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VÝROČNÍ ZPRÁVA



ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY P EDSTAVENSTVA
I.

Rok 2008 byl pro Libereckou IS, a.s. především rokem ladění vztahů se svým hlavním zákazníkem, 
tedy statutárním městem Liberec. Dynamický rozvoj IT v celé městské skupině, implementace 
nových aplikací a rozvoj celého informačního systému města s sebou přinesly mnoho problémů, 
před které byla společnost postavena. Přesto se povedlo v průběhu roku vztah s hlavním 
zákazníkem stabilizovat a dotáhnout do konce některé klíčové projekty. V souvislosti s tím se 
začala společnost stále více orientovat především na oblast IT, tedy na oblast, která je její hlavní 
doménou, a utlumila svoji aktivitu v oblasti organizačního poradenství v rámci městské skupiny 
a částečně rezignovala i na roli integrátora procesů v rámci městské skupiny. To bylo způsobeno 
především nízkou poptávkou po těchto službách. 

Proto se v oblasti poradenství zaměřila především na IT a hrála tak významnou úlohu při 
implementaci informačních systémů nejen pro statutární město Liberec, ale i pro jím řízené 
společnosti, jakými jsou například TSML a.s. a DPML, a.s. Tomu také v průběhu roku přizpůsobila 
organizační strukturu fi rmy a řízení vnitřních procesů s důrazem na orientaci na zákazníka. Zároveň 
se společnost zaměřila v průběhu roku 2008 na rozvoj svých aktivit mimo skupinu města a snažila 
se posilovat svoji roli poskytovatele služeb v oblasti IT ve veřejné správě, kde se zaměřila na spolu-
práci s Libereckým krajem.

Přes veškerá úskalí, která musela v průběhu roku společnost překonávat, se jí dařilo především 
po stránce ekonomické. Strategický fi nanční plán společnosti schválený představenstvem vytýčil 
úkol postupného snižování ztráty a pro rok 2008 stanovil ztrátu ve výši 9 592 000 Kč. Vzhledem 
k tomu, že se společnosti neustále daří zvyšovat svoji produktivitu a zároveň se podařilo 
realizovat větší objem tržeb v souvislosti s poskytováním většího objemu služeb, dosáhla Liberecká 
IS, a.s. daleko lepšího hospodářského výsledku a v roce 2008 hospodařila se ztrátou 6 578 000 Kč. 
V souvislosti s tím bude v roce 2009 předefi nován i strategický fi nanční plán společnosti se snahou 
o rychlejší snižování ztráty v příštích letech.

Svoji nezastupitelnou roli sehrála Liberecká IS, a.s. i v mnoha významných rozvojových projek-
tech, které realizuje především pro statutární město Liberec. Za všechny zmíním především rozvoj 
metropolitní sítě, kde přebírá roli správce a rozvoj městské čipové karty, kde se podařilo integrovat 
tento projekt do projektu krajské OPUS CARD a společnost se zároveň stala poskytovatelem řešení 
kartového centra pro celý krajský projekt.

Rok 2008 byl pro Libereckou IS, a.s. rokem velkých turbulencí, zároveň však rokem velice 
úspěšným.

Ing. Ondřej Červinka 
                           předseda představenstva
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SLOVO EDITELE SPOLE NOSTI
II.

Liberecká IS, a.s. je společností podnikající v oblasti informačních systémů a technologií. Tato 
oblast je svojí podstatou dynamická a plná neustálých vývojových změn. Proto i rok 2008 byl 
pro Libereckou IS, a.s. dalším rokem plným změn stojících na tvrdé a často vysilující práci všech 
zaměstnanců. 

Jako každý subjekt realizující změny zaznamenala Liberecká IS, a.s. v roce 2008 své dobré i špatné 
okamžiky. Celkově byl ale rok 2008 pro naši společnost rokem úspěšným, inspirujícím a vitalizu-
jícím.

V obchodní oblasti se Liberecké IS, a.s. podařilo zvýšit objem svých služeb v tradičních 
produktech i v projektových zakázkách. K nejvýznamnějším patřila jako každý rok řada drobných 
produktových doplnění i velkých změnových projektů pro Magistrát města Liberce, ale i pro další 
subjekty „skupiny statutárního města Liberec“ (Dopravní podnik, Městský obvod Vratislavice, 
Městská policie, ZOO Liberec a další). Jejich podrobný výčet je pro účely tohoto textu příliš dlouhý, 
proto jen uvedu, že se jednalo o třiatřicet velkých změnových projektů a desítky drobných produk-
tových změn.  

