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Jsem velmi potěšen, že se můžeme ohlédnout za opravdu 
úspěšným rokem společnosti LIVE TELECOM. Začali jsme 
přejmenováním společnosti na takový název, který odráží 
naše úsilí být v těsnějším kontaktu se zákazníky a zároveň být 
poskytovatelem služeb i pro menší podniky. V době, kdy do 
České republiky pomalu přicházejí regulační změny, zůstává 
LIVE TELECOM jedinou alternativou ke společnosti Telefó-
nica pro spotřebitele a malé firmy a poskytuje jim kvalitní 
zákaznický servis pro pevné linky. V příštím roce budeme 
usilovat o rozšíření portfolia našich služeb, abychom našim 

zákazníkům mohli nabídnout ještě větší možnost úspor v ob-
lasti telekomunikací. Na závěr bych chtěl poděkovat našim 
zákazníkům za jejich věrnost a našim zaměstnancům za jejich 
tvrdou práci.

Giles Redpath

MAJITEL SPOLEČNOSTI
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Vážení společníci, obchodní partneři, zaměstnanci a zákaz-
níci. Rok 2010 se nesl především v duchu reorganizace naší 
firmy, odpojili jsme od mateřské společnosti billing a IT, pro-
vedli rebranding, upustili jsme od modelu multi-level marke-
tingu. Nyní nám zákazníky zčásti zajišují externí firmy a zčásti 
naše nově vzniklé call centrum. Také jsme sjednotili finanční 
systém, díky čemuž jsme mnohem efektivnější. V neposlední 
řadě jsme vyvinuli nové produkty, které slouží jako náhrady 
pevných linek a mobilního internetu.

Za největší úspěch letošního roku pokládám změnu billingu, 
kdy jsme fakturace přesunuli pod vlastní správu. Do roku 
2010 se billing zpracovával ve Velké Británii v systému El-
vis, následný tisk probíhal v Belgii, později ve Skotsku. Tato 
skutečnost podléhala nařízení nejvyšího správního vedení 
v Anglii v rámci centralizace celého holdingu. Každý měsíc 
jsme zasílali podklady do Anglie, což skýtalo řadu nevýhod, 
například pomalý proces, nemožnost kontroly v jakém stavu 
se billingový proces nachází, pomalé doručení faktur (belgic-
kou či skotskou poštou), složitější komunikaci, nemožnost 
osobního jednání s konkrétními zodpovědnými osobami. 
V důsledku odprodeje systému a celého obchodního modelu 
v UK a Irsku jsme konečně dostali možnost přesunout celý 
billing pod naši správu. Díky této změně se billingové procesy 
zrychlily téměř o dva dny a zlepšila se i doručitelnost a celko-
vá spokojenost a důvěra zákazníků.

Kromě rozvoje naší firmy jsme věnovali pozornost i kultur-
ním a charitativním akcím. Letos to byla soutěž Sympaák 
roku a festival pro osoby se sníženou schopností pohyblivosti 
Osekfest. Na Vánoce jsme také podpořili vytvoření CD Sta-
čí jen chtít a následný výtěžek z jeho prodeje jsme věnovali 
Domovu pro osoby se sníženou pohyblivostí v Oseku u Stra-
konic. Jako vánoční dárek jsme také věnovali několik desítek 
mobilních telefonů a jiných předmětů mateřským školkám, 
základním školám, dětským domovům a pečovatelským do-
movům. 

Ná zavěr bych jen dodal, že i přes finanční krizi letošního 
roku a hloubkovou reorganizaci firmy považuji rok 2010 za 
náš zatím nejúspěšnější a od toho příštího si slibuji jen to nej-
lepší – cítím příležitost k dalšímu růstu a zlepšování našich 
produktů.

Rudolf Šindelář
předseda představenstva

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Obchodní jméno společnosti: LIVE TELECOM a.s.
IČ: 27645690
DIČ: CZ27645690
Sídlo společnosti: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, Karlín
Datum zápisu do OR: 17. 1. 2007 jako Euphony Czech Republic a.s.
 1. 6. 2010 jako LIVE TELECOM a.s.
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11467
Základní kapitál: 2 000 000 Kč
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby uvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti: Zajišování veřejných komunikačních sítí
 Poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA

PŘEDSTAVENSTVO

Rudolf Šindelář, předseda představenstva
Giles Redpath, člen představenstva
Ing. David Lukáč, člen představenstva

DOZORČÍ RADA

Doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., předseda dozorčí rady
Ing. Radek Tázler, člen dozorčí rady
Ing. Monika Keltnerová, člen dozorčí rady

Rudolf Šindelář Giles Redpath Ing. David Lukáč

Doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. Ing. Radek Tázler Ing. Monika Keltnerová
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Společnost LIVE TELECOM je alternativní operátor, který od roku 2007 poskytuje telekomunikační služby klientům po 
celé České republice. Jsme mladá, dynamická firma se zázemím anglické mateřské společnosti, jejímž cílem je udržet si stávající 
rozvoj a dále rozšiřovat své portfolio služeb zaměřené na úspory za telekomunikační služby klientů a to jak rezidentních, tak 
i firemních. Našim zákazníkům, mezi které patří domácnosti, ale i střední a menší firmy, poskytujeme zajištění hlasových služeb 
a internetového připojení ADSL provozovaného v síti pevné linky Telefónica. 

