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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 
 
 
 
 
 Vážení akcionáři, obchodní partneři, kolegové, občané, čtenáři, 
 
uplynulý rok byl pro společnost Technické služby města Liberce a. s. vším jiným než rokem klidného 
vývoje a postupného rozvoje. Ještě na počátku roku probíhaly přípravy k prodeji společnosti,              
ve společnosti se vystřídali celkem čtyři ředitelé a čtyři předsedové představenstva. Celková nestabilita 
společnosti a nejistota ohledně budoucnosti se pak spolu s mírnou zimou podepsaly nejen                   
na hospodářském výsledku společnosti, ale i na celkové atmosféře, která ve společnosti panovala. 
Před novým ředitelem Ing. Františkem Mohacsi, a novým představenstvem odrážejícím změnu           
ve vedení města po komunálních volbách, proto na konci roku stál úkol situaci ve společnosti 
stabilizovat a zlepšit nejen její hospodaření, ale i vztahy ve společnosti. K tomu jistě napomůže i fakt, 
že nově zvolené zastupitelstvo hned v lednu 2015 proces privatizace TSML a. s. po třech letech 
definitivně ukončilo a rozhodlo rozvíjet společnost dále ve vlastnictví města. Věřím, že se tímto 
krokem vytvořil prostor pro další rozvoj společnosti dávající větší jistotu jak městu Liberec, tak 
zaměstnancům společnosti a také obchodním partnerům. 
 

Dovolte mi na tomto místě poděkovat všem zaměstnancům TSML a. s. za jejich práci 
v nelehkém roce 2014, protože bez jejich nasazení by se v loňském roce řada věcí nepodařila. 
 
 
 
 
 
 
        
 

 
PhDr. Jaromír Baxa, PhD. 

         předseda představenstva 
 

 
 
 
 
 
 

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA
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Základní údaje o společnosti 

 
 
 

Obchodní jméno:  Technické služby města Liberce a. s. 
 

Sídlo společnosti:     Erbenova 376/2, Liberec VIII – Dolní Hanychov, 460 08 
 

IČO:     25007017 
 

Právní forma:     akciová společnost 
 

Rok a způsob vzniku:  
 

společnost byla založena 17. 6. 1996 usnesením Zastupitelstva města Liberec č.38/96.  
Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
dne 1. ledna 1997. Jediným zakladatelem společnosti je město Liberec, které je také 100 % 
akcionářem společnosti.   

 
Struktura základního kapitálu: 

 
základní kapitál byl v plné výši vytvořen nepeněžitým vkladem města Liberec. Hodnota 

základního kapitálu činí 126 835 500,- Kč a byla splacena v plné výši při založení společnosti. 
 

Akcie: 
 

základní kapitál společnosti je rozdělen na 165 akcií – kmenové akcie na jméno v nominální 
hodnotě 768 700,-- Kč za jeden kus - akcie v zaknihované podobě. Akcie nejsou veřejně 
obchodovatelné. 

 
Organizační složky podniku: 

 
společnost nemá žádné organizační složky podniku v zahraničí.  

 
Aktivity v oblasti vývoje a výzkumu: 

 
společnost nemá žádné aktivity v oblasti vývoje a výzkumu.  

 
Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztazích: 

 
společnost Technické služby města Liberce a.s. si uvědomuje, že svojí činností ovlivňuje 

životní prostředí. Rozvoj společnosti je založen na harmonickém sladění ekonomického růstu               
a ochrany životního prostředí. Všichni zaměstnanci společnosti jsou si vědomi odpovědnosti vůči 
svému jednání a jeho vlivu na okolí. 

Cesta k uplatňování této odpovědnosti je v rámci zavedeného systému environmentálního 
managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 stanovena Politikou ochrany životního prostředí, kterou 
je deklarována snaha společnosti o trvale šetrné chování k životnímu prostředí a k vytváření podmínek 
pro jeho neustálé zlepšování. 

