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PROFIL SPOLEČNOSTI
Hlavním cílem naší společnosti je zajišťování dostupné, spolehlivé a bezpečné veřejné dopravy na území města Plzně i v přilehlém okolí.
Naší chloubou je nejen dynamický systém řízení dopravy, elektronické odbavování cestujících a bezkonkurenční kapacita vozidel,
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2011

ale i moderní a stále obnovovaný vozový park, díky němuž je doprava s námi co možná nejekologičtější.
Provoz zajišťujeme 365 dní v roce a 24 hodin denně. Snažíme se, aby naše služby byly pro naše zákazníky co nejdostupnější.
Kromě vlastního provozu provádíme i údržbu dopravních prostředků, výstavbu a údržbu drážních cest.
Abychom byli schopni co nejlépe plnit požadavky našich zákazníků, máme zaveden certifikovaný systém řízení kvality dle požadavků
normy EN ISO 9001.
Jsme si vědomi odpovědnosti ke svému okolí. Abychom byli schopni systematicky řídit a snižovat dopady našich činností na životní
prostředí, zavádíme také systém environmentálního řízení dle norem EN ISO 14000 v integraci se systémem řízení kvality.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. byly zapsány do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni,
oddíl B, vložka 710, dne 1. května 1998.
Obchodní jméno společnosti: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Sídlo: Denisovo nábřeží č. p. 920/12, 303 23 Plzeň
IČ: 25220683
DIČ: CZ25220683
Datum založení: 1. květen 1998
Právní forma: akciová společnost
Základní kapitál zapsaný k 31. prosinci 2011: Kč 1 015 014 000,-Zakladatel: město Plzeň
Majetková účast města Plzně: 100 %

ŘÍZENÍ RIZIK
V letech 2010 až 2011 byl ve společnosti zaveden systém řízení rizik. Tento systém spočívá v průběžné identifikaci, monitoringu, vykazování
a eliminaci klíčových rizik, která svým dopadem a pravděpodobností výskytu mohou významně negativně ovlivnit chod společnosti a její cíle.
Systém řízení rizik byl do společnosti implementován formou projektu ve spolupráci se společností Ernst & Young, s.r.o. Praha.

Projekt byl rozdělen do čtyř fází

NASTAVENÍ OPTIMÁLNÍHO ORGANIZAČNÍHO A TECHNICKÉHO ZABEZPEČENÍ PROJEKTU
Hlavním úkolem bylo definovat způsob řízení v podmínkách PMDP.

ZPRACOVÁNÍ KATALOGU RIZIK, NASTAVENÍ JEHO STRUKTURY, DEFINOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SKUPIN RIZIK, VYTVOŘENÍ
SEZNAMU ZNÁMÝCH NEBO POTENCIÁLNÍCH RIZIK
Návrhy rizik předkládali zaměstnanci PMDP, poté byly návrhy vyhodnoceny a upraveny proškolenými členy týmu ve spolupráci
s externím poradcem.
ZAVEDENÍ SYSTÉMU PRAVIDELNÉHO VYHODNOCOVÁNÍ A REPORTINGU RIZIK
V této fázi byly definovány typy reportů.
NASTAVENÍ INTERNÍ ŘÍDÍCÍ DOKUMENTACE VE VZTAHU K ŘÍZENÍ RIZIK
V rámci projektu bylo definováno a stručně popsáno 96 rizik. Tato rizika byla popsána v Katalogu rizik a vyhodnocením možného
dopadu a pravděpodobnosti výskytu rozčleněna na důležitá, závažná a klíčová. Pro klíčová rizika je nastaven zvláštní režim pravidelného
sledování a vyhodnocování a je kladen důraz na realizaci opatření k jejich eliminaci.
Projekt byl ukončen závěrečnou prezentací společnosti Ernst & Young, s.r.o. Praha na poradě vedení v květnu 2011. S ukončením
projektu došlo k zařazení systému řízení rizik do běžného režimu fungování společnosti. Byl ustanoven výbor pro řízení rizik, který
minimálně 2x do roka vyhodnocuje změny u jednotlivých rizik a kontroluje plnění navrhovaných opatření. Výbor dále navrhuje
změny v katalogu rizik (rozhodnout o zařazení nového rizika mezi klíčové, snížit důležitost rizika, vyřazení klíčového rizika).
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PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ
- Silniční motorová doprava osobní
- Silniční motorová doprava nákladní
- Opravy ostatních dopravních prostředků
- Opravy karoserií
- Zámečnictví
- Kovoobráběčství
- Truhlářství
- Ubytovací služby
- Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
- Výroba elektřiny
- Provozování dráhy tramvajové na území města Plzně
- Provozování dráhy trolejbusové na území města Plzně
- Provozování drážní dopravy na dráze tramvajové na území města Plzně na linkách č. 445001, 445002 a 445004
- Provozování drážní dopravy na dráze trolejbusové na území města Plzně na linkách č. 445010, 445011, 445012, 445013, 445014, 445016
- Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
- Technická činnost v dopravě
- Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
- Reklamní činnost a marketing
- Specializovaný maloobchod
- Hostinská činnost
- Kopírovací práce
- Provozování autoškoly
- Testování, měření a analýzy
- Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob
- Opravy silničních vozidel
- Vodoinstalatérství, topenářství
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- Přípravné práce pro stavby
- Specializované stavební činnosti
- Realitní činnost
- Pronájem a půjčování věci movitých
- Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
- Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
- Zpracování dat, služba databank, správa sítí
- Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
- Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
- Činnost technických poradců v oblasti dopravy a v oblasti informačních technologií a jejich zavádění
- Výuka obsluhy (řízení) technických zařízení
- Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami
- Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Provozování cestovní agentury
- Provozování akreditovaného střediska pro provozování výuky a výcviku v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů
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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA
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ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