Pro prodej služeb a celkovou propagaci využíváme komunikační kanály moderního marketingu a tímto trendem se chceme 
ubírat i nadále. Mezi naše budoucí cíle patří především posílení pozice na trhu CPS, kde jsme momentálně mezi vedoucími 
firmami, a zároveň více spokojených zákazníků, kteří ušetří za telekomunikační služby.

O SPOLEČNOSTI
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PRŮBĚH ROKU 2010

V oblasti financí došlo k zásadní změně, přechodu na 
nový, jednotný systém bilingu, díky čemuž se účtování výnosů 
zjednodušilo a celkově se proces fakturování zrychlil. Ve stáva-
jícím jednotném systému je billing přesnější a společnost jej má 
plně pod kontrolou. Finanční oddělení se od podzimu začalo 
aktivně věnovat vymáhání pohledávek a s tím souvisejícímu ro-
zesílání upomínek a obvolávání dlužníků.  Procento dlužných 
částek se snížilo nad naše očekávání. V příštím roce je naplá-
nováno spuštění dalších komunikačních kanálů, které by ještě 
zvýšily úspěšnost vymáhacích procesů.

V oblasti obchodu byl zaznamenán nárůst počtu klientů 
o 12 829 (89 % domácnosti, 11 % firmy). V březnu 2010 byl 
zahájen prodej 
služby LIVE+, 
kterou si objedna-

lo 3 522 klientů, tedy 28 % z celkového počtu nových zákazníků. Tato služba je 
zároveň založena na nové technologii CDMA, která plně nahrazuje funkce pevné 
linky od Telefónica.

Prodeje byly v průběhu roku zabezpečeny pouze externími profesionálními part-
nery s vlastní prodejní sítí. Prodeje služeb se uskutečnily formou telesalesu a osob-
ního přímého prodeje v poměru 45 % prodeje přímého a 55 % telesalesu. Spo-
lupráce s partnery je dlouhodobého rázu, což vede k zajištění kvalitního prodeje 
služeb a stabilnímu získávání nových zákazníků.

V následujícím roce se obchodní oddělení plánuje zaměřit na prodej v segmentu 
malých a středních firem, OSVČ a živnostníků. Získat nové zákazníky plánuje pře-
devším nabídkou nových produktů s variantami volných minut do mobilních sítí.

Oddělení péče o zákazníky vypracovalo v průběhu 
roku manuál pro nově příchozí zaměstnance, zkvalitnilo práci 
operátorů zavedením jednotného informačního místa a dál po-
kračuje v pravidelných školeních. Počet odbavených zákazníků 
Zákaznické linky se zvýšil o 17 % (rozdíl mezi I. Q 2010 a IV. 
Q 2010).

Rok 2010 se nesl v duchu drobných i velkých změn. V oblas-
ti marketingu došlo k upuštění od nástrojů multilevel mar-
ketingu a byla připravena nová komunikační strategie, která je 
více orientovaná na zákazníky a širokou veřejnost.

Stejně jako v předešlých letech, i v tomto roce poskytovala spo-
lečnost prostředky na kulturní a charitativní účely. 
Letos to byla podpora soutěže Sympaák roku, z charitativních 
akcí potom další ročník letního festivalu Osekfest, který je každo-
ročně pořádán pro Domov pro osoby se sníženou pohyblivostí 
v Oseku u Strakonic. Společnost podpořila vydání vánočního CD 
s názvem Stačí jen chtít, na kterém jsou mimo jiné skladby od 
Lucie Vondráčkové, Vlastimila Horvátha nebo Petra Bendeho. 
Výtěžek z prodeje tohoto CD byl věnován Domovu pro osoby 
se sníženou pohyblivostí v Oseku u Strakonic. Jako vánoční dárek 
věnovala společnost LIVE TELECOM a. s. desítky mobilních te-
lefonů do mateřských školek, základních škol, dětských domovů 
a domovů s pečovatelskou službou.

Pavel Štěpánek, Sales Manager

David Lukáč, člen představenstva

Lucie Hlásenská, Call Centre Manager

Kateřina Váchová, Marketing Manager
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Z pohledu HR oddělení byly první tři kvartály roku 2010 
klidné a nepřinesly s sebou žádné větší změny. Nejvíce zásad-
ních změn se událo ve čtvrtém kvartálu roku 2010, kdy společ-
nost prošla reorganizací - v rámci firmy se zrušila tři pracovní 
místa a náplň práce byla přerozdělena na ostatní pracovníky 
firmy. Hlavními důvody organizační změny byla úspora nákladů 
a zlepšení kvality práce zaměstnanců. Ke konci roku 2010 čítá 
firma 34 zaměstnanců.

V oblasti IT došlo k decentralizaci a přenesení správy IT 
systémů pod českou pobočku. Ve výběrovém řízení byla vybrá-
na specializovaná firma, která zajistila převod systému. Samo-
správa IT poté umožnila flexibilnější správu databáze zákazníků, 
rychlejší zavádění nových tarifů a jejich pozdější úpravy a v ne-
poslední řadě také snížení chybovosti ve fakturaci pod 1 %.