Velkým úspěchem byl vznik úzké spolupráce v rozvojových úvahách i navázání střednědobých 
obchodních vztahů s Libereckým krajem, resp. Krajským úřadem Libereckého kraje, a to v oblasti 
správy datových sítí a projektu Krajské čipové karty OPUS CARD, jehož součástí se stal úspěšný 
předchozí projekt městské čipové karty „Liberecká městská karta“. 

Formou inženýrského dohledu přispěla naše společnost ve spolupráci s Magistrátem města Liberce 
ke zdárnému dokončení nových tras Metropolitní sítě optických vláken a dalších informačních 
technologií, které v roce 2009 sloužily pro organizaci Mistrovství světa v klasických lyžařských dis-
ciplínách a dále budou sloužit pro veřejnou správu a občany Liberce v dalších informačních pro-
jektech na území města. 

Výše uvedené rozšiřování oblasti působnosti Liberecké IS, a.s. mělo svůj obraz také ve zvýšení 
výnosů, které ve spojitosti s vyšší efektivitou využití zdrojů přineslo o tři miliony korun nižší ztrátu 
společnosti, než bylo plánováno. Liberecká IS, a.s. tak učinila další důležitý krok k odstranění vleklé 
účetní ztráty, která vznikla v roce 2006 v souvislosti s vkladem majetku z roku 2005.

Samozřejmě ruku v ruce s úspěšnými výsledky se projevovaly v činnosti Liberecké IS v roce 2008
i chyby. Bylo jich poměrně hodně a jejich důsledkem byly jednak nedostatky v uživatelské podpoře, 
jednak zpožďování výsledků změnových projektů. Největším a bohužel vleklým problémem, který 
se stále nepodařilo úplně vyřešit, je implementace nové SW technologie správy daní a poplatků 
statutárního města Liberec. 
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Příčinou chyb v činnosti Liberecké IS, a.s. byly nedostatečná projektová příprava a organizace, která 
měla za následek překotné implementace nových technologií bez zvážení některých negativních 
dopadů na uživatele a dále chybný přenos informací uvnitř samotné Liberecké IS, a.s. Důležité je, 
že naše společnost před těmito chybami nezavírá oči, ale snaží se je řešit. Důsledkem těchto snah 
je implementace systému řízení jakosti dle normy ISO 9001-2007, která má vyvrcholit v roce 2009 
certifi kací. 

V průběhu roku 2008 představenstvo a vedení naší společnosti analyzovalo dosavadní vývoj 
i změny v okolí společnosti a výsledkem je změna strategického zaměření společnosti. Liberecká 
IS, a.s. tak od roku 2009 opouští ambice uspět v některých produktech mimo oblast IT a daleko 
více se bude zaměřovat na evropsky špičkovou bezpečnost a provozní spolehlivost – dostupnost 
dat a softwarových aplikací, která ukládá a provozuje na svých systémech. Kvalita poskytovaných 
služeb a odbornost zaměstnanců i celé Liberecké IS, a.s. tak bude v následujících letech stoupat 
rychleji než doposud.   

Všechny úspěchy i neúspěchy každé organizace jsou produktem jejích zaměstnanců a dodavatelů. 
Je tomu tak samozřejmě i v Liberecké IS, a.s. Naše společnost v roce 2008 měla a i nadále má sta-
bilní tým zaměstnanců, který postupně mírně rozšiřuje. I přes některé vnitřní kritiky související 
s komunikací a vztahy je téměř nulová fl uktuace zaměstnanců velkým pozitivem a také vizitkou 
fi remní kultury a řízení lidských zdrojů. V klíčových oblastech naše společnost také v roce 2008 
vybudovala systém hodnocení dodavatelů s cílem postavit společné vztahy na novou kvalitativní 
úroveň. Obě skupiny jsou tak vedením společnosti považovány za základ dalšího rozvoje Liberecké 
IS, a.s.

Rok 2008 se tedy pro Libereckou IS, a.s. stal dalším úspěšným krokem na cestě k vitalitě a konkuren-
ceschopnosti srovnatelné s jinými obdobnými fi rmami v rámci nejen České republiky, ale 
i Evropské unie. Jak již bylo uvedeno, je to výsledkem práce zaměstnanců společnosti, a já jim za 
to děkuji.

  
        …………….……………..
        Ing. Jaroslav Bureš, MBA
                        ředitel Liberecké IS, a.s.  
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