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Vážení akcionáři, vážení občané, vážení obchodní 

partneři,

dovolte, abych Vám předložil Výroční zprávu akciové spo-

lečnosti Silnice LK a.s. a informoval Vás o tom, jak si spo-

lečnost vedla v roce 2013.

Společnost Silnice LK a.s. provádí výkonnou část správy 

a údržby silnic II. a III. tříd v majetku Libereckého kraje, 

včetně vybraných silnic I. tříd. Jedná se především o údrž-

bu a opravy těchto komunikací, jejich příslušenství i jejich 

součástí. Silnice LK a.s. pracovala v roce 2013 jako stabi-

lizovaná a konsolidovaná organizace, přesto rok 2013 

nebyl jednoduchý. Tak jako všechny krajské organizace 

i  rozpočet na údržbu silnic II. a III. třídy byl na začátku 

roku výrazně redukován (225 mil. Kč, rok 2012 260 mil. 

Kč). Po započtení nákladů zimní údržby tak zbývalo na 

zajištění běžné údržby pouhých 71 mil. Kč (v roce 2012 

109  mil. Kč), následně se v průběhu roku podařilo roz-

počet navýšit na cca 93,5 mil. Kč (celkově 235,5 mil. Kč). 

Hlavním cílem pro vedení společnosti bylo zajistit údržbu 

komunikací v maximálním možném rozsahu při daném 

rozpočtu a udržet zaměstnanost ve společnosti. Další sní-

žení počtu zaměstnanců by bylo již s ohledem na zajištění 

zimní údržby kritické.

Společným úsilím se nám dané cíle v roce 2013 podařilo 

splnit a navíc byly podpořeny kladným hospodářským 

výsledkem. 

V průběhu roku 2013 se podařilo s vedením Krajské sprá-

vy silnic a Libereckého kraje připravit změnu financování 

údržby komunikací s tím, že došlo k rozdělení finančních 

prostředků na kapitolu zimní údržby a kapitolu běžné 

údržby, jejíž min. výše pro následující roky 2014–2017 

byla stanovena na 126 mil. Kč. Výhodou tohoto rozdělení 

je, že každá z kapitol funguje jako tzv. samostatný rozpo-

čet a nemůže se tedy stát, že by se prostředky na pláno-

vané letní činnosti – běžnou údržbu - vyčerpaly díky vy-

sokým nákladům zimní údržby na začátku kalendářního 

roku, k čemuž docházelo v předchozích letech. Díky této 

změně se podařilo stabilizovat pro další období minimální 

výši prostředků na běžnou údržbu krajských komunikací.

Velmi si vážím spolupráce s jediným akcionářem naší spo-

lečnosti - Libereckým krajem a jeho vedením, s vedením 

a odpovědnými pracovníky Krajské správy silnic Liberec-

kého kraje, p. o., vážím si také spolupráce na úrovni měst 

a obcí, spolupráce s obchodními partnery, ale i zpětné 

vazby od široké veřejnosti.

Mé osobní poděkování patří za dosavadní spolupráci 

v roce 2013 také všem zaměstnancům společnosti Silnice 

LK a.s., mým kolegům, kteří pomáhají svou každodenní 

činností zajistit sjízdnost krajských komunikací 365 dní 

v roce.

Ing. Petr Šén

Generální ředitel

Předseda představenstva

ÚVODNÍ SLOVO
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1 STRUKTURA SPOLEČNOSTI

Společnost byla založena rozhodnutím Libereckého kraje 

se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, IČ: 70891508 a při-

jetím zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu se-

psaného JUDr. Marií Tláškovou - notářkou, se sídlem v Praze 

2, nám. I. P. Pavlova 1785/3, č. j. NZ 183/2011, N 211/2011 

ze dne 21. 6. 2011. Silnice LK a.s. vznikla dne 17. 8. 2011 

zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským sou-

dem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2197 s peněžitým 

vkladem 2 mil. Kč a již od svého vzniku je v pozici ovládané 

společnosti ve smyslu §66a Obchodního zákoníku. Ovláda-

jící osobou je Liberecký kraj se sídlem U Jezu 642/2a, 461 

80 Liberec, který má v držení 100 % akcií ovládané osoby. 

Sama akciová společnost nemá k 31. 12. 2013 v držení žád-

né finanční investice v podobě obchodních podílů či jiných 

majetkových účastí.

