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Rok 2006 byl pro libereckou Is, a.s. rokem změn. Začátkem roku se částečně obměnilo 
představenstvo společnosti, jehož cílem byl už od začátku záměr rozšiřování činnosti společnosti 
i mimo oblast It směrem k její roli integrátora některých činností v rámci celé skupiny firem 
statutárního města liberec. v souvislosti s tím dospělo představenstvo a zároveň i rada města 
jako valná hromada k rozhodnutí o změně vedení společnosti a v průběhu prvního pololetí došlo 
ke změně na postu výkonného ředitele. v průběhu roku pak byla ve spolupráci managementu 
a představenstva formulována vize a poslání společnosti, stanovena střednědobá strategie 
a strategický finanční plán pro období 2007–2009. tyto základní dokumenty pak byly schváleny 
i valnou hromadou. Zároveň bylo nutné změnit i organizační strukturu a přizpůsobit ji směřování 
firmy.
společnost se také musela v roce 2006 vypořádat se skutečností, kdy se na konci roku 2005 
stala hlavním dodavatelem služeb v oblasti It pro statutární město liberec a do jejího majetku 
byly vloženy v podstatě veškeré It technologie, které byly do té doby v majetku sMl. liberecká 
Is, a.s. tak na sebe převzala plnou odpovědnost za správu informačních technologií města i za 
jejich rozvoj. tato operace se zároveň výrazně promítla do hospodaření společnosti, kdy takto 
vložený majetek musela začít odepisovat, což se projevilo a i v dalších letech bude projevovat na 
hospodářském výsledku a liberecká Is, a.s. tak za rok 2006 hospodařila se ztrátou necelých 
9 mil. Kč, která byla způsobena především meziročním nárůstem výše odpisů o více než 
10 mil. Kč. Celkově se ale zvýšila produktivita společnosti a lze předpokládat, že v průběhu 
příštích tří let bude tato ztráta postupně snižována. Za zmínku stojí určitě i fakt, že pomineme-li 
majetkovou provázanost společnosti se statutárním městem liberec, byly s městem navázány 
vztahy založené na čistě obchodní bázi.
v roce 2006 také společnost úspěšně realizovala několik projektů. Za všechny zmiňuji především 
první etapu zavedení liberecké městské karty do života města. v první polovině roku bylo 
spuštěno kartové centrum a započato vydávání karet a v průběhu července byla spuštěna nad 
kartou dopravní aplikace dPMl, a.s. v závěru roku 2006 měla lMK už téměř 50 tisíc uživatelů.
Přes zásadní změny ve vedení společnosti, její organizační struktuře a strategie je liberecká Is, a.s. 
zdravou, stabilizovanou a rozvíjející se firmou a rok 2006 lze považovat za rok úspěšný. 
liberecká Is, a.s. dnes hraje důležitou roli v rozvoji celé skupiny městských společností a získala 
zde svoji nezastupitelnou roli.

        Ing. Ondřej Červinka 
                           předseda představenstva



Obchodní jméno:                  liberecká Is, a.s.

Sídlo společnosti:            Jablonecká 41, 460 01 liberec 5

IČO:                                  254 50 131

Právní forma:                    akciová společnost
                                         
Akcie:     765 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité   
     hodnotě 100 000 Kč v zaknihované podobě

Akcionář:    statutární město liberec
     nám. dr. edvarda beneše 1
     460 53  liberec

Základní kapitál:   76 500 000 Kč

Splaceno:    100 %

Den vzniku:    17. 6. 2002

Způsob vzniku:   akciová společnost byla založena jednorázově v souladu  
     s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku 
     a  zákona č. 128/2000 sb. (obecní zřízení), a na základě    
     usnesení  Zastupitelstva  města  liberce č. 128/01   
     statutárním městem liberec jako jediným akcionářem   
     zakladatelskou  listinou ze dne 3. 12. 2001 bez veřejné   
     nabídky akcií. 
     společnost byla  zapsána v obchodním rejstříku, vedeném  
     u Krajského soudu v Ústí nad labem dne 17. 6. 2002, oddíl b, 
     vložka 1429.

Předmět podnikání:   Zpracování dat, služby databank, správa sítí
     Poskytování software a poradenství v oblasti hW a sW
     Poskytování telekomunikačních služeb
     Zprostředkování služeb
     specializovaný maloobchod
     Činnost technických poradců v oblasti It   
     Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
     Činnost podnikatelských, finančních, organizačních 
     a ekonomických poradců
     Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích  
     akcí vč. lektorské činnosti

II.
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oRgány sPoleČnostI
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Představenstvo

Předseda představenstva  Ing. ondřej Červinka

Místopředseda představenstva  hynek tampier

Člen představenstva   Mgr. stanislav Cvrček 

Člen představenstva   Ing. Jan Šuma

Člen představenstva   Ing. Jiří veselka

      

doZoRČí Rada

Předseda dozorčí rady   Jiří bělohlávek 

Člen dozorčí rady   Ing. Zdeněk Kračmar

Člen dozorčí rady   Ing. Josef nadrchal



oRganIZaČní stRuKtuRa
Iv.
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Původně divizní strukturu řízení změnila společnost k 1. 8. 2006 na strukturu produktových úseků se za-
kázkovým řízením. Pro zakázky členěné dle strategických skupin zákazníků byly využívány lidské zdroje 
jednotlivých úseků. organizace společnosti tak bez problému umožňovala rozšiřování aktivit firmy i do 
dalších oblastí mimo It.

Organizační struktura platná do 31.  7.  2006

                                       Představenstvo          Dozorčí rada

Management společnosti

                                   EKO divize                                           IT divize

Právní a organizační     Ekonomické a účetní         IS Magistrátu      Městské projekty

               služby                                       služby  

Organizační struktura platná od 1. 8. 2006Organiza ní struktura platná od 1.8.2006 

P edstavenstvo 
spole nosti

Dozor í rada 
spole nosti

editel 
spole nosti

Manažer 
úseku 

aplika ní 
vrstvy

Manažer úseku 
systémové vrstvy

Manažer úseku 
rozvojových 

projekt

Manažer úseku 
GIS

Manažer 
ekonomického 

úseku

Manažer 
správního úseku

Specialista 
Helpdesku

Specialista 
systémové vrstvy

Projektový 
specialista Specialista GIS

Specialista 
systémové 

podpory

Specialista - 
ú etní

Specialista 
administrativní 

podpory

Specialista 
aplikací

Vedoucí 
kartového centra

Pracovník 
kartového centra

Pracovník výdeje 
karet
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ZPRáva o PodnIKatelsKé ČInnostI

LIBERECKÁ IS, a.s.