LIVE TELECOM a. s. je moderní a zodpovědná společnost, proto všechny své činnosti provádí s maximálním ohledem 
na životní prostředí. Zaměstnanci dostávají pravidelně aktuální instrukce, jak mají v rámci svého každodenního pracovního 
procesu postupovat, aby svou měrou přispěli k ochraně životního prostředí.

Giles Repath, 
majitel společnosti

Jakub Kaplan, CC Supervisor & IT

Linda Svobodová, HR Manager
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1. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a v souladu s vyhláškou č. 500/2002 
Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele.

 
2. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2010 a 2009, jsou následující: 

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením souvi-
sející.

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek, oceňovací rozdíl, vznikl rozdělením odštěpením od společnosti Option One a.s.

 
Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč v roce 2010 a 2009 je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby 
životnosti příslušného majetku.

Odpisy
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná život-
nost je stanovena takto:

Počet let

Software 3

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 15

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další 
náklady s pořízením související. 

Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč v roce 2010 a 2009 se odepisuje po dobu ekonomické životnosti.

Dlouhodobý majetek, jehož hodnota jednotlivě nepřesahuje 40 tis. Kč, se účtuje v daném roce do nákladů na účet 501. Tento 
majetek se neodepisuje. Majetek s pořizovací cenou nižší než 40 tis. Kč se sleduje podrozvahově.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují 
do nákladů.
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Odpisování
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná život-
nost je stanovena takto:

Počet let

Stavby 5 

Stroje, přístroje a zařízení 5

FINANČNÍ MAJETEK

Ve sledovaném období nevlastní společnost žádný dlouhodobý finanční majetek. 

ZÁSOBY

Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody „first-in, first-out“ (FIFO – první cena pro ocenění 
přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob). Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení 
včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize atd.).

POHLEDÁVKY

Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub 
nákladů na jejich realizační hodnotu. 

VLASTNÍ KAPITÁL

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského soudu. Případné zvýšení nebo snížení 
základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako 
změny základního kapitálu. Vklady přesahující základní kapitál se vykazují jako emisní ážio. 

Podle obchodního zákoníku společnost vytváří rezervní fond ze zisku nebo z příplatků společníků nad hodnotu vkladů. 

Akciová společnost je povinna vytvořit rezervní fond v roce, kdy poprvé dosáhne zisku, ve výši 20 % čistého zisku, ne však více 
než 10 % základního kapitálu. V dalších letech vytváří rezervní fond ve výši 5 % z čistého zisku až do výše 20 % základního 
kapitálu. Takto vytvořené zdroje se mohou použít jen k úhradě ztráty. 

CIZÍ ZDROJE

Společnost vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s vysokou 
mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti.

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.

FINANČNÍ LEASING

Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje příslušnou hodnotu najatého 
majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově 
rozlišují.
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DEVIZOVÉ OPERACE

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném k poslednímu  dni předchozího účetní-
ho období v rámci jednoho kalendářního roku. 

Veškerá peněžní aktiva a pasiva vedená v cizích měnách byla ke dni účetní závěrky přepočtena devizovým kurzem zveřejněným 
Českou národní bankou k rozvahovému dni.

Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku.

ÚČTOVÁNÍ VÝNOSŮ A NÁKLADŮ 

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

Výnosy plynoucí z hlavní činnosti společnosti jsou účtovány na účty 602 a 604. Výnosy z neobvyklých činností jsou účtovány na 
účet 648. 

DAŇ Z PŘÍJMŮ

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo 
dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, 
náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.).

Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska 
účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace.

3. DLOUHODOBÝ MAJETEK

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (v tis. Kč)

Pořizovací cena

Počáteční 
zůstatek Přírůstky Vyřazení Převody

Konečný 
zůstatek

Software 4 999 - - - 4 999
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 173 328 - - - 173 328
Celkem 2010 178 327 - - - 178 327
Celkem 2009 178 327 - - - 178 327

Oprávky

Počáteční 
zůstatek Odpisy

Prodeje, 
likvidace Vyřazení Převody

Konečný 
zůstatek

Opravné 
položky

Software 4 999 - - - - 4 999 -
Jiný dlouhodobý 
nehmotný majetek

82 942 7 532 - - - 90 474 -

Celkem 2010 87 941 7 532 - - - 95 473 -
Celkem 2009 79 659 8 282 - - - 87 941 -

Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k 31. 12. 2010 a 31. 12. 2009 v pořizovacích 
cenách 18 tis. Kč a 69 tis. Kč.
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DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (v tis. Kč)

Pořizovací cena

Počáteční 
zůstatek Přírůstky Vyřazení Převody Konečný zůstatek

Stavby 663 - - - 663
Stroje, přístroje a zařízení 1 893 47 8 - 1 932
Celkem 2010 2 555 47 8 - 2 595
Celkem 2009 2 555 - - - 2 555

Oprávky

Počáteční 
zůstatek Odpisy

Prodeje, 
likvidace Vyřazení Převody

Konečný 
zůstatek

Opravné 
položky

Stavby 353 132 - - - 486 -
Stroje, přístroje 
a zařízení

1 319 282 - 8 - 1 593 -

Celkem 2010 1 672 414 - 8 - 2 079 -
Celkem 2009 1 233 448 - - - 1 672 -

K 31. 12. 2010 a 31. 12. 2009 souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila v pořizovacích cenách 
199 tis. Kč a 392 tis. Kč.

