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I.

Ú92'1Ì
VODNÍ6/292
SLOVO3Ĥ('6('<
PŘEDSEDY3Ĥ('67$9(1679$
PŘEDSTAVENSTVA
Ô
I rok 2007 byl pro mladou dynamickou společnost Liberecká IS, a.s. rokem mnoha změn. Na
začátku roku došlo ke změnám v orgánech společnosti, na druhou stranu se zásadním způsobem
nezměnilo její směřování. V roce 2007 významně rozšiřovala Liberecká IS, a.s. svoji činnost mimo
oblast IT a zaměřila se především na svoji integrační roli v rámci celé městské skupiny
a byla hybnou silou projektů, které jsou součástí Komplexního programu rozvoje města, jehož
byla společnost spoluautorem. Zároveň se firma v průběhu roku orientovala na získávání zdrojů
ze strukturálních fondů EU a dalších dotačních programů a intenzivně připravovala projekty
pro podání žádostí z těchto fondů a to jak projekty vlastní, tak i projekty pro jiné subjekty ze
skupiny městských firem a příspěvkových organizací, jako i pro statutární město samotné. Přesto
se především v oblasti integračních činností nepodařilo realizovat či zahájit dostatek zakázek
oproti původním představám, což bylo způsobeno především nedostatkem zdrojů ve skupině,
respektive jejich alokací jiným směrem. Tato skutečnost měla pochopitelně vliv i na hospodaření
společnosti. Tento se sice v roce 2007 zcela neprojevil a společnost hospodařila s výsledky, které
si naplánovala, ale nastoupený trend hlavně v oblasti tržeb ukazuje, že za předpokladu jeho
trvání, a nezmění-li se střednědobá strategie společnosti, její rozvoj a zlepšování hospodářských
výsledků se v příštích letech zpomalí. Vzhledem k tomu se už na konci roku management zaměřil
na hlubší analýzu vnitřních procesů a na hledání nových příležitostí především mimo městskou
skupinu, kde se jako stále perspektivnější jeví spolupráce s Libereckým krajem a jeho institucemi.
Zároveň se společnost také ke konci roku začala intenzivněji zabývat vztahy se svým hlavním
zákazníkem, tedy statutárním městem Liberec. V souvislosti s dynamickým rozvojem IT, s častými
změnami jak součástí IS města, tak například i se změnami v organizační struktuře MML vyvstalo
mnoho problémů, na které bylo reagováno jak ze strany zákazníka, tak ze strany společnosti.
Došlo ke zpřesnění a v mnoha ohledech dokonce ke zpřísnění vzájemných vztahů a především
byly provedeny organizační změny ve struktuře společnosti a zároveň se management začal
zabývat redefinicí procesů a jejich optimalizací vzhledem k potřebám zákazníků. Tento proces se
stal také hlavním úkolem představenstva managementu společnosti pro rok 2008.
V roce 2007 pokračovala společnost také v mnoha IT projektech, které zajišťuje pro statutární
město Liberec. Sehrála především významnou roli v realizaci metropolitní sítě v rámci výstavby
infrastruktury pro MS 2009. Dále pokračuje a rozvíjí projekt Městské čipové karty, kde se podařilo
navázat úzkou spolupráci s Libereckým krajem a integrovat MČK do projektu krajské karty
a desítky dalších projektů.
Liberecká IS, a. s. má za sebou další úspěšný rok, je zdravou stabilní firmou, která má nezastupitelnou roli v celé skupině firem statutárního města Liberec .

Ing. Ondřej Červinka
předseda představenstva
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II.

ZÉ./$'1Ì
ÁKLADNÍÔ'$-(
ÚDAJE2
O632/(ą1267,
SPOLEČNOSTI
=
Obchodní jméno:
2
2EFKRGQtQi]HY


Liberecká IS, a.s.
/LEHUHFNi,6DV

Sídlo společnosti:
6
6tGORVSROHþQRVWL

Jablonecká 41, 460 01 Liberec 5
-DEORQHFNi/LEHUHF



,IČO: NDþQtþtVOR
,GHQWL¿

254 50 131


Právní forma:
D
Daňové
identifikační číslo

akciová
CZ
254 50společnost
131

Akcie:
3UiYQtIRUPD



$
$NFLH
Akcionář:








$NFLRQiĜ

$



Základní
 kapitál:










765 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité
DNFLRYiVSROHþQRVW
hodnotě 100 000 Kč v zaknihované podobě
NVNPHQRYêFKDNFLtQDMPpQRYHMPHQRYLWp
Statutární město Liberec
KRGQRWČ.þY]DNQLKRYDQpSRGREČ
nám. Dr. Edvarda Beneše 1
460 53 Liberec
6WDWXWiUQtPČVWR/LEHUHF
QiP'U(GYDUGD%HQHãH
76 500 000 Kč
/LEHUHF

Splaceno:
=
=iNODGQtNDSLWiO





100 %
.þ

Den vzniku: 
6SODFHQR
6





17. 6. 2002


Způsob vzniku:
'HQY]QLNX






Akciová společnost byla založena jednorázově

v souladu s příslušnými ustanoveními Obchodního
zákoníku a zákona č. 128/2000 Sb. (obecní zřízení),
$NFLRYiVSROHþQRVWE\OD]DORåHQDMHGQRUi]RYČ

a na základě usnesení Zastupitelstva města Liberce
YVRXODGXVSĜtVOXãQêPLXVWDQRYHQtPL2EFKRGQtKR
č. 128/01 Statutárním městem LiberecREHFQt]Ĝt]HQt
jako jediným 
]iNRQtNXD]iNRQDþ6E
akcionářem zakladatelskou listinou ze dne 3. 12.
DQD]iNODGČXVQHVHQt=DVWXSLWHOVWYDPČVWD/LEHUFH
2001 bez veřejné nabídky akcií.
þ6WDWXWiUQtPPČVWHP/LEHUHFMDNRMHGLQêP
Společnost byla zapsána v obchodním rejstříku, 
DNFLRQiĜHP]DNODGDWHOVNRXOLVWLQRX]HGQH
vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne
EH]YHĜHMQpQDEtGN\DNFLt
17. 6. 2002, oddíl B, vložka 1429.
6SROHþQRVWE\OD]DSViQDYREFKRGQtPUHMVWĜtNX

YHGHQpPX.UDMVNpKRVRXGXYÒVWtQDG/DEHPGQH
RGGtO%YORåND
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Poskytování software a poradenství v oblasti HW a SW
=SUDFRYiQtGDWVOXåE\GDWDEDQNVSUiYDVtWt
Poskytování telekomunikačních služeb
3RVN\WRYiQtVRIWZDUHDSRUDGHQVWYtYREODVWL+:D6:
Zprostředkování služeb
3RVN\WRYiQtWHOHNRPXQLNDþQtFKVOXåHE
Specializovaný maloobchod
=SURVWĜHGNRYiQtVOXåHE
Činnost technických poradců v oblasti IT
6SHFLDOL]RYDQêPDORREFKRG
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví 
ýLQQRVWWHFKQLFNêFKSRUDGFĤYREODVWL,7

Činnost
podnikatelských,
fi
nančních,
organizačních
ýLQQRVW~þHWQtFKSRUDGFĤYHGHQt~þHWQLFWYt
a ekonomických poradců QDQþQtFKRUJDQL]DþQtFK
ýLQQRVWSRGQLNDWHOVNêFK¿
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných
DHNRQRPLFNêFKSRUDGFĤ
vzdělávacích akcí vč. lektorské činnosti
3RĜiGiQtRGERUQêFKNXU]ĤãNROHQtDMLQêFK

Y]GČOiYDFtFKDNFtYþOHNWRUVNpþLQQRVWL




=SĤVREY]QLNX
=
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3ĜHGPČWSRGQLNiQt
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Ing. Ondřej Červinka
,QJ2QGĜHMýHUYLQND

Místopředseda představenstva
0tVWRSĜHGVHGDSĜHGVWDYHQVWYD



Hynek Tampier
+\QHN7DPSLHU

Člen představenstva 
ý
ýOHQSĜHGVWDYHQVWYD





Ing. Petr Olyšar
,QJ3HWU2O\ãDU

Člen představenstva 
ý
ýOHQSĜHGVWDYHQVWYD





Michal Wildner
0LFKDO:LOGQHU

Člen představenstva 
ý
ýOHQSĜHGVWDYHQVWYD





Mgr. Alois Čvančara
0JU$ORLVýYDQþDUD

Předseda dozorčí rady
3ĜHGVHGDGR]RUþtUDG\





Ing. Lidie Vajnerová
,QJ/LGLH9DMQHURYi

Člen dozorčí rady
ý
ýOHQGR]RUþtUDG\







Michael Dufek
0LFKDHO'XIHN

Člen dozorčí rady
ý
ýOHQGR]RUþtUDG\







Marek Štross
0DUHNâWURVV

Předseda představenstva
3ĜHGVHGDSĜHGVWDYHQVWYD



DOZORČÍ RADA
'2=25ýË5$'$
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IV.