6

v roce 2006 společnost zahájila novou etapu svého vývoje směrem k plnění své integrační role ve 
skupině firem a organizací statutárního města liberec. společnost se tak vydala směrem od produk-
tového zaměření k zaměření zákaznickému, směrem od technologického zaměření k zaměření 
poradenskému. 
v oblasti strategického řízení si tak společnost stanovila svoji vizi a poslání, strategii a strategický 
finanční plán. v rámci tohoto procesu byly definovány produkty a zákazníci společnosti na základě 
následujících principů:

Základní podnikatelské zaměření

liberecká Is 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 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 seg-
mentu 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.

Základní produktové skupiny

organizační a ekonomické poradenství

Poradenství v oblasti It

služby v oblasti It

služby vzdělávací v oblasti organizační, ekonomické a It

služby ekonomické a správní (vedení účetnictví, vedení finančního controllingu, správa 
dokumentů, archivnictví apod.)
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Základní cíle

Rozvoj firmy

expanze na dvojnásobek stávajícího objemu tržeb

naplnění očekávání majitele formulovaného ve vizi firmy

Rozšíření stávajícího trhu u Magistrátu města liberec

vývoj nového trhu u organizací a institucí statutárního města liberce

vývoj nového trhu u organizací a institucí libereckého kraje

vývoj nových produktů ve všech produktových oblastech

Rozvoj synergických efektů mezi poskytovanými produkty

Strategický finanční plán (SFP)

sFP vyjadřuje konkrétní ekonomické cíle vyplývající ze strategie společnosti. sFP vychází ze zák-
ladního předpokladu, že prioritním cílem není zisk společnosti, ale využití jejích zdrojů k dosažení 
cíle integrace informačních systémů ve skupině sMl.
Základními strategickými ekonomickými východisky předkládaného sFP lIs a.s. je snižování ztráty 
a významný růst tržeb plynoucích z pravidelných smluv uzavřených zejména v outsourcingu It, 
poskytování controllingových informací, poskytování ekonomických služeb a službách 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 oblas-
tech produktů. Pro toto zaměření je nutno investovat do rozvoje informačních technologií lIs a.s., 
jejichž outsourcing se stane prostředkem pro poskytování pravidelných služeb.
Pokud bude dodržen sFP, po třech letech se významně sníží ztrátovost společnosti a disponibilní 
finanční prostředky společnosti dosáhnou úrovně dostačující k nezbytným investicím do rozvoje 
vlastního majetku a služeb včetně schopnosti i nadále využívat cizí zdroje. 

výZnaMné MeZníKy v JednotlIvýCh PRoduKtovýCh oblasteCh

Organizační a ekonomické poradenství

v roce 2006 byl započat rozvoj této skupiny produktů a prvním výsledkem bylo zpracování analýzy 
divadla F. X. Šaldy a zpracování a nasazení controllingového systému včetně It nástroje v této 
organizaci. Zároveň byly započaty práce na přípravě rozvojového programu v organizacích městské 
skupiny, který bude započat v roce 2007.

Poradenství v oblasti IT

I tato oblast produktů byla pro společnost nová. strategicky má tato oblast navazovat na 
organizační a ekonomické poradenství. v roce 2006 byla v této oblasti zpracována analýza 
informačního systému technických služeb města liberec a.s. jako příprava pro nasazení eRP sys-
tému v této organizaci v roce 2007. Zároveň byla započata příprava pro vytvoření strategie rozvoje 
informačních technologií Magistrátu města liberec a projektu It zabezpečení otevřené komunikace 
občanů a Magistrátu města liberec. významnou oblastí, ve které se tato produktová skupina up-
latní je rozvoj liberecké městské karty, zejména v oblastech hromadné dopravy a cestovního ruchu.
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Služby v oblasti IT

největší zakázka – outsourcing It Magistrátu města liberce se od počátku roku 2006 dostala do 
standardního režimu daného smlouvou o dílo. Zároveň byl dokončen proces vkladu majetku – 
informačních technologií města liberec. novinkami v rámci těchto služeb se stalo zprovoznění 
nového systému help desku a antivirové ochrany.
u některých organizací městské skupiny byl zaznamenán mírný rozvoj systémových služeb 
(tsMl, Zoo). 
významným úspěchem se stalo zprovoznění Kartového centra liberecké městské karty a vy-
dání této karty pro 50 tisíc občanů města liberec. současně byly zprovozněny některé služby 
spojené s touto kartou, z nichž nejvýznamnější je outsourcing dopravní aplikace pro dopravní 
podnik města liberec, k menším patří stravovací systém v Krajské nemocnici, vstupní systémy 
na Magistrátu města liberec a v některých libereckých školách, slevový program liberecké 
městské karty, apod. 
K dalším významným službám v It bylo převedení celého Magistrátu města liberec pod hlasové 
IP služby a příprava této technologie k využití i v dalších organizacích. 
Značný rozvojový potenciál má též získaná schopnost společnosti vytvářet a udržovat digi-
tální technické mapy (správu digitální technické mapy města liberec společnost převzala od 
1. 1. 2007)
v projektu Metropolitní sítě a centra sdílených služeb byly připraveny konkrétní kroky a smlou-
vy pro výstavbu základní páteře optických vláken v liberci v souvislosti s FIs Mistrovstvím světa 
v klasickém lyžování 2009 a vytvořena větev optických vláken do lidových sadů pro připojení 
Kulturních služeb s.r.o., Zoo, botanické zahrady a severočeského muzea. 
Městský kamerový systém byl dobudován ve své základní podobě umožňující v roce 2006 reali-
zovat distribuci digitálního přenosu obrazu z klíčových míst města nejen pro potřeby městské 
policie, ale i pro potřeby institucí včetně složek Integrovaného záchranného systému.
v projektu Městského rezervačního systému, byl odzkoušen a zprovozněn rutinní provoz re-
zervace, předprodeje vstupenek a clearingu finančních toků do libereckých kin, divadel 
a lidových sadů a připraveno zapojení domu kultury, Zoo, botanické zahrady a severočeského 
muzea v roce 2007. Zároveň byla provedena příprava pro rozšíření systému do Jablonce nad 
nisou a Chrastavy v roce 2007.

Služby vzdělávací v oblasti organizační, ekonomické a IT

v této oblasti nebyly v roce 2006 poskytnuty žádné služby, společnost chce s přípravou pro jejich 
poskytování začít až v roce 2007.
 
