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Výro ní zpráva spole nosti Metropolnet, a.s. za rok 2015
ÚDAJE O SPOLE NOSTI
Základní údaje o spole nosti
Název:

Metropolnet, a.s.

Sídlo:

Mírové nám stí 3097/37, 40001 Ústí nad Labem

Právní forma:

Akciová spole nost

Datum vzniku spole nosti:

21. 11. 2001

Datum zahájení innosti:

01. 02. 2002

Údaj o zápise v OR:

Spole nost je zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí
nad Labem, oddíl B, vložka 1383

I :

25439022

Rozhodující p edm t innosti: Poskytování hardware a poradenství v oblasti hardware a
software, zpracování dat, služby databank, správa sítí,
zprost edkování obchodu
Základní jm ní spole nosti: 32 mil. K
Organiza ní struktura:

Jedna organiza ní jednotka

Statutární orgán:

P edstavenstvo
Dozor í rada

Metropolnet a.s.
Mírové nám stí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: (+420) 475272911
E-mail: info@metropolnet.cz
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Úvod
V roce 2015 pokra ovalo ve spole nosti Metropolnet, a.s. pozitivn sm rované
fungování, zapo até koncem roku 2014. Z mého pohledu nejd ležit jší faktor spo ívá v tom,
že v orgánech spole nosti p sobí odborníci z oblasti IT. Tento trend je správný a otevírá
možnosti kvalitního p sobení spole nosti p edevším v oblasti poskytování ICT služeb pro
statutární m sto Ústí nad Labem a pro m stem z ízené organizace.

innost p edstavenstva v roce 2015
V roce 2015 se celkem konalo 16 jednání p edstavenstva. Dvanáct jednání
p edstavenstva bylo v p vodním složení a ty i jednání v novém složení. P edstavenstvo se
krom provozních aktivit spole nosti zabývalo nestandardními úkony vedení spole nosti
p ed prosincem 2014, jejichž výsledkem bylo podání n kolika trestních oznámení.
P edstavenstvo také ešilo výb r kandidáta na post výkonného editele spole nosti. Vhodný
kandidát na tuto pozici nebyl vybrán a spole nost ídí nadále pan Petr Ku era, zam stnanec
spole nosti, pov ený do asným vedením spole nosti. Dalším okruhem práce
p edstavenstva byla identifikace a výb r projekt pro rozvoj spole nosti, m stských
informa ních a komunika ních technologií, zejména s ohledem na možnost spolufinancování
z evropských nebo státních zdroj tak, aby se snížila zát ž financování ze strany m sta Ústí
nad Labem. P íprava a realizace projekt je jednou z priorit práce p edstavenstva a bude mít
p esah do následujících období.
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Zpráva p edstavenstva Metropolnet, a.s., o vztazích mezi
ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou
osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou
(propojené osoby)
(§ 66a, odst. 9 Obchodního zákoníku)
Tato zpráva je zpracována za ú etní období od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
Spole nost Metropolnet, a.s. Mírové nám stí 3097/37, 40001 Ústí nad Labem, I : 254 39
022, je stoprocentn vlastn ná M stem Ústí nad Labem. Je osobou ovládanou a M sto Ústí
nad Labem je osobou ovládající. Ovládací smlouva podle § 190b Obchodního zákoníku
uzav ena nebyla.
VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
Osoba p ímo ovládající Metropolnet. a.s.

M sto Ústí nad Labem - stoprocentní vlastník spole nosti Metropolnet, a.s.
Seznam smluv uzav ených v roce 2015 s ovládající osobou je veden v p íloze této zprávy.
V roce 2015 byl Metropolnet, a.s., ve vztahu k M stu Ústí nad Labem:
Dodavatelem služeb zajiš ující innosti v oblasti informa ních technologií. Celkový objem
poskytnutých služeb M stu Ústí nad Labem (v etn M stské policie?), spole ností
Metropolnet, a.s., na základ Smlouvy o zajišt ní innosti v oblasti informa ních technologií
za ú etní období 2015 a dodatk k Provozní smlouv . 42. Celková výše v roce 2015 inila
ástku:
23 139 K bez DPH
Dodavatelem služeb poskytnutých nad rámec pln ní Smlouvy o zajišt ní innosti v oblasti
informa ních technologií, dle uzav ených dodatk k Provozní smlouv . Celková výše t chto
služeb poskytnutých v roce 2015 inila ástku:
1 321 tis. K bez DPH
Dodavatelem pronájmu optické sít pro kamerový systém, dle dodatku . 33 k Provozní
smlouv . Celková výše v roce 2015 inila ástku:
388 tis. K bez DPH

Dodavatelem servisních prací na základ Smlouvy o poskytování servisních a revizních prací
systému SDD a CCTV. Celková výše v roce 2015 inila ástku:
1 482 tis. K bez DPH