Společnost má zpracovaný registr environmentálních aspektů, který je průběžně aktualizován 
a vyhodnocován. Konkrétní environmentální cíle jsou definovány v rámci přezkoumání vedením          
a jsou zaměřeny zejména na trvalé záměry politiky ochrany životního prostředí. 
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Prováděním interních auditů je uskutečňována kontrolní činnost a zjišťováno dodržování 

vymezených zásad při všech činnostech společnosti. 
Formou výcviku a vzdělávání společnost neustále zvyšuje a prohlubuje povědomí mezi svými 

zaměstnanci v oblasti životního prostředí. Výcvik a vzdělávání zaměstnanců jsou chápány jako jedna 
z cest vedoucích k minimalizaci rizik spojených s ohrožením životního prostředí, zvyšuje odbornost 
zaměstnanců a snižuje riziko mimořádných událostí. 

Společnost má vypracovaný postup a provádí pravidelné monitorování a měření vybraných 
ukazatelů životního prostředí. Mezi hlavní sledované údaje patří spotřeba energií, vody, pohonných 
hmot a nakládání s odpady. Monitorované a měřené ukazatele jsou vyhodnocovány. 

Společnost snižuje rizikovost jednotlivých činností kvalitní přípravou, pravidelným, 
opakovaným proškolováním zaměstnanců na všech stupních řízení, vyhledáváním potencionálních 
rizik a jejich minimalizací používáním adekvátních osobních ochranných pracovních prostředků, 
efektivním nakládáním s odpady a snižováním podílu nebezpečných odpadů, pravidelnými kontrolami 
dodržování stanovených postupů a zásad. 

Investiční záměry posuzuje společnost před konečným rozhodnutím o jejich realizaci 
z hlediska jejich vlivu na životní prostředí a snaží se o to, aby dopad na životní prostředí byl co 
nejmenší. 

Pro další snižování zátěže životního prostředí je ve stanovených intervalech a termínech 
zajišťována kontrola vozidel a mechanismů s cílem minimalizovat škodlivé emise do ovzduší, 
omezovat hluk na přijatelnou míru, zamezovat úkapům provozních kapalin, zejména ropných látek. 
 

Pracovně právní vztahy ve společnosti fungují v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce v platném znění. 

Ve společnosti došlo během roku 2014 k následujícím změnám v organizační struktuře:     
k 30. 6. 2014 byla zrušena pracovní pozice technického manažera a 1 zaměstnanec byl propuštěn                     
pro nadbytečnost. K 1. 9. 2014 došlo ke zrušení pracovní pozice manažera pro finance a controlling          
a vzniku nové pozice manažera pro ekonomiku a IS.  

V závěru roku 2014 činil celkový počet zaměstnanců TSML a.s. 148, což je o 17 zaměstnanců 
méně než v roce 2013. Z tohoto počtu je zaměstnáno ve společnosti 122 mužů a 26 žen.  

V oblasti vzdělávání zaměstnanců se společnost zaměřila především na prohlubování 
profesních znalostí a dovedností zaměstnanců všech kategorií (dělnických, technickohospodářských    
i manažerských). Cílem je udržet požadované kvalifikace nutné pro výkon potřebných profesí.  

Řízení zaměstnanců je uplatňováno prostřednictvím stanovených cílů. Pravidelnou součástí 
práce s lidmi jsou hodnotící rozhovory. Rozhovory se svými nadřízenými absolvují všichni 
zaměstnanci společnosti. 

Společnost plní zákonnou povinnost zaměstnávaní stanoveného podílu osob se zdravotním 
postižením a to vlastním zaměstnáváním těchto osob. Navíc odebírá výrobky a služby od firem, které 
zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním znevýhodněním. 

V roce 2014 nebyla společnosti udělena žádná pokuta za nedodržení zákonných povinností 
vyplývajících z pracovně právní legislativy. 
 
Předpokládaný vývoj činnosti společnosti: 

 
Do roku 2014 společnost vstoupila s cílem realizovat tržby převážně vlastními kapacitami, a to 

jak pro město Liberec, tak pro ostatní zákazníky. Část tržeb byla zajišťována v oblasti externích 
zakázek, ať již prostřednictvím přímých dodávek pro Ředitelství silnic a dálnic na komunikacích          
I. třídy, tak pro obce v rámci Libereckého kraje nebo pro velké stavební firmy typu Eurovia. 