O5*$1,=$ą1Ì
RGANIZAČNÍ6758.785$
STRUKTURA
2
Organizační struktura společnosti stojí na třech pilířích:
2
2UJDQL]DþQtVWUXNWXUDVSROHþQRVWLVWRMtQDWĜHFKSLOtĜtFK
Funkční struktura – odpovědnost za přípravu a alokaci lidských zdrojů pro procesy
)XQNþQtVWUXNWXUD±RGSRYČGQRVW]DSĜtSUDYXDDORNDFLOLGVNêFK]GURMĤSURSURFHV\
Funkční struktura byla v průběhu roku třikrát změněna. Od ledna 2007 byla přijata struktura
)XQNþQtVWUXNWXUDE\ODYSUĤEČKXURNXWĜLNUiW]PČQČQD2GOHGQDE\ODSĜLMDWDVWUXNWXUD
členěná podle hlavních skupin produktů. V první fázi byla navíc tato struktura dále členěna na
þþOHQČQiSRGOHKODYQtFKVNXSLQSURGXNWĤ9SUYQtIi]LE\ODQDYtFWDWRVWUXNWXUDGiOHþOHQČQDQD
D
odpovědnosti za zdroje pro zakázky provozní a za zdroje pro zakázky projektové. Toto opaření
RGSRYČGQRVWL]D]GURMHSUR]DNi]N\SURYR]QtD]D]GURMHSUR]DNi]N\SURMHNWRYp7RWRRSDĜHQtVH
R
Q se
ukázalo jako neefektivní z hlediska křížení pravomocí nad materiálními i lidskými zdroji, zejména
XNi]DORMDNRQHHIHNWLYQt]KOHGLVNDNĜtåHQtSUDYRPRFtQDGPDWHULiOQtPLLOLGVNêPL]GURML]HMPpQD
X
p
v oblasti produktů IT. Proto byla od května 2007 přijata struktura s jednotnou pravomocí nad ]zdroji
YYREODVWLSURGXNWĤ,73URWRE\ODRGNYČWQDSĜLMDWDVWUXNWXUDVMHGQRWQRXSUDYRPRFtQDG]GURML
příslušnými k základním produktovým skupinám. Tato struktura byla od listopadu již změněna
SĜtVOXãQêPLN]iNODGQtPSURGXNWRYêPVNXSLQiP7DWRVWUXNWXUDE\ODRGOLVWRSDGXMLå]PČQČQD
S
dílče v souvislosti s potřebou zdrojů pro vytvoření nového produktu – Správy sítě optických
GtOþHYVRXYLVORVWLVSRWĜHERX]GURMĤSURY\WYRĜHQtQRYpKRSURGXNWX±6SUiY\VtWČRSWLFNêFK
G
vláken a s útlumem rozvoje produktu Dotační management evropských projektů (součást
skupiny
VRXþiVWVNXSLQ\
YYOiNHQDV~WOXPHPUR]YRMHSURGXNWX'RWDþQtPDQDJHPHQWHYURSVNêFKSURMHNWĤ
S
Organizační a ekonomické poradenství).9SUĤEČKXURNXQHQtRþHNiYiQDSRWĜHEDIXQNþQt
V průběhu roku 2008 není očekávána potřeba funkční
2UJDQL]DþQtDHNRQRPLFNpSRUDGHQVWYt
2
þ
strukturu měnit.
VVWUXNWXUXPČQLW
Procesní struktura – odpovědnost za organizaci, výkon a zlepšování procesů a jednot3URFHVQtVWUXNWXUD±RGSRYČGQRVW]DRUJDQL]DFLYêNRQD]OHSãRYiQtSURFHVĤDMHGQRW
livých aktivit
OLYêFKDNWLYLW
Procesní struktura byla také v průběhu roku změněna. Původní základní struktura procesů fiUP\
rmy
3URFHVQtVWUXNWXUDE\ODWDNpYSUĤEČKXURNX]PČQČQD3ĤYRGQt]iNODGQtVWUXNWXUDSURFHVĤ¿
P
byla v souladu s přijatou podnikatelskou strategií upravena od května 2007 zejména v hlavních
E\ODYVRXODGXVSĜLMDWRXSRGQLNDWHOVNRXVWUDWHJLtXSUDYHQDRGNYČWQD]HMPpQDYKODYQtFK
E
F
procesech. Nová procesní struktura byla postupně doplněna až do čtyř úrovní, čtvrtou úroveň
SURFHVHFK1RYiSURFHVQtVWUXNWXUDE\ODSRVWXSQČGRSOQČQDDåGRþW\Ĝ~URYQtþWYUWRX~URYHĖ
S
tvoří první návrh workflRZYSURFHVHFKDSĜLĜD]HQ\RGSRYČGQRVWL]DMHGQRWOLYpDNWLYLW\9VRXYLV
ow v procesech, a přiřazeny odpovědnosti za jednotlivé aktivity. V souvisWWYRĜtSUYQtQiYUKZRUNÀ
Y
ORVWLVGDOãtPUR]YRMHPĜt]HQtVSROHþQRVWLMHYSUĤEČKXURNXSĜLSUDYRYiQDUHYL]H]SĜHVQČQt
Olosti s dalším rozvojem řízení společnosti je v průběhu roku 2008 připravována revize, zpřesnění
Č
a doplnění řady workflRZ
ow.
DGRSOQČQtĜDG\ZRUNÀ
D
Zákaznická struktura – odpovědnost za komunikaci s jednotlivými zákazníky
=iND]QLFNiVWUXNWXUD±RGSRYČGQRVW]DNRPXQLNDFLVMHGQRWOLYêPL]iND]QtN\
=
Tato struktura byla vytvořena v závěru roku 2006 a byla platná po celý rok. Při prověrce podnika7DWRVWUXNWXUDE\ODY\WYRĜHQDY]iYČUXURNXDE\ODSODWQiSRFHOêURN3ĜLSURYČUFHSRGQLND
7
WHOVNpVWUDWHJLHE\O\]MLãWČQ\QRYpSRWĜHE\]HMPpQDYNRPXQLNDFLVKODYQtP]iND]QtNHPDSURWR
Wtelské strategie byly zjištěny nové potřeby zejména v komunikaci s hlavním zákazníkem, a proto
R
pro rok 2008 byla provedena změna zásadním posílením pozice Magistrátu města Liberce v Wp
této
SURURNE\ODSURYHGHQD]PČQD]iVDGQtPSRVtOHQtPSR]LFH0DJLVWUiWXPČVWD/LEHUFHYWpWR
S
VWUXNWXĜH9SUĤEČKXURNXQHQtRþHNiYiQDSRWĜHEDIXQNþQtVWUXNWXUXPČQLW
Vstruktuře. V průběhu roku 2008 není očekávána potřeba funkční strukturu měnit.

Platná organizační struktura společnosti
3ODWQiRUJDQL]DþQtVWUXNWXUDVSROHþQRVWL
-HXYHGHQDQDQiVOHGXMtFtFKREUi]FtFK
-Je uvedena na následujících obrázcích
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Funkþní struktura – odpovČdnost za pĜípravu a alokaci lidských zdrojĤ pro procesy
Liberecká IS a.s.

PĜedstavenstvo spoleþnosti

PĜedseda pĜedstavenstva spoleþnosti
Ing. OndĜej ýervinka

ěeditel spoleþnosti
Ing. Jaroslav Bureš, MBA

Zástupce Ĝeditele spoleþnosti
Ing. Jitka Budínská

Úsek Liberecké mČstské karty a
Rezervaþního systému (LMK + RS)

Úsek Informaþních technologií (IT)

Úsek Metropolitní
sítČ (MAN)

Úsek Ekonomický
(EKO)

Úsek Organizaþní
(ORG)

Úsek Koordinace
projektĤ a
bezpeþnosti
informací (KP)

Manažer úseku LMK + RS
Ing. JiĜí HruboĖ

Manažer úseku IT
Petr SolnaĜ

Manažer úseku
MAN
Anna Löfflerová

Manažer úseku
EKO
Ing. Jitka Budínská

Manažer úseku
ORG
Ing. Jaroslav Bureš,
MBA

Manažer úseku KP
Ing. ZbynČk VavĜina

Zástupce manažera
úseku MAN
Petr SolnaĜ

Zástupce manažera
EKO
Jana Bernátová

Zástupce manažera
ORG
Ing. Jitka Budínská

Specialisté úseku
EKO

Specialisté úseku
ORG

Zástupce
manažera úseku
LMK + RS
JiĜí Sýkora

Vedoucí klientského
centra LMK
Mgr. Jaroslav Balatka

Specilaisté úseku LMK + RS

Zástupce
manažera úseku IT
Antonín Jech

Vedoucí specilista
optimalizace IT
Hofmeister Tomáš

Vedoucí
specialista
provozu
systémové vrstvy
Aleš Starý

Vedoucí
specialista
implementace
projektĤ
Filip Suchý

Specialisté úseku IT
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Vedoucí
specialista
uživatelské
podpory
Josef Frohlich

Procesní
struktura
2. úrovnČ – odpovČdnost za organizaci, výkon a zlepšování procesĤ
3URFHVQtVWUXNWXUD~URYQČ±RGSRYČGQRVW]DRUJDQL]DFLYêNRQD]OHSãRYiQtSURFHVĤ
t
Liberecká
IS a.s.
/LEHUHFNi,6DV
ěídící
procesy
ětGtFtSURFHV\

Hlavní
(zákaznické)
procesy
+ODYQt
]iND]QLFNp
SURFHV\
Procesy
projektových zakázek
3URFHV\SURMHNWRYêFK]DNi]HN