Majetek zatížený zástavním právem: Společnost nevlastní majetek zatížený zástavním právem.

4. ZÁSOBY

Ocenění nepotřebných, zastaralých a pomaluobrátkových zásob se snižuje na prodejní cenu prostřednictvím účtu opravných 
položek, který se v přiložené rozvaze vykazuje ve sloupci korekce. Opravná položka byla stanovena vedením společnosti na 
základě odhadu reálných hodnot.

5. POHLEDÁVKY

Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2010 a 2009 vytvořeny opravné položky na zá-
kladě odhadu.

K 31. 12. 2010 pohledávky po lhůtě splatnosti více než 180 dní činily 31 163 tis. Kč.

Společnost z důvodu nedobytnosti, zamítnutí konkurzu a vyrovnání či neuspokojení pohledávek v konkurzním řízení atd. ode-
psala do nákladů v roce 2010 a 2009 pohledávky ve výši 927 tis. Kč a 169 tis. Kč. 

K 31.12.2010 a k 31.12.2009 společnost neměla dlouhodobé pohledávky.

Společnost neeviduje žádné pohledávky se splatností delší než 5 let.

K 31.12.2010 neměla společnost žádné krátkodobé pohledávky ve skupině.

Dohadné účty aktivní zahrnují především předpis pojistné události a předpis náhrady škody od ostatních ekonomických sub-
jektů.
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6. OPRAVNÉ POLOŽKY

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv.

Metoda užitá k tvorbě účetních opravných položek k pohledávkám v roce 2010 spočívala v rozdělení rozvahových hodnot 
pohledávek k rozvahovému dni dle věkové struktury pohledávek. K pohledávkám starším než 360 dní byla tvořena opravná 
položka ve výši 100 % rozvahové hodnoty pohledávek. K pohledávkám v rozmezí 180 až 360 dní byla tvořená opravná položka 
ve výši 50 % rozvahové hodnoty pohledávek, k pohledávkám v rozmezí 90 až 180 dní 20 % a 30 až 90 dní 5 %. Při splnění 
podmínek určených legislativou (Zákon č 593/1992 Sb.) byla z tohoto objemu účetních opravných položek vyloučena hodnota 
odpovídající daňově účinným opravným položkám k pohledávkám.

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):

Opravné 
položky k:

Zůstatek k 
31. 12. 2008

Tvorba 
opravné 
položky

Zúčtování 
opravné 
položky

Zůstatek k 
31. 12. 2009

Tvorba 
opravné 
položky

Zúčtování 
opravné 
položky

Zůstatek k
31. 12. 20010

zásobám 62 204 - 266 107 241 132
pohledávkám 
- zákonné

1 159 - - 1 159 3 073 1 159 3 073

pohledávkám 
- ostatní

9 619 3 039 -3 890 8 767 13 226 8 767 13 226

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné.

7. OSTATNÍ AKTIVA

Náklady příštích období zahrnují především časové rozlišení provizí obchodních zástupců a jsou účtovány do nákladů období, 
do kterého věcně a časově přísluší.

Došlo k časovému rozlišení nákladů v souvislosti s provizemi za uzavřené smlouvy účtované na účtech 518201, 518211, 518274 
a 518218 z důvodu účtování nákladů a výnosů v období, se kterým věcně i časově souvisejí. Smlouvy jsou uzavírány na dobu 24 
měsíců. Hodnota časového rozlišení za rok 2010 je 6 567 tis. Kč připadající na rok 2011 a 2 967 tis. Kč připadající na rok 2012 
a je účtovaná na 381009.

8. VLASTNÍ KAPITÁL

Základní kapitál společnosti se skládá z 1 000 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě plně upsaných a splacených, 
s nominální hodnotou 2 tis. Kč. 

K datu účetní závěrky valná hromada nerozhodla o úhradě ztráty k datu 31.12. 2009 a výsledek hospodaření roku 2009 byl 
vykázán v položce neuhrazené ztráty minulých let.
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Změny vlastního kapitálu za období roku 2010 v tis. Kč

Položka VK: Počáteční stav Zvýšení Snížení Převod
Konečný 
zůstatek

Základní kapitál 2 000 2 000
Rezervní fondy 400 400
Rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV 171 328 171 328
Zisk minulých účetních období 2 323 2 323
Ztráta minulých účetních období -112 594 -6 091 -118 685
Zisk/ztráta za účetní období po zdanění -6 091 -168 -6 091 -168
Celkem 57 366 -6 259 -6 091 57 198

9. REZERVY

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):

Rezervy:
Zůstatek k 

31. 12. 2008
Tvorba
rezerv

Čerpání 
rezerv

Zůstatek k 
31. 12. 2009

Tvorba
rezerv

Čerpání 
rezerv

Zůstatek k 
31. 12. 2010

Zákonné - - - - - - -
Na daň z příjmu - - - - - - -
Ostatní 739 - -454 285 531 -285 531

Rozpis odloženého daňového závazku

Odložený daňový závazek k 31.12. 2009:  -15 403 tis. Kč
Opravná položka k zásobám: 132 tis. Kč
Opravná položka k pohledávkám: 13 226 tis. Kč
Rezervy 531 tis. Kč
Zůstatková cena majetku - 82 854 tis. Kč 
Celkem - 68 965 tis. Kč
daňová sazba 19 %

Odložený daňový závazek k 31. 12. 2010 -13 103 tis. Kč 

Odložená daň se vykazuje u všech dočasných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo pasiva v rozvaze a jejich daňovou 
hodnotou. Odložený daňový závazek je zaúčtovaný, pokud je pravděpodobné, že bude daňově uplatněn v budoucnosti. 

10. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

K 31. 12. 2010 a 31. 12. 2009 měla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti více než 120 dní v částce 807 tis. Kč 
a 10 004 tis. Kč.

K 31. 12. 2010 měla společnost krátkodobé závazky ve skupině ve výši 35 424 tis. Kč.
 
Společnost nemá závazky splatné ve lhůtě delší než 5 let.

Společnost eviduje k 31. 12. 2010 488 tis. Kč splatných závazků pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení.
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Dohadné účty pasivní zahrnují především dohad na univerzální službu, náklady na audit společnosti realizovaný v následujícím 
roce a náklady na distribuci zákaznických faktur vyúčtované v následujícím účetním období.

11. OSTATNÍ PASIVA

Společnost vykazuje ve sledovaném období výdaje příštích období na účtu 383003 ve výši 30 tis., hodnota souvisí s ceninami 
a jejich výdejem v následujícím účetním období. 

12. DAŇ Z PŘÍJMŮ

2010 v tis. Kč 2009 v tis. Kč
Zisk (ztráta) před zdaněním -2 468 -8 419
Nezdanitelné výnosy -128 -2 602
Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy 7 497 8 025
Neodečitatelné náklady 16 928 3 672
Tvorba opravných položek 4 716 -1 234
Tvorba rezerv 246 -329
Ostatní (např. náklady na reprezentaci, manka a škody) 367 -
Zdanitelný příjem 6 799 -10 775
Uplatnění ztráty z minulých let -6 799 -
Sazba daně z příjmu 19 % 20 %
Daň - -
Úprava daně minulých let - -
Splatná daň - -

Společnost má k 31. 12. 2010 450 tis. Kč evidovaných daňových nedoplatků.

13. LEASING

Společnost má najatý dlouhodobý majetek, o kterém se neúčtuje na rozvahových účtech.

Majetek najatý společností formou finančního leasingu (tzn., že po uplynutí doby pronájmu nájemce majetek odkoupí) 
k 31. 12. 2010 a 31. 12. 2009 (v tis. Kč):

Popis Termíny

Součet splátek 
nájemného po 

celou dobu 
předpokládaného 

pronájmu

Skutečně uhrazené 
splátky nájemného 

z finančního 
pronájmu  

k 31. 12. 2010

Skutečně uhrazené 
splátky nájemného 

z finančního 
pronájmu  

k 31. 12. 2009

Rozpis částky budoucích plateb 
dle faktické doby splatnosti 

k 31. 12. 2010
Splatné do 

jednoho roku
Splatné po 

jednom roce
BMW 530d 
Touring

36 měsíců 1 386 1 386 1 139 - -

Ford Mondeo 
1,8

36 měsíců 358 358 285 - -



19

14. VÝNOSY

Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč):

2010 2009
Domácí Zahraniční Domácí Zahraniční

Prodej služeb 142 605 - 155 306 127
Prodej zboží 795 - 1 295 -
Ostatní výnosy 2 247 - 5 686 -
Výnosy celkem 145 647 - 162 287 127

15. OSOBNÍ NÁKLADY

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

2010 2009
Celkový počet 
zaměstnanců

Členové 
řídicích orgánů

Celkový počet 
zaměstnanců

Členové 
řídicích orgánů

Průměrný počet zaměstnanců 31 - 35 -
Mzdy 13 754 - 10 747 -
Odměny členům orgánů společnosti 79 - 74 -
Sociální zabezpečení  
a zdravotní pojištění

4 461 - 3 555 -

Sociální náklady 758 - 766 -
Osobní náklady celkem 19 052 - 15 143 -

V roce 2010 a 2009 obdrželi členové a bývalí členové statutárních a dozorčích orgánů odměny v celkové výši 79 tis. Kč a 74 tis. 
Kč. 

16. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH

V roce 2010 a 2009 neobdrželi členové statutárních a dozorčích orgánů a řídící pracovníci žádné půjčky, přiznané záruky, 
zálohy a jiné výhody.

17. VÝZNAMNÉ POLOŽKY ZISKŮ A ZTRÁT

Ostatní výnosy tvoří odúčtované dohadné položky a kurzové zisky.

Položka změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období k 31.12.2010 
v hodnotě 6.485 tis. Kč se skládá dotvořením rezervy na dovolenou v hodnotě 246 tis. Kč,  zúčtování opravných položek 
k pohledávkám v hodnotě -134 tis. Kč a tvorbou opravných položek ke zboží v hodnotě 6.373 tis. Kč.