Je nutné však zmínit i schválený záměr, jediného akcionáře společnosti – statutární město 
Liberec, týkající se prodeje akcií společnosti, který trval po celý rok 2014. Záměr privatizace 
společnosti byl zrušen usnesením č. 12/2015  Zastupitelstva města Liberec dne 29. 1.2015.  

Společnost do roku 2015 vstupuje s cílem udržení a upevnění svých pozic jednak v oblasti 
poskytování služeb pro statutární město Liberec, pro obce v rámci Libereckého kraje, tak i spolupráce 
s velkými stavebními firmami, kde společnost v rámci svých poskytovaných služeb patří ke stabilním 
dodavatelům.  
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1. Obecné údaje 
 

1.1.  Popis účetní jednotky (§ 39 odst. 1 Vyhlášky) 
 
Název účetní jednotky: Technické služby města Liberce a. s. 
    Erbenova 376/2, Liberec 8, 460 08 
 
Identifikační číslo:  25007017 
 
Právní forma:   akciová společnost 
 
Datum vzniku:   1. ledna 1997 
 
Společnost je zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 877. 
 
 
Živnostenská oprávnění: 
 
Živnostenské oprávnění č. 1 
Předmět podnikání: Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 
 
Živnostenské oprávnění č. 2 
Předmět podnikání:  Zámečnictví, nástrojářství 
 
Živnostenské oprávnění č. 3 
Předmět podnikání:  Opravy silničních vozidel 
 
Živnostenské oprávnění č. 4 
Předmět podnikání:  Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
 
Živnostenské oprávnění č. 5 
Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 
 
Živnostenské oprávnění č. 6 
Předmět podnikání:  Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové 

evidence 
 
Živnostenské oprávnění č. 7 
Předmět podnikání:  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách l až 3 

živnostenského zákona 
 
Obory činnosti: - Poskytování   služeb  pro  zemědělství,   zahradnictví, 

rybníkářství, lesnictví a myslivost 
- Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně 

rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů 
a půdy proti škodlivým organismům přípravky                
na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky 

- Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení      
a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů                  
a elektronických zařízení pracujících na malém napětí 

- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 
- Velkoobchod a maloobchod 
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- Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem                
a technické činnosti v dopravě 

- Ubytovací služby 
- Projektování elektrických zařízení 
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 
- Poskytování technických služeb 
- Výroba, obchod a služby jinde nezařazené 

 
Živnostenské oprávnění č. 8 
Předmět podnikání: Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly 

nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti 
přesahující 3,5 tuny, jsou-li určena k přepravě zvířat nebo 
věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 
tuny, jsou-li určena k přepravě zvířat nebo věcí 

 
Živnostenské oprávnění č. 9 
Předmět podnikání: Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce  a deratizace – 

v potravinářských nebo zemědělských provozech 
 
 
Akcionář: 100 % vlastník akcií: Statutární město Liberec se sídlem 
 nám. Dr. E. Beneše 1/1 
 Liberec 1 – Staré Město 
 
 
Základní kapitál:  126 835 500,-- Kč 
 
 
Statutární orgán společnosti: 
předseda představenstva: PhDr. Jaromír Baxa, PhD. 
    Den vzniku funkce: 10. prosince 2014 
    Den vzniku členství:  9. prosince 2014    
 
členové představenstva: RNDr. Michal Hron 
    Ing. Milan Porš 

JUDr. Eva Karhanová Horynová 
    Jiří Dušátko 
    Den vzniku členství:  9. prosince 2014 
 
předseda dozorčí rady: Ing. Jaroslav Morávek 
 
členové dozorčí rady:  Mgr. Květoslava Morávková 
    Ladislav Šimerda 
   
 
Změny a dodatky provedené mezi datem rozvahového dne a datem zpracování účetní závěrky 
v obchodním rejstříku:  
 
dne 15. 1. 2015 došlo k zápisu do OR výše uvedeného představenstva společnosti.  
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Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období: 
 
v účetním období nedošlo k zásadním změnám v organizační struktuře společnosti. 
 
Proces řízení společnosti probíhá v pěti úrovních: 
   -     představenstvo společnosti a dozorčí rada společnosti, 

- výkonný ředitel, 
- manažeři středisek, 
- odborní manažeři, 
- vedoucí oddělení. 
  