Odb ratelem služeb souvisejících s poskytnutí nájmu nebytových prostor. V roce 2015
inila ástka za vyú tované nájemné kancelá í, garážového stání, energií a služeb spojených
s nájmem ástku
84 tis. K bez DPH
dále byly p eú továny náklady na telefony a poštovné ve výši
6 tis. K bez DPH
Jiné než toto pln ní a protipln ní nebylo mezi spole ností Metropolnet, a.s. a M stem Ústí
nad Labem poskytováno. Spole nosti Metropolnet, a.s., jako ovládané osob nevznikla ve
vztahu k M stu Ústí nad Labem žádná újma.
Ve všech popisovaných p ípadech byly sjednány vztahy na smluvním základ bez jakéhokoliv
zvýhodn ní nebo znevýhodn ní jedné i druhé strany.
Jiné právní úkony u in né v zájmu nebo na popud ovládající osoby:
rozhodnutí jediného akcioná e p i výkonu funkce valné hromady spole nosti Metropolnet,
a.s. - schválení ú etní záv rky za rok 2014
Osoby nep ímo ovládající spole nost Metropolnet, a.s.
nejsou

Osoby ovládané spole ností Metropolnet, a.s.
spole nost p ímo i nep ímo neovládá žádné právnické osoby
OSTATNÍ OSOBY PROPOJENÉ S METROPOLNET, A. S.

Pln ní poskytnutá organizacím, jejichž z izovatelem je M sto Ústí nad Labem

Muzeum M sta Ústí nad Labem (odb ratel)
Fakturace dle Smlouvy o komplexním zajišt ní inností v oblasti výpo etní techniky, dodávky
spot ebního materiálu a služby dle objednávek, celková fakturace ve výši
319 tis. K bez DPH

Severo eské divadlo opery a baletu (odb ratel)
Fakturace dle Smlouvy o p ipojení k optické síti, celková fakturace ve výši
39 tis. K bez DPH
ÚMO Nešt mice (odb ratel)
Fakturace za dodávku služeb - tisk volebních štítk , spot ební materiál dle objednávky
celková fakturace ve výši
29 tis. K bez DPH
ÚMO Severní Terasa (odb ratel)
Fakturace dle Dodatku . 1 ke Smlouv o poskytování služeb - pronájem 2 vláken optického

kabelu, celková fakturace ve výši
5 tis. K bez DPH
ÚMO St ekov (odb ratel)
Fakturace za dodávku zboží dle objednávek, celková fakturace ve výši
26 tis. K bez DPH
Základní škola Palachova (odb ratel)
Fakturace dle Smlouvy o p ipojení k MOS, celková fakturace ve výši
25 tis. K bez DPH
Základní škola Rabasova (odb ratel)
Fakturace dle Smlouvy o p ipojení k MOS, celková fakturace ve výši
25 tis. K bez DPH
Základní škola St íbrnická (odb ratel)
Fakturace dle Smlouvy o p ipojení k MOS, celková fakturace ve výši
26 tis. K bez DPH
Základní škola E. Krásnohorské (odb ratel)
Fakturace dle Smlouvy o p ipojení k MOS, celková fakturace ve výši
25 tis. K bez DPH
Základní škola eské Mládeže (odb ratel)
Fakturace dle Smlouvy o p ipojení k MOS, celková fakturace ve výši
28 tis. K bez DPH
Základní škola Anežky eské (odb ratel)
Fakturace zboží hrazeného z opera ního programu EU Vzd lávání pro konkurenceschopnost
(HW, SW a další vybavení pro žáky a u itele školy), celková fakturace ve výši
3 tis. K bez DPH
Základní škola Vina ská (odb ratel)
Fakturace dodávky zboží a služeb, celková fakturace ve výši
0 tis. K bez DPH
ZOO Ústí nad Labem (odb ratel)
Fakturace dle Smlouvy o kompletním zajišt ní IT (230 tis. K ) a dodávek zboží dle
objednávek (200 tis. K ), celková fakturace ve výši
430 tis. K bez DPH
Jezero Milada - dobrovolný svazek obcí (odb ratel)
Fakturace dle Smlouvy o z ízení a údržb webových stránek, celková fakturace ve výši
2 tis. K bez DPH
Dopravní podnik M sta Ústí nad Labem (odb ratel)
Fakturace dle Smlouvy o p ipojení k MOS a dodávek zboží dle objednávek, celková fakturace
ve výši
151 tis. K bez DPH
Dopravní podnik M sta Ústí nad Labem (dodavatel)
Fakturace dle Smlouvy o nájmu nebytových prostor a vyú tování energií, celková fakturace

ve výši
477 tis. K bez DPH
D m d tí a mládeže (odb ratel)
Fakturace dle Smlouvy o p ipojení k MOS, celková fakturace ve výši
15 tis. K bez DPH
Kulturní st edisko M sta Ústí nad Labem (odb ratel)
Fakturace dle Smlouvy o p ipojení k MOS a udržování IP adresy, celková fakturace ve výši
38 tis. K bez DPH
M stské služby Ústí nad Labem (odb ratel)
Fakturace dle Dodatku . 2 a 3 ke Smlouv o p ipojení k metropolitní optické síti a za
poskytnutí licencí na software Microsoft a antivirové ochrany, celková fakturace ve výši
85 tis. K bez DPH
ZÁV R
Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami vypracoval statutární orgán spole nosti
Metropolnet, a.s. na základ informací z dostupných dokument a podklad .
Zpráva bude p edložena k p ezkoumání dozor í rad , která vydá ke zpráv stanovisko.
Zpráva o vztazích bude vložena do sbírky listin vedené Obchodním rejst íkem p íslušného
soudu.
Zpráva o vztazích bude sou ástí výro ní zprávy za rok 2015.