Služby ekonomické a správní (vedení účetnictví, 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, novými zákazníky se 
stal sportovní areál Ještěd a.s. a Městský obvod vratislavice, naopak smlouvu na poskytování 
účetních služeb ukončila společnost technické služby města liberec a.s. 
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vI.
vIZe sPoleČnostI

liberecká Is, a.s. zajišťuje prioritně pro statutární město liberec a jeho organizace služby v ob-
lasti organizačního poradenství a informačních technologií, ekonomické a správní oblasti

statutární město liberec a jeho organizace přirozeně respektují libereckou Is, a.s. jako sub-
jekt 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 uspoko-
jení 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, a.s. 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



vII.
výsledKy hosPodaření

Majetek k 31.12.2006  ( tis.K  ) k 31.12.2005  ( tis.K  ) 

po izovací 
cena

oprávky z statková 
cena 

po izovací 
cena 

oprávky z statková 
cena

Software 62 676 -10 190 52 486 60 461 -2 972 57 489
Nedokon e
ný DNM 1 553 0 1 553 821 0 821

Stavby 2 092 -52 2 040 0 0 0
Samostatné 
movité v ci  
a soubory 
movitých 
v cí

13 136 -4 238 8 898 13 613 -1 221 12 392

Jiný DHM 13 951 -3 923 10 028 10 089 -847 9 239
Nedokon e
ný DHM 1 382 0 1 382 2 419 0 2 419

Dlouhodobý 
finan ní
majetek

1 585 0 1 585 1 597 0    1 597

Celkem        96 375 - 18 403        77 972        88 997  - 5 040       83 957 

Náklady k 31.12.2006  
( tis.K  ) 

k 31.12.2005  
( tis.K  ) 

Náklady na prodané 
zboží 884 948

Spot eba materiálu a 
energie 4 498 1 314

Služby 17 945 12 395

Mzdové náklady 10 466 8 751
Odm ny statutární 
orgány 616 552

Sociální zabezpe ení a 
zdravotní pojišt ní 3 626 3 072

Sociální náklady 253 217

Odpisy majetku 13 879 3 684

ZC prodaného majetku 1 314 0

Finan ní náklady 206 114
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na hospodářské výsledky společnosti v roce 2006 a i v letech následujících má zásadní vliv navýšení 
základního jmění vkladem movitého majetku ze strany zakladatele provedené a proúčtované v roce 
2005.  navýšení majetku společnosti o cca 80 mil. Kč generuje zvýšení odpisů společnosti o více jak 
11 mil. Kč za rok. Zároveň se do hospodářského výsledku v menší míře (cca 3 mil. Kč) promítají 
i náklady věnované na rozvoj zdrojů v nových produktech – liberecká městská karta, organizační 
a ekonomické poradenství. v konečném účetním hospodářském výsledku se navíc promítla 
odložená daň z příjmu ve výši 5 379 000 Kč způsobená rozdílnými zůstatkovými cenami evidovaný-
mi u zakladatele před vkladem majetku  zůstatkovými cenami dle znaleckého posudku, které byly 
uplatněny při zařazení majetku ve společnosti.  
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Náklady rok 2006

2,45%
1,65%

0,38%

25,85%

6,75%

0,47%

1,15%
19,49%

33,43%

8,38%
Náklady na prodané zboží
Spot eba materiálu a energie
Služby
Mzdové náklady
Odm ny statutární orgány
Sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní
Sociální náklady
Odpisy majetku
ZC prodaného majetku
Finan ní náklady
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Výnosy rok 2006

97,08%

0,55% 2,24%

0,13%

Tržby za prodej zboží
Tržby za prodej služeb
Tržba z prodeje majetku
Jiné výnosy

Výnosy k 31.12.2006  
( tis.K  ) 

k 31.12.2005  
( tis.K  ) 

Tržby za prodej zboží 975 1 030
Tržby za prodej služeb 42 259 25 943
Tržba z prodeje 
majetku

240 0

Jiné výnosy 55 5 208
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Tržby dle skupin zákazník  2006

2,74%

0,06%

6,10%

81,38%

7,26%

2,46%

Statutární m sto Liberec
Školy a školky
Ostatní p ísp vkové organizace
Liberecký kraj
M stské obchodní spole nosti
Ostatní obchodní spole nosti

Tržby dle zákazník k 31.12.2006  
( tis.K  ) 

k 31.12.2005  
( tis.K  ) 

Statutární m sto
Liberec 

35 730 17 599

Školy a školky 3 187 4 102
Ostatní p ísp vkové 
organizace 

1 201 474

Liberecký kraj 28 88
M stské obchodní 
spole nosti

2 677 2 447

Ostatní obchodní 
spole nosti

1 081 1 070
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Tržby dle druhu 2006
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Tržby dle druhu k 31.12.2006  
( tis.K  ) 

k 31.12.2005  
( tis.K  ) 

Služby úsek 
ekonomika 

3 156 5 920

Služby úsek IT 36 670 19 745
Služby úsek správa 2 433 278
Prodej zboží 975 1 030
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Trendy 2006 / 2005
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Náklady

Výnosy (bez dotace)
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Osobní náklady

P idaná hodnota

tis.K

rok 2005
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Trendy – 
položka

Rok
2006

Rok
2005

Index 
2006 / 
2005

Náklady 53 847 31 126 1,72
Výnosy (bez 
dotace) 

43 531 26 982 1,61

Výnosy
(dotace)

0 5 200 0,00

Osobní 
náklady 

14 961 12 592 1,19

P idaná
hodnota 

20 998 12 316 1,70

Zam stnanci 
(pr m rný 
po et)

30 22 1,36
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Zpráva o vztazích za rok 2006

ZPRáva o vZtaZíCh Za RoK 2006

tato zpráva  popisuje  a upravuje vztahy v  souladu s  ustanovením  obchodního zákona  
§ 66a a následujících za rok 2006 mezi osobami Statutární město Liberec, se sídlem v liberci 
1, nám. dr. e. beneše 1, IČ: 00262978, dále jen ovládající osoba a Liberecká IS, a.s., se sídlem 
Jablonecká 41, 460 01 liberec 5, IČ: 25450131, dále jen ovládaná osoba.

