]kační a platební 
prostředek.

Primátor SML 
Ing. Jiří Kittner 
se stal jedním 

z prvních uživatelů 
čipové karty.
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Na konci dubna 2006 

začala Liberecká IS 
vydávat městské 

čipové karty.

Cílem společnosti je 
postupně vybudovat 
jednotnou informační 
základnu nejen pro 
Magistrát města Liberec, 
ale i pro další právnické 
osoby zřízené městem 
či ve sféře jeho vlivu. 
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Snímky z 3. ročníku Veletrhu 
dětské knihy v Liberci - liberecké 
výstaviště 17. - 19. března 2005.

Dům a zahrada -
v květnu 2005 proběhl II. ročník prodejní 
a kontraktační výstavy zaměřené 
na úpravu a zařízení exteriérových částí 
našich obydlí, zahradní mechanizaci 
a potřeby pro zahrádkáře.
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Základní údaje            

Název: ČSAD Liberec, a.s.
Sídlo: České mládeže 594/33, 460 06 Liberec 6
Identifikační číslo: 250 45 504
Právní forma: akciová společnost
Telefon: 482 423 111
E-mail: info@csadlb.cz
Internet: www.csadlb.cz

Charakteristika

Společnost vznikla k 1. 1. 1999 z původního státního podniku. Hlavním cílem celé společnosti, která 

v roce 2005 zaměstnávala 370 pracovníků, je zajišťování: 

- silniční motorové dopravy nákladní

- silniční motorové dopravy osobní

- oprav motorových vozidel

- oprav karoserií

- obchodní činnosti

- vnitrostátního a mezinárodního zasilatelství

- městské hromadné dopravy

Výše základního kapitálu společnosti je 88 939 000 korun. Statutární město Liberec vlastní 6 337 kusů 

akcií, které představují 7,12 % z celkového zapsaného kapitálu.
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Název: .A.S.A. Liberec s.r.o.
Sídlo: Erbenova 376, 460 06 Liberec 8
Identifikační číslo: 631 46 746
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Telefon: 485 151 806
E-mail: liberec@asa-cz.cz
Internet: www.asa-cz.cz

Charakteristika

Společnost vznikla v roce 1995 na základě vypsaného výběrového řízení jako společný podnik 

města Liberec a společnosti .A.S.A. International Environmental Services GmbH.  Působí na teritoriu 

okresů Liberec a Jablonec nad Nisou, zajišťuje komplexní služby v odpadovém hospodářství 

pro přibližně dvě desítky měst a obcí. Organizuje svoz komunálního odpadu, sběr a odvoz tříděného 

odpadu a provádí sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Rovněž provozuje sběrný dvůr 

odpadů a pronajímá kontejnery.  

V roce 2005 ]rma zaměstnávala celkem 52  pracovníků a výše základního kapitálu společnosti je 

9 000 000 korun. Obchodní podíl Statutárního město Liberec na základním kapitálu je 45  procent.
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Základní údaje            

Název: Severočeská vodárenská společnost a.s.
Sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 
Identifikační číslo: 490 99 469
Právní forma:  akciová společnost 
Telefon: 417 563 178
E-mail: info@svs.cz
Internet: www.svs.cz

Charakteristika

Vodárenská společnost působí od roku 1993 na trhu v oblasti výstavby a správy vodohospodářské 

infrastruktury. Patří mezi největší ]rmy v oboru ve středoevropském teritoriu. Svou působností pokrývá 

Ústecký kraj a podstatnou část Libereckého kraje, což představuje území, kde žije přibližně 

1,2 milionu obyvatel. Akcie společnosti jsou v držení celkem 458 severočeských měst a obcí, jednu 

akcii se zvláštními právy má stát. Společnost má odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou 

vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. 

V roce 2005 ]rma zaměstnávala 35 pracovníků a výše základního kapitálu společnosti je 9 000 000 korun. 

Statutární město Liberec vlastní 657 202 kusů akcií, které představují 8,64 % z celkového 

zapsaného kapitálu.
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Název: Teplárna Liberec, a. s.
Sídlo: tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, 460 01 Liberec
Identifikační číslo: 622 41 672   
Právní forma: akciová společnost
Telefon: 485 386 111  
E-mail: teplarna.liberec@tlib.cz
Internet: www.tlib.cz

Charakteristika

Společnost, která zahájila činnost v roce 1995, založily Severočeské teplárny a Statutární město 

Liberec. Základními podnikatelskými záměry jsou výroba, rozvod, nákup a prodej tepla a elektrické 

energie, přenechávání zemního plynu a činnosti s těmito aktivitami spojené. Firma zabezpečuje 

centralizované zásobování Liberce tepelnou energií.  

V roce 2005 zaměstnávala 139 pracovníků a výše základního kapitálu společnosti je 500 000 000 korun. 

Statutární město Liberec vlastní 15 000 kusů akcií,  které představují 30 % z celkového 

zapsaného kapitálu.
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Název: TERMIZO a.s.
Sídlo: Dr. Milady Horákové 571, 460 06 Liberec
Identifikační číslo: 646 50 251 
Právní forma: akciová společnost
Telefon: 482 428 671   
E-mail: info@termizo.cz
Internet: www.termizo.cz

Charakteristika

Společnost vznikla 19. února 1996 a zabývá se spalováním a termickým využíváním komunálních odpadů. 

V předmětu podnikání má mimo jiné:

- provoz spaloven odpadu

- podnikání v oblasti nakládání s odpady

- výrobu tepla a elektřiny

V roce 2005 zaměstnávala 37 pracovníků a výše základního kapitálu společnosti je 13 890 000 korun. 

Statutární město Liberec vlastní 102 akcie, které představují 7,35 % z celkového zapsaného kapitálu.