Název
procesuF
1i]HYSURFHVX

Strategické
ĜízeníĜt
6WUDWHJLFNpĜt]HQt

Taktické
plánováníR
7DNWLFNpSOiQRYiQt

Majitel
procesu
0DMLWHOSURFHVX

Název
procesu
1i]HYSURFHVX

Ing. Jaroslav
Bureš, MBA
ěízení
realizace projektĤ IT
,QJ-DURVODY%XUHã0%$
ět]HQtUHDOL]DFHSURMHNWĤ,7

ěízení
realizace projektĤ
ět]HQtUHDOL]DFHSURMHNWĤ
Liberecké
mČstské karty
/LEHUHFNpPČVWVNpNDUW\

Ing. Jitka
Budínská
,QJ-LWND%XGtQVNi

ěízení
realizace projektĤ
ět]HQtUHDOL]DFHSURMHNWĤ
Operativní
rozhodování
Ing. Jaroslav
Bureš, MBA
R
2SHUDWLYQtUR]KRGRYiQt
,QJ-DURVODY%XUHã0%$
Rezervaþního
systému
5H]HUYDþQtKRV\VWpPX

Správa
a controlling
U
6SUiYDDFRQWUROOLQJ
systémĤ
V\VWpPĤĤ

Finanþní
cotrolling
UR
)LQDQþQtFRWUROOLQJ

Procesy
stálých zakázek
3URFHV\VWiOêFK]DNi]HN

Majitel
procesu
0DMLWHOSURFHVX

Název
procesu
1i]HYSURFHVX

Majitel
procesu
0DMLWHOSURFHVX

Název
procesu
1i]HYSURFHVX

Majitel
procesu X
0DMLWHOSURFHVX

Petr 3HWU6ROQDĜ
SolnaĜ

Služby
IT
6OXåE\,7

Josef-RVHI)U|KOLFK
Fröhlich

ěízení
výkonu HR
ět]HQtYêNRQX+5

Ing. Jaroslav
Bureš, MBA0
,QJ-DURVODY%XUHã0%$

Ing. JiĜí
HruboĖ
,QJ-LĜt+UXERĖ

Služby
ekonomické
6OXåE\HNRQRPLFNp

Ing. Jitka
Budínská
,QJ-LWND%XGtQVNi

Marketing
0DUNHWLQJ

Ing. Jaroslav
Bureš, MBA0
,QJ-DURVODY%XUHã0%$

JiĜí Sýkora
-LĜt6êNRUD

Služby
správní
6OXåE\VSUiYQt

Ing. Jaroslav
Bureš, MBA
,QJ-DURVODY%XUHã0%$

Ekonomika
(NRQRPLND

Ing. Jitka
Budínská N
,QJ-LWND%XGtQVNi

Služby
Liberecké mČstské
6OXåE\/LEHUHFNpPČVWVNp
kartyNDUW\

Jaroslav
Balatka
-DURVODY%DODWND

ěízení
znalostí
ět]HQt]QDORVWt

Petr 3HWU6ROQDĜ
SolnaĜ

Služby
Rezervaþního
6OXåE\5H]HUYDþQtKR
systému
V\VWpPX

JiĜí Sýkora
-LĜt6êNRUD

VýbČr9êEČUGRGDYDWHOĤ
dodavatelĤ

Ing. Jaroslav
Bureš, MBA0
,QJ-DURVODY%XUHã0%$

Služby
správy MAN
6OXåE\VSUiY\0$1

Anna$QQD/|IIOHURYi
Löfflerová

Nákup
1iNXS

Ing. Jaroslav
Bureš, MBA0
,QJ-DURVODY%XUHã0%$

Správa
majetku
6SUiYDPDMHWNX

Ing. Jaroslav
Bureš, MBA0
,QJ-DURVODY%XUHã0%$

Správa
IT
6SUiYD,7

Petr 3HWU6ROQDĜ
SolnaĜ

Personální
agenda
3HUVRQiOQtDJHQGD

Ing. Jitka
Budínská N
,QJ-LWND%XGtQVNi

Ing. Jaroslav
Bureš, MBA
ěízení
dotaþních projektĤ
Ing. Jaroslav
Bureš, MBA
,QJ-DURVODY%XUHã0%$
ět]HQtGRWDþQtFKSURMHNWĤ
,QJ-DURVODY%XUHã0%$

Zákaznický
controlling
Ing. Jaroslav
Bureš, MBA
Q
=iND]QLFNêFRQWUROOLQJ
,QJ-DURVODY%XUHã0%$

Ing. Jitka
Budínská
,QJ-LWND%XGtQVNi

PodpĤrné
(zdrojové)
procesy
PodpĤUQp
]GURMRYp
SURFHV\

ěízení
a realizace projektĤ
ět]HQtDUHDOL]DFHSURMHNWĤ
organizaþního
a
Ing. Jaroslav
Bureš, MBA
RUJDQL]DþQtKRD
,QJ-DURVODY%XUHã0%$
ekonomického
poradenství
HNRQRPLFNpKRSRUDGHQVWYt

ěízení
a realizace projektĤ
ět]HQtDUHDOL]DFHSURMHNWĤ
vzdČlávání
(Projektové
a IT)
Y]GČOiYiQt
3URMHNWRYpD,7

Antonín
Jech
$QWRQtQ-HFK

ěízení
a realizace projektĤ
ět]HQtDUHDOL]DFHSURMHNWĤ
MAN0$1

Anna$QQD/|IIOHURYi
Löfflerová

Administrativní
podpora
Ing. Jaroslav
Bureš, MBA0
$GPLQLVWUDWLYQtSRGSRUD
,QJ-DURVODY%XUHã0%$
Právní
poradenství
3UiYQtSRUDGHQVWYt
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Ing. Jaroslav
Bureš, MBA0
,QJ-DURVODY%XUHã0%$

Zákaznická
=iND]QLFNiVWUXNWXUD±RGSRYČGQRVW]DNRPXQLNDFLVH]iND]QtNHP
i struktura – odpovČdnost za komunikaci se zákazníkem
Liberecká
IS a.s.
/LEHUHFNi,6DV
Hlavní
zákazník
+ODYQt]iND]QtN
+

Zákazníci
skupiny Statutárního mČsta Liberec
=iND]QtFLVNXSLQ\6WDWXWiUQtKRPČVWD/LEHUHF

Zákazníci
skupiny Libereckého kraje
=iND]QtFLVNXSLQ\/LEHUHFNpKRNUDMH

Skupina
ostatních zákazníkĤ
6NXSLQDRVWDWQtFK]iND]QtNĤ

Název
zákazníka
1i]HY]iND]QtND
ND

OdpovČdnost
za
OdpovČGQRVW]D
komunikaci
NRPXQLNDFL

Název
zákazníka
1i]HY]iND]QtND

OdpovČdnost
za
OdpovČGQRVW]D
komunikaci
NRPXQLNDFL

Název
zákazníka
1i]HY]iND]QtND

OdpovČdnost
za
OdpovČGQRVW]D
komunikaci
NRPXQLNDFL

Název
zákazníka
1i]HY]iND]QtND

OdpovČdnost
za ]D
OdpovČGQRVW]D
komunikaci
NRPXQLNDFL

Magistrát
mČsta Liberce
0DJLVWUiWPČVWD/LEHUFH
EH

Ing.
Jaroslav Bureš, MBA
,QJ-DURVODY%XUHã0%$

Dopravní
podnik mČsta
'RSUDYQtSRGQLNPČVWD
Liberce
/LEHUFH

Ing.
ZbynČk VavĜina
,QJ=E\QČN9DYĜLQD

Krajský
úĜad Libereckého
.UDMVNê~ĜDG/LEHUHFNpKR
kraje
NUDMH

Ing.,QJ-LĜt+UXERĖ
JiĜí HruboĖ

MS 06
2009

Petr3HWU6ROQDĜ
SolnaĜ

Technické služby mČsta
7HFKQLFNpVOXåE\PČVWD
Liberce
/LEHUFH

Petr SolnaĜ
3HWU6ROQDĜ

Krajská vČdecká knihovna
.UDMVNiYČGHFNiNQLKRYQD

Ing. ZbynČk VavĜina
,QJ=E\QČN9DYĜLQD

Skupina komerþních
6NXSLQDNRPHUþQtFK
zákazníkĤ
]iND]QtNĤ

Petr SolnaĜ
3HWU6ROQDĜ

Sportovní areál JeštČd
6SRUWRYQtDUHiO-HãWČG

Petr SolnaĜ
3HWU6ROQDĜ

Krajská nemocnice
.UDMVNiQHPRFQLFH

Elset
(OVHW

Petr SolnaĜ
3HWU6ROQDĜ

Rozvoj nových zákazníkĤ
5R]YRMQRYêFK]iND]QtNĤ

Divadlo F.X.Šaldy
'LYDGOR);âDOG\

Petr SolnaĜ
3HWU6ROQDĜ

Naivní divadlo
1DLYQtGLYDGOR

Ing. Jaroslav Bureš, MBA
,QJ-DURVODY%XUHã0%$

Botanická zahrada
%RWDQLFNi]DKUDGD

Ing. JiĜí HruboĖ
,QJ-LĜt+UXERĖ

Zoologická zahrada
=RRORJLFNi]DKUDGD

Petr SolnaĜ
3HWU6ROQDĜ

Komunitní centrum Kontakt
.RPXQLWQtFHQWUXP.RQWDNW

Petr SolnaĜ
3HWU6ROQDĜ

Skupina ZŠ a MŠ
6NXSLQD=âD0â

Ing. Jaroslav Bureš, MBA
,QJ-DURVODY%XUHã0%$

MČstská policie
0ČVWVNiSROLFLH

Petr SolnaĜ
3HWU6ROQDĜ

MČstský obvod Vratislavice
0ČVWVNêREYRG9UDWLVODYLFH

Ing. ZbynČk VavĜina
,QJ=E\QČN9DYĜLQD

8

Ing. Jaroslav Bureš, MBA
Rozvoj nových zákazníkĤ
Ing. Jaroslav Bureš, MBA
,QJ-DURVODY%XUHã0%$
5R]YRMQRYêFK]iND]QtNĤ
,QJ-DURVODY%XUHã0%$
Ing. Jaroslav Bureš, MBA
,QJ-DURVODY%XUHã0%$