1.1 Základní údaje o společnosti

Název obchodní firmy:  Silnice LK a.s.

Právní forma:  akciová společnost

Sídlo:   Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ:   28746053

DIČ:   CZ28746053

Zápis v OR:  Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 2197

   společnost byla zapsána dne 17. 8. 2011

Kontakt:  488 043 235

   info@silnicelk.cz

Název Adresa Podíl na základním kapitálu

Liberecký kraj U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 100 %

Celkem 100 %
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1. emise akcií (k 17. 8. 2011) 

Druh CP:  akcie kmenové

Forma CP:  na jméno

Podoba:  listinná

Počet kusů:  20

Jmenovitá hodnota:  100 000 Kč

Celkový objem emise:  2 000 000 Kč

Emisní kurz byl stanoven na 100 % jmenovité hodnoty.

Výše základního kapitálu k 17. 8. 2011 činila 2 000 000 Kč.

2. emise akcií (ke 12. 9. 2011) 

Druh CP: akcie kmenové 

Forma CP: na jméno 

Podoba:  listinná 

Počet kusů:  50

Jmenovitá hodnota:  100 000 Kč

Celkový objem emise:  5 000 000 Kč

Emisní kurz byl stanoven na 100 % jmenovité hodnoty.

Výše základního kapitálu ke 12. 9. 2011 činila 7 000 000 Kč.

3. emise akcií (k 1. 11. 2011)

Druh CP: akcie kmenové 

Forma CP: na jméno 

Podoba: listinná 

Počet kusů:  2 600

Jmenovitá hodnota:  100 000 Kč

Celkový objem emise:   260 000 000 Kč

Kapitálové vazby

Právnická osoba: Liberecký kraj

sídlem na adrese: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec

IČ:  70891508

Obchodní firma: Silnice LK a.s.

Sídlo společnosti: Československé armády 4805/24

  466 05 Jablonec nad Nisou

IČ:  28746503

Základní kapitál: 267 000 000 Kč
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Obdobně jako v předchozích dvou letech, tak i v roce 2013 

vykazovala společnost Silnice LK a.s. (dále jen „Silnice LK 

a.s.“ nebo jen „společnost“) podstatnou část své činnosti 

vůči jedinému vlastníkovi – Libereckému kraji, který dis-

ponuje jejím výlučným majetkovým právem. Na základě 

příkazní smlouvy pověřil LK z pozice příkazníka akciovou 

společnost prováděním výkonu údržby krajských silnic 

II. a III. tříd. Jedná se zejména o zajištění sjízdnosti těch-

to komunikací v zimním období, komplexní zabezpečení 

a  údržbu silniční sítě v běžném období, péči o samotné vo-

zovky včetně jejich příslušenství, údržbu zeleně či pravidel-

né sledování stavu silničních objektů a jejich servis. V rámci 

podnikatelské činnosti obchodní společnosti tvoří význam-

nou část účetních aktiv také údržba vybraných silnic I. tří-

dy, kterou Silnice LK a.s. vykonává od září 2013 subdoda-

vatelsky pro společnost EUROVIA CS a.s. Ostatní drobné 

zakázky plynou ze smluvních vztahů s obcemi, institucemi 

nebo jinými firmami a soukromými osobami, včetně smluv-

ních vztahů mezi Libereckým krajem jakožto zadavatelem 

a  společností jakožto uchazečem ve veřejných zakázkách, 

kdy se jedná zejména o dodávky stavebních prací a jiných 

drobných služeb. Zmíněnou podnikatelskou činnost vyko-

nává Silnice LK a.s. v souladu se Zákonem o obchodních 

korporacích, a sice v objemu nepřekračujícím podstatnou 

část své činnosti.

