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S velkým potěšením konstatuji, že rok 2011 byl dalším úspěšným 
rokem v historii LIVE TELECOM. Úspěšně jsme rozšířili naše 
portfolio, a tím jsme našim zákazníkům nabídli ještě větší mož-
nosti úspor v oblasti hlasových služeb na pevné lince. Tímto jsme 
upevnili dlouhodobé kvalitní vztahy se stávajícími klienty, zejmé-
na v segmentu Small Business. Dokončili jsme restrukturalizaci 
organizační struktury.

V roce 2012 vybudujeme vlastní callcentrum, které bude zajiš-
ovat kvalitní prodeje nejen našich vlastních služeb, ale i služeb 
našich obchodních partnerů. Tímto děkuji našim zaměstnancům 
za jejich věrnost a tvrdou práci.

Giles Redpath
majitel společnosti

MAJITEL SPOLEČNOSTI
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Vážení společníci, obchodní partneři, zaměstnanci a zákazníci, 
rok 2011 se odehrával ve znamení restrukturalizace, optimaliza-
ce služeb, získávání zákazníků prostřednictvím nových komuni-
kačních kanálů – interního a externího call centra. 

V roce 2011 se nám díky kvalitě našich služeb stabilizovat stá-
vající zákazníky a získat plánovaný počet nových. Tím jsme opět 
upevnili naši pozici nejsilnějšího alternativního poskytovatele te-
lekomunikačních služeb v našich cílových segmentech, což jsou 
služby Small Business a rezidenti. Zahájili jsme konsolidaci našich 
finančních a CRM systémů. 

Rok 2011 byl velmi úspěšný. V roce 2012 plánujeme další růst, 
nábor nových zaměstnanců a spuštění dalších služeb. 

Podpora kulturních a charitativních akcí patří k tradici naší firmy. 
Každoročně věnujeme tomuto tématu patřičnou péči a pečlivě 
vybíráme zajímavé a přínosné akce a projekty, kterými potěšíme 
širokou veřejnost a podpoříme dobročinné účely. V roce 2011 
jsme se mimo jiné stali generálním partnerem koncertu Suzanne 
Vega a podpořili jsme projekt Lidé ve stínu. 

Rudolf Šindelář
předseda představenstva

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
Obchodní jméno společnosti: LIVE TELECOM a.s.
IČ: 276 45 690, 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

DOZORČÍ RADA

Rudolf Šindelář, předseda představenstva

Giles Redpath, člen představenstva

Ing. David Lukáč, člen představenstva

Doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., předseda dozorčí rady

Ing. Radek Tázler, člen dozorčí rady

Ing. Monika Keltnerová, člen dozorčí rady
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Společnost LIVE TELECOM a.s. je alternativní operátor, 
který od roku 2007 poskytuje hlasové služby a ADSL internet na 
pevné lince společnosti Telefónica. 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 rezident-
ních, tak i firemních. Mezi naše zákazníky patří domácnosti, pod-
nikatelé a menší firmy. 

Naše služby propagujeme pomocí klasických i moderních komu-
nikačních kanálů digitálního marketingu. 

V příštím roce plánujeme  rozšíření našeho portfolia služeb CPS, 
zejména v oblasti produktů Small Business.

Naše společnost podporuje různé kulturní a charitativní akce, 
kterými se snažíme zaujmout širokou veřejnost  a podpořit spo-
luobčany se ztíženými životními podmínkami.

O SPOLEČNOSTI
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Pavel Štěpánek, Sales Manager

David Lukáč, člen představenstva

Lucie Hlásenská, Call Centre Manager

Kateřina Váchová, Marketing Manager

Finanční oddělení se v průběhu uplynulého roku zaměřilo na vy-
lepšování procesů v oblasti vymáhání pohledávek. Podařilo se nám do 
finančního systému implementovat kompletní vymáhací modul, který 
celý proces z větší části zautomatizoval.
V nadcházejícím roce dojde k očekávanému dokončení interface mezi 
finančním systémem a CRM systémem, což by mělo zajistit rychlejší 
a detailnější podklady pro management společnosti.