Vážení občané, cestující a obchodní partneři,

Vážení zákazníci a obchodní partneři,

naše společnost završila rok 2011 úspěšně. Jezdíme rychle, bezpečně a stále s kvalitnějšími vozy. V tomto roce jsme přepravili

v roce 2011 se naše společnost soustředila na přípravu změn, které v dopravě nastanou v lůně roku 2012. Zahájili jsme tak práce

100 milionů cestujících.

na změně softwaru pro odbavení ve vozidlech s cílem dosáhnout stavu, který nám umožní od roku 2013 zavést kartu s vyšší mírou
zabezpečení pro uživatele, než je tomu u Plzeňské karty stávající.

Snažili jsme se o to, co považujeme za nejdůležitější – spokojenost občanů s našimi službami. Věřím tomu, že se nám to podařilo

Stali jsme se také historicky poprvé pořadateli mezinárodní odborné konference s názvem „Chytrá a zdravá městská veřejná doprava“, jíž

a očekávání cestujících naplníme i v dalších letech.

se zúčastnilo na 300 odborníků z 9 zemí a jejíž výsledky a podněty z ní vzešlé jsou nám inspirací pro rozvoj veřejné dopravy jak v oblasti
Kvalitní a cenově dostupná městská hromadná doprava stojí nemálo finančních prostředků, a proto musím poděkovat vedení města

její organizace a technického zajištění, tak i v oblasti marketingu.

Plzně, které na provoz přispívá značnými finančními prostředky.

Společnost také plnila své hlavní úkoly, především zajišťování veřejné dopravy na území
Naše konkurence je velká. Občané s rostoucí životní úrovní a změnou životního stylu

města Plzně a v rámci plnění tohoto úkolu dosáhly naše výkony úrovně 15,1 mil. vozokm.

stále více využívají individuální automobilovou dopravu, ačkoliv ne vždy je nejrychlejší.

V oblasti obnovy vozového parku jsme realizovali nákupy 2 tramvají, 3 autobusů,
9 trolejbusů, zmodernizovali jsme 8 tramvajových vozů T3 a také se díky rozhodnutí

Máme před sebou důležitá rozhodnutí

orgánů společnosti podařilo rozšířit portfolio historických vozidel ve vozovém parku

- Zamyslet se nad celkovou problematikou dopravy jako celku i samotné městské

naší společnosti. S nimi se budete setkávat při významných příležitostech, slavnostech

hromadné dopravy s výhledem na 10-30 let.

a propagačních akcích a věřím, že spolu s dalšími aktivitami přispějí k tvorbě

- Učinit nezbytná rozhodnutí k vybudování nové technické základny, neboť stávající

příznivějšího pohledu na kvalitu a rozsah námi poskytované služby.

depo v Cukrovarské ulici již moderním požadavkům nevyhovuje.

