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Vážení společníci, obchodní partneři, zaměstnanci, 
zákazníci, 

rok 2009 byl pro naši společnost rokem úspěšných 
strategických změn. Došlo k osamostatnění české 
pobočky od dalších zemí a ke změně názvu. 

Společnost upustila od MLM modelu prodeje, ukončila 
činnost obchodních konzultantů a své služby nabízí 
výhradně prostřednictvím specializovaných obchodních 
partnerů. Tímto krokem se velmi ulehčilo oddělení financí 
a obchodu. 

Zásadním způsobem jsme optimalizovali stávající služby, 
uvedli na trh nové a reagovali tak na poptávku našich 
stávajících i potenciálních zákazníků. 

Došlo také ke změnám v organizační struktuře 
společnosti a v oblasti lidských zdrojů, což přispělo k větší 
dynamičnosti a aktivitě celého týmu.

Nyní bych chtěl poděkovat všem společníkům, 
obchodním partnerům a zaměstnancům za spolupráci, 
aktivní přístup a přispění k celkové prosperitě naší 
společnosti.

Díky vašemu přístupu můžeme nabízet našim zákazníkům 
kvalitní služby.

Děkuji také našim zákazníkům za jejich důvěru a slibuji, že 
i v následujícím roce se budeme snažit o co nejkvalitnější 
portfolio služeb a zákaznický servis.

Rudolf Šindelář
Country Manager a předseda 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

Timothy 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
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O SPOLEČNOSTI

POPIS SPOLEČNOSTI

Akciová společnost LIVE TELECOM a. s. (dále jen „společnost”), vznikla jako Euphony Czech Republic a.s. dne 17. 1. 2007 
oddělením od společnosti Option One, a.s.

Hlavním předmětem činnosti společnosti LIVE TELECOM a. s. je zajišování veřejných komunikačních sítí a poskytování 
veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Od 1. 1. 2009 do 14. 12. 2009 byla společnost vlastněná ze 100 % společností Euphony Holdings Limited (dále jen EHL). 

Dne 14. 12. 2009 byla vytvořena společnost Euphony Telecommunications Limited (dále jen ETL), která nahradila společnost 
Euphony Holdings Limited (dále jen EHL). Majetek EHL přešel na nově vzniklou společnost ETL (zahrnující dlouhodobý 
majetek, objem zákaznických smluv a mezipodnikové závazky a pohledávky).

Současně s výše uvedenou změnou došlo k oddělení dvou dceřiných společností EHL, které si ponechaly právo na užívání 
jména „Euphony“. Z těchto důvodů byla společnost Euphony Czech Republic a.s. k 1. 6. 2010 přejmenována na LIVE 
TELECOM a.s. a mateřská společnost ETL na HIVE Telecom Limited. 

V současné době probíhají jednání se společností Volný a. s., která by měla vést ke společnému projektu Joint Venture. 
Společnost LIVE TELECOM a. s. by převzala část zákazníků pevných linek a společnost Volný a. s. by převzala od ETL 50 % 
akcií společnosti LIVE TELECOM a. s. 

Společnost LIVE TELECOM a. s. nemá žádné podíly v jiných společnostech.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

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

ZAMĚSTNANECKÁ POLITIKA 

Počet zaměstnanců a organizační struktura odpovídá potřebám společnosti. Klademe maximální důraz na výběr a udržení 
kvalitních zaměstnanců, kteří jsou schopni přispět svou prací ke splnění stanovených cílů společnosti. 

Součástí zaměstnanecké politiky je vzdělávání, rozvoj a odborný růst zaměstnanců s cílem dosáhnout dalších kvalit. 

Vývoj mezd byl v roce 2009 v souladu s potřebami společnosti i zaměstnanců a reagoval na situaci na trhu práce.

K 31. 12.  2009 společnost LIVE TELECOM a. s. zaměstnávala 33 zaměstnanců. 
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Naši zaměstnanci mají z 90 % minimálně středoškolské vzdělání. 

Systémově zajišujeme péči o zdraví a bezpečnost zaměstnanců. 

Všichni zaměstnanci mají nárok na nadstandardní péči ve zdravotnickém zařízení On-line 24 s.r.o.

Společnost neprovádí žádný výzkum ani vývoj.

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

Auditovaná účetní závěrka společnosti k 31. 12. 2009 je přílohou této výroční zprávy.

SOCIÁLNÍ PROGRAM

Pravidelně přispíváme na kulturní a charitativní akce. Dlouhodobě se podílíme na kulturně-sportovní akci Osekfest, která je 
určena klientům Domova pro osoby se zdravotním postižením v Oseku.



5

EKONOMIKA SPOLEČNOSTI

OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2009 a 2008, 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 odštěpením od společnosti Option One a. s. 

Změny oceňování, odepisování a postupů účtování

Společnost má ve svém majetku oceňovací rozdíl, který je tvořen zejména zákaznickými smlouvami tvořenými dvěma kódy 
od Českého telekomunikačního úřadu. Původně byla stanovena doba odepisování oceňovacího rozdílu na 15 let (rok 2007), 
V roce 2008 společnost zkrátila dobu odepisování z důvodů přijetí pravidel od mateřské společnosti na 7 let.

V roce 2009 společnost opustila pravidla mateřské společnosti, která jí nařizovala odepisovat oceňovací rozdíl 7 let a vrátila 
se k původní době odepisování, tj. 15 let. Návrat k původní době odepisování oceňovacího rozdílu po dobu 15 let společnost 
přijala poté, co vyhodnotila, že výnosy a počet zákaznických smluv z jednoho kódu od Českého telekomunikačního úřadu 
v čase rostou, a tím doplňují hodnotu oceňovacího rozdílu, která díky poklesu výnosů a počtu zákaznických smluv z druhého 
kódu od Českého telekomunikačního úřadu klesá. Výsledkem je, že hodnota oceňovacího rozdílu zůstává nezměněna. 
Kvalifikovaným odhadem společnost stanovila, že zákaznické smlouvy obou kódů od Českého telekomunikačního úřadu, 
zejména kódu s rostoucí tendencí, bude užívat ke své podnikatelské činnosti 15 let od doby vzniku oceňovacího rozdílu (od 
roku 2007).