Ostatní náklady tvoří smluvní pokuty, manka a škody, pojištění a kurzové ztráty.
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Odměny statutárnímu auditorovi (v tis. Kč):

Služby 2010 2009
Povinný audit 80 80
Daňové poradenství 40 36
Celkem 120 116

18. VÝZKUM A VÝVOJ

Společnost neprovádí žádný výzkum a vývoj.

Sestaveno dne: 1. 7. 2011  

Podpis statutárního orgánu  
 nebo fyzické osoby, která je 

účetní jednotkou: Osoba odpovědná za účetnictví: Osoba odpovědná za účetní závěrku:

Rudolf Šindelář Ing. Ivana Juráková Ing. David Lukáč

Ing. David Lukáč
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I. ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K 31. 12. 2010

 

Minulé 
účetní období 

2009
Běžné

účetní období
Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 240 658 - 113 983  126 675 132 303
A.   POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ 

KAPITÁL
          

  
B.   DLOUHODOBÝ MAJETEK  180 922 - 97 552  83 370  91 270 

  
B. I.  Dlouhodobý nehmotný majetek  178 327 - 95 473  82 854  90 386 
B. I. 1 Zřizovací výdaje             

 2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje             
 3 Software  4 999 - 4 999 0   0 
 4 Ocenitelná práva             
 5 Goodwill             
 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek  173 328 - 90 474  82 854 90 386
 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek             

  8
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek

            

B. II.  Dlouhodobý hmotný majetek  2 594 - 2 079   515 883
B. II. 1 Pozemky             

 2 Stavby   663 -  486   177   309 
 3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí  1 932 - 1 593   339   574 
 4 Pěstitelské celky trvalých porostů             
 5 Základní stádo a tažná zvířata             
 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek             
 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek             
 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek             
  9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku             
  

B. III.  Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 
B. III. 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách             

 2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem             
 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly             

 4
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný 
vliv

            

 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek             
 6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek             
 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek             
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Minulé 
účetní období 

2009
Běžné

účetní období
Brutto Korekce Netto Netto

C.   OBĚŽNÁ AKTIVA 48 069 - 16 431 31 638 32 878
  

C. I.  Zásoby   358 -  132   226 622
C. I. 1 Materiál             

 2 Nedokončená výroba a polotovary             
 3 Výrobky             
 4 Zvířata             
 5 Zboží   358 -  132   226 622
  6 Poskytnuté zálohy na zásoby             

  
C. II.  Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0
C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů             

 2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba             
 3 Pohledávky - podstatný vliv             

 4
Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení

            

 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy        
 6 Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy)           
 7 Jiné pohledávky             
  8 Odložená daňová pohledávka           

C. III.  Krátkodobé pohledávky 47 193 - 16 299 30 894 21 670
C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 45 474 - 16 299 29 175 19 869

 2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba          96   
 3 Pohledávky - podstatný vliv             

 4
Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení

            

 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění             
 6 Stát - daňové pohledávky          
 7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 338     1 338 1 563
 8 Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy) 270      270   138 
  9 Jiné pohledávky 112    112 4

C. IV.  Krátkodobý finanční majetek 518 0 518 10 586
C. IV. 1 Peníze   100    100   27 

 2 Účty v bankách 418  418 10 558
 3 Krátkodobé cenné papíry a podíly             
  4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek             

D.   OSTATNÍ AKTIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY 
AKTIV

11 667 0 11 667 8 156

D. I.  Časové rozlišení 11 667 0 11 667 8 156
D. I. 1 Náklady příštích období 11 667 000  11 667 8 156

 2 Komplexní náklady příštích období           
  3 Příjmy příštích období         
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 Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém
účetním období 

2009
PASIVA CELKEM 126 675 132 303

A.   VLASTNÍ KAPITÁL 57 198 57 366
 

A. I.  Základní kapitál  2 000  2 000 
A. I. 1 Základní kapitál  2 000  2 000 

 2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)    
  3 Změny základního kapitálu    

 
A. II.  Kapitálové fondy  171 328  171 328 
A II. 1 Emisní ážio    
 2 Ostatní kapitálové fondy    
 3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků  171 328  171 328 
  4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách    

 
A III.  Rezervní fondy, (nedělitelný fond) a ostatní fondy ze zisku   400 400
A III. 1 Zákonný rezervní fond / nedělitelný fond   400 400

  2 Statutární a ostatní fondy    

A. IV.  Výsledek hospodaření minulých let - 116 362 - 110 271 
 IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let  2 323  2 323 
  2 Neuhrazená ztráta minulých let - 118 685 - 112 594

 
A. V.  Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) - 168 - 6 091 

 
B.   CIZÍ ZDROJE  69 447 74 937 

 
B. I.  Rezervy   531 285
B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů    

 2 Rezerva na důchody a podobné závazky    
 3 Rezerva na daň z příjmů    
  4 Ostatní rezervy   531 285

 
B. II.  Dlouhodobé závazky 13 103  15 403 
B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů    

 2 Závazky - ovládající a řídící osoba    
 3 Závazky - podstatný vliv    

 4
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení

   