V.
V.

=35É9$232'1,.$7(/6.eą,11267,
ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI
V roce 2007 Liberecká IS, a.s. upřesňovala svoji praktickou roli v metodice řízení a sdílení
informačních systémů ve skupině firem a organizací statutárního města Liberec. Zároveň
byly učiněny kroky k získání zákazníků pro komplexní informační služby v rámci skupiny
organizací a institucí Libereckého kraje. Výsledkem bylo daleko konkrétnější poznání potřeb
zákazníků společnosti a zahájení významných vnitřních změn ve schopnostech a organizaci
pracovníků, organizaci systémů a přípravě a organizaci materiálních zdrojů.
V oblasti strategického řízení společnost pokračovala v naplňování vize a poslání v plnění
stanovené tříleté strategie. V rámci prověrky strategie byla provedena pouze mírná zpřesnění
v oblastech produktů a zákazníků společnosti. Nejvýznamnější změnou v této oblasti bylo
rozhodnutí o zahájení implementace nového produktu – Správy Metropolitní sítě optických
vláken v Liberci. Společnost tak i nadále podniká na základě následujících principů:

Základní podnikatelské zaměření
Liberecká IS, a.s. je společností podnikající v oblasti informačních služeb.
Základní oblastí podnikání je skupina organizací a institucí založených nebo
zřízených statutárním městem Liberec. V tomto segmentu Liberecká IS, a.s. prioritně
a aktivně působí jako servisní organizace, která zabezpečuje vznik a naplňování
informačních systémů pro rozhodování o rozvoji a efektivním použití dostupných
zdrojů.
Druhou oblastí podnikání je skupina organizací a institucí založených nebo zřízených
Libereckým krajem. V tomto segmentu se snaží Liberecká IS, a.s. aktivně proniknout
s využitím know-how a zdrojů vybudovaných v rámci základního segmentu.
Třetí oblastí podnikání jsou veřejnoprávní subjekty v rámci Libereckého kraje. V tomto
segmentu Liberecká IS, a.s. nepůsobí aktivně, využívá ale příležitostí pro využití
svých zdrojů.
Čtvrtou oblastí podnikání jsou komerční subjekty v rámci města Liberce a nejbližšího
okolí. V této oblasti Liberecká IS, a.s. aktivně působí pouze v některých vybraných
produktech s cílem zajistit vyšší využití vložených investic.
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=iNODGQtSURGXNWRYpVNXSLQ\
=iNO
G t
G NW p N L
Služby vzdělávací v oblasti organizační a IT
6OXåE\2UJDQL]DþQtKRDHNRQRPLFNpKRSRUDGHQVWYtDGRWDþQtKRPDQDJHPHQWX
Služby ekonomické a správní (vedení účetnictví, vedení finančního controllingu,
správa dokumentů, archivnictví apod.)
6OXåE\SRUDGHQVWYtYREODVWL,7
6OXåE\YREODVWL,7
Služby správy Metropolitní sítě optických vláken
6OXåE\YREODVWL/LEHUHFNpPČVWVNpNDUW\D0ČVWVNpKRUH]HUYDþQtKRV\VWpPX
Základní cíle
6OXåE\Y]GČOiYDFtYREODVWLRUJDQL]DþQtD,7
Rozvoj firmy
6OXåE\HNRQRPLFNpDVSUiYQt YHGHQt~þHWQLFWYtYHGHQt¿QDQþQtKRFRQWUROOLQJX
VSUiYDGRNXPHQWĤDUFKLYQLFWYtDSRG
Expanze na dvojnásobek stávajícího objemu tržeb
Naplnění očekávání majitele formulovaného ve vizi firmy
6OXåE\VSUiY\0HWURSROLWQtVtWČRSWLFNêFKYOiNHQ
Rozšíření stávajícího trhu u Magistrátu města Liberec

=iNODGQtFtOH
=
Vývoj nového trhu u organizací a institucí Statutárního města Liberce
5R]YRM¿UP\
Vývoj nového trhu u organizací a institucí Libereckého kraje
([SDQ]HQDGYRMQiVREHNVWiYDMtFtKRREMHPXWUåHE
Vývoj nových produktů ve všech produktových oblastech
1DSOQČQtRþHNiYiQtPDMLWHOHIRUPXORYDQpKRYHYL]L¿UP\
Rozvoj synergických efektů mezi poskytovanými produkty
5R]ãtĜHQtVWiYDMtFtKRWUKXX0DJLVWUiWXPČVWD/LEHUHF
9êYRMQRYpKRWUKXXRUJDQL]DFtDLQVWLWXFt6WDWXWiUQtKRPČVWD/LEHUFH
9êYRMQRYpKRWUKXXRUJDQL]DFtDLQVWLWXFt/LEHUHFNpKRNUDMH
9êYRMQRYêFKSURGXNWĤYHYãHFKSURGXNWRYêFKREODVWHFK
5R]YRMV\QHUJLFNêFKHIHNWĤPH]LSRVN\WRYDQêPLSURGXNW\

Strategický finanční plán (SFP)
SFP Liberecké IS, a.s. vyjadřuje konkrétní ekonomické cíle vyplývající ze strategie
společnosti. SFP vychází ze základního předpokladu, že prioritním cílem není zisk
společnosti, ale využití jejích zdrojů k dosažení cíle integrace informačních systémů ve
skupině SML.
Základními strategickými ekonomickými východisky SFP Liberecké IS, a.s. jsou snižování
ztráty a významný růst tržeb plynoucích z pravidelných smluv uzavřených zejména v outsourcingu IT, poskytování controllingových informací, poskytování ekonomických služeb
a služeb spojených s Libereckou městskou kartou. U ostatních produktů je v následujících
třech letech dáván důraz na tržby z projektů podporujících dosažení pravidelných smluv zejména ve výše zmíněných oblastech produktů. Pro toto zaměření je nutno investovat do rozvoje informačních technologií Liberecké IS a.s., jejichž outsourcing se stane prostředkem
pro poskytování pravidelných služeb.
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Hodnocení plnČní SFP v roce 2007 (tis. Kþ)
Liberecká IS, a.s. - Strategický finanþní plán - VÝKAZ ZISKģ A ZTRÁT
Platný SFP

Skuteþnost Odchylka Sk- Platný SFP

Plán 2008

Ozn.
TEXT
/LEHUHFNi,6DV±6WUDWHJLFNê¿
QDQþQtSOiQ±YêND]]LVNĤD]WUiW
2007
2007
SFP 2007
2008
schválený
+ Obchodní marže
II. Výkony
B. Výkonová spotĜeba

+ PĜidaná hodnota
C. Osobní náklady

* Provozní výsledek hospodaĜení
Hrubý provozní výsledek hospodaĜení
IX.
*
S.
**
*

Výnosy z dlouhodobého finanþního majetku
Výsledek hospodaĜení z finanþních operací
DaĖ z pĜíjmĤ za bČžnou þinnost
Výsledek hospodaĜení za bČžnou þinnost
MimoĜádný výsledek hospodaĜení