Živnostenské oprávnění č. 1: 

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

Živnostenské oprávnění č. 2: 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

Živnostenské oprávnění č. 3: 

Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozi-

dly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmot-

nosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat 

nebo věcí , – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 

soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 

3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

1.2 Hlavní činnost společnosti

1.3 Předmět podnikání
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1.4 Personalistika 

Stav počtu zaměstnanců k 31. 12. 2013 k 31. 12. 2012

Dělníci: 204 osob 208 osob

THP: 42 osob 44 osob

Celkem: 246 osob 252 osob

 

K tomuto stavu je potřeba uvést, že počet zaměstnanců je 

sezonně ovlivněn zimní údržbou silnic, v průběhu roku (du-

ben–září) má společnost cca 200 kmenových zaměstnanců.

1.5 Orgány společnosti

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Je-

diným akcionářem Silnice LK a.s. je Liberecký kraj, který 

vlastní 100% podíl akcií. Navenek plní roli valné hromady

Rada Libereckého kraje jednající v působnosti jediného ak-

cionáře Silnice LK a.s. Výstupy ze svých jednání jsou společ-

nosti předkládány formou usnesení a závazných rozhodnutí.

Představenstvo

Představenstvo Silnice LK a.s. je statutárním orgánem 

společnosti. Rozhoduje o všech záležitostech, které ne-

jsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jiným orgá-

nům. Představenstvo řídí činnost společnosti a jménem 

Silnice LK a.s. jednají vždy dva jeho členové. Výkon členů

představenstva společnosti je podložen samostatnými 

smlouvami o výkonu funkce. V roce 2013 společnost vy-

platila na odměnách tomuto orgánu celkem 585 000 Kč.

Předseda:

Ing. Petr Šén

Období 19. 12. 2012 – aktuálně

Místopředseda:

Ing. Josef Rechcígl

Období 19. 12. 2012 – aktuálně

Člen:

Ing. Stanislava Jakešová

Období 19. 12. 2012 – aktuálně
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Dozorčí rada

Dozorčí rada Silnice LK a.s. vystupuje jako kolektivní or-

gán společnosti, který plní převážně kontrolní činnosti 

ve společnosti. V některých oblastech má tento orgán 

i rozhodovací pravomoc. Dané oblasti jsou definovány

ve stanovách společnosti. Výkon členů dozorčí rady společ-

nosti je podložen samostatnými smlouvami o výkonu funk-

ce. V roce 2013 společnost vyplatila na odměnách tomuto 

orgánu celkem 656 319 Kč.

Člen:

Pavel Dolenský

Období 17. 11. 2012 – aktuálně

Člen:

Ivan Kunetka

Období 19. 12. 2012 – aktuálně

Člen:

Miloš Tita

Období 19. 12. 2012 – aktuálně

Předseda:

Ing. Michael Canov

Období 19. 12. 2012 – aktuálně

Člen:

Petr Polák

Období 29. 3. 2012 – aktuálně

Člen:

Eduard Bartoníček

Období 25. 1. 2012 – aktuálně
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2.1 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti

Hospodaření společnosti Silnice LK a.s. za rok 2013 skončilo se ziskem ve výši 8 386 tis. Kč při dosažených výnosech ve výši 

236 555 tis. Kč a nákladech společnosti ve výši 228 169 tis. Kč. Rok 2013 byl druhým rokem plné činnosti akciové společnosti. 

Hospodaření Silnice LK a.s. v tis. Kč

Položka 2012 2013

Výnosy celkem 252 261 236 555

Náklady celkem (bez daně z příjmu) 244 368 230 379

Hospodářský výsledek před zdaněním 7 893 6 176

Daň z příjmu  1 607 2 210

- splatná  0 0

- odložená  1 607 2 210

Hospodářský výsledek po zdanění 9 500 8 386

Nejvýznamnější položkou výnosů jsou tržby za poskytnuté služby při zajištění údržby silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji. 

Dominantním partnerem je vlastník uvedených komunikací Liberecký kraj, jehož platby za údržbu silnic představují 87,8 % 

z celkových tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb.