V Ústí nad Labem

Ing. Martin Kolá
P edseda p edstavenstva

Mgr. Jan Hofman
Místop edseda p edstavenstva

P íloha zprávy p edstavenstva Metropolnet, a.s., o vztazích mezi ovládající a
ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami
ovládanými stejnou osobou
Seznam uzav ených dodatk Provozní smlouvy mezi propojenými osobami
Typ smlouvy

Dodavatel

inominátní

Metropolnet, a.s.

bez ísla

2.10.2003

inominátní

Metropolnet, a.s.

Dodatek . 1

12.2.2004 cenový dodatek

do 31.3.2005

inominátní

Metropolnet, a.s.

bez ísla

30.3.2005

doba neru itá

Inominátní
Inominátní

Metropolnet a.s
Metropolnet a.s

Dodatek .l
Dodatek . 2

21.6.2005 propojení služeben M stské policie
1.9.2005 úhrada víceprací

Inominátní

Metropolnet a.s

Dodatek . 3

30.11.2005 p ipojení Archiv+ZŠ E.Krásnohorské

doba neur itá

Inominátní

Metropolnet a.s

Dodatek . 4

30.11.2005 modul"Výb r poplatk za odpady"

doba neur itá

Inominátní

Metropolnet a.s

Dodatek . 5

íslo smlouvy

Datum

15.5.2006

P edm t pln ní
zajišt ní inností v oblasti informa ních technologií

zajišt ní innosti v oblasti informa ních technologií

cenový dodatek (rozsah prací od 1.1.06-31.12.2006)

Termín pln ní
do 31.3.2005

doba neur itá
doba neru itá

doba neur itá

Inominátní

Metropolnet a.s

Dodatek . 6

30.10.2006 úhrada víceprací za 1.pololetí 2006

doba neur itá

Inominátní
Inominátní

Metropolnet a.s
Metropolnet a.s

Dodatek . 7
Dodatek . 8

1.12.2006 dotvorba DTMM Ústí nad Labem
30.10.2006 úhrada víceprací-správní odbor

doba neur itá
doba neur itá

Inominátní

Metropolnet a.s

Dodatek . 9

15.11.2006 úhrada víceprací-živnostenský odbor

doba neur itá

Inominátní

Metropolnet a.s

Dodatek . 10

15.12.2006 úhrada víceprací-sociální odbor

doba neur itá

Inominátní
Inominátní

Metropolnet a.s
Metropolnet a.s

Dodatek . 11
Dodatek . 12

8.12.2006 úhrada víceprací-odbor kontroly
30.3.2007 úhrada víceprací-správní odbor

doba neur itá
doba ur itá

Inominátní

Metropolnet a.s

Dodatek .13

15.5.2007 úhrada víceprací-odbor sociálních v cí

doba ur itá

Inominátní
Inominátní

Metropolnet a.s.
Metropolnet a.s

Dodatek .14
Dodatek . 15

15.5.2007 úhrada víceprací-odbor sociálních v cí
11.4.2007 úhrada víceprací-rekonstrukce 3.patra MGÚL

doba ur itá
doba ur itá

Inominátní

Metropolnet a.s

Dodatek .16

Inominátní
Inominátní

Metropolnet a.s
Metropolnet a.s

Dodatek .17
Dodatek .18

21.12.2007 dodání SW- svoz SDO
31.10.2007 úprava lánku IX.,odst.(b).Provozní smlouvy

doba neur itá
doba neur itá

INominátní
Inominátní

Metropolnet a.s.
Metropolnet a.s

Dodatek .19
Dodatek .20

26.11.2007 úhrada vícenáklad za rok 2007
17.12.2007 úhrada víceprací-odbor soc.v cí,KT

doba ur itá
doba ur itá

inominátní

M sto Ústí n/L

bez ísla

19.7.2001 smlouvy o nájmu v etn dod.1-10

doba neur itá

Inominátní

Metropolnet a.s.

Dodatek . 21

28.7.2008 úhrada dodání,instalace nového serveru

doba ur itá

Inominátní
Inominátní

Metropolnet a.s.
Metropolnet a.s.

Dodatek .22
Dodatek .23

navýšení ceny služeb
10.9.2008 dodání HW pro odbor sociálních v cí

do 31.12.2013
doba ur itá

Inominátní

Metropolnet a.s.

Dodatek .24

úhrada vícenáklad za rok 2008

doba ur itá

Inominátní
Inominátní
Inominátní

Metropolnet a.s.
Metropolnet a.s.
Metropolnet a.s.

Dodatek .25
Dodatek .26
Dodatek .27

zajišt ní modulu DDP-P estupky
p ipojení Inform. Centra v Paláci Zdar
dodání SW pro odbor územního plánování

doba ur itá
doba ur itá
doba ur itá

29.8.2007 úhrada víceprací-odbor sociálních v cí

doba ur itá

Inominátní

Metropolnet a.s.

Dodatek .28

implementace nového modulu IS Navision

Inominátní

Metropolnet a.s.

Dodatek .29

úhrada vícenáklad za 1. pololetí 2009

doba ur itá

Inominátní

Metropolnet a.s.

Dodatek .30

cenový dodatek na rok 2010

doba ur itá

Inominátní

Metropolnet a.s.