    1. Mezi subjekty nebyla uzavřena ovládací smlouva

    2. v níže uvedených tabulkách jsou uvedeny obchodní smlouvy mezi ovládající a ovládanou  
 osobou, na základě kterých probíhaly ve sledovaném období veškeré vztahy:

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

b) smlouvy o dílo, smlouvy o poskytování služeb

íslo

smlouvy 
Datum P edm t smlouvy 

RR 95/03 24.03.2003 / 
27.07.2004 

Nájemní smlouva prostory kancelá e 117,118,118a budovy 
Radnice / dodatek . 1 

LIS/50/2005 01.12.2005 Nájemní smlouva prostory budovy .41-Liebiegova vila 

LIS/72/2006 01.10.2006 Nájemní smlouva prostory budovy Nová Radnice 

íslo

smlouvy 
Datum P edm t smlouvy 

LIS 05B/2006 20.02.2006 Smlouva o realizaci emise M K

LIS 10B/2006 21.04.2006 Smlouva o spolupráci p i zpracování osobních údaj  pro LMK 

LIS 39/2006 02.06.2006 Smlouva-analýza DFXŠ 

LIS 34/2006 30.06.2006 Smlouva o zajišt ní prodeje vstupenek 

LIS 27/2006 04.07.2006 Smlouva na služby související s poskytováním a správou 
pracovních stanic pro Odbor životního prost edí

LIS 29/2006 17.07.2006 Smlouva na služby související s p est hováním pracovních 
stanic do Nové radnice 

LIS 22/2006 24.07.2006 Smlouva-poskytování VoIP 

LIS 25/2006 29.07.2006 Smlouva-poskytování a správa pracovních stanic pro požární 
zbrojnici 

LIS 48/2006 31.08.2006 Smlouva-aktualizace digitální technické mapy m sta Liberce 

LIS 23/2006 31.08.2006 Smlouva-digitální technická mapa m sta Liberce 

LIS 42/2006 08.09.2006 Smlouva-poskytnutí „fail over“ ešení správy IS MML pro oblast 
zálohování a archivaci dat 

LIS 47/2006 08.09.2006 Smlouva-poskytování služeb souvisejících s provozem a 
rozvojem MRS 

LIS 74/2006 16.10.2006 Smlouva-zajišt ní VoIP 

LIBERECKÁ IS, a.s.
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Zpráva o vztazích za rok 2006

íslo

smlouvy 
Datum P edm t smlouvy 

LIS 73/2006 30.11.2006 Smlouva-poskytnutí služby „Elektronické zastupitelstvo“ 

LIS 48/2006 08.12.2006 Smlouva-provozování informa ního systému 

LIS 105/2006 20.12.2006 Digitalizace archivu 

c) smlouvy o poskytnutí dotace 

íslo  

smlouvy 
Datum P edm t smlouvy 

7010/06/0006 

LIS 04/2006 

01.03.2006 Investi ní dotace-po ízení Kartového centra 

7010/06/0037 
LIS 78/2006 

18.10.2006 Investi ní dotace-realizace Kartového centra – 3.etapa, po ízení 
aplika ního SW Fare On pro aplikaci LMK 

íslo

smlouvy 
Datum P edm t smlouvy 

LIS 73/2006 30.11.2006 Smlouva-poskytnutí služby „Elektronické zastupitelstvo“ 

LIS 48/2006 08.12.2006 Smlouva-provozování informa ního systému 

LIS 105/2006 20.12.2006 Digitalizace archivu 

c) smlouvy o poskytnutí dotace 

íslo  

smlouvy 
Datum P edm t smlouvy 

7010/06/0006 

LIS 04/2006 

01.03.2006 Investi ní dotace-po ízení Kartového centra 

7010/06/0037 
LIS 78/2006 

18.10.2006 Investi ní dotace-realizace Kartového centra – 3.etapa, po ízení 
aplika ního SW Fare On pro aplikaci LMK 

c) smlouvy o poskytnutí dotace

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

íslo

Smlouvy 
Datum Osoba P edm t smlouvy 

LIS 09/2004 31.03.2004 MO Vratislavice n.N. 
Smlouva-služby 
výpo etního st ediska, 
podpora prvk  IS 

LIS 10C/2006 21.04.2006 MO Vratislavice n.N. 
Smlouva o spolupráci p i
zpracování osobních údaj
pro LMK 

LIS 77/2006 19.10.2006 MO Vratislavice n.N. 
Dodávka 16ks notebook
s p íslušenstvím v .
konfigurace 

LIS 10D/2006 30.5.2006 ZŠ Na Perštýn
Smlouva o spolupráci p i
zpracování osobních údaj
pro LMK 

LIS 13/2006 01.04.2006 ZŠ Vratislavice n.N. Smlouva-podpora IT 

LIS 96/2006 01.01.2006 Divadlo F.X.Šaldy Smlouva-poskytování 
služeb v IT oblasti 

LIS 21/2006 25.05.2006 Divadlo F.X.Šaldy Smlouva-provoz MRS 

LIS 20/2006 25.05.2006 Divadlo F.X.Šaldy 
Smlouva o obchodním 
zastoupení, prodej 
vstupenek MRS 

LIS 52/2005 01.01.2006/
01.08.2006 M stská policie Smlouva-provozování 

informa ního systému 

LIS 09/2005 02.01.2005 ELSET, s.r..o. Smlouva-poskytování 
ekonomických služeb 

LIS 22/2005 30.04.2005/
01.10.2005 ELSET, s.r..o. Smlouva-poskytování 

služeb v IT oblasti  

LIS 13/2005 01.06.2005 ELSET, s.r..o. 
Smlouva-nájem nebytových 
prostor a služeb s tím 
spojených 

LIBERECKÁ IS, a.s.
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Zpráva o vztazích za rok 2006

íslo

Smlouvy 
Datum Osoba P edm t smlouvy 

LIS 
35/2006 01.04.2006 ELSET, s.r.o. Smlouva-spolupráce p i zajišt ní

komunika ní kampan  LMK 

LIS 
67/2006 31.08.2006 ELSET, s.r..o. Smlouva-poskytování ekonomických 

služeb-m sí ní 

LIS 
68/2006 30.11.2006 ELSET, s.r..o. Smlouva-poskytování ekonomických 

služeb-ro ní

LIS 
108/2006 29.12.2006 ELSET, s.r..o. Smlouva-nájem nebytových prostor a 

služeb s tím spojených 

LIS 
24/2006 01.06.2006 ZOO Liberec Smlouva-poskytování služeb v IT oblasti 

LIS 
26/2006 15.06.2006 ZOO Liberec Realizace 1.etapy LAN 

LIS 
69/2006 20.09.2006 ZOO Liberec P íprava projektové dokumentace 2.etapy 

tras optické sít

LIS 
51/2005 01.01.2006 

Technické služby 
m sta Liberce, 
a.s. 