Díky návratu k původní době odepisování oceňovacího rozdílu na 15 let došlo v roce 2009 ke zvýšení hospodářského 
výsledku o 41 427 tis. Kč a zároveň se zvýšila zůstatková hodnota oceňovacího rozdílu o 41 427 tis. Kč.

Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč v roce 2009 a 2008 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
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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 v roce 2009 a 2008 se odepisuje po dobu ekonomické životnosti.

Dlouhodobý majetek, jehož hodnota 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.

Odepisování

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) Finanční majetek

Ve sledovaném období nevlastní společnost žádný dlouhodobý finanční majetek. 

d) Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody „firstin, firstout“ (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. Případné zvýšení nebo 
snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se 
vykazuje jako změna 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. 
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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 najatý majetek 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.

i) Devizové operace

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku. 

Veškerá peněžní aktiva a pasiva vedená v cizích měnách byla 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.

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 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.
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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 - - - 178 327
Celkem 2009 178 327 - - - 178 327
Celkem 2008 178 327 - - - 178 327

Oprávky

Počáteční 
zůstatek Odpisy

Prodeje, 
likvidace Vyřazení Převody

Konečný 
zůstatek

Opravné 
položky

Software 4 249 750 - - - 4 999 -
Jiný dlouhodobý 
nehmotný majetek

75 410 7 532 - - - 82 942 -

Celkem 2009 79 659 8 282 - - - 87 941 -
Celkem 2008 29 316 50 343 - - - 79 659 -

V roce 2009 došlo ke změně odepisování oceňovacího rozdílu z důvodu prodloužení doby životnosti. 

Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k 31. 12. 2009 a 31. 12. 2008 v pořizovacích 
cenách 64 tis. Kč a 64 tis. Kč.

Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

Pořizovací cena

Počáteční 
zůstatek Přírůstky Vyřazení Převody Konečný zůstatek

Stavby 663 - - - 663
Stroje, přístroje a zařízení 1 893 - - - 1 893
Celkem 2009 2 555 - - - 2 555
Celkem 2008 2 555 - - - 2 555

Oprávky

Počáteční 
zůstatek Odpisy

Prodeje, 
likvidace Vyřazení Převody

Konečný 
zůstatek

Opravné 
položky

Stavby 221 132 - - - 353 -
Stroje, přístroje a 
zařízení

1 012 315 - - - 1 319 -

Celkem 2009 1 233 448 - - - 1 672 -
Celkem 2008 772 462 - - - 1 235 -

K 31. 12. 2009 a 31. 12. 2008 souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila v pořizovacích 
cenách 392 tis. Kč a 329 tis. Kč.

Majetek zatížený zástavním právem: společnost nevlastní majetek zatížený zástavním právem.
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Zásoby

Ocenění nepotřebných, zastaralých a pomalu-obrátkových 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.

Pohledávky

Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2009 a 2008 vytvořeny opravné položky na 
základě odhadu.

K 31. 12. 2009 pohledávky po lhůtě splatnosti více než 180 dní činily 13 920 tis. Kč.

Společnost z důvodu nedobytnosti, zamítnutí konkurzu a vyrovnání či neuspokojení pohledávek v konkurzním řízení atd. 
odepsala do nákladů v roce 2009 a 2008 pohledávky ve výši 169 tis. Kč a 48 tis. Kč. 

K 31. 12. 2009 společnost neměla dlouhodobé pohledávky a 31. 12. 2008 měla společnost dlouhodobé pohledávky ve výši, 
1 201 tis. Kč týkající se půjček ve skupině.

Společnost neeviduje žádné pohledávky se splatností delší než 5 let.

K 31. 12. 2009 měla společnost krátkodobé pohledávky ve skupině ve výši 96 tis. Kč.

Dohadné účty aktivní zahrnují především předpis pohledávky a pojistnou událost.

Opravné položky

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv.

Metoda užitá k tvorbě účetních opravných položek k pohledávkám v roce 2008 spočívala ve stanovení hodnoty měsíční 
opravné položky procentuální částí z celku tvořeného hodnotou kumulovaných výnosů na účtech 602100, 602300, 602180, 
602181, 602101, 602102, 602105, 602106, 602109, 602127 a 602128. Tato metoda byla v průběhu roku 2009 vyhodnocena 
jako nevhodná a z důvodu nutnosti zobrazit reálnou hodnotu pohledávek byla zvolena metoda tvorby opravné položky dle 
příslušnosti k dané skupině věkové struktury. K pohledávkám po splatnosti více než 180 dní se opravná položka tvoří ve výši 
100 % jejich nominálních hodnot, k pohledávkám, jejichž splatnost se pohybuje v rozmezí 90 až 179 dní, se opravná položka 
tvoří ve výši 50 %. Opravná položka k pohledávkám k 31. 12.2009 je  9 926 tis. Kč.

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

Opravné 
položky k:

Zůstatek k 
31. 12. 2007

Tvorba 
opravné 
položky

Zúčtování 
opravné 
položky

Zůstatek k 
31. 12. 2008

Tvorba 
opravné 
položky

Zúčtování 
opravné 
položky

Zůstatek k
31. 12. 2009

zásobám 66 - -3 62 204 - 266
pohledávkám 
- zákonné

1 159 - - 1 159 - - 1 159

pohledávkám 
- ostatní

5 817 3 802 - 9 619 3 039 -3 890 8 767

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

Náklady příštích období zahrnují především časové rozlišení provizí obchodním zástupcům a leasingové splátky a jsou 
účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší.