Dodatek .31

úhrada vícenáklad za II. pololetí 2009

doba ur itá

Inominátní

Metropolnet a.s.

Dodatek .32

úhrada zálohy na upgrade MS Navision

doba ur itá

Inominátní

Metropolnet a.s.

Dodatek .33

1.7.2010 pronájem tras MOS pro kamerový systém

Inominátní

Metropolnet a.s.

Dodatek .34

29.6.2010 implementace modulu Microsoft Dynamics

Inominátní

Metropolnet a.s.

Dodatek .35

21.12.2010 úhrada služby Internet na ulici

Inominátní

Metropolnet a.s.

Dodatek .36

21.12.2010 úhrada vícenáklad za rok 2010

Inominátní

Metropolnet a.s.

Dodatek .37

Inominátní

Metropolnet a.s.

Dodatek .38

instalace webkamery na V truši a implem správa a
údržba modulu PKO do MS Navision
30.11.2011 cenový dodatek na rok 2011

Inominátní

Metropolnet a.s.

Dodatek .39

15.12.2011 úhrada víceprací-odbor soc.v cí, KT

doba ur itá

inominátní

Metropolnet a.s.

Dodatek .40

doba ur itá

inominátní

Metropolnet a.s.

Dodatek .41

13.12.2012 úhrada víceprací OSV za rok 2012
snížení ceny za služby a stanovení rozsahu prací na
13.12.2012 p echodné období

inominátní

Metropolnet a.s.

Dodatek .42

13.12.2013 stanovení smluvní ceny za poskytované služby

doba ur itá

inominátní

Metropolnet a.s.

Dodatek .43

13.12.2013 úhrada víceprací OSV za rok 2013

doba ur itá

inominátní

Metropolnet a.s.

Dodatek .44

11.2.2014 vyú tování legislativních zm n v oblasti nastavení NAV

doba ur itá

inominátní

Metropolnet a.s.

Dodatek .45

12.6.2014

inominátní

Metropolnet a.s.

Dodatek .46

vyú tování legislativních úprav,BREP poplatku 2014 za
rozší ení licencí NAV
23.9.2014 vyú tování víceprací pro Statutární m sto ÚL

doba ur itá

28.6.2011

doba ur itá

doba neur itá
doba ur itá
doba ur itá
doba ur itá
doba ur itá
doba ur itá

doba ur itá

doba ur itá

inominátní

Metropolnet a.s.

Dodatek .47

4.12.2014 úhrada víceprací OSV za rok 2014

doba ur itá

inominátní

Metropolnet a.s.

Dodatek .48

20.4.2015 cenový dodatek na rok 2015

doba ur itá

inominátní

Metropolnet a.s.

Dodatek .49

5.10.2015 vyú tování dodání zboží

doba ur itá

inominátní

Metropolnet a.s.

Dodatek .50

3.12.2015 úhrada víceprací OSV za rok 2015

doba ur itá

Seznam uzav ených smluv mezi propojenými osobami
Typ smlouvy

Odb ratel

Inominátní

Základní škola St íbrnická

MNET/0001/2005

Inominátní

Základní škola St íbrnická

dodatek . 1

Inominátní

Muzeum MÚL

1005/201/05

Inominátní

Muzeum MÚL

dodatek .l

Kupní smlouva

Muzeum MÚL

bez

íslo smlouvy

Datum

P edm t pln ní

31.12.2005 p ipojení k MOS
17.2.2011 p ipojení k MOS+doména
3.1.2005 služby v oblasti inform.technologii
15.1.2005 zm na frekvence fakturace
14.12.2006 dodávka VT

Termín pln ní
od 2005 a dále
doba neur itá
od 2005 a dále
2005 a dále
do konce 12/2006

Inominátní

Muzeum MÚL

dodatek . 2

3/2007 prodloužení smlouvy na 2 roky

Inominátní

Muzeum MÚL

dodatek . 3

4.1.2009 prodloužení smlouvy na 2 roky

Inominátní

Muzeum MÚL

dodatek . 4

10.2.2011 zm na cen.ujednání a spi.