2.1.1 - Struktura výnosů a tržeb v roce 2013

Struktura výnosů v tis. Kč

Položka 2012 2013

Tržby z prodeje služeb 246 106 224 342

Aktivace 3 444 3 610

Tržby z prodeje majetku a materiálu 1 227 3 439

Ostatní provozní výnosy 1 199 4 739

Výnosové úroky 285 425

Výnosy celkem 252 261 236 555

2 VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI
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2.1.2 - Struktura nákladů v roce 2013

Struktura nákladů v tis. Kč

Položka 2012 2013

Spotřeba materiálu a energie 85 033 76 514

Náklady na služby 33 355 34 475

Mzdové náklady 67 036 52 984

Odměny členům orgánů společnosti 400 1 241

Náklady na soc. a zdrav. pojištění 21 256 18 203

Sociální náklady 1 634 1 438

Daně a poplatky 573 1 333

Odpis dlouhodobého majetku 18 722 26 671

Zůstatková cena prodaného dl. majetku 0 5 374

Prodaný materiál 677 2 550

Změna stavu rezerv a oprav. položek 8 746 5 837

Ostatní provozní náklady 5 224 3 680

Nákladové úroky 0 0

Ostatní finanční náklady 1 712 79

Daň z příjmu -1 607 -2 210

- splatná 0 0

- odložená - 1 607 -2 210

Náklady celkem 242 741 228 169
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2.1.3 - Struktura majetku a závazků v roce 2013

 

Struktura aktiv v tis. Kč 2012 2013

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0

B. Dlouhodobý majetek 360 144 356 447

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 2 264 2 847

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 357 880 353 600

C. Oběžná aktiva 98 323 122 678

C. I. Zásoby 30 233 33 568

C. II. Dlouhodobé pohledávky 1 607 3 817

C. III. Krátkodobé pohledávky 52 396 25 231

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 14 087 60 062

D. Časové rozlišení 366 678

AKTIVA CELKEM 458 833 479 803

Struktura pasiv v tis. Kč 2012 2013

A. Vlastní kapitál 458 833 446 973

A. I. Základní kapitál 267 000 267 000

A. II. Kapitálové fondy 163 000 163 000

A. III. Fondy ze zisku 0 1 900

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let -913 6 687

A. V. Výsledek hospodaření 9 500 8 386

B. Cizí zdroje 20 064 32 830

B. I. Rezervy 1 300 9 118

B. II. Dlouhodobé závazky 0 772

B. III. Krátkodobé závazky 18 764 22 940

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0

C. Časové rozlišení 182 0

PASIVA CELKEM 458 833 479 803
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2.2 Finanční dary (přijaté i poskytnuté) 

V průběhu roku 2013 nebyl poskytnut finanční dar, rovněž 

tak finanční dar nebyl společností přijat.

2.3 Investiční aktivity společnosti

Investiční aktivity společnosti byly v roce 2013 zaměřeny 

na zajištění potřebné technické obnovy nákladních vo-

zidel, strojů a zařízení.Cílem takto stanoveného záměru 

je obnova vozového parku a stabilizace výkonu zakázek 

údržby silnic. V roce 2013 byl pořízen v souladu s investič-

ním plánem z vlastních zdrojů majetek v celkové hodnotě 

23  201  tis. Kč.

Přehled nejvýznamnějších položek (v tis. Kč.)

Stavební investice 567

- projektová příprava zateplení budov a rozdělení vytápění

Strojní investice 21 758

-  nosič výměnných nástaveb 4x4 – nosič kontejnerů, sypač, 

radlice 2 ks
12 226

-  nosič výměnných nástaveb 4x4 – nástavba na převoz 

asfaltové směsi, sypač, radlice 
5 171

- nákladní automobil 4x4 – sypač, radlice 4 121

Informační systémy 480

- kopírovací stroj multifunkční 2 ks 168

- obnova výpočetní techniky 312

Ostatní investice 397

- váhy na nakladače 2 ks 250

2.4 Zpráva auditora

Účetní závěrka společnosti Silnice LK a.s. za rok 2013 

byla ověřena nezávislým auditorem fi. PRIMASKA AUDIT, 

a.s. Účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem 

č. 563/91 Sb., o účetnictví v platném znění, a to v rozsahu 

výkazů Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Přílohy. Zpráva au-

ditora je přiložena v samostatné příloze č. 7.1.
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3.1 Ovládající osoba 

Právnická osoba: Liberecký kraj

Se sídlem na adrese: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec

IČ:  70891508

3.2 Ovládaná osoba

Právnická osoba: Silnice LK a.s.