 5 Přijaté zálohy    
 6 Vydané dluhopisy    
 7 Směnky k úhradě    
 8 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky)    
 9 Jiné závazky    
  10 Odložený daňový závazek 13 103  15 403 
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 Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém
účetním období 

2009
B. III.  Krátkodobé závazky 55 813 59 249
B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 16 553  22 650 

 2 Závazky - ovládající a řídící osoba 35 424  33 534 
 3 Závazky - podstatný vliv    

 4
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení

   

 5 Závazky k zaměstnancům 1 170 542
 6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 488 333
 7 Stát - daňové závazky a dotace   450 302
 8 Přijaté zálohy    3
 9 Vydané dluhopisy    
 10 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky) 1 650  1 828 
  11 Jiné závazky   78 56

 
B. IV.  Bankovní úvěry a výpomoci 0 0
B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé    

 2 Krátkodobé bankovní úvěry    
  3 Krátkodobé finanční výpomoci    

 
C.   OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV 30 0

 
C. I.  Časové rozlišení 30 0
C. I. 1 Výdaje příštích období 30   

  2 Výnosy příštích období    

Sestaveno dne: 1. 7. 2011

Podpis statutárního orgánu  
 nebo fyzické osoby, která je 

účetní jednotkou: Osoba odpovědná za účetnictví: Osoba odpovědná za účetní závěrku:

Rudolf Šindelář Ing. Ivana Juráková Ing. David Lukáč

Ing. David Lukáč
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I. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT V PLNÉM ROZSAHU K 31. 12. 2010

 
  

 

 Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém
účetním období 2009

 I. 1 Tržby za prodej zboží 795  1 295 
A.  2 Náklady vynaložené na prodané zboží 281  1 288 

  
 +  Obchodní marže 515 7

  
 II.  Výkony 142 605  155 433 
 II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 142 605  155 433 
 2 Změna stavu zásob vlastní činnosti       
  3 Aktivace       

B.   Výkonová spotřeba 111 703  141 829 
B. 1 Spotřeba materiálu a energie   1 429   899 
B.  2 Služby 110 274  140 931 

  
 +  Přidaná hodnota 31 417  13 610 

  
C.   Osobní náklady 19 052  15 143 
C. 1 Mzdové náklady 13 754  10 747 
C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva   79 74
C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 4 461  3 555 
C.  4 Sociální náklady 758   766 

  
D.   Daně a poplatky   41   10 
E.   Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 7 947  8 731 

 III.  Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0 0
 III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku       
  2 Tržby z prodeje materiálu       

F.  
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 
a materiálu

5 0

F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 5   0   
F.  2 Prodaný materiál       

G. 1
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích období

6 485 - 1 102 

 IV. 2 Ostatní provozní výnosy 938    2 691  
H. 1 Ostatní provozní náklady 2 004     957  

 V. 2 Převod provozních výnosů       
I.  1 Převod provozních nákladů       

  
 *  Provozní výsledek hospodaření - 3 179 - 7 438 

 
 VI. 1 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů       
J.  1 Prodané cenné papíry a podíly       
 VII.  Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0

1
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách 
a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

VIII 1 Výnosy z krátkodobého finančního majetku
K. 2 Náklady z finančního majetku
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 Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém
účetním období 2009

 IX. 1 Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů       
L.  2 Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů       

M.  1
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 
oblasti

      

 X. 1 Výnosové úroky   1   1 
N.  2 Nákladové úroky   283    

 XI. 1 Ostatní finanční výnosy 1 309  2 994 
O.  2 Ostatní finanční náklady 598  3 693 

 XII. 1 Převod finančních výnosů       
P.  2 Převod finančních nákladů       

 
 *  Finanční výsledek hospodaření 712 -  981 

Q.   Daň z příjmů za běžnou činnost - 2 300 - 2 329 
Q. 1  – splatná       
Q.  2  – odložená - 2 300 - 2 329 

 **  Výsledek hospodaření za běžnou činnost - 168 - 6 091 

 XIII. 1 Mimořádné výnosy       
R.  2 Mimořádné náklady       
S.  Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0
S. 1  – splatná       
S.  2  – odložená       

 *  Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 
  1 Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)       

 
 ***  Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) - 168 - 6 091 

 ****  Výsledek hospodaření před zdaněním - 2 468 - 8 419 

Sestaveno dne: 1. 7. 2011

Podpis statutárního orgánu  
 nebo fyzické osoby, která je 

účetní jednotkou: Osoba odpovědná za účetnictví: Osoba odpovědná za účetní závěrku:

Rudolf Šindelář Ing. Ivana Juráková Ing. David Lukáč

Ing. David Lukáč
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI  
SPOLEČNOSTI LIVE TELECOM a.s. 

(pro účetní období končící 31. prosincem 2010)

Společnost LIVE TELECOM a.s. neuzavřela pro účetní období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 ani jako osoba ovlá-
dající, tak ani jako osoba ovládaná smlouvu podle § 190b zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku (dále jen ovládací 
smlouvu).

Vedení společnosti LIVE TELECOM a.s. proto v souladu s ustanovením § 66a odst. 9 Obchodního zákoníku vypracovalo pro 
toto účetní období Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.