48 m síc

Inominátní

Muzeum MÚL

dodatek . 5

10.3.2015 zm na platnosti/trvání smlouvy

doba neur itá

Inominátní

Muzeum MÚL

doba neur itá

Muzeum m sta ÚL

dodatek . 6
Smlouva o poskytnutí práv
k systému ASPI

18.6.2015 z ízení a údržba 1 ve ejné IP adresy

Inominátní

17.3.2014 užívací práva k ASPI

Inominátní

M stské služby ÚL

1006/201/05

Inominátní

M stské služby ÚL

MSÚL/0001/2006

31.12.2005 licence MS Office a antivir

2005 a dále

Inominátní

M stské služby ÚL

dodatek .l

29.12.2006 prodloužení platnosti smlouvy

1.1.2007 na 1 rok

Inominátní

M stské služby ÚL

dodatek . 2

18.3.2013 zm na cen.ujednání

doba neur itá

Inominátní

M stské služby ÚL

MSÚL/002/2006

15.2.2006 služby v oblasti inform.technologií

na 1 rok

Inominátní

M stské služby ÚL

dodatek .l

1.4.2006 rozší ení licencí

Inominátní

M stské služby ÚL

dodatek .2

1.5.2006 rozší ení licencí

Inominátní

M stské služby ÚL

dodatek .3

15.2.2007 prodloužení na 1 rok

Inominátní

M stské služby ÚL

dodatek .4

15.2.2008 rozší ení licencí a antivirové ochr.PC

do 30.6.2008

Inominátní

M stské služby ÚL

dodatek .5

27.2.2009 zrušení licencí a antivirové ochr.PC

na 36 m síc

Inominátní

M stské služby ÚL

Smlouva o poskytnutí
Telekomunika ních služeb

1.3.2005 služby v oblasti inform. technologií

11.12.2006 p ipojení garáží pod MS k MOS

3.1.2007-3.1.2009
od 1.2009 na dva roky

doba neur itá
do 15.2.2006

2006 a dále
2006 a dále
do 16.2.2008

do 20.12.2006

Inominátní

M stské služby ÚL

MSÚL/001/2009

27.2.2009 komplexní zajišt ní v oblasti VT

na 36 m síc

Inominátní

M stské služby ÚL

M-net/2009/003

13.8.2009 p ipojení k Mos

na 36 m síc

Inominátní

M stské služby ÚL

dodatek . 1

18.4.2012 p ipojení + správa domény

doba neur itá

Inominátní

M stské služby ÚL

dodatek . 2

18.3.2013 snížení cen za poskytované služby

doba neur itá

Inominátní

M stské služby ÚL

dodatek . 3

Inominátní

M stské služby ÚL

dodatek . 4

30.9.2015 zvýšení kvóty pro e-maily

doba neur itá

9.12.2005 Smlouva na dodání IT vybavení

na 1 rok

1.4.2014 z ízení a úprava 1 ve ejné IP adresy

doba neur itá

Inominátní

Severo eské divadlo ÚL

PC/002/12/1005

Inominátní

Severo eské divadlo ÚL

dodatek .l

7.2.2006 rozší ení licencí MS

2006 a dále

Inominátní

Severo eské divadlo ÚL

dodatek .2

16.1.2007 navýšení licencí MS

2007 a dále

Inominátní

Severo eské divadlo ÚL

27.3.2006 p ipojení k MOS

od 2006 a dále

Inominátní

Severo eské divadlo ÚL

Inominátní

Severo eské divadlo ÚL

MNET/0011/2006
Dohoda o ukon ení
smlouvy na dodání IT a
rekonstrukce LAN
Smlouva o p evodu práv a
povinností

Inominátní

Severo eské divadlo ÚL

Smlouva o p ipojení k MOS

1.8.2012 P ipojení k MOS

do 31.7.2013

Inominátní

Severo eské divadlo ÚL

1.8.2013 zm na ceny

doba neur itá

Inominátní

ZOO ÚL

Dodatek . 1
Smlouva o poskytování
reklamy

1. 4.2006 reklamní logo na vstupenkách

od 2006 na 1 rok

Inominátní

ZOO ÚL

Inominátní

ZOO ÚL

Inominátní

ZOO ÚL

Inominátní

ZOO ÚL

.ZOO/003/2006
Smlouva o dílo
Dodatek . l Smlouvy na
komplexní innosti IT

30.3.2012 zánik p vodního objednatele
30.3.2012 zánik p vodního objednatele

31.3.2006 služby v oblasti informa ních technologii
19.11.2012 Optické propojení 2. etapa

od 2006 a dále
jednorázov

1.3.2013 snížení ceny

doba neur itá

1.7.2015 z ízení a údržba 2 ve ejných IP adres

doba neur itá

Inominátní

Základní škola s.Mládeže

Dodatek . 2 Smlouvy na
komplexní innosti IT
MNET/0003/2006

1.2.2006 p ipojení k MOS

od 2006 a dále

Inominátní

Základní škola Rabasova

MNET/0004/2006

27.4.2006 p ipojení k MOS

od 2006 a dále

Inominátní

Základní škola Palachova

12.1.2006 p ipojení k MOS

od 2006 a dále

Inominátní

Základní škola E.Krásnohorské

MNET/OOO1/2006
MNET/0002/2006
10.2.2006

p ipojení k MOS

od 2006 a dále

Inominátní

ÚMO Severní Terasa

MNET/0012/2006

25.3.2006 p ipojení k MOS

do 30 dn od data

Inominátní

ÚMO Severní Terasa

UMOST/2010/001

17.1.2011 Nájemné 2 vláken OPT

doba neur itá

Inominátní

ÚMO Severní Terasa

1.10.2012 zm na cenového ujednání

doba neur itá

Inominátní

ÚMO St ekov

dodatek . 1
Smlouva na provoz web.
stránek a jejich základní
administrace

24.6.2015 provoz webových stránek a jejich administrace

doba uri tá,
31.12.2015

M-Net/2009/002

31.8.2009 p ipojení k MOS

od 2009 a dále

M-Net/2010/001

21.5.2010 propojení budov, navýšení paušálu za p ipojení k MOS

od 2010 a dále

Inominátní

Zdravotnická záchranná služba
Ústeckého kraje
Dopravní podnik m sta Ústí nad
Labem
Dopravní podnik m sta Ústí nad
Labem