*** Výsledek hospodaĜení za úþetní období (+,-)
Výsledek hospodaĜení pĜed zdanČním (+,-)

Odchylka PlSFP 2008

Platný SFP
2009

208
51 398
27 309

128
47 953
25 324

-80
-3 445
-1 985

200
61 300
33 650

75
50 329
26 905

-125
-10 971
-6 745

190
68 800
35 370

24 297

22 757

-1 540

27 850

23 499

-4 351

33 620

18 116

16 732

-1 384

18 809

16 601

-2 208

19 522

-9 333
5 980

-11 353
5 946

-2 020
-34

-8 457
10 764

-10 063
6 748

-1 606
-4 016

-5 505
13 883

-697
-926
-9 105

37
-822
-933
-11 242

37
-125
-7
-2 137

-662
-3 318
-5 801

24
-845
-3 300
-7 608

24
-183
18
-1 807

-819
-5 619
-705

-9 105

-11 242

-2 137

-5 801

-7 608

-1 807

-705

-10 031

-12 175

-2 144

-9 119

-10 908

-1 789

-6 324

(NRQRPLFNpFtOH6)3YUĤVWXWUåHEDSĜLGDQpKRGQRW\VHYURFHQHSRGDĜLORQDSOQLW
D
DQHSRGDĜtVHQDSOQLWDQLYURFH9OLYHP~VSRU\QiNODGĤE\OQDSOQČQKUXEêSURYR]Qt
Ekonomické cíle SFP v růstu tržeb a přidané hodnoty se v roce 2007 nepodařilo naplnit t
KRVSRGiĜVNêYêVOHGHN
+3+9
a nepodaří se naplnit ani
v roceYURFH¿
2008. VlivemQDQþQtVLWXDFHVSROHþQRVWLMHWHG\YVRXODGX
úspory nákladů byl naplněn hrubý provozníX
V
VH6)39URFHDOH+3+9QHEXGHQDSOQČQSURWRåHVHQHSRGDĜtVSOQLWFtOH
hospodářský výsledek (HPHV) v roce 2007, finanční situace společnosti je tedy v souY
YSURGHMLPDMHWNX6QLåXMtVHWHG\¿
QDQþQtGLVSRQLELOQtSURVWĜHGN\RSURWL6)3DLQDGiOH
ladu se SFP. V roce 2008 ale HPHV
nebude naplněn, protože se nepodaří splnit cíle v
]
]ĤVWiYiKODYQtPSUREOpPHPVSROHþQRVWLY\VRNi~þHWQt]WUiWDY\YRODQiPDMHWNRYêP
prodeji majetku. Snižují se tedy finanční disponibilní prostředky oproti SFP a i nadále
Y
YNODGHPYURFH3URWRYURFHMHQXWQRUHGH¿
zůstává hlavním problémem společnosti vysoká účetníQRYDWVWUDWHJLFNpFtOHWDNDE\VH
ztráta vyvolaná majetkovým
G
GRWĜtOHWYê]QDPQČVQtåLOD]WUiWRYRVWVSROHþQRVWLD]YêãLO\VHYODVWQtGLVSRQLELOQt¿
vkladem v roce 2005. Proto v roce 2008 je nutno redefinovat strategické cíle tak, QDQþQt
aby se
SURVWĜHGN\VSROHþQRVWLQD~URYHĖGRVWDþXMtFtNQH]E\WQêPLQYHVWLFtPGRUR]YRMHYODVWQtKR
do tří let významně snížila ztrátovost společnosti a zvýšily se vlastní disponibilní finančníR
PDMHWNXDVOXåHEYþHWQČVFKRSQRVWLLQDGiOHY\XåtYDWFL]t]GURMH
prostředky společnosti na úroveň dostačující k nezbytným investicím do rozvoje vlastního
majetku a služeb včetně schopnosti i nadále využívat cizí zdroje.
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Organizační a ekonomické poradenství
V roce 2007 stanovilo město Liberec ve spolupráci s Libereckou IS, a.s. systém pro
vyhledávání dotací z fondů Evropské unie v programovém období 2007–2013. Liberecká
IS, a.s. se stala odborným metodickým garantem pro vznik projektů a žádostí o dotace
v oblasti managementu, rozvoje lidských zdrojů a informačních systémů. Pod vedením Liberecké IS, a.s. bylo připraveno deset projektů pro rok 2008. Dva projekty jsou společné pro
školské a kulturní příspěvkové organizace města Liberce, další jsou připraveny pro Magistrát
města, Dopravní podnik, ZOO a Městskou policii. První čtyři žádosti byly podány v březnu
2008.
V roce 2007 realizovala Liberecká IS, a.s. také I.etapu Komplexního rozvojového programu
pro školské a kulturní příspěvkové organizace města Liberce, v jehož rámci byly navrženy
a částečně realizovány některé změny v řídících systémech Divadla F.X.Šaldy, Botanické
zahrady a ZOO Liberec.
Pro Magistrát města Liberce byla navržena změna procesů Správy daní a poplatků s cílem
podpořit požadované změny informační technologií.
Pro Dopravní podnik byla provedena úvodní procesní analýza jako jeden z přípravných kroků
pro nasazení nového komplexního informačního systému v této firmě.

Poradenství v oblasti IT
Strategicky tato oblast navazuje na organizační a ekonomické poradenství.
Pro Magistrát města byly provedeny tyto nejvýznamnější projekty:
-

Návrh koncepce informační technologie pro projekt Otevřené město
Analýza připravenosti současného stavu informačních technologií Magistrátu města
na projekt Otevřené město
Návrh technologie sledování provozu na pracovních stanicích
Návrh informační technologie pro Územně analytické podklady
Návrh informační technologie fotoarchivu města Liberce
Návrh procesu a technologie pro I. etapu digitalizace stavebního archivu města
Liberce
Návrh procesu a informační technologie pro digitalizaci pasportu škol města Liberce
Návrh změn technologie pro zajištění změn v procesu Správy daní a poplatků
Atest IS Magistrátu města Liberce na standardy veřejné správy

Pro organizace ze skupiny města Liberce byly provedeny tyto nejvýznamnější projekty:
-

Podpora při výběru ERP informační technologie pro Technické služby
Analýza stavu informačních technologií v Dopravním podniku
Návrh strategie zálohování a archivace informačního systému Liberecké IS, a.s.
Analýza bezpečnostní politiky Liberecké IS, a.s.
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Služby v oblasti IT
V pravidelných zakázkách byly pro rozvoj činnosti společnosti důležité v roce 2007 zejména následující momenty:
-

Upřesnění kvalitativních parametrů a podmínek jejich plnění mezi Magistrátem
města a Libereckou IS, a.s. v zakázce „Outsourcing IT MML“
Zavedení hlasových služeb VoIP pro Magistrát města
Zavedení služby „Elektronické zastupitelstvo“ (informační technologie pro podporu
zasedání) pro Magistrát města
Zavedení služeb aktualizace a správy Digitální technické mapy města Liberce
Získání zakázky na správu IT pro Dopravní podnik
Získání zakázky na částečnou správu a částečný outsourcing IT pro Krajskou
vědeckou knihovnu
Získání zakázky na pronájem datového úložiště a rozšíření systémových služeb
pro Technické služby
Získání zakázky na správu informačních technologií a hlasové služby pro Komu
nitní centrum Kontakt
Získání zakázky na částečnou správu a částečný outsourcing informačních tech
nologií pro Kulturní služby Liberec
Významné rozšíření poskytovaných služeb pro Městskou policii a Městský obvod
Vratislavice

V oblasti projektových zakázek patřily v roce 2007 k nejvýznamnějším:
-

Implementace IT podpory pro Územně analytické podklady
Implementace technologie pro fotoarchiv města Liberce
I. etapa digitalizace stavebního archivu města Liberce
Upgrade SW pro Správu daní a poplatků města Liberce
Zavedení centrální správy pracovních stanic Magistrátu města
Provedení migrace Ekonomického systému SAP/R3 na nové úložiště
Definice a implementace clusterové technologie pro znásobení kapacity databá
zového úložiště Oracle
Upgrade Komplexní datové báze města Liberce

Služby v oblasti Liberecké městské karty (LMK) a Městského rezervačního systému (MRS)
Rok 2007 ukázal, že Liberecká městská karta je smysluplným produktem, který je schopen
plnit stanovené projektové cíle a rozvíjet se v souladu s vizí, která mu byla stanovena při jeho
založení, a to i s využitím finančních zdrojů mimo hlavního sponzora – statutárního města
Liberec. Strategie rozvoje tohoto produktu byla částečně redefinována v souvislosti s plánovaným vznikem „Krajské karty“, plánovaným zavedením integrovaného dopravního tarifu Libereckého kraje a nutností hledání partnera pro realizaci a provozování zúčtovacích služeb.
Užitečnost LMK potvrdil zvyšující se počet klientů i při zpoplatnění vydání karty, ke konci roku
2007 bylo již přes 60 tisíc uživatelů LMK a jejich počet tak narostl za rok o 10 tisíc.
K nejvýznamnějším novým službám poskytovaným s LMK od roku 2007 patří využití jako
čtenářského průkazu v Krajské vědecké knihovně, spojení karetních systémů ISIC, ITIC
a LMK pro studenty a pedagogy Technické univerzity, a využití LMK ve vstupních
a identifikačních systémech několika základních škol a firem.
Rok 2007 se stal rokem přípravy pro implementaci významného využití LMK v městské
a krajské přepravě osob v roce 2008.
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V roce 2007 došlo v Městském rezervačním systému ke ztrojnásobení počtu partnerů projektu zejména do dalších obcí (Jablonec n. N, Chrastava). Proběhla také jednání s OV
MS 2009 a Tipsport Arénou Liberec na využití MRS pro jejich potřeby, v obou případech
nebyl MRS schopen konkurovat celostátním systémům v pokrytí území. Počet prodaných
vstupenek prostřednictvím MRS stoupnul o 30 % a přesáhnul 100 tis. Ks.

Služby vzdělávací v oblasti organizační, ekonomické a IT
V této oblasti nebyly v roce 2007 poskytnuty žádné služby, byla provedena příprava lidských
zdrojů, a společnost chce s poskytováním začít v souvislosti s chystaným projektem pro
Magistrát města Liberce až v letech 2008–2009.

Služby ekonomické a správní (služby účetní a daňové, vedení finančního controllingu,
správa dokumentů, archivnictví apod.)
Společnost nabízela vedení a zpracování účetních a mzdových agend, správu pošty a
dokumentů, pronájem kancelářských prostor a dodávky kancelářského materiálu. Mezi
již tradiční zákazníky patřilo přibližně 70 % základních a mateřských škol, společnosti
Sportovní areál Ještěd a.s. a Elset s.r.o. a Městský obvod Vratislavice. V roce 2008
společnost neplánuje rozvoj služeb a zákazníků.