Smlouva-poskytování služeb v IT oblasti 

LIS 
38/2006 05.06.2006 

Technické služby 
m sta Liberce, 
a.s. 

Smlouva-poradenské služby-strategie 
TSML 

LIS 
75/2006 30.09.2006 

Technické služby 
m sta Liberce, 
a.s. 

Smlouva-zajišt ní informa ního auditu 

LIS 
84/2006 10.11.2006 

Technické služby 
m sta Liberce, 
a.s. 

Nový modul do SW TSK 

LIS 
21/2005 31.05.2005 Sportovní areál 

Ješt d a.s. 
Smlouva-nájem nebytových prostor a 
služeb s tím spojených 

LIS 
37/2005 01.09.2005/01.04.2006 Sportovní areál 

Ješt d a.s. Smlouva-poskytování služeb v IT oblasti 

LIS 
43/2006 30.06.2006 Sportovní areál 

Ješt d a.s. 
Smlouva-poskytování ekonomických 
služeb-m sí ní 

LIS 
44/2006 30.06.2006 Sportovní areál 

Ješt d a.s. 
Smlouva-poskytování ekonomických 
služeb -ro ní 

LIS 
81/2006 31.10.2006 Sportovní areál 

Ješt d, a.s. 
Telekomunika ní kabelovod-oprávn ní
provozovat sí  el.komunikací 

LIS 
94/2006 01.11.2006 Sportovní areál 

Ješt d a.s. 
Smlouva-nájem nebytových prostor a 
služeb s tím spojených 

LIS 
33/2005 25.08.2005 

Dopravní podnik 
m sta Liberce 
a.s. 

Smlouva-pronájem pozemku v objektu 
DPML

LIS 
09/2006 18.04.2006 

Dopravní podnik 
m sta Liberce 
a.s. 

Smlouva-pronájem prostor terminálu MHD 

LIS 
02/2006 15.05.2006 

Dopravní podnik 
m sta Liberce 
a.s. 

Smlouva-poskytování služeb spojených 
s využitím LMK jako nosi e pro asové 
p edplatné jízdné MHD 

LIS 
24/2005 17.07.2006 

Dopravní podnik 
m sta Liberce 
a.s. 

Smlouva-poskytnutí a správa 
telekomunika ního okruhu-servis WAN-
fyzická vrstva 

LIBERECKÁ IS, a.s.
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Zpráva o vztazích za rok 2006

íslo

Smlouvy 
Datum Osoba P edm t smlouvy 

2005u1 03.01.2005 ZŠ 5 kv tna 64/49 Vedení ú etnictví  

2005u2 03.01.2005 ZŠ Vrchlického 262/17   Vedení ú etnictví  

2005u3 03.01.2005 ZŠ Na Perštýn  404/44 Vedení ú etnictví  

2005u4 03.01.2005 ZŠ Dobiášova 851/5 Vedení ú etnictví  

2005u5 03.01.2005 ZŠ Na výb žku 118 Vedení ú etnictví  

2005u6 03.01.2005 MŠ „Nad p ehradou“, Klášterní 
149/16 Vedení ú etnictví  

2005u7 03.01.2005 MŠ "Korálek", Aloisina výšina 645/55 Vedení ú etnictví  

2005u8 03.01.2005 MŠ „Jizerka“, Husova 184/72 Vedení ú etnictví  

2005u9 03.01.2005 ZŠ Mníšek, Mníšek 198 Vedení ú etnictví  

2005u10 03.01.2005 ZŠ Chrastava, Vítkov 69 Vedení ú etnictví  

2005u11 03.01.2005 ZŠ a MŠ Nová Ves 180 Vedení ú etnictví  

2005u12 03.01.2005 MŠ D tská 461 Vedení ú etnictví  

2005u13 03.01.2005 ZŠ Barví ská 38/6 Vedení ú etnictví  

2005u14 03.01.2005 ZŠ Sokolovská 328 Vedení ú etnictví  

2005u15 03.01.2005 MŠ „Sedmikráska“, Vzdušná 509/20 Vedení ú etnictví  

2005u16 03.01.2005 MŠ Je manická 487/27 Vedení ú etnictví 

2005u17 03.01.2005 MŠ „V zahrad “, Žitavská 122/68 Vedení ú etnictví  

2005u18 03.01.2005 MŠ "Srdí ko", Old ichova 836/8 Vedení ú etnictví  

2005u19 03.01.2005 MŠ Klášterní466/4 Vedení ú etnictví  

2005u20 03.01.2005 MŠ "Rosni ka", Školní Vršek 503/3 Vedení ú etnictví  

2005u21 03.01.2005 MŠ "Malínek", Kaplického 386 Vedení ú etnictví  

2005v2 03.01.2005 ZŠ Lesní 575/12 Vedení ú etnictví  

2005v3 03.01.2005 ZŠ Švermova 114/38 Vedení ú etnictví  

2005v4 03.01.2005 ZŠ U Školy 222/6 Vedení ú etnictví  

2005v5 03.01.2005 ZŠ a ZUŠ Jablo ová 564/43 Vedení ú etnictví  

2005v6 03.01.2005 ZŠ eská 354 Vedení ú etnictví  

2005v8 03.01.2005 ZŠ Aloisina výšina Vedení ú etnictví  

2005v9 03.01.2005 ZŠ nám. Míru 212/2 Vedení ú etnictví  

2005v10 03.01.2005 ZŠ U Soudu 369/8 Vedení ú etnictví  

2005v11 03.01.2005 ZŠ Kaplického 384 Vedení ú etnictví  

2005v12 03.01.2005 ZŠ jazyková Husova 142/44 Vedení ú etnictví  

2005v13 03.01.2005 ZŠ K ižanská 80 Vedení ú etnictví  

2005v15 03.01.2005 MŠ „Klubí ko“,Jugoslávská 128/1 Vedení ú etnictví  

2005v16 03.01.2005 MŠ „Sluní ko“, Bezová 274/1 Vedení ú etnictví  

2005v17 03.01.2005 MŠ Stromovka 285/1 Vedení ú etnictví  

2005v18 03.01.2005 MŠ „Delfínek“, Nezvalova 661/20 Vedení ú etnictví  

2005v19 03.01.2005 MŠ „Kamarád“, D lnická 831/7 Vedení ú etnictví  

2005v20 03.01.2005 MŠ „U Bertíka“, Purky ova 458/19 Vedení ú etnictví  

LIBERECKÁ IS, a.s.
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Zpráva o vztazích za rok 2006