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. 2008 a výsledek hospodaření roku 2008 byl 
vykázán v položce neuhrazené ztráty minulých let.

Změny vlastního kapitálu za období roku 2009 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 -50 877 -61 718 -112 594
Zisk/ztráta za účetní období po zdanění -61 718 -6 091
Celkem 63 457 57 366

Rezervy

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):

Rezervy:
Zůstatek k 

31. 12. 2007
Tvorba
rezerv

Čerpání 
rezerv

Zůstatek k 
31. 12. 2008

Tvorba
rezerv

Čerpání 
rezerv

Zůstatek k 
31. 12. 2009

Zákonné - - - - - - -
Na daň z příjmu - - - - - - -
Ostatní 845 254 -360 739 - -454 285

Rozpis odloženého daňového závazku

Odložený daňový závazek k 31. 12. 2008:  -17 731 tis. Kč

Opravná položka k zásobám: 266 tis. Kč
Opravná položka k pohledávkám: 8 767 tis. Kč
Rezervy 284 tis. Kč
Zůstatková cena majetku - 90 386 tis. Kč 
Celkem - 81 069 tis. Kč
Daňová sazba 19 %

Odložený daňový závazek k 31. 12. 2009 -15 403 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. 
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Krátkodobé závazky

K 31. 12. 2009 a 31. 12. 2008 měla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti více než 120 dní v částce 10 004 
tis. Kč a 11 tis. Kč.

Závazky vůči společnostem ve skupině: Euphony Communication Limited, Euphony Holdings Limited a Euphony Benelux a.s. 
přešly dne 14. 12. 2009 na společnost Euphony Telecommunications Limited z důvodů restrukturalizace ve skupině a změny 
majitele. 

K 31. 12. 2009 měla společnost krátkodobé závazky ve skupině ve výši 33 534 tis. Kč. 
 
Závazky se splatností delší než 5 let: společnost nemá závazky splatné ve lhůtě delší než 5 let.

Společnost k 31. 12. 2009 eviduje 333 tis. Kč splatných závazků pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení.

Dohadné účty pasivní zahrnují především dohad na univerzální službu a poštovné ze zahraničí.

Došlo k časovému rozlišení nákladů v souvislosti s provizemi za uzavřené smlouvy účtované na účtech 518201, 518211 
a 518274 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 2009 je 5 944 tis. Kč připadající na rok 2010 a 2 027 tis. Kč připadající na rok 
2011 a je účtovaná na 381009.

Ostatní pasiva

Společnost nevykazuje ve sledovaném období žádné výdaje příštích období ani výnosy příštích období. 

Daň z příjmů

2009 v tis. Kč 2008 v tis. Kč
Zisk (ztráta) před zdaněním -8 419 -73 531
Nezdanitelné výnosy (-2 602) (-723)
Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy 8 025 18 363
Neodečitatelné náklady 3 672 54 400

Tvorba opravných položek -1 234 -279
Tvorba rezerv -329 -112
Ostatní (např. náklady na reprezentaci, manka a škody) - 967

Zdanitelný příjem -10 775 -915
Sazba daně z příjmu 20 % 21 %
Daň
Úprava daně minulých let

- -

Splatná daň - -

Společnost k 31. 12. 2009 zaznamenala 302 tis. Kč evidovaných daňových nedoplatků.
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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. 2009 a 31. 12. 2008 (v tis. Kč):

Popis Termíny

Součet splátek 
nájemného po 

celou dobu 
předpokládaného 

pronájmu

Skutečně uhrazené 
splátky nájemného 

z finančního 
pronájmu k 31. 12. 

2009

Skutečně uhrazené 
splátky nájemného 

z finančního 
pronájmu k 31. 12. 

2008

Rozpis částky budoucích plateb 
dle faktické doby splatnosti 

k 31. 12. 2009
Splatné do 

jednoho roku
Splatné po 

jednom roce
BMW 530d 
Touring

36 měsíců 1 386 1 139 715 247 -

Ford Mondeo 
1,8

36 měsíců 358 285 175 74 -

Výnosy

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

2009 2008
Domácí Zahraniční Domácí Zahraniční

Prodej služeb 155 306 127 169 308 3
Prodej zboží 1 295 - 1 523 -
Ostatní výnosy 5 686 - 2 818 -
Výnosy celkem 162 287 127 173 649 3

Osobní náklady

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

2009 2008
Celkový počet 
zaměstnanců

Členové 
řídicích orgánů

Celkový počet 
zaměstnanců

Členové 
řídicích orgánů

Průměrný počet zaměstnanců 35 - 31 -
Mzdy 10 747 - 11 421 -
Odměny členům orgánů společnosti 74 - 450 -
Sociální zabezpečení  
a zdravotní pojištění

3 555 - 3 792 -

Sociální náklady 766 - 858 -
Osobní náklady celkem 15 143 - 16 522 -

V roce 2009 a 2008 obdrželi členové a bývalí členové statutárních a dozorčích orgánů odměny v celkové výši 74 tis. Kč a 450 
tis. Kč.
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Informace o spřízněných osobách

V roce 2009 a 2008 neobdrželi členové statutárních a dozorčích orgánů a řídící pracovníci žádné půjčky, přiznané záruky, 
zálohy a jiné výhody.

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. 2009 
v hodnotě -1 102 tis. Kč je tvořena rezervou na dovolenou v hodnotě -329 tis. Kč, zúčtování opravných položek 
k pohledávkám v hodnotě -977 tis. Kč a tvorbou opravných položek ke zboží v hodnotě 204 tis. Kč.

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

Odměny statutárnímu auditorovi k 31. 12. 2009 (v tis. Kč):

Služby 2009 2008
Povinný audit 80 368
Daňové poradenství 36 195
Celkem 116 563

Výzkum a vývoj

Společnost neprovádí žádný výzkum a vývoj.