V oblasti obchodu jsme v roce 2011 získali více než 8 000 zákaz-
níků  (50 % domácnosti, 50 % firmy). Nejvýraznější úspěch jsme za-
znamenali v oblasti Small Business, kde se prodeje oproti roku 2010 
navýšily o více než  200 %. Tímto jsme mnohonásobně předčili naše 
plány s oslovením subjektů v tomto segmentu. V roce 2011 jsme naše 
služby nabízeli prostřednictvím externích partnerů, především formou  
telesales a direct sales, a to v poměru 58 % telesales , 42 % direct 
sales. Kvalita prodejů byla zajištěna zejména dlouhodobými obchod-
ními vztahy, průběžně podporovanými intenzivní informační kampaní 
v podobě odborných školení, seminářů, kvalitních tiskových materiálů 
a produktových listů. V následném roce plánujeme vybudovat nové 
interní callcentrum, které bude sloužit nám i našim obchodním part-
nerům. Vznikne tak nový segment služeb, který budeme nabízet po-
tenciálním klientů.

Oddělení péče o zákazníky optimalizovalo své procesy a tím sní-
žilo počet kontaktů na Infolinku o 50 % oproti minulému roku. Do-
stupnost na Infolince se ustálila na 80 % všech příchozích hovorů, což 
zajišuje vyšší zákaznickou spokojenost a nižší počet opakovaných kon-
taktů. Pravidelná odborná školení zaměstnanců nadále udržují vysokou 
úroveň poskytovaných služeb.

V roce 2011 jsme se soustředili na optimalizaci aktuálních a nastave-
ní nových komunikačních kanálů v oblasti digitálního marketingu. 
Tomu se budeme intenzivně věnovat i v příštím roce. Podpořili jsme 
mnoho zajímavých kulturních a dobročinných projektů a navázali jsme 
spolupráci s dalšími subjekty podporujícími dobročinnost a charitu 
v České republice i v zahraničí. S těmito partnery plánujeme rozšíření 
spolupráce a přípravu dalších dobročinných aktivit v roce 2012. 

PRŮBĚH ROKU 2011
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Jakub Kaplan, CC Supervisor & IT

Linda Svobodová, HR Manager

Z pohledu HR oddělení byl rok 2011 téměř podobný roku 2010. 
V průběhu roku neprobíhal žádný větší nábor pracovníků nebo ukon-
čování pracovních poměrů se zaměstnanci. V prvním kvartálu roku 
2011 jsme v Praze zřídili své vlastní malé call centrum na prodej našich 
služeb, které začalo velmi dobře a kvalitně prodávat. Rozhodli jsme se 
proto ve čtvrtém kvartálu roku 2011 toto call centrum rozšířit mimo 
Prahu. Na základě tohoto rozhodnutí personální oddělení ve spoluprá-
ci s oddělením péče o zákazníky zhodnotilo situaci nezaměstnanosti ve 
všech jednotlivých krajích České republiky. Na základě předchozích 
analýz jsme začali pracovat na náboru do nového call centra v Rumbur-
ku, který spadá pod Ústecký kraj, ve kterém je nejvyšší nezaměstna-
nost. Call centrum jsme otevřeli v polovině ledna roku 2012. 

V roce 2011 jsme provedli kompletní IT audit a pokračovali ve výmě-
ně HW. Zrealizovali jsme výměnu základových stanic a vytvořili zcela 
nové oddělení. V druhé polovině roku se rozběhla příprava na upgrade 
vnitropodnikových systémů, jejíž součástí bylo rozšíření diskové a ser-
verové kapacity. V roce 2012 plánujeme přechod CRM na novější ver-
zi a propojení s finančním systémem za účelem zvýšení produktivity 
a zároveň koncem roku proběhla příprava na otevření nové pobočky 
pro telemarketing v I.Q 2012. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro 
navýšení role outsourcingu IT.

Giles Repath, majitel společnosti
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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 2011 a 2010, jsou následující: 

A) DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

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

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 2011 a 2010 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 životnost je 
stanovena takto:

Počet let

Software 3

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 15

B) 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 se v roce 2011 a 2010 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 ná-
kladů.
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ODPISOVÁNÍ
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je 
stanovena takto:

Počet let

Stavby 5 

Stroje, přístroje a zařízení 5

C) DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

Ve sledovaném období nevlastní společnost žádný dlouhodobý finanční majetek. 

V posledním kvartálu 2011 se začal realizovat projekt zřízení nového prodejního centra v Rumburku, součástí tohoto projektu bylo 
poskytnutí zálohy na koupi práv členství v bytovém družstvu v hodnotě 26 tis. Kč.