2005v22 03.01.2005 MŠ „ ty lístek“, Tova ovského 
166/27 

Vedení ú etnictví  

2005v23 03.01.2005 MŠ „Drá ek“ U Školky 67 Vedení ú etnictví  

2005v24 03.01.2005 MŠ "Beruška", Na Pískovn  761/3 Vedení ú etnictví  

2005v25 03.01.2005 MŠ "Jabl ka", Jablo ová 446/29 Vedení ú etnictví  

2005v26 03.01.2005 MŠ "Klí ek", Žitná 832/19 Vedení ú etnictví  

2005v30 03.01.2005 MŠ Chrastava, Revolu ní 488 Vedení ú etnictví  

2005v31 03.01.2005 ZŠ Chrastava, nám.1. máje 228 Vedení ú etnictví  

2005v32 03.01.2005 ZŠ Bílý Kostel nad Nisou Vedení ú etnictví  

2005v33 03.01.2005 MŠ Ostašovská Vedení ú etnictví  

na základě § 829-841 občanského zákoníku č. 40/1964 sb. v platném znění byla dne  14. ledna 
2005 uzavřena a ke dni 16. května 2006 ukončena Smlouva o sdružení mezi účastníky: 
liberecká Is, a.s., technické služby města liberce, a.s., dopravní podnik města liberce, a.s. 
a sportovní areál Ještěd, a.s. Cílem sdružení bylo zřídit a uvést do provozu Metropolitní síť liberec.
    
    3. ve sledovaném období nedošlo k žádným újmám z uzavřených smluv mezi propojený 
 mi osobami.

    4. společnost nebyla podrobena žádným právním úkonům ve prospěch ovládající ani  
 ostatních ovládaných osob. veškerá vzájemná plnění proběhla za tržních podmínek.

    5. společnost nebyla podrobena žádným opatřením přijatým ovládající osobou v zájmu  
 ovládající ani ostatních ovládaných osob.

    6. společnost neposkytla ve sledovaném období žádná mimořádná plnění ve prospěch  
 ovládající ani ostatních ovládaných osob,

v liberci dne 19. března 2007

………………………………………………              ………………………………………..   
  sChválIl Za statutáRní MĚsto lIbeReC                      za  lIbeReCKá Is, a.s.
                    primátor města      předseda představenstva
                    Ing. Jiří Kittner           Ing. ondřej Červinka

                    

                                                  ……………………………………………..
                                                                    za  liberecká Is, a.s.                                  
                                                      místopředseda představenstva
                          hynek tampier               
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ZPRáva doZoRČí Rady

dozorčí rada akciové společnosti liberecká Is, a.s. prověřila na svém řádném zasedání konaném dne 
……...2007 roční účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2006 a dále se seznámila a vzala na vědomí au-
ditorskou zprávu společnosti o-Consult s.r.o. ze dne 11. 4. 2007 s výrokem, že účetní závěrka podává 
ve všech významných ohledech věrně zobrazuje finanční pozici společnosti k uvedenému datu roz-
vahového dne 31. 12. 2006 a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za uvedený rok 2006 jsou 
v souladu se zákonem o účetnictví, českými účetními standardy a dalšími příslušnými předpisy 
České republiky.

dozorčí rada dále přezkoumala Zprávu o vztazích dle & 66a, odst. 9. obchodního zákoníku č. 513/91 
sb. ve znění zákona č. 353/2001 sb.

dozorčí rada na základě těchto skutečností doporučuje valné hromadě společnosti schválit řádnou 
účetní závěrku za rok 2006 a zprávu o vztazích za rok 2005, tak jak je valné hromadě předkládá 
představenstvo.

       …………………………………..
                     za  libereckou Is, a.s.    
                 předsedkyně  dozorčí rady
                            Ing. lidie vajnerová
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Příloha k účetní závěrce 
společnosti Liberecká IS, a.s. 

k 31. 12. 2006 
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 2006 a končící dnem 
31. prosince 2006. 

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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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:  Ing. Ondřej Červinka 
Členové představenstva:  Hynek Tampier 
     Mgr. Stanislav Cvrček 
     Ing. Jiří Veselka     
     Ing. Jan Šuma 
Dozorčí rada:     
Předseda dozorčí rady:  Jiří Bělohlávek  
Členové dozorčí rady:   Zdeněk Kračmar 

Ing. Josef Nadrchal 

Členové statutárních a dozorčích orgánů po datu účetní závěrky: 
V období po datu účetní  závěrky došlo k následujícím změnám na pozicích statutárních zástupců : 

Funkce Původní člen Nový člen Datum změny 
člen představenstva Mgr. Stanislav Cvrček Ing. Petr Olyšar 1. února 2007 
člen představenstva Ing. Jiří Veselka Michal Wildner 1. února 2007 
člen představenstva Ing. Jan Šuma Mgr. Alois Čvančara 1. února 2007 
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Funkce Původní člen Nový člen Datum změny 
předseda dozorčí rady Jiří Bělohlávek - 1. února 2007 
předseda dozorčí rady - Ing. Lidie Vajnerová 7.února 2007 
člen dozorčí rady Zdeněk Kračmar Michael Dufek 1. února 2007 
člen dozorčí rady Ing. Josef Nadrchal Marek Štross 1. února 2007 

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

2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech  

Majetková spoluúčast vyšší než 20%   (v tis.Kč) 

Obchodní firma 
společnosti 

Sídlo Výše podílu na 
základním 
kapitálu 

Výše vlastního  
kapitálu 

společnosti 

Výše účetního 
hospodářského 

výsledku 
ELSET, s.r.o. Jablonecká 41 

460 01 Liberec 
100% 850 238 

Výše uvedený obchodní podíl byl získán dne 14.10.2004 na základě smlouvy o převodu obchodního 
podílu. 

Smluvní dohody mezi společníky (akcionáři) zakládající rozhodovací právo: 

Ovládací smlouva mezi Liberecká IS, a.s. (řídící osoba) a ELSET s.r.o. (řízená osoba) 
Povinnosti řídící osoby: 

 uhradit každou ztrátu řízené osobě, která vznikne z jejího nařízení, 
 cenově vyrovnat finanční újmu řízené osobě, která vznikne při plnění nařízení řídící osoby , 
 smluvní vztahy mezi řídící a řízenou osobou probíhají na základě podepsaných smluv, 
 skončí-li  hospodaření řízené osoby za účinnosti této smlouvy ztrátou, je řídící osoba povinna tuto 

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

Smlouvy o převodech zisku: 
Smlouvy o převodech zisku nejsou vypracovány. 
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3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady         
Zaměstnanci celkem 

Běžné období Minulé období 
Průměrný přepočtený  počet zaměstnanců 30,13 25,97 

  
v tis.Kč v tis.Kč

Mzdové náklady 10 466 8 751
Odměny členům statutárních orgánů společnosti 472 408
Odměny členům dozorčích orgánů společnosti 144 144
Náklady na sociální zabezpečení (SZ, ZP) 3 626 3 041
Sociální náklady 253 248
Osobní náklady celkem 14 961 12 592

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  a způsoby 
oceňování

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb.,  
o účetnictví.