Se sídlem na adrese: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ:  28746503

Způsob ovládání: ovládající osoba vlastní akciový podíl v ovládané společnosti ve výši 100 %

3.3 Propojená osoba

Právnická osoba: Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o.

Se sídlem na adrese: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec

IČ:  70946078 

Způsob propojení: ovládající osoba Liberecký kraj je zřizovatelem této příspěvkové organizace

3.4 Smlouvy uzavřené mezi ovládanou a ovládající osobou

Mezi ovládající a ovládanou osobou byly v období roku 2013 uzavřeny tyto smlouvy:

Příkazní smlouva č. OLP/586/2013, příkaz k zajištění údržby všech pozemních komunikací, zejména silnic II. a III. třídy 

v  Libereckém kraji, s platností od 1. 5. 2013 (dále jen „Příkazní smlouva“)

Smlouva o dílo č. OLP/1710/2013 uzavřená na základě veřejné zakázky na „Opravu dopravní infrastruktury po povodni 

2013 III/2931 Nedaříž – havárie propustku“

Smlouva o dílo č. OLP/1482/2013 uzavřená na základě veřejné zakázky na „Opravu propustku na sil. III/2885 v Jílovém 

u  Držkova“

3.5 Smlouvy uzavřené mezi ovládanou a propojenými osobami

V období roku 2013 byly mezi ovládanou osobou a KSS LK, p.o., uzavřeny tyto smlouvy:

V období roku 2013 nebyly mezi ovládanou osobou a KSS LK, p.o., uzavřeny nové smlouvy. Dle Smlouvy o zajištění údržby 

vybraných silnic I. třídy na zimní a běžnou údržbu vybraných silnic I. třídy v Libereckém kraji bylo poskytnuto do 30. 9. 2013 

plnění v cenách obvyklých. 

3 SPŘÍZNĚNÉ OSOBY
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4.1 Využívaná technika

Společnost trápí zastaralost vozového parku a strojního vy-

bavení a s tím spojené vysoké náklady na údržbu a opravy. 

V souladu s dlouhodobou strategií společnosti byly v roce 

2013 nakoupeny 4 nosiče výměnných nástaveb (podvozků) 

Mercedes-Benz s pohonem 4x4 v následující konfiguraci:

Podvozek Letní nástavba Zimní nástavba

Actros 1836 Nosič kontejnerů Sypač na chemický po-

syp, radlice

Actros 1836 Nosič kontejnerů Sypač na chemický po-

syp, radlice

Actros 1836 Nástavba na převoz 

asfaltové obalované 

směsi

Sypač na inertní po-

syp, radlice

Actros 1836 Samosběr (zametací 

nástavba), dodávka na 

jaře 2014

Sypač na inertní po-

syp, radlice

V dalším období bude společnost dále investovat do obno-

vy vozového parku a pořízení nových technologií na údržbu 

a opravy komunikací (opravy trhlin v asfaltových kobercích, 

stroje na obnovu vodorovného dopravního značení atd.).

4.2 Výkon běžné údržby

Na základě příkazní smlouvy č. OLP/586/2013 ze dne 

29. 3. 2013 s platností od 1. 5. 2013 vykonává společnost 

Silnice LK a.s. údržbu silnic II. a III. tříd ve výčtu necelých 

2096 km. Běžná údržba se vztahuje zejména na lokální opra-

vy výtluků na vozovkách, a to za pomocí teplé obalované as-

faltové směsi. Dle stupně rozpadu vozovky se určuje techno-

logie opravy, buď do upravených (vyfrézovaných) obrazců, 

nebo do neupravených výtluků na silnicích zejména III. třídy, 

kde je silniční podloží již tak poškozené, že frézování těchto 

komunikací nemá žádný smysl. V roce 2013 bylo na opravy 

komunikací II. a III. tříd použito téměř 4 000 tun teplé oba-

lované asfaltové směsi a více než 130 tun asfaltové emulze 

v rámci oprav tryskovou metodou.