Sestaveno dne: 21. 12. 2010

Podpis statutárního orgánu  
účetní jednotky: Osoba odpovědná za účetnictví: Osoba odpovědná za účetní závěrku:

Rudolf Šindelář Ing. David Lukáč Ing. Ivana Juráková

Timothy Giles Redpath
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I.ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K 31. 12. 2009

 

Minulé 
účetní období 

2008
Běžné

účetní období
Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM  232 108 - 99 805  132 303  146 894 
A.   POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ 

KAPITÁL
          

  
B.   DLOUHODOBÝ MAJETEK  180 883 - 89 613  91 270  100 003 

  
B. I.  Dlouhodobý nehmotný majetek  178 327 - 87 941  90 386  98 668 
B. I. 1 Zřizovací výdaje             

 2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje             
 3 Software  4 999 - 4 999    750 
 4 Ocenitelná práva             
 5 Goodwill             
 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek  173 328 - 82 942  90 386  97 918 
 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek             

  8
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek

            

B. II.  Dlouhodobý hmotný majetek  2 555 - 1 672   883  1 335 
B. II. 1 Pozemky             

 2 Stavby   663 -  353   309   442 
 3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí  1 893 - 1 319   574   893 
 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    
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 

2008
Běžné

účetní období
Brutto Korekce Netto Netto

C.   OBĚŽNÁ AKTIVA  43 070 - 10 192  32 878  46 616 
  

C. I.  Zásoby   888 -  266   622  1 104 
C. I. 1 Materiál             

 2 Nedokončená výroba a polotovary             
 3 Výrobky             
 4 Zvířata             
 5 Zboží   888 -  266   622  1 104 
  6 Poskytnuté zálohy na zásoby             

  
C. II.  Dlouhodobé pohledávky  1 201 
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         1 201 
 6 Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy)           
 7 Jiné pohledávky             
  8 Odložená daňová pohledávka           

C. III.  Krátkodobé pohledávky  31 596 - 9 926  21 670  30 862 
C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů  29 795 - 9 926  19 869  17 437 

 2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba   96      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           7 103 
 7 Krátkodobé poskytnuté zálohy  1 563     1 563  6 020 
 8 Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy)   138      138   48 
  9 Jiné pohledávky   4      4   254 

C. IV.  Krátkodobý finanční majetek  10 586   10 586  13 449 
C. IV. 1 Peníze   27    27   301 

 2 Účty v bankách  10 558   10 558  13 148 
 3 Krátkodobé cenné papíry a podíly             
  4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek             

D.   OSTATNÍ AKTIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY 
AKTIV

 8 156   8 156   275 

D. I.  Časové rozlišení  8 156   8 156   275 
D. I. 1 Náklady příštích období  8 156   8 156   275 

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

Stav v minulém
účetním období 

2008

PASIVA CELKEM  132 303 146 894
A.   VLASTNÍ KAPITÁL  57 366 63 457

 
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 - 110 271 - 48 553 
 IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let  2 323 
  2 Neuhrazená ztráta minulých let - 112 594 

 
A. V.  Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) - 6 091 - 61 718 

 
B.   CIZÍ ZDROJE  74 937 83 411 

 
B. I.  Rezervy   285  739
B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů    

 2 Rezerva na důchody a podobné závazky    
 3 Rezerva na daň z příjmů    
  4 Ostatní rezervy   285 739

 
B. II.  Dlouhodobé závazky  15 403 17 732
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  15 403 17 732 
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 Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém
účetním období 

2008

B. III.  Krátkodobé závazky  59 249 64 940
B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů  22 650 43 370 

 2 Závazky - ovládající a řídící osoba  33 534 15 215
 3 Závazky - podstatný vliv    

 4
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení

   

 5 Závazky k zaměstnancům   542 745
 6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění   333 359
 7 Stát - daňové závazky a dotace   302 707
 8 Přijaté zálohy   3 
 9 Vydané dluhopisy    

 10 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky)  1 828 4 510
  11 Jiné závazky   56 34

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

 2 Krátkodobé bankovní úvěry    
  3 Krátkodobé finanční výpomoci    

 
C.   OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV 26

 
C. I.  Časové rozlišení 26
C. I. 1 Výdaje příštích období    26

  2 Výnosy příštích období    

Sestaveno dne: 21. 12. 2010

Podpis statutárního orgánu  
účetní jednotky: Osoba odpovědná za účetnictví: Osoba odpovědná za účetní závěrku:

Rudolf Šindelář Ing. Ivana Juráková Ing. David Lukáč

Timothy Giles Redpath
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I. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT V PLNÉM ROZSAHU K 31. 12. 2009

 
  

 

 Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém
účetním období 2008

  

 I. 1 Tržby za prodej zboží  1 295  1 523 
A.  2 Náklady vynaložené na prodané zboží  1 288  1 743 

  
 +  Obchodní marže   7 - 220 

  
 II.  Výkony  155 433  169 311 
 II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb  155 433  169 311 
 2 Změna stavu zásob vlastní činnosti       

  3 Aktivace       
B.   Výkonová spotřeba  141 829  170 820 
B. 1 Spotřeba materiálu a energie   899  1 722 
B.  2 Služby  140 931  169 098 

  
 +  Přidaná hodnota  13 610 - 1 729 

  
C.   Osobní náklady  15 143  16 521 
C. 1 Mzdové náklady  10 747  11 421 
C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva   74   450 
C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  3 555  3 792 
C.  4 Sociální náklady   766   858 

  
D.   Daně a poplatky   10   16 
E.   Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  8 731  50 805 

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

  2 Tržby z prodeje materiálu       

F.  
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu

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

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

- 1 102  3 410 

 IV. 2 Ostatní provozní výnosy  2 691   95 
H. 1 Ostatní provozní náklady   957   818 

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

  
 *  Provozní výsledek hospodaření - 7 438 - 73 204 

 
 VI. 1 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů       
J.  1 Prodané cenné papíry a podíly       
 VII.  Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
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 Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém
účetním období 2008