Inominátní

Statutární m sto ÚL

Inominátní

Statutární m sto ÚL

Inominátní

Statutární m sto ÚL

Inominátní

Statutární m sto ÚL

Inominátní

Statutární m sto ÚL

Inominátní

Statutární m sto ÚL

Inominátní
Inominátní

Smlouva o nájmu nebýt,
prostor
Smlouva o reklamní
prezentaci
dodatek ke smlouv o
reklamní prezentaci
Smlouva o poskytnutí
licencí Archimedes
Smlouva o dílo na
provedení upgrade GIS
Serveru

1.9.2011 nájem prostor sídla

od 1.9.2011 a dále

4.5.2011 prezentace CIVITAS na TV Ústí

doba ur itá

2.11.2011 zkrácení doby prezentace
11.10.2011 webový portál pro imobilní ob any

doba ur itá
doba ur itá

15.12.2011 Upgrade GIS Serveru

doba ur itá

29.12.2012 Server Dell PowerEge R720

jednorázov

21.12.2012 zpracování osobních údaj

doba neur itá

Inominátní

Statutární m sto ÚL

Kupní smlouva
Smlouva o zpracování
osobních údaj
Smlouva o zhotovení
virtuálních prohlídek

Inominátní

Statutární m sto ÚL (OHS)

Kupní smlouva

Inominátní

Statutární m sto ÚL (OŠKS)

Smlouva o pronájmu
virtuálního serveru pro
hosting aplikace RISK

Inominátní

Statutární m sto ÚL (ODaMaj.)

Smlouva o dílo

Inominátní

D m d tí a mládeže ÚL

Obchodní smlouva

Inominátní

Kulturní st edisko ÚL

Obchodní smlouva

8.4.2013 p ipojení k MOS

doba ur itá

Inominátní

Kulturní st edisko ÚL

Dodatek .l OS

1.5.2013 Z ízení IP adresy

doba ur itá

Inominátní

ZŠ P edlice

Smlouva o p ipojení k MOS

Inominátní

ZŠ P edlice

Dodatek . 1

Inominátní

ZŠ P edlice

Dodatek . 2

Inominátní

ZŠ Anežky eské

Kupní smlouva

14.8.2013

dodávka VT

jednorázov

Inominátní

ZŠ Vina ská

Kupní smlouva

16.4.2012

dodávka VT

jednorázov

Ing. Martin Kolá
P ededa p edstavenstva

15.4.2013 5 virtuálních prohlídek propagujících m sto ÚL

doba ur itá

31.3.2015 p íslušenství

jednorázov

8.7.2015 pronájem virtuálního serveru pro hosting aplikace RISK
vybudování optické infrastruktury k zajišt ní prostro za
vlak. nádražím ÚL
1.11.2013 P ipojení k MOS

29.10.2015

3.11.2014 p ipojení školy
19.12.2014 zm na doby fakturace
24.8.2015 z ízení a údržba 1 ve ejné IP adresy

Mgr. Jan Hofman
Místop edseda p edstavenstva

doba neur itá
doba ur itá,
po p edání díla
doba ur itá

doba neur itá
doba neur itá
doba neur itá
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1. Popis ú etní jednotky
Název:
Sídlo:
Právní forma:
I :
Údaje o zápisu v OR:
Rozhodující p edm t innosti:
Datum vzniku ú etní jednotky:
Datum zahájení innosti:
Zda ovací období:
Rozvahový den:

1.1.

Metropolnet , a.s.
Mírové nám stí 3097/37, PS 400 01, Ústí nad Labem
a.s.
25439022
spole nost je zapsána v OR vedeném u KS v Ústí nad
Labem, oddíl B, vložka 1383
poskytování software a poradenství v oblasti
hardware, a software, zpracování dat,služby
databank,správa sítí, zprost edkování obchodu
21.11.2001
1.2.2002
od 1.1.2015 do 31.12.2015
31.12.2015

Osoby podílející se na základním kapitálu ú etní jednotky více než 20 %:
Sledované ú etní období
Jméno fyzické osoby,
Bydlišt , sídlo
název právnické osoby
podíl
tj. %
Statutární M sto Ústí nad
Labem
100

1.2.

Zm ny a dodatky provedené v ú etním období v obchodním rejst íku:
H Odvolán p edseda p edstavenstva Ji í Knápek k 16.10.2015
H Odvolán len p edstavenstva Bc.Lukáš Komín k 15.10.2015.
H Odvolán místop edseda p edstavenstva Ing.Radim Bzura k 31.8.2015.
H Odvolán p edseda DR pan Vladislav K tka k 30.6.2015
H Odvolán místop edseda DR pan Jan Kraus k 30.6.2015
H Odvolán len DR pan Jind ich Hyhlan k 30.6.2015
H Odvolán len DR pan Miroslav Král k 30.6.2015
H Jmenován p edseda p edstavenstva pan Ing. Martin Kolá k 22.12.2015.
H Jmenován místop edseda p edstavenstva pan Mgr.Jan Hofman k 22.12.2015.
H Jmenován len p edstavenstva pan Ji í Knápek k 22.12.2015.
H Jmenována len DR pan Zden k Putna k 1.9.2015
H Jmenován místop edseda DR pan Ing. Petr Turek k 13.10.2015
H Jmenován p edseda DR pan Ing.Mgr. Ladislav Bá a k 1.7.2015
H Zm na adresy sídla k 22.12.2015.