Organizační struktura je přílohou č. 1 k účetní závěrce. 
 
 
Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: 
 
ve sledovaném období došlo ke změnám – viz výpis z OR. 
  
 

1.2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných 
společnostech  

 
Společnost nemá majetkovou ani smluvní spoluúčast v jiných společnostech. 
 
 
Smluvní dohody mezi společníky (akcionáři) zakládající rozhodovací právo: 
 
ovládací smlouvy:  
ovládací smlouvy nejsou vypracovány. 
 
smlouvy o převodech zisku:  
smlouvy o převodech zisku nejsou vypracovány. 
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1.3.  Zaměstnanci společnosti, osobní náklady (§ 39 odst. 3 Vyhlášky)  
 

 Zaměstnanci celkem 
 Sledované účetní 

období 
Předchozí účetní 
období 

Průměrný počet zaměstnanců 147 153
 z toho: vyšší řídící pracovníci 13 12
Mzdové náklady 38 574 41 516
 z toho: vyšší řídící pracovníci                        5 542 7 117
Odměny členům orgánů obchodní   
korporace 1 238 780
z toho: odměny členům dozorčích orgánů 
společnosti 180 180
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 13 367 14 234
z toho: vyšší řídící pracovníci 1 884 2 420
Sociální náklady 2 073 2 168
Osobní náklady celkem 55 252 58 698

 
 
1.4.  Poskytnutá peněžitá či jiná plnění  

 
Peněžitá a naturální plnění stávajícím ani bývalým členům orgánů v minulém a běžném období nebyla 
poskytnuta. 
 
 
2. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování  
 
Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 
Sb. o účetnictví v platném znění, Vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě 
podvojného účetnictví, v platném znění. 
 
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu 
opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. 
 
 

2.1.  Způsob ocenění majetku (§ 39 odst. 5 Vyhlášky) 
 

2.1.1. Zásoby 
 

Účtování zásob:   
prováděno způsobem A evidence zásob. 
 
Výdej zásob ze skladu je účtován: 
cenami zjištěnými aritmetickým průměrem. 
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Ocenění zásob:  
 Oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno: 
 ve skutečných výrobních nákladech zahrnujících: - přímé náklady, 
        - výrobní režii. 
 
 Oceňování nakupovaných zásob je prováděno: 

ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících: - cenu pořízení, 
        - vedlejší pořizovací náklady: 
         - dopravné, 
         - clo, 
        - poštovné, 
         - pojistné.  
       

 
2.1.2.  Dlouhodobý hmotný majetek 

   
Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok 
a jehož ocenění je vyšší než 40 000,-- Kč v jednotlivém případě. 
 
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje: 
         - přímé náklady, 
         - výrobní režie, 
         - správní režie. 
 
Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 
40 000,-- Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku. 
 
Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je 
odpisována po dobu odhadované životnosti lineární metodou. 
 
Zisky či ztráty z prodeje nebo vyřazení majetku jsou určeny jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní 
zůstatkovou hodnotou majetku k datu prodeje a jsou účtovány do výkazů zisku a ztráty. 
 

 
2.1.3. Dlouhodobý nehmotný majetek 

 
Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden 
rok a jehož ocenění je vyšší než 60 000,-- Kč v jednotlivém případě. 
 
Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 
40 000,-- Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého nehmotného majetku. 
Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován lineárně na základě jeho předpokládané doby životnosti 
lineární metodou. 
Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje: 
         - přímé náklady, 
         - výrobní režie, 
         - správní režie. 
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2.1.4. Dlouhodobý finanční majetek 
 

Dlouhodobým finančním majetkem se rozumí zejména půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok. 
 

2.1.5.  Ocenění cenných papírů a podílů    
 
Ve sledovaném účetním období firma nevlastnila žádné cenné papíry.  
 
 

2.1.6.  Pohledávky a závazky  
 
Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o příslušné opravné 
položky k nedobytným a pochybným částkám.  
 
Způsob tvorby opravných položek 
 
Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny dle zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění 
základu daně z příjmů, tj. dle analýzy doby splatnosti a zároveň s přihlédnutím ke stavu soudního 
řízení. 
 
Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. 
 