  

 VII. 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       
 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

     5 

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

 XI. 1 Ostatní finanční výnosy  2 994  2 721 
O.  2 Ostatní finanční náklady  3 693  3 046 

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

 
 *  Finanční výsledek hospodaření -  981 -  327 

Q.   Daň z příjmů za běžnou činnost - 2 329 - 11 813 
Q. 1  – splatná       
Q.  2  – odložená - 2 329 - 11 813 

 **  Výsledek hospodaření za běžnou činnost - 6 091 - 61 718 

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

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

 
 ***  Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) - 6 091 - 61 718 

 ****  Výsledek hospodaření před zdaněním - 8 419 - 73 531 

Sestaveno dne: 21. 12. 2010

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

Timothy Giles Redpath
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti  
LIVE TELECOM a. s. (pro účetní období končící 31. prosincem 2009)
Společnost LIVE TELECOM a.s. neuzavřela pro účetní období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 ani jako osoba 
ovládající, 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 Telecom Limited 
Sídlo Basingstoke, Belveder, Basing View, RG214HG
Celková účast k 31. 12. 2009 100 %

Od 1. 1. 2009 do 14. 12. 2009 byla společnost Euphony Czech Republic a. s., IČ 27645690 vlastněná ze 100 % společností 
Euphony Holdings Limited (dále jen „EHL“). Dne 14.12.2009 byla vytvořena společnost Euphony Telecommunications 
Limited (dále jen „ETL“) a u do té doby existující společnosti Euphony Communications Limited (dále jen „ECL“), další ze 
100 % vlastněná společnost EHL, a EHL byl zaveden systém nucené správy. Majetek ECL a EHL přešel na nově vzniklou 
společnost ETL (zahrnující dlouhodobý majetek, objem zákaznických smluv a mezipodnikové závazky a pohledávky). Kromě 
pohledávek a závazků ECL a EHL přešly na ETL také salda vztahů ve skupině s Euphony Benelux. 

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 společnost ETL byla od stejného data přejmenována na HIVE Telecom Limited. 

2. Smlouvy uzavřené v účetním období mezi propojenými osobami

V účetním období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 byly uzavřeny následující smlouvy mezi propojenými osobami: 

Na rok 2009 byla uzavřená smlouva „Management Fee Agreement“ mezi společnostmi EHL a Euphony Czech Republic a. s. 
o podpoře v oblasti správy systémů, konzultací v oblasti strategického, finančního a marketingového rozhodování, zajištění 
IT podpory a zajištění kompletního billingu. Kompenzace takto vynaložených nákladů proběhla prostřednictvím čtvrtletně 
účtovaných manažerských poplatků v celkové výši 9 751 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 2009 do 31. prosince 2009 nebyla přijata ani uskutečněna žádná opatření v zájmu propojených 
osob kromě již uvedených.
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4.2 Přijatá nebo uskutečněná opatření společnosti LIVE TELECOM a. s. na popud propojených osob:

V účetním období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 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 roce 2009 docházelo k půjčkám mezi společnostmi ve skupině. K 31. 12. 2009 byla konečná bilance půjček mezi Euphony 
Czech Republic a. s. a ECL, EHL převedena na nově vzniklou společnost ETL, závazek činil 203 tis. Kč. Poskytnuté půjčky 
byly úročeny, celková hodnota úroku činila 283 tis. Kč.

Kromě bilancí vzájemných vztahů ve skupině, na společnost ETL přešly také krátkodobé pohledávky a závazky v celkové 
hodnotě 21 039 tis. Kč (zahrnující bilance ECL, EHL, Euphony Benelux).

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. 2009 a končící 
31. 12. 2009 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 31. 3. 2010

 ........................................................................... ...........................................................................
 Rudolf Šindelář Ing. David Lukáč
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Zpráva nezávislého auditora 
o ověření výroční zprávy 
společnosti 
LIVE TELECOM a.s.
k 31. 12. 2009

APOGEO Audit, s. r. o.  
Koněvova 2660/141 
CZ 130 83 Praha 3 

datum: 21. 12. 2010 
počet stran: 2 
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření výroční zprávy společnosti

LIVE TELECOM a.s., se sídlem Sokolovská 100/94, Praha 8 – Karlín, PSČ 180 00, IČ: 276 45 690

Tato zpráva nezávislého auditora o ověření výroční zprávy je určena akcionářům účetní jednotky LIVE 
TELECOM a.s.

Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti LIVE TELECOM a.s. k 31. 12. 2009 s účetní závěrkou, která 
je obsažena v této výroční zprávě. Za 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 účetními 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. 2009 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

Prověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami 
společnosti LIVE TELECOM a.s. k 31. 12. 2009. Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární 
orgán společnosti LIVE TELECOM a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko 
k této zprávě o vztazích.

Prověrku jsme provedli v souladu s mezinárodním 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. 2009.

V Praze dne 21. 12. 2010

………………………………………

APOGEO AUDIT, s. r. o. Ing. František Novák
Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141 Auditor společnosti
Číslo osvědčení o zápisu do seznamu  Číslo osvědčení o zápisu 
auditorských společností 451  do seznamu auditorů 1043

strana2/2
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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



LIVE TELECOM a.s.