1. Způsob ocenění majetku 

1.1. Zásoby 

Účtování zásob  
- prováděno 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 
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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.  

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 vytvořeny zákonné opravné položky k pohledávkám ve výši 20% 
za společností Júlie Josieková 360 Panorama, IČO: 86821661  Celková hodnota opravných položek 
činí 6.366,76 Kč. 

5. Odpisování

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku sestavila účetní 
jednotka v interních směrnicích, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku 
odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání. 
  
Daňové odpisy - použita metoda: - lineární 
     - zrychlená 

Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku 

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 dlouhodobého majetku. 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 5.001,-  Kč do 40.000,- Kč je evidován dle interní směrnice 
účetní jednotky v na účtu 029 – drobný dlouhodobý hmotný majetek a po zařazení do používání je 
odepisován po dobu 24 měsíců. 

Drobný nehmotný  majetek do výše 60.000,- Kč  je účtován do nákladů společnosti na účet 518 – 
ostatní služby-náklady na software.

6. Přepočet cizích měn na českou měnu 
Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost aktuální denní kurz vyhlášený ČNB. 
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Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát 

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti 
1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období 

Společnost neeviduje žádné doměrky daně z příjmů. 

1.2. Bankovní úvěry  

Společnost eviduje bankovní úvěry: 

Banka Typ úvěru Splatnost Rámec / 
čerpání 
k 31.12. 

Běžné 
období 

Minulé 
období 

    Kč Kč
Oberbank AG  kontokorent 31.08.2007 rámec 10 000 000 - 
   čerpání 6 227 138 - 
Oberbank AG  investiční 31.12.2010 rámec 1 795 000 - 
   čerpání 1 601 326 - 

1.3. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky 

Společnost má ve svém účetnictví proúčtovaný odložený daňový závazek ve výši 1.282.828,-Kč.  

1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely 

Důvod dotace Poskytovatel Běžné období 
Kč

Investiční dotace-pořízení Kartového centra pro 
Městskou čipovou kartu 

Statutární město Liberec 5 000 000,-

Vyčerpáno 4 992 372,-
Vráceno 7 628,-

Investiční dotace-realizace kartového centra 
3.etapa a pořízení aplikačního SW Fare On 

Statutární město Liberec 2 000 000,-

Vyčerpáno 2 000 000,-
Vráceno - 

1.5. Manka a přebytky u zásob 

Společnost neeviduje manka  a přebytky zásob. 

2. Významné události po datu účetní závěrky 

Žádné významné události po datu účetní závěrky nenastaly. 
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3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 

3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku  
  tis.Kč

Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena 
 běžné 

období 
minulé 
období 

běžné 
období 

minulé 
období 

běžné 
období 

minulé 
období 

Pozemky 0 0 0 0 0 0
Stavby 2 092 0 52 0 2 040 0
Samostatné movité 
věci a soubory m.věcí 

13 136 13 613 4 238 1 221 8 898 12 392

Jiný DHM 13 951 10 086 3 923 847 10 028 9 239
Nedokončený DHM 1 382 2 419 0 0 1 382 2 419

3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek 
  tis.Kč

Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena 
 běžné 

období 
minulé 
období

běžné 
období 

minulé 
období 

běžné 
období 

minulé 
období 

Software 62 676 60 461 10 190 2 972 52 486 57 489
Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 0
Výsledky vědecké čin. 0 0 0 0 0 0
Jiný DNM 0 0 0 0 0 0
Nedokončený DNM 1 553 821 0 0 1 553 821

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 
1.342.553,75 Kč

Společnost v roce 2006 pořídila majetek formou investičních dotací, který je evidován 
na podrozvahových účtech účetní jednotky: 

Běžné období 
Název majetku pořizovací  cena (Kč) 

Kartové centrum 10 630 000,-
SW Fare On karetní systém 882 600,-
Celkem SW 11 512 600,-
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Název majetku pořizovací  cena (Kč) 
Tiskárna Datacard SP75 SP75 (2ks) s lamin.jednotkami 299 000,-
Čtečka bezkontaktních karet MIFRAE (4ks) 40 000,-
TravelMate 8104 WLMi 15,4“ 41 865,-
MT LCD FSC 17“ 8 815,-
MT LCD UK713 17“ (4ks) 20 544,-
Triline Profi Ce10L (4ks) 40 944,-
HP LaserJet 3390  15 216,-
24-Port PoE Device 48V AC 28 130,-
24 10/100 (24PoE) 60 683,-
HP Bl20pG3 X3 vč.příslušenství 137 175,-
Celkem HW 692 372,-

V minulém období společnost pořídila majetek formou investičních dotací, který je evidován na 
podrozvahových účtech účetní jednotky: 

Minulé období 
Název majetku pořizovací  cena (Kč) 

TOAD for Oracle Proffesional 185 138,-
KDB odstranění duplicit ESP,synchro ENO-REN 589 000,-
Elektronická podatelna 225 000,-
Smlouvy a poplatky-funkcionalita, rozvoj aplikace 504 000,-
Modul BPEJ 79 200,-
HTML Enterprise 250 000,-
Raster server Enterprise 210 000,-
Gestor V6-moduly a funkcionality 335 115,-
Aplikace tvorba atlasů 118 800,-
Celkem SW 2 496 253,-

Název majetku pořizovací  cena (Kč)
Server HP Proliant BL20pG3 s příslušenství 530 000,-
Server HP Proliant BL20pG3 s Rack sestava 442 370,-
Server DB úložiště 1 133 600,-
Server HP Proliant ML570R02 X3.0 1 300 000,-
Plotr-HP DesignJet 113 018,-
Tiskárny čárového kódu – 7ks 283 500,-
Celkem HW 3 802 488,-

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 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 80 000,-Kč
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3.7. Dlouhodobé majetkové cenné papíry  a majetkové účasti   

Běžné období 
Název společnosti Sídlo Podíl v 

% 
Počet akcií/ 
nominální  
hodnota 

Dividendy  
v tis. Kč

Zisk/Ztráta 
běžného  

roku 
ELSET, s.r.o. Jablonecká 41, 460 01 

Liberec 
100 -/850 - 238/- 

Minulé období 
Název společnosti Sídlo Podíl v 

% 
Počet akcií/ 
nominální  
hodnota 

Dividendy  
v tis. Kč

Zisk/Ztráta 
běžného  

roku 
ELSET, s.r.o. Jablonecká 41, 460 01 

Liberec 
100 -/850 - 485 

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,- ve lhůtě nejpozději do 31.12.2007. 