 
      2.1.7.     Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu 
 
Při přepočtu cizích měn na českou měnu společnost používá aktuální denní kurz ke dni uskutečnění 
účetního případu vyhlášený ČNB. 
 
 
     2.1.8.     Finanční leasing   
 
Finančním leasingem se rozumí pořízení dlouhodobého hmotného majetku způsobem, při kterém se 
po uplynutí nebo v průběhu sjednané doby úplatného užívání majetku společností převádí vlastnictví 
majetku z vlastníka na společnost, společnost do převodu vlastnictví hradí platby za nabytí v rámci 
nákladů. 
 

 
2.1.9. Daně 

 
Daňové odpisy dlouhodobého majetku 
 
Pro účely výpočtu daňových odpisů je použita lineární metoda. 
 
Odložená daň 
 
Výpočet odložené daně se vztahuje k rozdílům mezi účetními a daňovými odpisy majetku v aktivech   
a z titulu daňové ztráty.  
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2.2.  Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny  
 
 Společnost ve sledovaném účetním období nepoužila reprodukční pořizovací ceny. 

 
 

2.3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování  
 
 Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám. 
 
 

2.4.  Odpisování  
 
Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka 
v interních směrnicích, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku 
odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání, účetní a daňové odpisy se nerovnají. 
 
Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku 
 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 000,-- Kč je veden jako zásoba a je účtován do nákladů 
společnosti při vyskladnění na účet 501390 - Spotřeba DHM od 1.000,-- Kč do 40.000,-- Kč. 
 
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 60.000,-- Kč je účtován do nákladů společnosti na účet 
518250 - Ostatní služby – náklady na software. 
 
 

2.5.  Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou 
hodnotou  

 
 Ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou. 
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3. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty 
 

3.1. Dlouhodobý majetek  
 

3.1.1. Dlouhodobý hmotný majetek 
 
Přehled o pořizovacích cenách, přírůstcích, úbytcích, oprávkách a zůstatkových cenách  

 
Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena

Skupina majetku minulé 
období k
31.12.2013

přírůstky úbytky běžné 
období k
31.12.2014

minulé 
období k
31.12.2013

přírůstky
úbytky t.j.
oprávky 
ke dni
vyřazení

běžné 
období k
31.12.2014

minulé 
období k
31.12.2013

běžné 
období k
31.12.2014

Pozemky 25 380 166 48 25 498 0 0 0 0 25 380 25 498
Budovy a stavby 100 849 0 25 100 824 43 314 2 659 25 45 948 57 535 54 876
Budovy 79 889 0 25 79 864 31 719 2 221 25 33 915 48 171 45 949
Stavby 20 960 0 0 20 960 11 596 437 0 12 033 9 365 8 927
Samostatné movité věci
a soubory m.věcí 156 934 3 274 4 712 155 496 108 776 15 496 4 712 119 560 48 158 35 936
Energetické hnací stroje 5 607 0 341 5 266 4 320 362 341 4 341 1 287 925
Prac.stroje a zařízení 47 575 1 802 2 160 47 217 30 756 5 679 2 160 34 275 16 818 12 941
Dopravní prostředky 93 816 1 472 2 101 93 187 63 881 9 409 2 101 71 189 29 935 21 998
Přístroje 8 244 0 40 8 204 8 134 38 40 8 132 110 72
Inventář 293 0 0 293 285 8 0 293 8 0
Jiný DHM 1 400 0 70 1 330 1 400 0 70 1 330 0 0
Nedokončený DHM 213 3 583 3 416 380 0 0 0 0 213 380
Poskytnuté zálohy 0 6 548 0 6 548 0 0 0 0 0 6 548
CELKEM 283 376 13 571 8 201 288 746 152 090 18 155 4 737 165 508 131 286 123 238  

 
 

3.1.2. Dlouhodobý nehmotný majetek 
 
Přehled o pořizovacích cenách, přírůstcích, úbytcích, oprávkách a zůstatkových cenách  
 

Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena

Skupina majetku minulé 
období k
31.12.2013

přírůstky úbytky běžné 
období k
31.12.2014

minulé 
období k
31.12.2013

přírůstky

úbytky 
t.j. 
oprávky 
ke dni
vyřazení

běžné 
období k
31.12.2014

minulé 
období k
31.12.2013

běžné 
období k
31.12.2014

Zřizovací výdaje 630 0 0 630 630 0 0 630 0 0
Software 7 808 0 0 7 808 6 516 263 0 6 779 1 292 1 029
Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výsledky věd.činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiný DNM 120 0 0 120 120 0 0 120 0 0
Nedokončený DNM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CELKEM 8 558 0 0 8 558 7 266 263 0 7 529 1 292 1 029  

 
 
 
 
 
 
 



16

Příloha k účetní závěrce 
společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LIBERCE a. s. 

k 31. 12. 2014 
 

 

16 
 

3.1.3. Souhrnná výše majetku neuvedeného v rozvaze 
 
Hodnota majetku neuvedeného v rozvaze k 31. 12. 2013 činila v souhrnné výši 5 845 tis. Kč, k 31. 12. 
2014 částku 5 694 tis. Kč.  
 
 

3.1.4.  Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem   
 
V běžném účetním období společnost nemá majetek zatížený zástavním právem. 
 
V minulém účetním období společnost neměla majetek zatížený zástavním právem. 
 
 

3.1.5.  Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního  
pronájmu   

 
(Jedná se o finanční pronájem s následnou koupí najaté věci podle jednotlivých smluv.) 
 
V běžném účetním období společnost nemá majetek pořízený formou finančního pronájmu. 
 
V minulém účetním období společnost neměla majetek pořízený formou finančního pronájmu. 
 
 

3.1.6.  Opravné položky k majetku a pohledávkám 
 

běžné 
období 

minulé 
období 

běžné 
období 

minulé 
období 

běžné 
období 

minulé 
období 

běžné 
období 

minulé 
období 

dlouhodobému majetku 0 0 0 0 0 0 0 0
zásobám 20 20 0 0 0 0 20 20
finančnímu majetku 0 0 0 0 0 0 0 0
pohledávkám - zákonné 1299 595 1037 758 343 54 1993 1299
pohledávkám - ostatní 735 106 45 651 673 22 107 735

Zůstatek k 31.12.
Opravné položky k

Zůstatek k 1.1. Tvorba Zúčtování

 
 

 
3.2. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace 

společnosti 
 

3.2.1.  Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období 
 
 Doměrky daně z příjmu nebyly v účetním období doměřeny. 

 
 
3.2.2.  Odložený daňový závazek a pohledávka 

 
Společnost má ve svém účetnictví proúčtovaný daňový závazek ve výši 2 089 tis. Kč. 
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3.2.3.  Dlouhodobé bankovní úvěry  
 
Minulé 
období 

Účel úvěru 
Výše 
hodnoty 
úvěru 

Vyčerpaná 
částka 

Poslední 
plánovaná 
splátka jistiny 

Zůstatek jistiny 
úvěru k 
31.12.2013 

Úroková 
sazba 

Investiční 
úvěr 19 600 19 600 31. 10. 2016 11 862 

1M PRIBOR 
+1,5 % p. a. 

Běžné 
období 

Účel úvěru 
Výše 
hodnoty 
úvěru 

Vyčerpaná 
částka 

Poslední 
plánovaná 
splátka jistiny 

Zůstatek jistiny 
úvěru k            
31.12.2014 

Úroková 
sazba 

Investiční 
úvěr 19 600 19 600 31. 10. 2016 7 676 

1M PRIBOR 
+1,5 % p. a. 

 
 

3.2.4.  Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely 
 

Důvod dotace Poskytovatel Běžné obd. Minulé obd.
 
Investiční dotace na zametací stroj 

 
Ministerstvo životního 

prostředí ČR 

 
 4 945 

 
300 

 
Dne 4. 12. 2014 byla Ministerstvem životního prostředí ČR schválena ve prospěch společnosti 
investiční dotace na zametací stroj v celkové výši 5 464 tis. Kč, z toho: 10. 12. 2014 byly společnosti 
poskytnuty peněžní prostředky ve výši 4 945 tis. Kč, zbývající částka, tj. 519 tis. Kč, bude společnosti 
poskytnuta v roce 2015. Nákup zametacího stroje byl uskutečněn v březnu 2015. 