Účetní uzávěrka a zpráva auditora k 31. prosinci 2009



1. POPIS SPOLEČNOSTI  
LIVE  TELECOM  a.s.  (dále  jen  „společnost”)  je  akciová  společnost,  která  vznikla  rozdělením 
společnosti  Option  One,  a.s.  odštěpením  se  založením  nové  společnosti  dne  17. 1. 2007  a  sídlí 
v Praze 8, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00, Česká republika, IČO 276 456 90. Hlavním předmětem 
její  činnosti  je  zajišťování  veřejných  komunikačních  sítí  a  poskytování  veřejně dostupných  služeb 
elektronických komunikací. Od 1.1.2009 do 14.12.2009 byla společnost Euphony Czech Republic a.s., 
IČ  27645690  vlastněná  ze  100%  společností  Euphony  Holdings  Limited  (dále  jen  „EHL“).  Dne 
14.12.2009 byla vytvořena společnost Euphony Telecommunications Limited (dále jen „ETL“) a u do té 
doby  existující  společnosti  Euphony  Communications  Limited  (dále  jen  „ECL“),  další  ze  100% 
vlastněná společnost EHL, a EHL byl zaveden systém nucené správy. Majetek ECL a EHL přešel na 
nově  vzniklou  společnost  ETL  (zahrnující  dlouhodobý  majetek,  objem  zákaznických  smluv  a 
mezipodnikové závazky a pohledávky). Kromě pohledávek a závazků ECL a EHL přešly na ETL také 
salda vztahů ve skupině s Euphony Benelux. 

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 společnost  ETL byla od stejného data 
přejmenována na HIVE Telecom Limited. 

V současné době dochází  k jednáním se společností  Volný a.s.,  která by měla vést  k společnému 
projektu Joint Venture, kde by společnost LIVE TELECOM a.s. převzala část zákazníků pevných linek 
a společnost Volný a.s. by převzala od ETL 50% akcií společnosti LIVE TELECOM a.s. 

Společnost LIVE TELECOM a.s. nemá žádné podíly v jiných společnostech.
 

Členové statutárních orgánů k 31. prosinci 2009:

Představenstvo
Předseda: Mgr. Martin Novotný

Člen: Timothy Giles Redpath

Člen: Alan Charles Miller

Dozorčí rada
Předseda: Petra Keltnerová

Člen: Veronika Sůvová

Člen: Ing. Jiří Makovec

V roce 2010 došlo ke změnám v představenstvu i dozorčí radě společnosti. V představenstvu nahradil 
předsedu  Mgr.  Martina  Novotného  ředitel  společnosti  Rudolf  Šindelář  a  v dozorčí  radě  došlo 
k odvolání všech členů a byli zvolení Ing. Jiří Hnilica, PhD. jako předseda, Ing. Radek Tázler a Monika 
Keltnerová jako členové. Změna je zapsána k 20.7.2010 s účinností od 1.6.2010.

Společnost  Euphony  Czech  Republic  a.s.byla  od  1.6.2010  přejmenována  na  LIVE  TELECOM 
a.s.z důvodů rozdělení  skupiny a  převodu práv jméno Euphony do oddělované  části.  Ve stejném 
termínu došlo též ke změně názvu mateřské společnosti Euphony Telecommunications Limited na 
HIVE Telecom Limited. 

Společnost  má  následující  organizační  strukturu:  společnost  tvoří  oddělení  Péče  o  zákazníky, 
Finance, Obchodní, Personální a PR & Marketing. Pouze předseda představenstva společnosti má 
pravomoc, dle plné moci, k uzavírání nákupních a prodejních kontraktů zásadního rozsahu.
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LIVE TELECOM a.s. 

Účetní závěrka k 31. prosinci 2009 

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY  
Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví  a prováděcí vyhlášky k němu 
ve znění platném pro rok 2009 a 2008.

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. 

3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY  
Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2009 a 2008, 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

Společnost má ve svém majetku oceňovací rozdíl, který je tvořen zejména zákaznickými smlouvami 
tvořenými  dvěma  kódy  od  Českého  telekomunikačního  úřadu.  Původně  byla  stanovena  doba 
odepisování  oceňovacího  rozdílu  na  15  let  (rok  2007),  V roce  2008  společnost  zkrátila  dobu 
odepisování z důvodů přijetí pravidel od mateřské společnosti na 7 let.

V roce  2009  společnost  opustila  pravidla  mateřské  společnosti,  která  jí  nařizovala  odepisovat 
oceňovací  rozdíl  7  let  a vrátila  se k původní  době odepisování,  tj.  15 let.  Návrat  k původní době 
odepisování oceňovacího rozdílu, odepisování po dobu 15 let, společnost přijala poté, co vyhodnotila, 
že výnosy a počet zákaznických smluv z jednoho kódu od Českého telekomunikačního úřadu v čase 
rostou a tím doplňují hodnotu oceňovacího rozdílu, která díky poklesu výnosů a počtu zákaznických 
smluv z druhého kódu od Českého telekomunikačního úřadu. Výsledkem je, že hodnota oceňovacího 
rozdílu zůstává nezměněna. Kvalifikovaným odhadem společnost stanovila, že zákaznické smlouvy 
obou kódů od Českého telekomunikačního úřadu, zejména kódu s rostoucí tendencí, bude užívat ke 
své podnikatelské činnosti 15 let od doby vzniku oceňovacího rozdílu (od roku 2007).

Návrat  k původní  době  odepisování  oceňovacího  rozdílu  na  15  let  došlo  v roce  2009  ke  zvýšení 
hospodářského  výsledku  o  41 427  TCZK  a  zároveň  se  zvýšila  zůstatková  hodnota  oceňovacího 
rozdílu o 41 427 TCZK.

Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis.  Kč v roce 2009 a 2008 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:
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Počet let
Software 3

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 15

1. 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 2009 a 2008 se odepisuje po dobu ekonomické 
životnosti.

Dlouhodobý majetek, jehož hodnota 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.

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

2. Finanční majetek
Ve sledovaném období nevlastní společnost žádný dlouhodobý finanční majetek. 

3. Zásoby
Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody  "firstin, firstout" (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.).

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

5. 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 
4
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Účetní závěrka k 31. prosinci 2009 

výši 5 % z čistého zisku až do výše 20 % základního kapitálu. Takto vytvořené zdroje se mohou použít 
jen k úhradě ztráty. 