D) 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.).

E) POHLEDÁVKY

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

F) VLASTNÍ KAPITÁL

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze. 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.  

G) 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.

H) 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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I) DEVIZOVÉ OPERACE

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

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

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

J) 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.

K) 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 repre-
zentaci, 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

A) DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA

Počáteční 
zůstatek Přírůstky Vyřazení Převody

Konečný 
zůstatek

Software 4 999 356 - - 5 355
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 173 328 220 - - 173 548
Celkem 2011 178 327 576 - - 179 903
Celkem 2010 178 327 - - - 178 327

OPRÁVKY

Počáteční 
zůstatek Odpisy

Prodeje, 
likvidace Vyřazení Převody

Konečný 
zůstatek

Opravné 
položky

Software 4 999 31 - - - 5 030 -
Jiný dlouhodobý 
nehmotný majetek

90 474 7 563 - - - 98 037 -

Celkem 2011 95 473 7 594 - - - 103 067 -
Celkem 2010 87 941 7 532 - - - 95 473 -

Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k 31. 12. 2011 a 31. 12. 2010 v pořizovacích cenách 
143 tis. Kč a 18 tis. Kč.
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B) DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA

Počáteční 
zůstatek Přírůstky Vyřazení Převody Konečný zůstatek

Stavby 663 - - - 663
Stroje, přístroje a zařízení 1 932 277 4 - 2 205
Celkem 2011 2 595 277 4 - 2 868
Celkem 2010 2 555 47 8 - 2 595

OPRÁVKY

Počáteční 
zůstatek Odpisy

Prodeje, 
likvidace Vyřazení Převody

Konečný 
zůstatek

Opravné 
položky

Stavby 486 133 - - - 619 -
Stroje, přístroje 
a zařízení

1 593 223 - 4 - 1 812 -

Celkem 2011 2 079 356 - 4 - 2 431 -
Celkem 2010 1 672 414 - 8 - 2 079 -

K 31. 12. 2011 a 31. 12. 2010 souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila v pořizovacích cenách 
321 tis. Kč a 199 tis. Kč.

Společnost nevlastní majetek zatížený zástavním právem.

C) DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA

Počáteční 
zůstatek Přírůstky Vyřazení Převody Konečný zůstatek

Poskytnuté zálohy - 26 - - 26
Celkem 2011 - 26 - - 26
Celkem 2010 - - - - -

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.
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5. POHLEDÁVKY

Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2011 a 2010 vytvořeny opravné položky na základě od-
hadu.

K 31. 12. 2011 pohledávky po lhůtě splatnosti více než 180 dní činily 21 902 tis. Kč.

Společnost z důvodu nedobytnosti, zamítnutí konkurzu, vyrovnání či neuspokojení pohledávek v konkurzním řízení a z důvodu postou-
pení pohledávek inkasní společnosti odepsala do nákladů v roce 2011 a 2010 pohledávky ve výši 12 213 tis. Kč a 927 tis. Kč. 

Společnost neeviduje žádné pohledávky se splatností delší než 5 let.

K 31. 12. 2011 neměla společnost žádné krátkodobé pohledávky ve skupině.

6. OPRAVNÉ POLOŽKY

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv.

Metoda užitá k tvorbě účetních opravných položek k pohledávkám v roce 2011 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 181 až 360 dní byla tvořená opravná položka ve výši 50 % rozvahové 
hodnoty pohledávek, k pohledávkám v rozmezí 91 až 180 dní 20 % a 31 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. 2009

Tvorba 
opravné 
položky

Zúčtování 
opravné 
položky

Zůstatek k 
31. 12. 2010

Tvorba 
opravné 
položky

Zúčtování 
opravné 
položky

Zůstatek k
31. 12. 2011

zásobám 266 107 241 132 5 132 5
pohledávkám 
- zákonné

1 159 3 073 1 159 3 073 14 719 7 326 10 466

pohledávkám 
- ostatní

8 767 13 226 8 767 13 226 9 636 13 226 9 636

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, ke 
kterému věcně a časově spadají.

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 2011 je 2 101 tis. Kč připadající na rok 2012 a 643 tis. Kč připadající na rok 2013 a je účtovaná na 
381009.
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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. 2010 a výsledek hospodaření roku 2010 byl vykázán 
v položce neuhrazené ztráty minulých let.