1. OSOBY PROPOJENÉ SE SPOLEČNOSTÍ LIVE TELECOM a.s.

SOUHRNNÝ PŘEHLED OSOB OVLÁDAJÍCÍCH SPOLEČNOST LIVE TELECOM a.s.:

Název společnosti: HIVE Energy Limited 
Sídlo: Hants, East Wellow, Woodington House, SO51 6DQ

Celková účast k 31. 12. 2010: 100%
 
Vzhledem k oddělení společnosti Euphony Benelux ze skupiny, která si přenesla i právo na používání jména „Euphony“, 
muselo dojít k přejmenování společností. Společnost Euphony Czech Republic  a.s. byla od 1. 6. 2010 přejmenována na  
LIVE TELECOM a.s. a mateřská společnost Euphony Telecommunications Limited (ETL) byla od stejného data přejmenována 
na HIVE Telecom Limited. Po prodeji zákaznické báze a souvisejících aktiv v listopadu 2010 se od 15.10.2010 společnost HIVE 
Telecom Limited přejmenovala na HIVE Energy Limited dle cesty, kterou se chce vydat.

2. SMLOUVY UZAVŘENÉ V ÚČETNÍM OBDOBÍM MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

V účetním období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 byly uzavřeny následující smlouvy mezi propojenými osobami:  Na 
rok 2010 byla uzavřená smlouva „Management Fee Agreement“ mezi společnostmi ETL a Euphony Czech Republic a.s. o pod-
poře v oblasti správy systémů, konzultací v oblasti strategického, finančního a marketingového rozhodování, zajištění IT pod-
pory a zajištění kompletního billingu. Kompenzace takto vynaložených nákladů proběhla prostřednictvím čtvrtletně účtovaných 
manažerských poplatků v celkové výši 9.007 tis. Kč.

3. POSKYTNUTÁ PLNĚNÍ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI USKUTEČNĚNÁ 
V ÚČETNÍM OBDOBÍ A PŘIJATÁ PROTIPLNĚNÍ

Veškerá plnění a protiplnění byla poskytnuta dle standardních obchodních podmínek. 
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4. PŘIJATÁ NEBO USKUTEČNĚNÁ OPATŘENÍ SPOLEČNOSTI LIVE TELECOM a.s. 
V ZÁJMU NEBO NA POPUD PROPOJENÝCH OSOB

PŘIJATÁ NEBO USKUTEČNĚNÁ OPATŘENÍ SPOLEČNOSTI LIVE TELECOM a.s. V ZÁJMU PROPOJENÝCH OSOB

V účetním období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 nebyla přijata ani uskutečněna žádná opatření v zájmu propojených 
osob kromě již uvedených.

PŘIJATÁ NEBO USKUTEČNĚNÁ OPATŘENÍ SPOLEČNOSTI LIVE TELECOM a.s. NA POPUD PROPOJENÝCH OSOB

V účetním období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 nebyla přijata ani uskutečněna žádná opatření na popud propoje-
ných osob kromě výše uvedených.

5. JINÉ PRÁVNÍ ÚKONY UČINĚNÉ SPOLEČNOSTÍ LIVE TELECOM a.s. V ZÁJMU 
PROPOJENÝCH OSOB V ÚČETNÍM OBDOBÍ

V účetním období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 nebyly učiněny žádné úkony v zájmu propojených osob kromě výše 
uvedených.

6. ZÁVĚREČNÉ PROHLÁŠENÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI LIVE 
TELECOM a.s.

Prohlašujeme, že jsme do zprávy o vztazích mezi propojenými osobami společnosti LIVE TELECOM a.s. vyhotovované dle 
§66a, odst. 9, Obchodního zákoníku pro účetní období počínající 1. 1. 2010 a končící 31. 12. 2010 uvedli veškeré, v tomto 
účetním období uzavřené či uskutečněné a nám k datu podpisu této zprávy známé:

• smlouvy mezi propojenými osobami,
• plnění a protiplnění poskytnuté propojeným osobám,
• jiné právní úkony učiněné v zájmu těchto osob,
• veškerá opatření přijatá nebo uskutečněná v zájmu nebo na popud těchto osob.

Prohlašujeme, že si nejsme vědomi skutečnosti, že by z výše uvedených smluv nebo opatření vznikla společnosti LIVE TELE-
COM a.s. majetková újma. 

V Praze, dne 30. 7. 2011

 Rudolf Šindelář, předseda představenstva Ing. David Lukáč, člen představenstva
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KONTAKTNÍ INFORMACE

KONTAKTY – SÍDLO SPOLEČNOSTI

LIVE TELECOM a. s.
Meteor Centre Office Park
Sokolovská 100/94
186 00  Praha 8

IČO:  276 456 90
DIČ:  CZ 276 456 90

LIVE TELECOM a. s., zapsaná v OR MS Praha oddíl B, vložka 11467

PÉČE O ZÁKAZNÍKY

Zákaznická linka je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin.
Zákaznická linka: 844 111 140
Zákaznický e-mail:  klienti@livetelecom.cz

OBCHODNÍ ZÁSTUPCI

Konzultační linka:  810 700 007
Konzultační e-mail: oz@livetelecom.cz
Technická linka: 225 577 977

www.livetelecom.cz