1.3.

Organiza ní struktura ú etní jednotky a její zásadní zm ny v uplynulém ú etním období:
H Jedna organiza ní jednotka – beze zm n.

1.4.

lenové statutárních a dozor ích orgán k rozvahovému dni:
Funkce
Jméno a p íjmení
P edseda p edstavenstva
místop edseda p edstavenstva

Ing. Martin Kolá
Mgr. Jan Hofman
2
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len p edstavenstva
P edseda dozor í rady
Místop edseda dozor í rady
len dozor í rady

Ji í Knápek
Ing. Mgr. Ladislav Bá a
Ing. Petr Turek
Zden k Putna

2. Majetková i smluvní spoluú ast ú etní jednotky v jiných spole nostech
H Nejsou.
2.1. Majetková spoluú ast vyšší než 20 %
Obchodní firma

Sídlo

Výše podílu
na základním
kapitálu

Výše
vlastního
kapitálu

Výše ú etního
výsledku
hospoda ení

3. Zam stnanci spole nosti, osobní náklady
Stav k rozvahovému dni
Pr m rný p epo tený po et zam stnanc
z toho len ídících orgán (P EDSTAVENSTVO+DR)
Osobní náklady
z toho len vedení spole nosti (1)
z toho len statutárních a dozor ích orgán spole nosti (7)
Penzijní závazky bývalých len statutárních a dozor ích orgán

Sledované ú etní období
17
7
6,451.297,-873.065,-494.460,-0,--

4. P j ky, úv ry a ostatní pln ní len m orgán spole nosti
H Nejsou.
5. Používané ú etní metody, obecné ú etní zásady a zp soby oce ování
H P edkládaná ú etní záv rka spole nosti byla zpracována na základ zákona .
563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis , na základ vyhlášky .
500/2002 Sb. a dle opat ení Ministerstva financí R, kterými se stanoví obsah ú etní
záv rky pro podnikatele.
H Zásoby jsou ú továny metodou „A“.
H Nakoupené zásoby jsou oce ovány cenou po ízení a to v etn souvisejících náklad .
P i zm n vstupních cen se používá p epo et váženým pr m rem.
H Za zásoby se považuje i drobný hmotný a nehmotný majetek s PC pod 10.000,--K .
H V ú etním období nedošlo k žádné zm n ve zp sobech oce ování.
3
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H Odpisy jsou ú továny m sí n a to ú etní dle životnosti a da ové dle platných
p edpis . Ú etní jednotka používá ob formy odpisování – zrychlené i rovnom rné.
H Nebylo ú továno v cizích m nách.
6. Dopl ující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
6.1.

Dom rky dan z p íjm za minulá ú etní období
H Nejsou.

6.2.

Rozpis odloženého da ového závazku nebo pohledávky
H Odložený da ový závazek iní K 2,996.490,-- a je tvo en z titulu rozdílu ú etních a da ových
odpis majetku.

6.3.

Rozpis rezerv a dlouhodobých bankovních úv r
H Rezervy nebyly vytvo eny.
H Byl p ijat bankovní úv r od GE Money Bank ve výši 260.100,-- na nákup osobního
automobilu. K rozvahovému dni 31/12/2015 z stává nesplaceno K 145.340,42, úv r byl
poskytnut do 17/4/2018.
H V lednu 2014 byly po ízeny další 2 osobní automobily na úv r (ŠKOFIN) – oba ve výši
K 449.099,99 do roku 2019 - k rozvahovému dni zbývá splatit 1x 308.489,82. Druhý v z byl
p ed asn splacen a prodán 1/4/2015 Statutárnímu M stu Ústí nad Labem.

6.4.

P ijaté dotace na investi ní a provozní ú ely
H Nebyly.

6.5.

Splatné závazky pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku
zam stnanosti, výše splatných závazk ve ejného zdravotního pojišt ní a splatné da ové
nedoplatky
H Celková výše K 181.502,--. Jedná se o závazky z mezd za m síc prosinec 2015, které byly
uhrazeny v lednu 2016.

7. Informace k položkám majetku a závazk
7.1.
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Pohledávky a závazky po lh t splatnosti
Pohledávky po splatnosti do 30 dn
Pohledávky po splatnosti do 90 dn
Pohledávky po splatnosti do 360 dn
Pohledávky po splatnosti nad 360 dn
Závazky po splatnosti do 30 dn
Závazky po splatnosti do 90 dn
Závazky po splatnosti do 180 dn
Závazky po splatnosti do 360 dn
Závazky po splatnosti nad 360 dn

14.232,-0,-0,-15.244.60
13.046,-0,-0,-0,-15.246,-4
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7.2.

Pohledávky a závazky, které k rozvahovému dni mají splatnost delší než 5 let
H Nejsou.

7.3.

Dlouhodobý majetek po ízený formou finan ního i opera ního pronájmu
H V pr b hu roku 2015 nebyl po ízen majetek touto formou financování.

7.4.

Rozpis majetku zatíženého zástavním právem nebo v cným b emenem
H Zástavní právo není evidováno.
H V cná b emena jsou vedena u optických sítí – majetek ev. . S0001/03 a S0003/12.

7.5.