Služby správy Metropolitní sítě optických vláken
V projektu Metropolitní sítě optických vláken v Liberci byla v roce 2007 zahájena výstavba
základní páteře optických vláken v Liberci v souvislosti s Mistrovstvím světa v klasickém
lyžování 2009. Pro tuto výstavbu poskytovala Liberecká IS, a.s. organizační pomoc. V závěru
roku také Liberecký kraj vybudoval dílčí větve spojující základní páteř se subjekty Integrovaného záchranného systému. Proto ve spolupráci s městem Liberec započala Liberecká
IS, a.s přípravu systému správy celé sítě, jejíž délka se novou výstavbou zvýší více jak osmkrát. V roce 2007 byla také uvedena do aktivního stavu větev optických vláken do Lidových
sadů, což umožnilo připojení Kulturních služeb s.r.o. a ZOO na systémy Liberecké IS, a.s.
a významně přiblížilo tuto možnost pro Botanickou zahradu a Severočeské muzeum.
V roce 2008 bude celý plánovaný rozsah sítě dobudován a zároveň doplněn v souladu s
projektem o řídicí hardwarové i softwarové technologie, které umožní propojení a jednotné
řízení všech větví. Systém tak bude připraven pro využití v rámci MS 2009, pro potřeby Integrovaného záchranného systému i pro potřeby integrace informačních technologií organizací
městské skupiny.
Městský kamerový systém byl v roce 2007 experimentálně doplněn o možnost využití i
dalšími subjekty Integrovaného záchranného systému. V roce 2008 je toto řešení ověřováno
zkušebním provozem a předpokládá se jeho rutinní spuštění v průběhu 2.–3. čtvrtletí.
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Rozvoj majetku a podpůrných systémů Liberecké IS v roce 2007
Rozvoj majetku Liberecké IS, a.s. se řídil plánem investic. Celkem hodnota investic do majetku
dosáhla 9 000 tis. Kč. K nejvýznamnějším investicím do majetku v roce 2007 patří:
-

Návrh strategie zálohování a archivace informačního systému Liberecké IS, a.s.
Analýza bezpečnostní politiky Liberecké IS, a.s.
Definice a implementace clusterové technologie pro znásobení kapacity databázového
úložiště Oracle
Upgrade technologie pro Komplexní datové báze města Liberce
Pořízení diskových polí pro řešení kapacity databázového úložiště
Servery a SW pro posílení stability internetového připojení
Obnova 52 ks PC využívaných MML
Obnova 141 ks monitorů využívaných MML
Obnova 20 ks tiskáren využívaných MML
Obnova 20 ks PC využívaných Městskou policií
Pronájem 110 ks PC pro Krajskou vědeckou knihovnu
SW pro nahrávání hovorů (zatím využito Městskou policií)
Tarifikační SW pro poskytované hlasové služby

Zároveň probíhalo vyřazování morálně zastaralých koncových stanic z majetku společnosti.
Celkem byly vyřazeny PC, monitory a tiskárny v zůstatkové hodnotě 536 tis. Kč. Likvidace
vyřazeného majetku proběhla v souladu s usneseními představenstva částečně darem neziskovým organizacím, částečně předáním oprávněné firmě ke šrotaci v souladu se zákonem
o odpadech.
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VI.

V,=(
IZE632/(ą1267,
SPOLEČNOSTI
9
Liberecká IS, a.s. zajišťuje prioritně pro statutární město Liberec a jeho organizace
služby v oblasti organizačního poradenství a informačních technologií, ekonomické a
správní oblasti.
Statutární město Liberec a jeho organizace přirozeně respektují Libereckou IS, a.s. jako
subjekt sjednocující a koordinující principy řízení a společné procesy v rámci celé skupiny.
Liberecká IS, a.s. zajišťuje vývoj řídících a informačních systémů v rámci skupiny statutárního města Liberec.
Liberecká IS, a.s. je svými zákazníky vnímána jako tvůrce nástrojů a pomoci pro vyšší
uspokojení jejich klientů a majitelů.
Liberecká IS, a.s. má dominantní postavení při poskytování svých služeb pro veřejnou
správu ve městě Liberci a Libereckém kraji.
Poskytováním svých služeb i mimo statutární město Liberec a jeho organizace Liberecká IS posiluje svoji konkurenceschopnost, zvyšuje své schopnosti a stabilitu.
Těchto cílů Liberecká IS, a.s. dosahuje schopností uspokojovat očekávání a potřeby
majitele a zákazníků
Liberecká IS, a.s. poskytuje služby s vysokou odbornou úrovní a kvalitou, je vlastníkem
know-how pro poskytování služeb v informačních systémech a systémech zpracování
dat.
Liberecká IS, a.s. využívá své kapitálové, finanční a technické zázemí s vysokou efektivitou.
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VII.

Vë6/('.<
ÝSLEDKY+2632'$Ĥ(1Ì
HOSPODAŘENÍ
9
Na hospodářské výsledky společnosti od roku 2006 má zásadní vliv navýšení základního
1DKRVSRGiĜVNpYêVOHGN\VSROHþQRVWLRGURNXPi]iVDGQtYOLYQDYêãHQt]iNODGQtKRMPČQt
jmění vkladem hmotného a nehmotného majetku ze strany zakladatele provedeného a
YYNODGHPKPRWQpKRDQHKPRWQpKRPDMHWNX]HVWUDQ\]DNODGDWHOHSURYHGHQpKRDSUR~þWRYDQpKR
proúčtovaného v roce 2005. Navýšení majetku společnosti o cca 75 mil. Kč generuje
YYURFH1DYêãHQtPDMHWNXVSROHþQRVWLRFFDPLO.þJHQHUXMH]YêãHQtRGSLVĤVSROHþQRVWL
zvýšení odpisů společnosti o téměř 11 mil. Kč za rok. Zároveň se do hospodářského výsledku
RWpPČĜPLO.þ]DURN=iURYHĖVHGRKRVSRGiĜVNpKRYêVOHGNXYPHQãtPtĜHSURPtWOR
R
v menší míře promítlo vytvoření opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku ve
YY\WYRĜHQtRSUDYQpSRORåN\NGORXKRGREpPXQHKPRWQpPXPDMHWNXYHYêãLFFDPLO.þ
výši cca 1 mil.Kč a vyřazení hardwarového majetku ve výši cca 0,5 mil.Kč.
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Zpráva o vztazích za rok 2007
Tato zpráva popisuje a upravuje vztahy v souladu s ustanovením obchodního zákona
§ 66a a následujících za rok 2007 mezi osobami Statutární mČsto Liberec, se sídlem
v Liberci 1, nám. Dr. E. Beneše 1, Iý: 00262978, dále jen ovládající osoba a Liberecká
IS, a.s., se sídlem Jablonecká 41, 460 01 Liberec 5, Iý: 25450131, dále jen ovládaná
osoba.
1. Mezi subjekty nebyla uzavĜena ovládací smlouva
2. V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny obchodní smlouvy mezi ovládající a
ovládanou osobou, na základČ kterých probíhaly ve sledovaném období veškeré
vztahy:
a) smlouvy nájemní
Ve sledovaném období spoleþnost pokraþovala ve smluvním vztahu s ovládající osobou
o pronájmu nebytových prostor, které používá jako kanceláĜe. Výše nájemného a úhrady
za spotĜebované energie byly stanoveny na komerþní výši a hrazeny na úþet ovládající
osoby.

ýíslo
smlouvy

Datum

PĜedmČt smlouvy

RR 95/03

24.03.2003
/
27.07.2004

Nájemní smlouva prostory kanceláĜe 117,118,118a budovy
Radnice / dodatek þ. 1

LIS/50/2005

01.12.2005

Nájemní smlouva prostory budovy þ.41-Liebiegova vila

LIS/72/2006
vþ.dodatku

29.09.2006
/
30.07.2007

Nájemní smlouva prostory budovy Nová Radnice

b) smlouvy o dílo, smlouvy o poskytování služeb

ýíslo smlouvy
2007/1/002

Datum

PĜedmČt smlouvy

01.02.2007 Vydávání þipových karet, poskytování DB uživatelĤ LMK
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2007/1/003

15.02.2007 Systém získávání dotací z EU mČstské skupiny

2007/1/007

02.05.2007 ZmČna organizaþní struktury v systému SAP/R3

2007/1/009

07.02.2006 SoD – znalecký posudek H.E.R.

2007/1/010

07.05.2007 Mapy krizového Ĝízení

2007/1/012

10.07.2007 Poskytnutí nástroje pro správu a evidenci ÚAP

2007/1/013

01.05.2007 Projekt „OtevĜené mČsto“

2007/1/020

01.03.2007 Hlasovací systém

2007/1/021

01.05.2007

2007/1/022

20.06.2007 Vstupní a docházkový systém do 4 vybraných ZŠ

2007/1/026

18.06.2007 Pasport škol

2007/1/041

03.12.2007 Optimalizace procesĤ SaP – komunální odpad

2007/1/045

23.10.2007 PĜevod stavebníka

2007/1/046

01.12.2007 Rozvoj IS MP

2007/1/048

07.12.2007 EMOFF krizové Ĝízení

2007/2/029

01.04.2007 Úhrada služeb mobilního operátora

Obj.4500032377 18.10.2007

Komplexní program rozvoje školských a kulturních
pĜíspČvkových organizací

Analýza implementace SW systému pro Ĝízení projektĤ
EU

Obj.4500032695 07.11.2007 Instalace IS Palachova ul.
Obj.4500033204 04.12.2007 Realizace SW pro sledování pĜípravy projektĤ EU
LIS 10B/2006