Závěrem chci poděkovat Vám, našim zákazníkům, dodavatelům a reprezentantům
jediného akcionáře, který svými rozhodnutími vytváří dobré podmínky pro pozitivní

Věřím, že rozhodnutí, která učiníme, budou ve prospěch občanů i celkového rozvoje města.

kvalitativní změny v oblasti veřejné dopravy.
Děkuji všem zaměstnancům, kteří přispěli k dobrému jménu Plzeňských městských
dopravních podniků, a.s. Rád bych také poděkoval akcionáři, zákazníkům,

Díky Vám všem stejně jako díky dobrému výkonu zaměstnanců naší společnosti

dodavatelům a odběratelům za jejich spolupráci.

jsme mohli úspěšně dokončit úkoly roku 2011 s konstatováním, že všechny byly
splněny a v oblasti hospodářského výsledku byl realizován zisk.

Václav Šlajs
předseda představenstva

Mgr. Michal Kraus
generální ředitel
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VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJÍ MANAGEMENT
(ke dni 31. 12. 2011)

Představenstvo společnosti

11

DOPRAVA V PLZNI V ROCE 2011
Stejně jako v předchozích letech, i rok 2011 byl z hlediska dopravy ovlivněn především probíhajícími stavebními akcemi a požadavky našich

Předseda představenstva:

Václav Šlajs

Místopředseda představenstva:

Ing. Jiří Šneberger

Členové představenstva:

zákazníků či objednavatelů dopravy. K nejvýznamnějším událostem z hlediska dopadu do provozu MHD tak řadíme další etapu rekonstrukce
tramvajové trati na Košutku a dílčí opravy ve Sladkovského ulici, na nám. M. Horákové, v předních Skvrňanech, na nám. Míru, na Světovaru
a v sadech Pětatřicátníků. Opravy komunikací na trolejbusových linkách byly řešeny nasazením trolejbusů s alternativním pohonem.

Elektrická dráha

Martin Zrzavecký
Petr Štrunc

Od 3. 1. 2011 – zahájen plný provoz, nový grafikon linky č. 4 - upraveno na základě požadavku Správy veřejného statku města Plzně.

Ing. Antonín Diviš

Ve dnech 7. 5. a 8. 5. 2011 - v provozu historické tramvajové linky v rámci Oslav osvobození.
8. 5. 2011 - „CONVOY OF LIBERTY“.

Dozorčí rada společnosti

Od 9. 6. 2011 do 17. 6. 2011 - rekonstrukce kolejiště v sadech Pětatřicátníků.

Předseda dozorčí rady:

Ing. Stanislav Kopáček

Místopředseda dozorčí rady:

PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.

Od 1. 7. 2011 - zahájen na tramvajových linkách prázdninový provoz.
Od 1. 7. 2011 do 31. 8. 2011 - probíhá rekonstrukce Karlovarské třídy.
Od 1. 7. 2011 do 24. 7. 2011 - probíhá rekonstrukce tramvajové trati na křiž. Sladkovského - Koterovská.

Členové dozorčí rady:

Od 13. 7. 2011 do 15. 7. 2011 - rekonstrukce kolejiště v sadech Pětatřicátníků.

doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D.
Josef Froněk

Od 25. 7. 2011 do 31. 8. 2011 - probíhá rekonstrukce tramvajové trati na nám. M. Horákové.

František Uhlík

Od 15. 8. 2011 do 28. 8. 2011 - probíhá z důvodu výstavby kanalizačního sběrače výluka tramvajové trati na Vejprnické ulici.

Mgr. David Zrostlík

Od 29. 8. 2011 - ukončena výluka na nám. M. Horákové a na Vejprnické ulici.
Z tohoto důvodu je zahájen plný provoz na linkách č. 1 a 2 a najíždějící a zatahující spoje linky č. 4 se vracejí na trasu po Slovanské třídě.

Jaroslav Forejt

Od 1. 9. 2011 - zahájen plný provoz na lince č. 4.
Současně s ukončením rekonstrukce tramvajové trati na Karlovarské třídě je obnoven provoz linky č. 4 po celé trase Bory – Košutka.

Ladislav Bureš
Robert Pašek

Od 1. 9. 2011 do 30. 9. 2011 - z důvodu pokračující rekonstrukce Karlovarské třídy je zrušena zastávka linky č. 4 ul. B. Němcové.
Od 26. 10. do 30. 10. 2011 - výluka na tramvajové lince č. 1 z důvodu prací na tramvajové trati v Bolevci (výstavba odvodňovače).