ZMĚNY VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ ROKU 2011 (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 -118 685 -168 -118 853
Zisk/ztráta za účetní období po zdanění -168 -13 298 -168 -13 298
Celkem 57 198 -13 466 -168 43 900

9. REZERVY

ZMĚNY NA ÚČTECH REZERV (v tis. Kč):

Rezervy:
Zůstatek k 

31. 12. 2009
Tvorba
rezerv

Čerpání 
rezerv

Zůstatek k 
31. 12. 2010

Tvorba
rezerv

Čerpání 
rezerv

Zůstatek k 
31. 12. 2011

Zákonné - - - - - - -
Na daň z příjmu - - - - - - -
Ostatní 285 531 -285 531 89 -531 89

ROZPIS ODLOŽENÉHO DAŇOVÉHO ZÁVAZKU

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

Opravná položka k zásobám: 5 tis. Kč
Opravná položka k pohledávkám: 9 636 tis. Kč
Rezervy 89 tis. Kč
Zůstatková cena majetku - 74 807 tis. Kč 
Celkem - 65 077 tis. Kč

daňová sazba 19 %

Odložený daňový závazek k 31. 12. 2011 -12 365 tis. Kč 

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

K 31. 12. 2011 a 31. 12. 2010 měla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti více než 120 dní v částce 1 164 tis. Kč 
a 807 tis. Kč.

K 31.12.2011 měla společnost krátkodobé závazky ve skupině ve výši 34 131 tis. Kč.
 
Společnost má dlouhodobé závazky v hodnotě 1 104 tis Kč (evidováno na účtu pro dlouhodobé závazky), z toho závazky splatné ve 
lhůtě delší než 5 let v hodnotě 165 tis. Kč.

Společnost eviduje k 31. 12. 2011 293 tis. Kč závazků pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení splatných v lednu následujícího 
roku.

Dohadné účty pasivní zahrnují především dohad na univerzální službu, náklady na audit společnosti realizovaný v následujícím roce, 
spotřebu služeb související s provozem kancelářských prostor, které budou vyúčtovány 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 22 tis.Kč, hodnota souvisí s ceninami a jejich 
výdejem v následujícím účetním období.

12. DAŇ Z PŘÍJMŮ

2011 v tis. Kč 2010 v tis. Kč
Zisk (ztráta) před zdaněním -14 037 -2 468
Nezdanitelné výnosy -88 -128
Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy 7 662 7 497
Neodečitatelné náklady 22 381 16 928
Tvorba opravných položek 3 590 4 716
Tvorba rezerv -442 246
Ostatní (např. náklady na reprezentaci, manka a škody) 525 367
Zdanitelný příjem 1 535 6 799
Uplatnění ztráty z minulých let -1 535 -6 799
Sazba daně z příjmu 19 % 19 %
Daň - -
Úprava daně minulých let - -
Splatná daň - -

Společnost má k 31. 12. 2011 395 tis. Kč evidovaných daňových nedoplatků splatných v lednu následujícího roku.
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13. LEASING

Společnost nemá najatý dlouhodobý majetek formou leasingu.

14. VÝNOSY

ROZPIS VÝNOSŮ SPOLEČNOSTI Z BĚŽNÉ ČINNOSTI (v tis. Kč):

2011 2010
Domácí Zahraniční Domácí Zahraniční

Prodej služeb 120 089 - 142 605 -
Prodej zboží 1 511 - 795 -
Ostatní výnosy 1 498 - 2 247 -
Výnosy celkem 123 098 - 145 647 -

15. OSOBNÍ NÁKLADY

ROZPIS OSOBNÍCH NÁKLADŮ (v tis. Kč):

2011 2010
Celkový počet 
zaměstnanců

Členové 
řídicích orgánů

Celkový počet 
zaměstnanců

Členové 
řídicích orgánů

Průměrný počet zaměstnanců 24 - 31 -
Mzdy 9 722 - 13 754 -
Odměny členům orgánů společnosti 4 148 - 79 -
Sociální zabezpečení  
a zdravotní pojištění

3 550 - 4 461 -

Sociální náklady 629 - 758 -
Osobní náklady celkem 18 049 - 19 052 -

V roce 2011 a 2010 obdrželi členové a bývalí členové statutárních a dozorčích orgánů odměny v celkové výši 4 148 tis. Kč 
a 79 tis. Kč.

16. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH

V roce 2011 a 2010 neobdrželi členové statutárních a dozorčích orgánů a řídící pracovníci žádné půjčky, přiznané záruky, zálohy a jiné 
výhody.
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17. VÝZNAMNÉ POLOŽKY ZISKŮ A ZTRÁT

Ostatní výnosy převážně tvoří zúčtování nadměrné tvorby dohadných položek pasivních tvořených v minulých letech,  kurzové rozdíly 
a kompenzace za využití majetku společnosti. Dále pak výnosy z postoupených pohledávek inkasní společnosti ve výši 531 tis. Kč.

Položka změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období k 31. 12. 2011 v hodnotě 
3 234 tis. Kč se skládá z aktualizace  hodnoty rezervy na dovolenou na hodnotu -441 tis. Kč, zúčtování zákonných opravných položek 
k pohledávkám v hodnotě 7 393 tis. Kč a tvorbou opravných položek  k pohledávkám a zboží v hodnotě -3 718 tis. Kč.

Ostatní náklady tvoří smluvní pokuty, manka a škody, pojištění a kurzové ztráty.

18. VÝZKUM A VÝVOJ

Společnost neprovádí žádný výzkum a vývoj.

19. AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
A PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

Společnost postupuje v souladu příslušnými zákony ČR platnými v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů.

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

Sestaveno dne: 3. 7. 2012  

Podpis statutárního orgánu  
 nebo fyzické osoby, která je 

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

Rudolf Šindelář

Ing. David Lukáč Ing. Ivana Juráková Ing. David Lukáč



21

www.livetelecom.cz

I. ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K 31. 12. 2011

Běžné
účetní období  

Minulé 
účetní období 

Brutto Korekce Netto Netto
AKTIVA CELKEM  234 568 - 125 604  108 964  126 675 

A.   POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ 
KAPITÁL

          

  
B.   DLOUHODOBÝ MAJETEK  181 797 - 105 498  76 299  83 370 

  
B. I.  Dlouhodobý nehmotný majetek  178 903 - 103 067  75 836  82 854 
B. I. 1 Zřizovací výdaje             

 2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje             
 3 Software  5 355 - 5 030   325    
 4 Ocenitelná práva             
 5 Goodwill             
 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek  173 548 - 98 037  75 511  82 854 
 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek             

  8
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek

            

B. II.  Dlouhodobý hmotný majetek  2 868 - 2 431   437   515 
B. II. 1 Pozemky             

 2 Stavby   663 -  619   44   177 
 3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 2 205 - 1 812   393   339 
 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 26 0 26 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 26   0      26 0   
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Běžné
účetní období  

Minulé 
účetní období 

Brutto Korekce Netto Netto
C.   OBĚŽNÁ AKTIVA 46 579 - 20 106 26 472 31 638

  
C. I.  Zásoby   171 - 5 166 226
C. I. 1 Materiál             

 2 Nedokončená výroba a polotovary             
 3 Výrobky             
 4 Zvířata             
 5 Zboží   171 - 5   166 226
  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 41 450 - 20 102 21 348 30 894
C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 38 578 - 20 102 18 476 29 175

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

 4
Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení

            

 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění             
 6 Stát - daňové pohledávky 3      3   
 7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 188    1 188 1 338
 8 Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy)       270 
  9 Jiné pohledávky 1 681    1 681 112

C. IV.  Krátkodobý finanční majetek 4 958 0 4 958 518
C. IV. 1 Peníze   103    103   100 

 2 Účty v bankách 4 854  4 854 418
 3 Krátkodobé cenné papíry a podíly             
  4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek             

D.   OSTATNÍ AKTIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY 
AKTIV

6 192 0 6 192 11 667

D. I.  Časové rozlišení 6 192 0 6 192 11 667
D. I. 1 Náklady příštích období 6 192  6 192 11 667

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

Stav v minulém
účetním období 

PASIVA CELKEM 108 964 126 675
A.   VLASTNÍ KAPITÁL 43 900 57 198

 
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 - 116 530 - 116 362 
 IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let  2 323  2 323 
  2 Neuhrazená ztráta minulých let - 118 853 - 118 685