 
 

3.3. Vlastní kapitál  
 

3.3.1.  Použití zisků, resp. úhrady ztrát   
 
Způsob rozdělení ztráty předcházejícího období: 

 
valná hromada společnosti schválila řádnou účetní závěrku za rok 2013 a návrh na rozdělení 
hospodářského výsledku, ztráta ve výši  -19 715 689,95  Kč, takto: 
 
-      na vypořádání ztráty použít nerozdělený zisk z minulých let ve výši 16 223 785,12 Kč, 
-      ponechat jako neuhrazenou ztrátu z minulých let částku -3 491 904,83 Kč. 
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Dosažený výsledek hospodaření společnosti TSML a.s., za účetní období 1. 1. 2014 až 31. 12. 2014, 
činí: 

- 3 356 609,42 Kč. 
 

Konečné rozdělení hospodářského výsledku bude schvalovat valná hromada akciové společnosti 
v polovině roku 2015. 
 
 

3.3.2.  Základní kapitál   
 
Základní kapitál byl v plné výši vytvořen nepeněžitým vkladem města Liberec. Hodnota základního 
kapitálu činí 126 835 500,- Kč a byla splacena v plné výši při založení společnosti. 
 
Akcie 
Základní kapitál společnosti je rozdělen na 165 akcií – kmenové akcie na jméno v nominální hodnotě 
768 700,-- Kč za jeden kus - akcie v zaknihované podobě. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. 

 
3.3.3.  Přehled o změnách vlastního kapitálu 
 

Označení 
řádku

Popis Počáteční 
zůstatek

Zvýšení Snížení Konečný 
zůstatek

A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 126 836 0 0 126 836
B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku 0 0 0 0
C. Součet A +/- B 126 836 XX XX XX
D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0 0
* Součet A +/- B +/- D XX XX XX 126 836
E. Emisní ážio 0 0 0 0
F. Rezervní fondy 44 256 0 0 44 256
G. Ostatní fondy ze zisku 1 123 0 857 266
H. Kapitálové fondy 0 0 0 0
I. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku 0 0 0 0
J. Zisk minulých účetních období 16 224 0 16 224 0
K. Ztráta minulých účetních období -19 716 -3 492 -19 716 -3 492
L. Zisk/ztráta za běžné účetní období XX -3 356 XX -3 356
* Celkem 168 723 -6 848 -2 635 164 510  

 
 

3.4.  Pohledávky a závazky  
 

3.4.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti   
 

Počet dnů          Běžné období                    Minulé období 
 Z obchodního styku Z obchodního styku 

    15 – 30                 180 100 
 31 – 60                 331   15 
 61 – 90                   22   45 
91 – 180                   17      49 

181 a více               2 172                2 145 
 
Společnost eviduje k rozvahovému dni pohledávky, které mají splatnost delší než 5 let ve výši 201 tis. 
Kč – pohledávky jsou vymáhané soudně. 
 
Účetní jednotka neměla k 31. 12. 2014 pohledávky v cizí měně. 
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3.4.2.  Závazky po lhůtě splatnosti   
 

Společnost neeviduje k rozvahovému dni žádné závazky po lhůtě splatnosti. 
 
Účetní jednotka neměla k 31. 12. 2014 závazky v cizí měně. 
 
 

3.4.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině 
 

Pohledávky k podnikům ve skupině
Běžné období Minulé období

Dlužník Částka Splatnost Dlužník Částka Splatnost
X X X SML 1 057 únor 2014

SML 1 878 březen 2014
SML 1 033 duben 2014

Závazky k podnikům ve skupině
Běžné období Minulé období

Věřitel Částka Splatnost Věřitel Částka Splatnost
SML 19 leden 2015 SML 32 leden 2014

SML 5 728 únor 2014  
 
 
3.4.4.  Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního                  

a zajišťovacího práva   
 
Společnost nemá takové závazky a pohledávky.  
 