Vedení společnosti
Generální ředitel:

Mgr. Michal Kraus

8. 11. 2011 - večerní výluka na tramvajové lince č. 2 z důvodu prací na tramvajové trati (výměna výhybky na Světovaru).

Ekonomický ředitel:

Ing. Miroslav Kočica

12. 11. 2011 - krátkodobá ranní výluka na tramvajové lince č. 4 z důvodu prací na tramvajové trati (vložení přejezdných výhybek).

Výrobně technický ředitel:

Ing. Luboš Pašek

Od 12. 11. 2011 do 25. 11. 2011 - jednokolejný provoz na lince č. 4 na nám. Míru.

Dopravně provozní ředitel:

Ing. Václav Zikmund

Ředitel úseku Plzeňská karta:

Ing. Vladimír Kvarda

19. 11. 2011 - krátkodobá odpolední a večerní výluka na tramvajové lince č. 4 z důvodu prací na tramvajové trati (přeložení
přejezdných vyhybek).

Ředitel Servisního a investičního úseku:

Václav Přibek

Od 24. 12.2011 do 31. 12. 2011 - vánoční provoz.
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Trolejbusy
Od 3. 1. 2011 - zahájen plný provoz, nové grafikony linek č. 13 a 16 - upraveno na základě požadavku Správy veřejného statku města Plzně.
Od 31. 1. 2011 - nové grafikony linek č. 11, 12, 17 a 18 - upraveno na základě požadavku Správy veřejného statku města Plzně.
Od 1. 4. 2011 - nové grafikony linek č. 11, 16, 17 a 18 ve vazbě na úpravu pracovní doby firmy Panasonic na Borských polích.
Od 23. 4. 2011 do 25. 4. 2011 - velikonoční navýšení kapacity linky č. 11.
6. 5. 2011 - Pietní akt „Díky Ameriko“.
Od 15.45 do 19.00 - uzavřena Americká třída.
8. 5. 2011 - „CONVOY OF LIBERTY“.
Od cca 11. hod. do cca 13. hod. uzavřena Klatovská třída.
18. 6. 2011 - kulturní akce na Americké třídě. Linky č. 11, 12, 15, 16 a 17 celodenně odkloněny.
Od 1. 7. 2011 - zahájen prázdninový provoz. Na linkách č. 10, 12, 13, a 16 zavedeny prázdninové grafikony.
Od 25. 7. do 28. 8. 2011 - napěťová výluka na l. č. 10 a 13.
Z důvodu rekonstrukce nám. M. Horákové jezdí trolejbusy v úseku Malostranská – ul. U Školky obousměrně na alternativní pohon.
Od 29. 7. do 9. 8. 2011 - výluka na l. č. 11 z důvodu prací na Husově nám.
13. 8. 2011 - odklon linek č. 11, 12, 15, 16 a 17 přes Husovu ulici na alternativní pohon z důvodu uzavírky části křiž. Tylova – Koperníkova.
26. a 27. 8. 2011 - uskutečněn Pilsner Fest. V této souvislosti upraven provoz linky č. 13.
Od 1. 9. 2011 - zahájen plný provoz na linkách č. 10, 12, 13, a 16.
3. a 4. 10. 2011 – výluka na l. č. 14 z důvodu prací u Tyršova mostu.
Od 28. 10. 2011 do 2. 11. 2011 - posílení linky č. 11.
Od 9. do 15. 11. 2011 - odklon linek č. 13 a 14 z Goethovy ulice z důvodu stavebních prací v křižovatce Goethova – Kopeckého sady.
19. a 20. 11. 2011 - výluka na l. č. 12 z důvodu překopu komunikace na Mikulášském náměstí.
24. -31.12. 2011 - vánoční provoz.