 
A. V.  Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) - 13 298 - 168 

 
B.   CIZÍ ZDROJE  65 041  69 447

 
B. I.  Rezervy   89 531
B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů    

 2 Rezerva na důchody a podobné závazky    
 3 Rezerva na daň z příjmů    
  4 Ostatní rezervy   89 531

 
B. II.  Dlouhodobé závazky 13 469 13 103
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 1 104   
  10 Odložený daňový závazek 12 365 13 103
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 Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém
účetním období 

B. III.  Krátkodobé závazky 51 483 55 813
B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 14 343 16 553

 2 Závazky - ovládající a řídící osoba 34 131 35 424
 3 Závazky - podstatný vliv    

 4
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení

   

 5 Závazky k zaměstnancům 491 1 170
 6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 293 488
 7 Stát - daňové závazky a dotace   395 450
 8 Přijaté zálohy    
 9 Vydané dluhopisy    
 10 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky) 1 042 1 650
  11 Jiné závazky   788 78

 
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 22 30

 
C. I.  Časové rozlišení 22 30
C. I. 1 Výdaje příštích období 22   30

  2 Výnosy příštích období    

Sestaveno dne: 3. 7. 2012

Podpis statutárního orgánu  
 nebo fyzické osoby, která je 

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

Rudolf Šindelář

Ing. David Lukáč Ing. Ivana Juráková Ing. David Lukáč
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I. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT V PLNÉM ROZSAHU K 31. 12. 2011

 
  

 

 Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém
účetním období 

 I. 1 Tržby za prodej zboží 1 511 795
A.  2 Náklady vynaložené na prodané zboží 138 281

  
 +  Obchodní marže 1 373 515

  
 II.  Výkony 120 089 142 605
 II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 120 089 142 605
 2 Změna stavu zásob vlastní činnosti       
  3 Aktivace       

B.   Výkonová spotřeba 93 203 111 703
B. 1 Spotřeba materiálu a energie 1 210 1 429
B.  2 Služby 91 993 110 274

  
 +  Přidaná hodnota 28 258 31 417

  
C.   Osobní náklady 18 048 19 052
C. 1 Mzdové náklady 9 721 13 754
C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva   4 148 79
C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 3 550 4 461
C.  4 Sociální náklady 629 758

  
D.   Daně a poplatky   14   41 
E.   Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 7 949 7 947

 III.  Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 33 0
 III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 33      
  2 Tržby z prodeje materiálu       

F.  
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 
a materiálu

6 5

F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 6 5   
F.  2 Prodaný materiál       

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

3 234 6 485

 IV. 2 Ostatní provozní výnosy 1 086 938
H. 1 Ostatní provozní náklady 12 602     2 004  

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

  
 *  Provozní výsledek hospodaření - 12 475 - 3 179 

 
 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 

 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   2   1 
N.  2 Nákladové úroky 60       

 XI. 1 Ostatní finanční výnosy  377 1 309
O.  2 Ostatní finanční náklady 1 880 598

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

 
 *  Finanční výsledek hospodaření - 1 562 712

Q.   Daň z příjmů za běžnou činnost - 739 - 2 300 
Q. 1  – splatná       
Q.  2  – odložená - 739 - 2 300 

 **  Výsledek hospodaření za běžnou činnost - 13 298 - 168 

 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 (+/-) - 13 298 - 168 

 ****  Výsledek hospodaření před zdaněním - 14 037 - 2 468 

Sestaveno dne: 3. 7. 2012

Podpis statutárního orgánu  
 nebo fyzické osoby, která je 

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

Rudolf Šindelář

Ing. David Lukáč Ing. Ivana Juráková Ing. David Lukáč
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
o ověření účetní závěrky společnosti LIVE TELECOM a.s.

Se sídlem: Praha 8 – Karlín, Sokolovská 100/94, PSČ 180 00
Identifikační číslo: 276 45 690
Hlavní předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; Zajišťování veřejných 
komunikačních sítí; Poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Tato zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky je určena akcionářům společnosti LIVE 
TELECOM a.s. 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti LIVE TELECOM a.s., která se skládá z rozvahy 
k 31. 12. 2011, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2011 a přílohy této účetní závěrky, která 
obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti 
jsou uvedeny příloze této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti LIVE TELECOM a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává 
věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který 
považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné materiální 
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli 
v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními 
doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické 
požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka 
neobsahuje významné materiální nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích 
zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik 
významné materiální nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. 
Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní 
závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské 
postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje 
posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i 
posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro 
vyjádření našeho výroku.
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Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti LIVE 
TELECOM a.s. k 31. 12. 2011 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2011 
v souladu s českými účetními předpisy.