6. 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.

7. 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.

8. Devizové operace
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich 
vzniku. 

Veškerá  peněžní  aktiva  a  pasiva  vedená  v cizích  měnách  byla  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.

9. 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.

10. 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.

4. DLOUHODOBÝ MAJETEK  
b) 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 - - - 178.327

Celkem 2009 178.327 - - - 178.327

Celkem 2008 178.327 - - - 178.327
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OPRÁVKY

Počáteční 
zůstatek

Odpisy
Prodeje, 
likvidace

Vyřazení Převody
Konečný 
zůstatek

Opravné 
položky

Software 4.249 750 - - - 4.999 -

Jiný dlouhodobý 
nehmotný majetek 75.410 7.532 - - - 82.942 -

Celkem 2009 79.659 8.282 - - - 87.941 -

Celkem 2008 29.316 50.343 - - - 79.659 -

V roce 2009 došlo ke změně odepisování oceňovacího rozdílu z důvodu prodloužení doby životnosti. 

Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k 31. 12. 2009 a 31. 12. 
2008 v pořizovacích cenách 69 tis. Kč a 69 tis. Kč.

1. Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)
POŘIZOVACÍ CENA

Počáteční 
zůstatek

Přírůstky Vyřazení Převody
Konečný 
zůstatek

Stavby 663 - - - 663

Stroje, přístroje a zařízení 1.893 - - - 1.893

Celkem 2009 2.555 - - - 2.555

Celkem 2008 2.555 - - - 2.555

OPRÁVKY

Počáteční 
zůstatek

Odpisy
Prodeje, 
likvidace

Vyřazení Převody
Konečný 
zůstatek

Opravné 
položky

Stavby 221 132 - - - 353 -

Stroje, přístroje a 
zařízení 1.012 315 - - - 1.319 -

Celkem 2009 1.233 448 - - - 1.672 -

Celkem 2008 772 462 - - - 1.235 -

K 31. 12. 2009 a 31. 12. 2008 souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze 
činila v pořizovacích cenách 392 tis. Kč a 329 tis. Kč.

Majetek zatížený zástavním právem: Společnost nevlastní majetek zatížený zástavním právem.
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5. 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.

6. POHLEDÁVKY  
Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2009 a 2008 vytvořeny 
opravné položky na základě odhadu.

K 31. 12. 2009 pohledávky po lhůtě splatnosti více než 180 dní činily 13.920 tis. Kč.

Společnost  z  důvodu  nedobytnosti,  zamítnutí  konkurzu  a  vyrovnání či  neuspokojení  pohledávek 
v konkurzním řízení atd. odepsala do nákladů v roce 2009 a 2008 pohledávky ve výši 169 tis. Kč a 48 
tis. Kč. 

K 31. 12. 2009 společnost neměla dlouhodobé pohledávky a 31. 12. 2008 měla společnost 
dlouhodobé pohledávky ve výši, 1.201 tis. Kč týkající se půjček ve skupině.
Souhrnná výše pohledávek se splatností více než 5 let: společnost nemá takového pohledávky.

K 31.12.2009 měla společnost krátkodobé pohledávky ve skupině ve výši 96 tis. Kč.

Dohadné účty aktivní zahrnují především předpis pohledávky a pojistnou událost.

7. OPRAVNÉ POLOŽKY  
Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv.

Metoda užitá k tvorbě účetních opravných položek k pohledávkám v roce 2008 spočívala v stanovení 
hodnoty  měsíční  opravné  položky  procentuální  částí  z celku  tvořeného  hodnotou  kumulovaných 
výnosů  na účtech  602100,  602300,  602180,  602181,  602101,  602102,  602105,  602106,  602109, 
602127 a 602128. Tato metoda byla v průběhu roku 2009 vyhodnocena jako nevhodná a z důvodu 
nutnosti  zobrazit  reálnou  hodnotu  pohledávek  byla  zvolena  metoda  tvorby  opravné  položky  dle 
příslušnosti  k  dané  skupině  věkové  struktury.  K  pohledávkám po  splatnosti  více  než  180  dní  se 
opravná položka tvoří ve výši 100% jejich nominálních hodnot, k pohledávkám, jejichž splatnost se 
pohybuje  v rozmezí  90  až  179  dní  se  opravná  položka  tvoří  ve  výši  50%.  Opravná  položka 
k pohledávkám k 31.12.2009 je  9.926 tis. Kč.

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

Opravné 
položky k:

Zůstatek 
k 31. 12. 2007

Tvorba 
opravné 
položky

Zúčtování 
opravné 
položky

Zůstatek 
k 31. 12. 2008

Tvorba 
opravné 
položky

Zúčtování 
opravné 
položky

Zůstatek 
k 31. 12. 2009

zásobám 66 - -3 62 204 - 266

pohledávkám - 
zákonné 1.159 - - 1.159 - - 1.159

pohledávkám - 
ostatní 5.817 3.802 - 9.619 3.039 -3.890 8.767

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

8. OSTATNÍ AKTIVA  
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Náklady  příštích  období  zahrnují  především  časové  rozlišení  provizí  obchodním  zástupcům  a 
leasingové splátky a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší.

9. 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. 2008 a výsledek 
hospodaření roku 2008 byl vykázán v položce neuhrazené ztráty minulých let.