Autobusy
Od 3. 1. 2011 - zahájen plný provoz.
Nové grafikony linek č. 21, 25, 33, 34, 35 a 40 - upraveny na základě požadavku Správy veřejného statku města Plzně.
4. 2. 2011 a od 14. 2. 2011 do 18. 2. 2011 - pololetní a jarní školní prázdniny.
Z těchto důvodů nejedou v tyto dny školní autobusové spoje či spoje autobusových linek, které jsou označeny jako o školních
prázdninách nejezdící.
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Od 19. 2. 2011 - dochází ke změnám v provozu linek č. 21, 24, 26, 29, 30 a 32.
Vyjma úpravy provozu linky č. 30 v pracovních dnech vycházejí změny ostatních linek z požadavku Správy veřejného statku
a připomínek cestujících.
Od 1. 3. 2011 - zaveden nový grafikon na lince č. 34.
Z důvodu otevření části obchvatu Třemošné a s tím související prodloužené jízdní doby linek.
V noci z 26. 3. na 27. 3. 2011 - dochází z důvodu změny zimního času na letní k úpravě provozu nočních linek N1 – N6.
Od 1. 4. 2011 - nový grafikon linky č. 30 ve vazbě na úpravu pracovní doby firmy Panasonic na Borských polích.
Od 9. 4. 2011 - upraven grafikon linky č. 25 v ranní špičce pracovních dnů. Od stejného data zaveden nový garantovaný přestup mezi
linkami č. 28 a 29 v zastávce Habrmannovo nám. ve víkendovém provozu.
Od 18. 4. 2011 - trvale upraven silniční provoz na nájezdu na budovaný obchvat Třemošné na Orlíku ve směru od Plzně.
Tato změna se dotýká trasy linky č. 34 ve směru z Bolevce ke Škodě JS, potažmo do Třemošné.
21. 4. 2011 a 22. 4. 2011 - velikonoční školní prázdniny. V tyto dny nejedou školní autobusové spoje či spoje autobusových linek, které jsou
označeny, jako o školních prázdninách nejezdící.
23. 4. 2011 - z důvodu konání pietního aktu v sobotu na Křimickém náměstí v Křimicích odkloněny spoje linky č. 35.
Od 3. 5. do 13. 5. 2011 - z důvodu konání pouti ve Zruči, upravena trasa spojů linky č. 20 v této obci do náhradní trasy
dle dohody se zástupci obce.
6. 5. 2011 - Pietní akt „Díky Ameriko“.
Od 15.45 do 19.00 uzavřena Americká třída.
7. 5. 2011 - od ranní výpravy do cca 7. hodiny odklon linky č. 28 z Jízdecké ul. z důvodu instalace lávky pro pěší k parkovacímu domu.
8. 5. 2011 - „CONVOY OF LIBERTY“.
Od cca 11. hod. do cca 13. hod. uzavřena Klatovská třída, sady Pětatřicátníků a nám. Republiky.
Od 14. 5. 2011 - zahájen víkendový provoz ZOO vláčku v pravidelné trase z náměstí Republiky Lochotínskou ulicí k ZOO.
14. 5. 2011 - omezení na linkách č. 29, 30, 32 z důvodu konání cyklistického závodu Škoda Bike.
Od 16. 5. 2011 - uzavřena komunikace přes hráz nádrže České údolí. Linka č. 21 v provozu dle nového grafikonu.
Od 11. 6. 2011 - upraven grafikon linky č. 21 v ranní špičce pracovního dne.
18. 6. 2011 - kulturní akce na Americké třídě. Linky č. 35, N2, N3, N5 a N6 celodenně odkloněny přes Anglické nábřeží.
18. 6. 2011 - z důvodu konání cyklistického závodu ve Zruči-Senci omezen provoz linky č. 20 při průjezdu obcí.
Od 27. 6. do 5. 8. 2011 - na linkách č. 21, 73 a N4 zavedena bezplatná přeprava cestujících v úseku mezi zastávkami Bory a U přehrady
v obou směrech uvedených linek z důvodu pokračujících oprav komunikace na hrázi vodní nádrže přes České údolí.
Od 1. 7. 2011 - zahájen prázdninový provoz.
Od 1. 7. 2011 - zaveden celotýdenní provoz ZOO vláčku.
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PLZEŇSKÁ KARTA
Od 2. 7. 2011 - zahájen provoz nové autobusové linky č. 73, která zajišťuje přepravu pouze o víkendech mezi Bory a areálem
u Borské přehrady.

Uplynulý rok 2011 znamenal pro Plzeňskou kartu především zásadní změny v technickém zázemí systému. Tyto změny bylo nutné

Od 14. 7. 2011 - z důvodu pokračující rekonstrukce tramvajové trati na Karlovarské třídě, změněny trasy a grafikony linek č. 25, 33, 40,
N1, N3, N4 a N6 v oblasti Lochotína.

veřejné dopravy.