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 2005 a návrh na rozdělení zisku – 
tvorbu rezervního fondu ve výši 260 667,-Kč a nerozdělený zisk minulých let ve výši 4 952 662,85 Kč.  
Bylo upozorněno, že součástí nerozděleného zisku za rok 2005 byla odložená daňová pohledávka,      
a proto při případném rozdělování výsledku je nutno toto zohlednit. 

Účetní ztrátu běžného období – roku 2006 ve výši 14.398.446,58 Kč bude schvalovat valná hromada 
akciové společnosti v polovině roku 2007. 

Společnost nebude provádět příděl do rezervního fondu za rok 2006 z titulu dosažené ztráty.  
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4.2. Základní kapitál 

Základní kapitál společnosti byl v plné výši vytvořen nepeněžitým vkladem Statutárního města Liberec.  
Hodnota základního kapitálu ve výši 2 000 000,- Kč byla rozhodnutím jediného akcionáře dne 
17.5.2005 navýšena o částku 74 500 000,- Kč a toto navýšení základního kapitálu bylo v minulém 
období v plné výši splaceno. Ve sledovaném období nedošlo k žádným změnám základního kapitálu. 

Akcie: 

Základní kapitál společnosti je rozdělen na 765 ks akcií na jméno v zaknihované podobě  ve jmenovité 
hodnotě 100 000,-Kč. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. 

5. Pohledávky a závazky  

5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti   

Počet dnů Běžné období Minulé období 
 Z obchodního 

styku 
Ostatní Z obchodního 

styku 
Ostatní 

Do 30 120 216,- 0 354 000,- 0
30 - 60 4 760,- 0 18 082,- 0
60 – 90 4 760,- 0 0 0
90 – 180 4 760,- 0 0 0

180 a více 19 870,- 0 0 0

5.2. Závazky po lhůtě splatnosti 

Počet dnů Běžné období Minulé období 
 Z obchodního 

styku 
Ostatní Z obchodního 

styku 
Ostatní 

do 30 643 086,- 0 39 854,- 0
30 - 60 0 0 18 103,- 0
60 - 90 57 834,- 0 60 045,- 0
90 - 180 0 0 30 844,- 0

180  a více 0 0 0 0

5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině  

Pohledávky k podnikům ve skupině
Běžné období Minulé období 

Dlužník Částka Splatnost Dlužník Částka Splatnost 
ELSET, s.r.o. 112 500,- 31.12.2006 ELSET, s.r.o. 357 000,- 24.01.2006 
ELSET, s.r.o 2 686,- 10.01.2007  
ELSET, s.r.o 48 240,- 22.01.2007  

Závazky k podnikům ve skupině
Běžné období Minulé období 

Věřitel Částka Splatnost Věřitel Částka Splatnost 
ELSET 75 251,- 28.02.2007 ELSET, s.r.o. 2 773,- 27.01.2006 

 ELSET, s.r.o. 8 092,- 28.01.2006 
 ELSET, s.r.o. 66 917,- 28.11.2005 
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5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu sociálního a zdravotního pojištění a daní 

Společnost ke dni 31.12.2006 eviduje závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti za měsíc 12/2006 ve výši 355 671,- Kč ve lhůtě splatnosti. 

Společnost ke dni 31.12.2006 eviduje závazky veřejného zdravotního pojištění za měsíc 12/2006 ve 
výši 145 359,-Kč ve lhůtě splatnosti. 

Společnost ke dni 31.12.2006 eviduje závazky daní z titulu: 
- zálohy daně z příjmu fyzických osob za měsíc 12/2006 ve výši 198 102,- Kč ve lhůtě

splatnosti, 
- srážkové daně za měsíc 12/2006 ve výši 1 90,-Kč ve lhůtě splatnosti, 
- daně z přidané hodnoty závazek za měsíc 12/2006 ve výši 130 802,- Kč ve lhůtě

splatnosti. 

Společnost ke dni 31.12.2006 eviduje pohledávku daně z titulu: 
- daně z přidané hodnoty  pohledávka za měsíc 11/2006 ve výši 1 065 753,-Kč ve lhůtě

splatnosti. 

Společnost ke dni 31.12.2006 eviduje pohledávku daně z titulu: 
- vyúčtování silniční daně ve výši 777,- Kč ve lhůtě splatnosti, 

Společnost ke dni 31.12.2006 eviduje pohledávku daně z titulu: 
- zaplacených záloh daně z příjmu právnických osob období 2006 ve výši 214.000,-Kč
- zaplacená zálohově částka ve výši 8.990,-Kč (dodatečný platební výměr na daň

z příjmu právnických osob zdaňovací období 2003 – výměr ze dne 4.1.2007) 

5.5. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva  

Společnost eviduje smlouvu o zřízení zástavního práva k pohledávce (č.sml. 6/06/200 a č.sml. 
86/06/200) 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  

 Běžné období Minulé období 
 Celkem Tuzemsko Zahraničí Celkem Tuzemsko Zahraničí

Tržby za prodej zboží 975 975 0 1 030 1 030 0
Tržby z prodeje vl.  výr. 0 0 0 0 0 0
Tržby z prodeje služeb 43 350 43 350 0 25 943 25 943 0
Čerpání rezerv 0 0 0 0 0 0
Ostatní výnosy 510 510 0 5 210 5 210 0
Celkem 44 944 44 944 0 32 183 32 183 0
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8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj  
Společnost na výzkum a vývoj nevynaložila v průběhu sledovaného období žádné prostředky. 

9. Údaje o přeměnách
Ve společnosti nedošlo v průběhu sledovaného období k žádným přeměnám. 

Sestaveno dne: 

30. března 2007 

Sestavil: 

Ing. Jitka Budínská 
manažerka ekonomického úseku

Podpis statutárního zástupce: 

Ing. Ondřej Červinka 
předseda představenstva 

Hynek Tampier 
místopředseda představenstva 
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