Změny vlastního kapitálu za období roku 2009 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 -50 877 -61 718 -112 594
Zisk / ztráta za účetní období po zdanění -61 718 -6 091
Celkem 63 457 57 366

 

10. REZERVY  
Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):

Rezervy:
Zůstatek 

k 31. 12. 2007
Tvorba 
rezerv

Čerpání 
rezerv

Zůstatek 
k 31. 12. 2008

Tvorba 
rezerv

Čerpání 
rezerv

Zůstatek 
k 31. 12. 2009

Zákonné - - - - - - -

Na daň z příjmu - - - - - - -

Ostatní 845 254 -360 739 - -454 285

Rozpis odloženého daňového závazku

Odložený daňový závazek k 31.12. 2008: -17.731 tis. Kč

Opravná položka k zásobám:       266 tis. Kč
Opravná položka k pohledávkám:    8.767 tis. Kč
Rezervy       284 tis. Kč
Zůstatková cena majetku             - 90.386 tis. Kč
Celkem             - 81 069 tis. Kč

daňová sazba        19 %

Odložený daňový závazek k 31.12. 2009            -15.403 tis. Kč 
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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 ho bude daňově uplatněn v budoucnosti. 

11. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY  
K 31. 12. 2009 a 31. 12. 2008 měla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti více než 120 
dní v částce 10.004 tis. Kč a 11 tis. Kč.

Závazky vůči společnostem ve skupině: Euphony Communication Limited, Euphony Holdings Limited 
a Euphony Benelux s.a. přešly dne 14.12.2009 na společnost Euphony Telecommunication Limited 
z důvodů restrukturalizace ve skupině a změny majitele. 

K 31.12.2009 měla společnost krátkodobé závazky ve skupině ve výši 33.534 tis. Kč.

Závazky s splatností delší než 5 let: Společnost nemá závazky splatné ve lhůtě delší než 5 let.

Společnost eviduje k 31. 12. 2009 333 tis. Kč splatných závazků pojistného na sociální a zdravotní 
zabezpečení.

Dohadné účty pasivní zahrnují především dohad na univerzální službu a poštovné ze zahraničí.

Došlo  k časovému  rozlišení  nákladů  v souvislosti  s provizemi  za  uzavřené  smlouvy  účtované  na 
účtech 518201, 518211 a 518274 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 
2009 je 5.944 tis. Kč připadající na rok 2010 a 2.027 tis. Kč připadající na rok 2011 a je účtovaná na 
381009.

12. OSTATNÍ PASIVA  
Společnost  nevykazuje  ve  sledovaném období  žádné  výdaje  příštích  období  ani  výnosy  příštích 
období. 

13. DAŇ Z PŘÍJMŮ  
2009

v tis. Kč
2008

v tis. Kč
Zisk (Ztráta) před zdaněním -8.419 -73.531

Nezdanitelné výnosy (-2.602) (-723)

Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy 8.025 18.363

Neodečitatelné náklady 3.672 54.400

Tvorba opravných položek -1.234 -279

Tvorba rezerv -329 -112

Ostatní (např. náklady na reprezentaci, manka a škody) - 967
Zdanitelný příjem -10.775 -915

Sazba daně z příjmu 20 % 21 %
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Daň

Úprava daně minulých let
- -

Splatná daň - -

Společnost má k 31. 12. 2009 302 tis. Kč evidovaných daňových nedoplatků.

14. 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. 2009 a 31. 12. 2008 (v tis. Kč):

Součet splátek 
nájemného po 

celou dobu 
předpokláda-

ného pronájmu

Skutečně 
uhrazené 
splátky 

nájemného 
z finančního 

pronájmu 
k 31. 12. 2009

Skutečně 
uhrazené 
splátky 

nájemného 
z finančního 
pronájmu k 

31. 12. 2008

Rozpis částky 
budoucích plateb dle 

faktické doby splatnosti 
k 31. 12. 2009

Popis Termíny

Splatné do 
jednoho 

roku

Splatné po 
jednom 

roce
BMW 530d 
Touring 36 měsíců 1.386 1.139 715 247 -

Ford 
Mondeo 1,8 36 měsíců 358 285 175 74 -

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

2009 2008
Domácí Zahraniční Domácí Zahraniční

Prodej služeb 155.306 127 169.308 3

Prodej zboží 1.295 - 1.523 -

Ostatní výnosy 5.686 - 2.818 -

Výnosy celkem 162.287 127 173.649 3

16. OSOBNÍ NÁKLADY  
Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

2009 2008
Celkový počet 
zaměstnanců

Členové 
řídících orgánů

Celkový počet 
zaměstnanců

Členové 
řídících orgánů

Průměrný počet zaměstnanců 35 - 31 -

Mzdy 10.747 - 11.421 -

Odměny členům orgánů 
společnosti 74 - 450 -

Sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 3.555 - 3.792 -

Sociální náklady 766 - 858 -

Osobní náklady celkem 15.143 - 16.522 -
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V roce  2009  a  2008  obdrželi  členové  a  bývalí  členové  statutárních  a  dozorčích  orgánů  odměny 
v celkové výši 74 tis. Kč a 450 tis. Kč. 

17. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH  
V roce 2009 a 2008 neobdrželi  členové statutárních a dozorčích orgánů a řídící pracovníci  žádné 
půjčky, přiznané záruky, zálohy a jiné výhody.

18. 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 31.12.2009 v hodnotě -1.102 tis. Kč je tvořena rezervou na dovolenou v hodnotě -329 tis. Kč, 
zúčtování opravných položek k pohledávkám v hodnotě -977 tis. Kč a tvorbou opravných položek ke 
zboží v hodnotě 204 tis. Kč.

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

Odměny statutárnímu auditorovi k 31. 12. (v tis. Kč):

Služby 2009 2008

Povinný audit 80 368

Daňové poradenství 36 195

Celkem 116 563

19. VÝZKUM A VÝVOJ  
Společnost neprovádí žádný výzkum a vývoj.

Sestaveno dne: Podpis statutárního 
orgánu účetní jednotky:

Osoba odpovědná za 
účetnictví (jméno, podpis):

Osoba odpovědná za účetní závěrku 
(jméno, podpis):

Rudolf Šindelář

Timothy Giles Redpath Ing. David Lukáč Ing. Ivana Juráková
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