26. a 27. 8. 2011 - uskutečněn Pilsner Fest. V této souvislosti upraven provoz linky č. 28.

je svými držiteli aktivně využíváno. Vysokému nárůstu počtu držitelů Plzeňské karty bezesporu přispěla akce, během níž byla karta

provést proto, aby v následujících letech mohly být dále rozvíjeny služby pro její držitele a navyšován komfort při využívání městské

V roce 2011 bylo vydáno přes 24 tisíc nových Plzeňských karet a jejich celkový počet tak dosáhl necelých 269 tisíc, z nichž 213 tisíc

Od 1. 9. 2011 - zahájen plný provoz na linkách č. 24, 29, 30, 33, 34, 40, 41, 51, 53, 55 a 56.

vydávána jeden měsíc zdarma, jako alternativa nosiče jízdného pro cestující, kteří pro nákup jízdného využívali jízdenkových automatů.

Od 1. 9. 2011 do 6. 9. 2011 - z důvodu prodlevy v pracích při rekonstrukci Karlovarské ul. vedeny linky č. 25, N1, N4, N3, N6 a školní
spoje na Severní předměstí po náhradních trasách.

Vysoký zájem a úspěch této akce potvrdil i konečný počet takto vydaných Plzeňských karet, kterých bylo téměř osm tisíc.

11. 9. 2011 - z důvodu konání závodu na in-line bruslích v Sukově ulici odkloněna linka č. 29 v úseku mezi Doudlevcemi a Borskými poli
do náhradní trasy shodné s trasou linky č. 30 přes Bory.

od roku 2004. Z důvodu vyšších technických nároků nově rozvíjených funkcionalit a také kvůli stále se zvyšujícímu počtu držitelů bylo

Od 12. 9. 2011 - dochází ke zrušení linky č. 71 a zároveň v k výraznému navýšení počtu spojů linky č. 72, která nově obsluhuje zastávky
Boettingerova a Hl. nádr. ČD, Americká a je v provozu v pracovních dnech od 8 do 16 hodin.
Od 12. 9. 2011 do 25. 9. 2011 - probíhá druhá etapa opravy větve okružní křižovatky na Nové Hospodě do Obchodní ul. V rámci této
etapy je uzavřen výjezd z Obchodní ulice na okružní křižovatku. Z tohoto důvodu dochází k odklonům linek č. 21 a 29.
28. 9. 2011 - ukončen provoz ZOO vláčku pro tento rok.
4. 10. 2011 - z důvodu oslav výročí založení Západočeské univerzity je posílena v odpoledních a večerních hodinách doprava na lince
č. 24 mezi Bory a areálem na Zeleném trojúhelníku.
8. 10. 2011 - Plzeňský půlmaratón 2011, omezení provozu linek č. 20, 33, 35.
Od 1. 11. 2011 - linky č. 21 a N4 navráceny na opravený úsek hráze vodní nádrže České údolí.

Jednou ze zmíněných technických změn byla výměna původního kartově odbavovacího systému Plzeňské karty využívaného již
zapotřebí implementovat nový systém, jehož parametry budou dostačující pro další navyšování počtu držitelů Plzeňské karty a rozvoj
její využitelnosti. Díky novému systému bude v blízké budoucnosti možná také modernizace odbavení, ať už s využitím internetu
nebo v podobě uvažovaného dobíjení Plzeňských karet prostřednictvím bankomatů.
Nový kartově odbavovací systém umožnil Plzeňským městským dopravním podnikům podat nabídku do veřejné zakázky Plzeňského
kraje o dodávce a provozování kartově odbavovacího systému čipové karty pro integrovaný dopravní systém. Podaná nabídka byla
vyhodnocena jako nejvhodnější a Plzeňská karta se tak stane jednotným nosičem časového předplatného a elektronických peněz
pro nákup jízdenek v celém systému Integrované dopravy Plzeňska.
Velkého pokroku doznala také skupina projektů kolem tzv. NFC (Near Field Communication). Společně se společnostmi O2, Citibank
a Komerční banka byl realizován inovativní pilotní projekt bezkontaktních plateb prostřednictvím mobilního NFC telefonu obsahujícího
bankovní i Plzeňskou kartu. Díky této technologii bylo též možné nahradit původní čtečky Plzeňských karet využívané pracovníky přepravní

Od 12. 12. do 23. 12. 2011 - uzavřen úsek Chválenické ul. od křižovatky s ul. U Školky po náměstí Milady Horákové. Z tohoto důvodu
v uvedeném termínu odkloněny trasy školních spojů linek č. 22, 23, 31 a 51 z uvedeného úseku do Nepomucké ul.

kontroly za mobilní telefon s NFC. V průběhu roku 2011 začaly Plzeňské městské dopravní podniky, a. s., testovat „zjednodušenou

Od 23. 12. 2011 do 2. 1. 2012 včetně - nejedou školní autobusové spoje.

na Dynamické jízdní řády (tzv. Panel odjezdů) a přístup k aktuálním dopravním informacím včetně zobrazení možného zpoždění spoje.