Další nejvýznamnější částí běžné údržby je sekání travních 

porostů podél komunikací a úklid vozovek po zimě a v prů-

běhu roku. Tyto položky představovaly u sekání travních po-

rostů více než 11 milionů metrů čtverečných, úklid vozovek 

téměř 2,5 milionu metrů čtverečných. 

Ostatní běžná údržba představuje drobné stavební a údrž-

bové práce, jako jsou rekonstrukce a opravy propustků, 

mostků, silniční kanalizace a žlabů. Dále potom čištění sil-

niční kanalizace, čištění příkopů a propustků od nánosů 

a naplavenin, hloubení příkopů a prořez vegetace podél 

silnic. V neposlední řadě zajišťujeme výjezdy BESIP, kde naši 

zaměstnanci likvidují následky po dopravních haváriích, ne-

přízni počasí a přírodních živlech.

V roce 2013 se společnost zúčastnila také několika veřejných 

soutěží vypsaných Libereckým krajem i ostatními veřejnými 

subjekty. Z realizace těchto zakázek lze vyzdvihnout rekon-

strukci silničních propustků v Nedaříži, Jílovém u Držkova 

a Kacanovech. Dále jsme opravovali místní komunikace, od-

vodnění a prováděli běžnou údržbu pro mnoho měst a obcí 

na území celého Libereckého kraje.

4 PROVOZNÍ ČINNOST

3.6 Přehled učiněných jednání

V účetním období roku 2013 nebyla učiněna jednání, která 

by se týkala majetku přesahujícího 10 % vlastního kapitálu 

ovládané osoby, zjištěného podle účetní závěrky.

3.7 Závěr

Z výše uvedených vztahů akciové společnosti jako ovládané 

osobě nevznikla žádná majetková újma. Poskytnutá plnění 

a protiplnění probíhala ve sledovaném období za podmínek 

obvyklých v obchodním styku. Ovládaná osoba není s žád-

nou z propojených osob v soudním sporu.
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4.3 Výkon zimní údržby

Na základě příkazní smlouvy provádí Silnice LK a.s. na silnicích II. a III. tříd také kompletní zimní údržbu. Zajišťování zimní 

údržby je prováděno v souladu s legislativními normami, zejména zákonem 13/1997 Sb. a vyhláškou 104/1997 Sb. v aktu-

álním znění. Trasy jednotlivých okruhů zimní údržby jsou každoročně upravovány na základě vlastních poznatků získaných 

realizací zimní údržby silnic a připomínek Krajského úřadu Libereckého kraje, veřejné dopravy, dopravců a uživatelů silnic. 

4.4 Kontakty

Působnost jednotlivých středisek (cestmistrovství) společnosti Silnice LK a.s. je rozložena na celém území Libereckého kraje, 

a to hlavně díky vhodnému geografickému rozložení středisek.

Ředitelství a.s. Adresa Telefon E-mail

Jablonec n/N
Československé armády 4805/24

466 05 Jablonec n/N 
488 043 235 info@silnicelk.cz

Cestmistrovství Adresa Vedoucí CM Telefon E-mail

Česká Lípa
Sosnová 97 

470 50 Česká Lípa
Zdeněk Sameš 602 112 376 zdenek.sames@silnicelk.cz

Nový Bor
Okrouhlá 1 

473 01 Nový Bor
Zdeněk Sameš 602 112 376 zdenek.sames@silnicelk.cz

Liberec
České mládeže 1247/30 

460 06 Liberec 6
Boris Lysenko 725 948 048 boris.lysenko@silnicelk.cz

Frýdlant v Č.
Dlouhá 3267, 464 01

Frýdlant v Č. – Větrov
Boris Lysenko 725 948 048 boris.lysenko@silnicelk.cz

Rychnov n/N
Nádražní 166

468 02 Rychnov n/N
David Berka 724 797 401 david.berka@silnicelk.cz

Nová Ves n/N
Nová Ves n/N 69

468 27 Nová Ves n/N
David Berka 724 797 401 david.berka@silnicelk.cz

Semily
Vysocká 576 

513 01 Semily
Jiří Horáček 724 797 404 jiri.horacek@silnicelk.cz

Jilemnice – Hrabačov
Krkonošská 785 

514 01 Jilemnice – Hrabačov
Jiří Horáček 724 797 404 jiri.horacek@silnicelk.cz

Turnov
Průmyslová 3001 

511 01 Turnov
Miroslav Švarc 724 797 415 miroslav.svarc@silnicelk.cz

Český Dub
U Cihelny 80 

463 43 Český Dub
Miroslav Švarc 724 797 415 miroslav.svarc@silnicelk.cz
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4.5 Certifikace kvality