21.04.2006 Spolupráce pĜi zpracování osobních údajĤ pro LMK

LIS 23/2006

31.08.2006 Digitální technická mapa mČsta Liberce

LIS 25/2006

29.07.2006

LIS 34/2006

30.06.2006 ZajištČní prodeje vstupenek

LIS 42/2006

08.09.2006

Poskytnutí „fail over“ Ĝešení správy IS MML pro oblast
zálohování a archivaci dat

LIS 47/2006

08.09.2006

Poskytování služeb
rozvojem MRS

LIS 48/2006

31.08.2006 Aktualizace digitální technické mapy mČsta Liberce

LIS 73/2006

30.11.2006 Poskytnutí služby „Elektronické zastupitelstvo“

LIS 74/2006

16.10.2006 ZajištČní VoIP

LIS 105/2006

20.12.2006 Digitalizace archivu
/

Poskytování a správa pracovních stanic pro požární
zbrojnici

2/7

souvisejících

s provozem

a
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vþ.dodatku

20.02.2007

LIS 48/2005

08.12.2005
Provozování informaþního systému
/
31.07.2007

vþ.dodatku

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

ýíslo
smlouvy

Datum

Osoba

PĜedmČt smlouvy

2007/1/001

24.01.2007

MO Vratislavice n.N.

Poskytování služeb informaþních
technologií

2007/1/029

17.08.2007

MO Vratislavice n.N.

Implementace aplikace GSWEB,
ROB,ENO..

2007/005
19.01.2007
(2007/2/012)

MO Vratislavice n.N.

MRS
o
vstupenek

LIS
10C/2006

21.04.2006

MO Vratislavice n.N.

Spolupráce
pĜi
zpracování
osobních údajĤ pro LMK

LIS
10D/2006

30.5.2006

ZŠ Na PerštýnČ

Spolupráce
pĜi
zpracování
osobních údajĤ pro LMK

LIS 13/2006

01.04.2006

ZŠ Vratislavice n.N.

Podpora IT

LIS 96/2006

01.01.2006

Divadlo F.X.Šaldy

Poskytování služeb v IT oblasti

LIS 21/2006

25.05.2006

Divadlo F.X.Šaldy

Provoz MRS

LIS 20/2006

25.05.2006

Divadlo F.X.Šaldy

Obchodním zastoupení, prodej
vstupenek MRS

2007/1/005

01.03.2007

Divadlo F.X.Šaldy

Pronájem otoþných reflektorĤ

LIS 52/2005
vþ.dodatku

01.01.2006/
01.08.2006/ MČstská policie
21.12.2006

Provozování
systému

2007/1/018

01.05.2007

Marketingová analýza

LIS 22/2005
vþ.dodatku

30.04.2005/
ELSET, s.r..o.
01.10.2005

Poskytování služeb v IT oblasti

LIS 67/2006

31.08.2006

Poskytování
služeb-mČsíþní

Botanická zahrada

ELSET, s.r..o.
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vþ.dodatku

WAN-fyzická vrstva
25.08.2005

Dopravní podnik mČsta Pronájem
Liberce a.s.
DPML

15.05.2006

Poskytování služeb spojených
Dopravní podnik mČsta
s využitím LMK jako nosiþe pro
Liberce a.s.
þasové pĜedplatné jízdné MHD

LIS 99/2006

31.01.2007

Nájemní smlouva - kabel optické
Dopravní podnik mČsta
trasy zavČšené na systému
Liberce a.s.
trakþního vedení el.drah

LIS
102/2006

31.01.2007

Dopravní podnik mČsta Aktivace
þipových
Liberce a.s.
pĜepravní kontroly

2007/1/034

07.09.2007

Centrum pro
energetického
litosféry

2007/1/038

03.10.2007

Komunitní
Kontakt

LIS 33/2005
LIS 02/2006

pozemku

v objektu

karet

výzkum
využití Nájem nebytových prostor
stĜedisko

Poskytování IT služeb

ýíslo
smlouvy

Datum

2005u1

03.01.2005

ZŠ 5 kvČtna 64/49

Vedení úþetnictví

2005u2

03.01.2005

Vedení úþetnictví

2005u3

03.01.2005

ZŠ Vrchlického 262/17
ZŠ Na PerštýnČ 404/44

2005u4

03.01.2005

2005u5

03.01.2005

2005u6

03.01.2005

2005u7

03.01.2005

2005u8

03.01.2005

2005u9

03.01.2005

2005u10

Osoba

ZŠ Dobiášova 851/5
ZŠ Na výbČžku 118
MŠ „Nad pĜehradou“, Klášterní
149/16
MŠ "Korálek", Aloisina výšina
645/55
MŠ „Jizerka“, Husova 184/72

PĜedmČt smlouvy

Vedení úþetnictví
Vedení úþetnictví
Vedení úþetnictví
Vedení úþetnictví
Vedení úþetnictví
Vedení úþetnictví
Vedení úþetnictví

03.01.2005

ZŠ Mníšek, Mníšek 198
ZŠ Chrastava, Vítkov 69

2005u11

03.01.2005

ZŠ a MŠ Nová Ves 180

Vedení úþetnictví

2005u12

03.01.2005

MŠ DČtská 461

Vedení úþetnictví

2005u13

03.01.2005

ZŠ BarvíĜská 38/6

Vedení úþetnictví

2005u14

03.01.2005

ZŠ Sokolovská 328

Vedení úþetnictví
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2005v32
Y
2005v33
Y


03.01.2005
 ZŠ
Bílý Kostel nad Nisou
=â%tOê.RVWHOQDG1LVRX
03.01.2005
 MŠ
Ostašovská
0â2VWDãRYVNi

Vedení
úþetnictví
9HGHQt~þHWQLFWYt
Vedení
úþetnictví
9HGHQt~þHWQLFWYt

3. Ve
žádným újmám
uzavĜených smluv
9
9H sledovaném
VOHGRYDQpP období
REGREt nedošlo
QHGRãOR kNåiGQêP
~MPiP z]X]DYĜHQêFK
VPOXY mezi
PH]L
propojenými
osobami.
S
SURSRMHQêPLRVREDPL
4. Spoleþnost
nebyla
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6
6SROHþQRVW
QHE\ODpodrobena
SRGUREHQDžádným
åiGQêPSUiYQtP
~NRQĤPve
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ostatních
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R
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5. Spoleþnost
nebyla podrobena žádným opatĜením pĜijatým ovládající osobou v zájmu
6
6SROHþQRVWQHE\ODSRGUREHQDåiGQêPRSDWĜHQtPSĜLMDWêPRYOiGDMtFtRVRERXY]iMPX
ovládající
ani
ostatních ovládaných osob.
R
RYOiGDMtFtDQLRVWDWQtFKRYOiGDQêFKRVRE
6. Spoleþnost
neposkytla ve sledovaném období žádná mimoĜádná plnČní ve prospČch
6
6SROHþQRVWQHSRVN\WODYHVOHGRYDQpPREGREtåiGQiPLPRĜiGQiSOQČQtYHSURVSČFK
ovládající
ani ostatních ovládaných osob,
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RYOiGDMtFtDQLRVWDWQtFKRYOiGDQêFKRVRE
V9/LEHUFLGQH~QRUD
Liberci
dne 8. února 2008
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Příloha k účetní závěrce
společnosti Liberecká IS, a.s.
k 31. 12. 2007
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 2007 a končící dnem
31. prosince 2007.

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
Výkaz cash flow
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k 31. 12. 2007

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

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:
Členové představenstva:

Ing. Ondřej Červinka
Hynek Tampier
Ing. Petr Olyšar
Michal Wildner
Mgr. Alois Čvančara

Dozorčí rada:
Předseda dozorčí rady:
Členové dozorčí rady:

Ing. Lidie Vajnerová
Michael Dufek
Marek Štross

Členové statutárních a dozorčích orgánů po datu účetní závěrky:
V období po datu účetní závěrky nedošlo k žádným změnám na pozicích statutárních zástupců.
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Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:
V účetním období došlo ke změnám v organizační struktuře společnosti – viz příloha. Společnost
nemá žádné stále pobočky, 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
ELSET, s.r.o.

Sídlo

Výše podílu na
základním
kapitálu
100%

Jablonecká 41
460 01 Liberec

Výše základního
kapitálu
společnosti
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:
¾
¾
¾
¾

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
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

Běžné období

Minulé období

32,66

30,13

v tis.Kč
11 793
384
144
4 117
294
16 732

Mzdové náklady
Odměny členům statutárních orgánů společnosti
Odměny členům dozorčích orgánů společnosti
Náklady na sociální zabezpečení (SZ, ZP)
Sociální náklady
Osobní náklady celkem
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v tis.Kč
10 466
472
144
3 626
253
14 961
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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.