 

3.4.5. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením 
 

Společnost má v evidenci majetku položky, jejichž pořizovací cena je výrazně nižší než tržní cena. 
Jedná se o 6 kusů automobilů (Peugeot Partner), 8 ks nákladních automobilů (IVECO, Pick-UP, 
Multicar), nakladač Gehl, řezačku spár, 12 kusů nástaveb (sypací nástavby, posypové nástavby, 
radlice), 2 ks přívěsů a 3 ks speciálních strojů, které byly zařazeny po skončení finančního leasingu. 
Celková hodnota tohoto majetku v pořizovací hodnotě činí  38 472,-- Kč. 
 
 

3.4.6.  Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze  
 

Společnost neeviduje žádné takové závazky. 
 
 
3.4.7.  Splatné závazky z titulu sociálního a zdravotního pojištění  

 
Společnost ke dni 31. 12. 2014 eviduje závazky z titulu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti za měsíc prosinec 2014 ve výši 1 154 078,-- Kč. Závazek byl ve lhůtě 
splatnosti dne 16. 1. 2015 zcela uhrazen.  
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Společnost ke dni 31. 12. 2014 eviduje závazky z titulu veřejného zdravotního pojištění za měsíc 
prosinec 2014 ve výši 493 516,-- Kč. Závazek byl ve lhůtě splatnosti dne 16. 1. 2015 zcela uhrazen. 
 
 

3.4.8. Náklady na odměny auditorské společnosti  
 

a) Za povinný audit byla ve sledovaném účetním období vynaložena částka 180 000,-- Kč. 
b) Za jiné ověřovací služby nebyla ve sledovaném účetním období vynaložena žádná částka (ověření 

výroční zprávy, ověření zprávy o vztazích, ověření účetní závěrky). 
c) Za daňové poradenství byla ve sledovaném účetním období vynaložena částka 15 000,-- Kč. 
d) Jiné neauditorské služby nebyly ve sledovaném účetním období provedeny. 
 
 
4. Rezervy  
 
Rezerva v roce 2014 byla tvořena na očekávané výdaje související s předáním hřbitovů                     
a vyplývajících ze smluvních vztahů. 
 
 
5.      Výnosy z běžné činnosti  

 

Běžné období Minulé období

Celkem Tuzemsko Zahraniční Celkem Tuzemsko Zahraniční
Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0 0

Tržby z prodeje vlastní výroby
0 0 0 0 0 0

Tržby z prodeje služeb 146 096 146 096 0 182 187 182 187 0
Čerpání rezerv 0 0 0 0 0 0
Ostatní výnosy 4 972 4 972 0 1 735 1 735 0
 z toho: X X X X X X
smluvní pokuty a úroky 646 646 0 1 1 0
náhrady škod 1 144 1 144 0 629 629 0
dotace 0 0 0 300 300 0
prodej dl. majetku a materiálu 1 455 1 455 0 744 744 0
ostatní a jiné provozní výnosy 1 727 1 727 0 61 61 0
Celkem 151 068 151 068 0 183 922 183 922 0

Popis

 
 
 
6. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj  
 
Společnost na výzkum a vývoj nevynaložila v průběhu účetního období žádné prostředky. 
 
 
7.  Informace o záměrech vlastníka 
 
Schválený záměr, jediného akcionáře společnosti - statutární město Liberec, týkající se prodeje akcií 
společnosti k 31. 12. 2014 trval.   
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8. Změny provedené mezi datem rozvahového dne a datem 
 zpracování účetní závěrky  

 
Záměr privatizace společnosti byl zrušen usnesením č. 12/2015 Zastupitelstva města Liberec dne      
29. 1. 2015.  
Přerušení provozování živnosti č. 9 oznámené podnikatelem – předmět podnikání: Speciální ochranná 
dezinfekce, dezinsekce a deratizace – v potravinářských nebo zemědělských provozech, od 9. 1. 2015 
do 9. 1. 2020. 
 
 
9.  Významné události po datu účetní závěrky  
 
Žádné významné události po datu účetní závěrky nenastaly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sestaveno 
dne:  
 
 

 
24. 4. 2015 

Sestavila: Podpis výkonného ředitele: Podpis statutárního 
zástupce: 
 
 

 
PhDr. Jaromír Baxa, PhD. 
předseda představenstva 

 
Ing. Lenka Kánská 

hlavní účetní 

 
Ing. František Mohacsi 

výkonný ředitel 
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