V Praze dne 3.7.2012 

    

Auditorská společnost:       Odpovědný auditor:  
APOGEO Audit, s.r.o.        Ing. Tomáš Brabec
Koněvova 2660/141, Praha 3       Oprávnění č. 2158
Oprávnění č. 451         
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI  
SPOLEČNOSTI LIVE TELECOM a.s. 
(pro účetní období končící 31. prosincem 2011)

Společnost LIVE TELECOM a.s. neuzavřela pro účetní období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 ani jako osoba ovládající, 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 vypracovali pro toto účetní 
období Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.

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

1.1 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. 2011: 100 %

2. SMLOUVY UZAVŘENÉ V ÚČETNÍM OBDOBÍM MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

V účetním období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 byly uzavřeny následující smlouvy mezi propojenými osobami: 
 
Na rok 2011 byla uzavřená smlouva „Management Fee Agreement“ mezi společnostmi Hive Energy Limited a LIVE TELECOM a.s. 
o podpoře v oblasti strategických a marketingových konzultací, finančního rozhodování, vyjednávání s poskytovateli telekomunikačních 
služeb a vyjednávání ohledně nových příležitostí. Kompenzace takto vynaložených nákladů proběhla prostřednictvím čtvrtletně účto-
vaných manažerských poplatků v celkové výši 9 743 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. 

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

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

V účetním období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 nebyla přijata ani uskutečněna žádná opatření v zájmu propojených osob 
kromě již uvedených.



31

www.livetelecom.cz

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

V účetním období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 nebyla přijata ani uskutečněna žádná opatření na popud propojených 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 2011 do 31. prosince 2011 nebyly učiněny žádné úkony v zájmu propojených osob kromě výše uvede-
ných.

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. 2011 a končící 31. 12. 2011 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 TELECOM a.s. 
majetková újma. 

V Praze, dne 26. 3. 2012

 Rudolf Šindelář, předseda představenstva Ing. David Lukáč, člen představenstva
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
o ověření výroční zprávy společnosti LIVE TELECOM a.s. 

 
 
Se sídlem: Praha 8 – Karlín, Sokolovská 100/94, PSČ 180 00 
Identifikační číslo: 276 45 690 
Hlavní předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; Zajišťování veřejných 
komunikačních sítí; Poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 
 
Tato zpráva nezávislého auditora o ověření výroční zprávy je určena akcionářům společnosti LIVE 
TELECOM a.s. 
 
Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti LIVE TELECOM a.s. k 31. 12. 2011 s účetní závěrkou, která 
je obsažena v této výroční zprávě. Za úplnost a správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán 
společnosti LIVE TELECOM a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu 
výroční zprávy s účetní závěrkou. 
 
Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními 
doložkami Komory auditorů české republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl 
ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují 
skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech 
v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený 
podklad pro vyjádření výroku auditora. 
 
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti LIVE TELECOM a.s. 
k 31. 12. 2011 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. 
 
Součástí ověření byla i prověrka věcné správnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými 
osobami společnosti LIVE TELECOM a.s. k 31. 12. 2011. Za úplnost a správnost zprávy o vztazích je 
zodpovědný statutární orgán společnosti LIVE TELECOM a.s. Naším úkolem bylo ověřit věcnou správnost 
údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami. 
 
Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním auditorským standardem pro prověrky a souvisejícími 
aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a 
provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné 
nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické 
postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje 
nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. 
 
Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve 
zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti LIVE TELECOM a.s. k 31. 12. 2011. 
 
 
V Praze dne 3.7.2012 
 
 

         
 
Auditorská společnost:       Odpovědný auditor:  
APOGEO Audit, s.r.o.        Ing. Tomáš Brabec 
Koněvova 2660/141, Praha 3       Oprávnění č. 2158 
Oprávnění č. 451         
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KONTAKTY

KONTAKTY – SÍDLO SPOLEČNOSTI

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

IČO:  276 45 690
DIČ:  CZ27645690

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