Společnost Silnice LK a.s. je držitelem certifikátu, který prohlašuje, že systém managamentu byl prověřen a shledán v sou-

ladu s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009.

Tento certifikát platí pro procesy:

• Správa a údržba silnic

•  Provádění silničních prací v rozsahu stavebních a udržovacích prací spojených s komunikacemi a jejich příslušenstvím 

•  Provádění silničních a pozemních staveb menšího rozsahu

• Realizace dopravy 

V roce 2013 prošla společnost dozorovým auditem. Tento audit je prováděn každý rok po dobu platnosti certifikátu.

Na výzkum a vývoj nebyly vynakládány žádné finanční prostředky.

5 VĚDECKÁ A EDUKAČNÍ ČINNOST
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Předseda představenstva

Ing. Petr Šén

Funkci předsedy představenstva společnosti Silnice LK a.s. vykonává od 19. 12. 2012 a je zároveň generálním ředitelem spo-

lečnosti. V období od 17. 8. 2011 do 18. 12. 2012 působil u společnosti jako provozní ředitel a místopředseda představenstva.

Místopředseda představenstva

Ing. Josef Rechcígl

Funkci místopředsedy představenstva společnosti Silnice LK a.s. vykonává od 19. 12. 2012 a je zároveň finančním ředitelem 

již od jejího založení. Funkci člena představenstva vykonával v období od 17. 8. 2011 do 30. 1. 2012.

Člen představenstva

Ing. Stanislava Jakešová

Funkci člena představenstva Silnice LK a.s. vykonává od 19. 12. 2012. Před jejím zvolením do funkce člena představenstva 

u  společnosti žádnou jinou funkci nevykonávala.

„Jako členové statutárního orgánu ovládané osoby prohlašujeme, že údaje uvedené v této zprávě odpovídají skutečnosti a žádné 

podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit její přesné a správné posouzení, nebyly vynechány.“

……………………………………………. ………………………………………………..

Ing. Petr Šén Ing. Josef Rechcígl

předseda představenstva místopředseda představenstva

…………………………………………….

Ing. Stanislava Jakešová

člen představenstva

6 ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU

zprávě odpovídají skutečnčnnnnčnnnčnnčnnnnnnčnnnčnčnnnnčnčnčnnčnnnčnnčnčnnnnnčnnnčnčnnčnč osooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ti

hány.“

………………………………………………………………………… ……………………………………………………… …………………

Rechcígl

atné okolnosti, které by mohly ovlivni

………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………

etr ŠéŠéŠéééééŠéŠéŠéŠéééŠééééééŠéŠéééééééŠéŠééŠééŠéééŠééŠéŠééééééééééééééŠéŠŠéŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ n 

edaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa pppřeřeřeeeřeeeřeřeeřeeeeřeeeřeeřeeeřeeeeeeeeeeřeřeeeeeeeeřeeeřeeeeeeeeeeeeřeeeeřřřeřřřřřřřřř dsd tavenstva 

…………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………….

 Staaninnninininininnnninninnnnininnninninnnnnninininnnninnnnnininnnninnnninninnnnnnnnnnnnnnnn slsssssssssssssss ava Jakešová

n předdsdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd tavenstva
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7.1  Kompletní účetní závěrka Silnice LK a.s. za rok 2013 (vč. Rozvahy k 31. 12. 2013, Výkazu zisků a 

ztrát k 31. 12. 2013 a Přílohy k účetní závěrce za rok 2013)

7.2 Zpráva nezávislého auditora

7.3 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

7.4 Certifikace ISO

7 PŘÍLOHY
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Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24

466 05 Jablonec nad Nisou