Cizí majetek uvedený v rozvaze (nap . majetek v rámci najatého podniku nebo jeho ásti,
penzijní závazky, závazky v i ú etním jednotkám v konsolida ním celku)
H Neevidováno.

7.6.

Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení ú etní záv rky
H Nejsou.

8. Rozpis položek výkazu zisku a ztráty sestaveného podle p ílohy . 3 k vyhlášce 500/2002 Sb.
H Tržby za prodej výrobk a služeb
$ z v tší ásti se jedná o tržby za služby pro z izovatele
$ z menší ásti pak za služby, poskytnuté jiným subjekt m
H Služby
$
$
$
$
$

leasingové náklady
údržba a úprava softwar
nájemné
poplatky za licence
ostatní b žné náklady, spojené s provozem spole nosti

H Ostatní provozní náklady
$ pojistné,škody,pokuty a penále
9. Informace, které nejsou vykázány v rozvaze
H Položka Software
$ obsahuje nehmotný majetek v PC nad 2 tis. K
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H Položka Stavby
$ metropolitní sí , která byla v pr b hu roku zhodnocována p ipojením dalších subjekt (odpisy rovnom rné), v etn samostatn fungující ásti metropolitní sít v P edlicích (pronájem
GTS NOVERA).
$ Na konci roku 2012 byl za azen nov vybudovaný „okruh“ optické sít (tzv.agrega ní optická
sí ) v PC K 8,795.922,--, který byl vybudován pro mobilního operátora
T-mobile (pronájem na 25 let).
H Samostatné movité v ci a soubory
$ jedná se p evážn o výpo etní techniku nebo za ízení. Evidují se od ástky p evyšující 10 tis.
K . (d íve od 5 tis. K )
$ V roce 2013 byl po ízen nový informa ní systém pro Magistrát Ústí nad Labem AIS za celkem
6,948.463,72 v etn DPH. Další náklady, resp. výdaje s implementací a úpravou tohoto SW
jsou pak evidovány v roce 2014 a budou tedy p ipo teny k po ízenému majetku až v rámci
tohoto ú etního období. Bohužel bylo zjišt no, že n které faktury k TZ byly tzv. „fiktivní“ a
nové vedení spole nosti podalo v roce 2014 trestního oznámení na bývalé vedení spole nosti. ástka K 685.720,-- tedy z stala na ú tu po ízení NHM – 041004 a zárove byla vytvo ena
opravná položka ve 100% výši na analytiku 093000. V roce 2015 zatím nebylo trestní oznámení nijak uzav eno, vyšet ení ze strany Policie trvá.
H Nedokon ený dlouhodobý majetek
$ Byly provedeny studie na p ipojení n kterých lokalit na metropolitní optickou sí a také bylo
zapo ato p ipojení ZŠ v P edlicích na optickou sí , a to v etn p ipojení MP v P edlicích na
kamerový systém. Na ú tu po ízení k optické síti tedy iní z statek celkem K 2,816.276,--,
dle sd lení vedení spole nosti m l být dokon en a vyfakturován v roce 2014.
$ Jak je již uvedeno v p edchozím bod , i zde byly n které akce tzv.“fiktivní“, postup bude
stejný jako v prvním p ípad – tedy K 1,321.723,-- na analytice 042004 bude p edán
k žalob . I zde byla vytvo ena opravná položka ve výši 100% - analytika 094000.
H Pohledávky a závazky
$ jedná se zejména o pohledávky a závazky z b žné obchodní innosti
H Náklady p íštích období
$
$
$

asové rozlišení implementací
asové rozlišení došlých faktur a licencí
asové rozlišení leasingových náklad

H Výnosy p íštích období
$
$

asové rozlišení tržeb, které byly vyfakturovány jednorázov fakturou na delší asové období
asové rozlišení tržeb z pronájm
6
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9.1.

9.2.

Celková výše závazk neuvedených v rozvaze
H Leasing servery – splátky celkem K 636.265,80 do 5/3/2018
H Leasing PC – splátky celkem K 78.565,20,-- do 5/3/2016
H Leasing VT – splátky celkem K 2,071.294,20 do 5/4/2019
Drobný hmotný a nehmotný majetek neuvedený v rozvaze
H Drobný majetek do 10 tisíc – celkem nakoupeno v roce 2015 za K 400.001,64.

9.3.

Charakter a obchodní ú el operací ú etní jednotky
H Veškeré tržby byly generovány ze služeb poskytnutých v tuzemsku. V tšina se týká
poskytování IT služeb pro Magistrát M sta Ústí nad Labem, obvody m sta a m stské
organizace. Z menší ásti jsou pak služby poskytovány i jiným obchodním subjekt m.

10. Informace o transakcích uzav ených se sp ízn nou stranou
H Jsou sou ástí zprávy o vztazích.
11. Celkové náklady na odm ny statutárnímu auditorovi nebo auditorské spole nosti
Druh služby
Náklad
Povinný audit
Jiné ov ovací služby
Da ové poradenství
Jiné neauditorské služby

118.800,-0,-56.000,-0,--

Sestaveno dne: 27.5.2016
Sestavil: ADaKa s.r.o., ú etní kancelá
S p ílohou seznámeni :

……………………………………………
Ing. Martin Kolá
p edseda p edstavenstva

……………………………………………………….
Mgr. Jan Hofman
místop edseda p edstavenstva
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