Používané účetní metody, obecné účetní zásady
oceňování

a způsoby

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 vytvořené v roce 2006 zákonné opravné položky
k pohledávkám ve výši 20% za společností Júlie Josieková 360 Panorama, IČO: 86821661 Celková
hodnota rozpuštěných opravných položek činila 6.366,76 Kč. Důvodem bylo zahájení splácení
pohledávky.
Ve sledovaném účetním období vytvořila účetní jednotka opravné položky k dlouhodobému
nehmotnému majetku ve výši zůstatkové ceny ke dni 31.12.2007 tj. v celkové výši 1.038 684,-Kč.
Opravná položka je daňově neúčinným nákladem. Jedná se o majetek, který je již morálně opotřeben
a 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

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
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Majetek pořízený od 1.1. 2007:
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.

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

Oberbank AG

kontokorent

31.08.2008

Oberbank AG

investiční

31.12.2010

Oberbank AG

investiční

31.12.2010

Oberbank AG

investiční

31.07.2011

Rámec
(jistina) / stav
k 31.12.

rámec
stav
jistina
stav
jistina
stav
jistina
stav

Běžné
období

Minulé
období

Kč

Kč

12 000 000 10 000 000
10 275 840 6 227 138
1 795 000 1 795 000
1 170 423 1 601 326
1 422 000
1 085 530
1 191 413
1 075 382
-

1.3. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky
Společnost má ve svém účetnictví proúčtovanou odloženou daňovou pohledávku ve výši 469.126,Kč.
Propočet vychází z titulu rozdílné účetní a daňové zůstatkové hodnoty dlouhodobého majetku,
kumulované daňové ztráty za období 2005 a 2006 a použité sazby daně 19% (platné v roce 2010).
Společnost předpokládá využití této ztráty v rámci odečtu od základu daně v následujících obdobích.

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.
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2. Významné události po datu účetní závěrky
Žádné významné události po datu účetní závěrky nenastaly.

3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku
3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku
tis.Kč
Skupina majetku

Pořizovací cena
běžné období

Pozemky
Stavby
Samostatné movité
věci a soubory m.věcí
Jiný DHM
Nedokončený DHM

Oprávky

minulé
období

běžné období

Zůstatková cena

minulé
období

běžné období

minulé
období

0
2 092
16 144

0
2 092
13 136

0
157
7 635

0
52
4 238

0
1 935
8 509

0
2 040
8 898

16 554
1 436

13 951
1 382

7 873
0

3 923
0

8 681
1 436

10 028
1 382

3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek
tis.Kč
Skupina majetku

Pořizovací cena
běžné období

Software
Ocenitelná práva
Výsledky vědecké čin.
Jiný DNM
Nedokončený DNM

66 436
0
0
0
1 010

Oprávky

minulé
období

běžné období

62 676
0
0
0
1 553

18 734
0
0
0
0

Zůstatková cena

minulé
období

10 190
0
0
0
0

běžné období

47 702
0
0
0
1 010

minulé
období

52 486
0
0
0
1 553

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 drobného majetku.
Hodnota tohoto majetku v podrozvaze (z pohledu výše pořizovací ceny) k rozvahovému dni činí
1.342.054,55 Kč.

Společnost v roce 2007 nepořídila žádný majetek formou investičních dotací.
Společnost eviduje na podrozvahových účtech majetek, který pořídila v předcházejících letech
formou investičních dotací:
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Minulá období
Název majetku
Kartové centrum
SW Fare On karetní systém
TOAD for Oracle Proffesional
KDB odstranění duplicit ESP,synchro ENO-REN
Elektronická podatelna
Smlouvy a poplatky-funkcionalita, rozvoj aplikace
Modul BPEJ
HTML Enterprise
Raster server Enterprise
Gestor V6-moduly a funkcionality
Aplikace tvorba atlasů
Celkem SW

Název majetku
Tiskárna Datacard SP75 SP75 (2ks) s lamin.jednotkami
Čtečka bezkontaktních karet MIFRAE (4ks)
TravelMate 8104 WLMi 15,4“
MT LCD FSC 17“
MT LCD UK713 17“ (4ks)
Triline Profi Ce10L (4ks)
HP LaserJet 3390
24-Port PoE Device 48V AC
24 10/100 (24PoE)
HP Bl20pG3 X3 vč.příslušenství
Server HP Proliant BL20pG3 s příslušenství
Server HP Proliant BL20pG3 s Rack sestava
Server DB úložiště
Server HP Proliant ML570R02 X3.0
Plotr-HP DesignJet
Tiskárny čárového kódu – 7ks
Celkem HW

pořizovací cena (Kč)
10 630 000,882 600,185 138,589 000,225 000,504 000,79 200,250 000,210 000,335 115,118 800,14 008 853,-

pořizovací cena (Kč)
299 000,40 000,41 865,8 815,20 544,40 944,15 216,28 130,60 683,137 175,530 000,442 370,1 133 600,1 300 000,113 018,283 500,4 494 860,-

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 minulém období pořízen za zůstatkovou cenu 122,-Kč při
ukončení leasingu, jeho tržní cena se předpokládá cca 50 000,-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 31.12.2007 byl podíl
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přeceněn metodou ekvivalence na hodnotu 1.645.438,-Kč a rozdíl promítnut v rozvaze – podíly
v ovládaných a řízených osobách a oceňovací rozdíly z přecenění majetku.
Název společnosti

ELSET, s.r.o.

Sídlo

Jablonecká 41, 460 01 Liberec

Podíl v %

100

Počet akcií/
nominální
hodnota
-/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.
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.

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 2006 a návrh na rozdělení
hospodářského výsledku - ztráty ve výši 14.398.446,58 Kč takto:
- společnost nebude provádět příděl do rezervního fondu za rok 2006 z titulu dosažené ztráty
- společnost zúčtuje ztrátu na nerozdělenou ztrátu minulých let ve výši 14.398.446,58 Kč
Účetní ztrátu běžného období roku 2007 ve výši -10.438.768,83 Kč bude schvalovat valná hromada
akciové společnosti v polovině roku 2008.
Společnost nebude provádět příděl do rezervního fondu za rok 2007 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
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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.
Akcie:
Základní kapitál společnosti je rozdělen na 765 ks akcií na jméno v zaknihované podobě
jmenovité hodnotě 100 000,-Kč. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné.

ve

5. Pohledávky a závazky
5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti
Počet dnů

Do 30
30 - 60
60 – 90
90 – 180
180 a více

Běžné období
Z obchodního
Ostatní
styku
280 913
62 059
4 018
0
0

0
0
0
0
0

Minulé období
Z obchodního
Ostatní
styku
120 216
4 760
4 760
4 760
19 870

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Minulé období
Z obchodního
Ostatní
styku
643 086
0
57 834
0
0

0
0
0
0
0

5.2. Závazky po lhůtě splatnosti
Počet dnů

do 30
30 - 60
60 - 90
90 - 180
180 a více

Běžné období
Z obchodního
Ostatní
styku
3 479
0
0
0
0

5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině

Dlužník
ELSET, s.r.o.
ELSET, s.r.o.
ELSET, s.r.o.
ELSET, s.r.o.
ELSET, s.r.o.
ELSET, s.r.o.
ELSET, s.r.o.
ELSET, s.r.o.
ELSET, s.r.o.
ELSET, s.r.o.
ELSET, s.r.o.
ELSET, s.r.o.

Pohledávky k podnikům ve skupině
Běžné období
Minulé období
Částka
Splatnost
Dlužník
Částka
8 500
16.12.2007 ELSET, s.r.o.
112 500
364
17.12.2007 ELSET, s.r.o.
2 686
29 750
17.12.2007 ELSET, s.r.o.
48 240
6 694
17.12.2007
25 529
18.12.2007
26 775
23.12.2007
2 439
24.12.2007
4 640
18.01.2008
298
25.01.2008
6 694
28.01.2008
29 750
28.01.2008
251
28.01.2008
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Závazky k podnikům ve skupině
Věřitel
ELSET,s.r.o.
ELSET,s.r.o.
ELSET,s.r.o.

Běžné období
Částka
14 280
17 850
4 165

Splatnost
14.01.2008
13.02.2008
22.02.2008

Minulé období
Částka
75 251

Věřitel
ELSET, s.r.o.

Splatnost
28.02.2007

5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu sociálního a zdravotního pojištění a daní
Společnost ke dni 31.12.2007 eviduje závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti za měsíc 12/2007 ve výši 278 946,- Kč ve lhůtě splatnosti.
Společnost ke dni 31.12.2007 eviduje závazky veřejného zdravotního pojištění za měsíc za měsíc
12/2007 ve výši 117 527,-Kč ve lhůtě splatnosti.
Společnost ke dni 31.12.2007 eviduje závazky daní z titulu:
zálohy daně z příjmu fyzických osob za měsíc 12/2007 ve výši 127 451,- Kč ve lhůtě
splatnosti,
daně z přidané hodnoty závazek za měsíc 12/2007 ve výši 239.230,- Kč ve lhůtě
splatnosti.
Společnost ke dni 31.12.2007 eviduje pohledávku daně z titulu:
vyúčtování silniční daně ve výši 2 005,-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,
číslo smlouvy 86/06/200,
číslo smlouvy1/07/200,
4/07/200
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.

7. Výnosy z běžné činnosti

Tržby za prodej zboží
Tržby z prodeje vl. výr.

Tržby z prodeje služeb

Běžné období
Celkem
Tuzemsko Zahraničí
913
913
0
0
0
0
47 954
47 954
0
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Minulé období
Celkem
Tuzemsko Zahraničí
975
975
0
0
0
0
43 350
43 350
0

