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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 
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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   
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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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ZpracovSno v souladu s
vyhl65kou c. 500/2002 Sb.
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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

&ft
g (cR' 

ig
Q'Ho9

/
I

u^:u*1I

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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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

2t4



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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