Od 23. 12. 2011 do 2. 1. 2012 - zaveden prázdninový provoz na lince č. 24.
Od 24. 12. 2011 do 31.12. 2011 - vánoční provoz.

verzi“ inteligentních zastávek v podobě takzvaných inteligentních TAGů, které umožňují prostřednictvím mobilního telefonu připojení
TAGy mohou také obsahovat informace v podobě textu nebo webového odkazu. Novinka bude postupně využívána jako prostředek
pro předávání informací cestujícím a návštěvníkům města.
Oblíbenost svých uživatelů si z předešlých let zachoval městský rezervační systém Plzeňská vstupenka, jehož prostřednictvím bylo
v roce 2011 zakoupeno více než 310 tisíc vstupenek na kulturní a sportovní události v Plzni.
V průběhu roku 2011 došlo také k rozšiřování již dříve zavedených funkcí Plzeňské karty. Jedním z příkladů je umožnění platby Plzeňskou
kartou v novém parkovacím domě Rychtářka, kde Plzeňská karta slouží k úhradě parkovného z elektronické peněženky nebo jako
identifikační průkaz předplatitele dlouhodobého stání. Úpravou prošlo také řešení elektronického předávání potvrzení o studiu, které díky
tomu v roce 2011 mohly začít využívat také střední školy a odborná učiliště. Pro potřeby návštěvníků Plzně byla od 1. 1. 2012 zavedena
SMS jízdenka s platností 24 hodin.
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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZA ROK 2011
Složení dozorčí rady a její činnost

Zprávy o PMDP

2011

Dozorčí rada v roce 2011 pracovala v počtu devíti členů: doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D., Ing. Miloslav Šimák, David Šlouf, Paulína
Janků, Ing. Jaromír Horák, Jiří Nedvěd, Jaroslav Forejt, Ing. Jiří Piňos a Robert Pašek.
Dne 10. 3. 2011 Rada města Plzně v působnosti valné hromady společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. odvolala z funkce
členy dozorčí rady společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.: doc. Ing. Vladimíra Duchka, Ph.D., Ing. Miloslava Šimáka,
Davida Šloufa, Paulínu Janků, Ing. Jaromíra Horáka a Jiřího Nedvěda a zvolila do funkce člena dozorčí rady: Ing. Stanislava Kopáčka,
doc. Ing. Vladimíra Duchka, Ph.D., PhDr. Marka Ženíška, Ph.D., Paulínu Janků, Josefa Froňka a Mgr. Davida Zrostlíka.
Ve dnech 7. 6. až 9. 6. 2011 proběhly doplňovací volby do dozorčí rady PMDP, a.s. z řad zaměstnanců PMDP, a.s. Dne 9.6.2011 se
členem dozorčí rady z řad zaměstnanců PMDP, a.s. stal Ladislav Bureš za Ing. Jiřího Piňose.
Dne 24. 11. 2011 Rada města Plzně v působnosti valné hromady společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. vzala na vědomí
rezignaci Paulíny Janků a zvolila členem dozorčí rady Františka Uhlíka.
Činnost dozorčí rady se řídila obecně závaznými právními normami a stanovami
společnosti. Celkem se dozorčí rada sešla na 10 řádných jednáních.
Dozorčí rada se v roce 2011 zaměřila především na sledování nákladů společnosti,
plnění podnikatelského plánu a zkvalitnění vnitropodnikové kontroly.
Dozorčí rada také kontrolovala přípravu a průběh nejvýznamnějších investičních
akcí. V této souvislosti je možné za mimořádný úspěch považovat spolufinancování
rozvojových projektů z fondů Evropské unie.
Na základě své kontrolní činnosti dozorčí rada konstatuje, že představenstvo se
při své činnosti řídilo obecně závaznými předpisy, platnými stanovami společnosti,
rozhodnutím jediného akcionáře a schváleným podnikatelským plánem.
Při kontrolní činnosti dozorčí rady nebylo zjištěno porušení stanov ani obecně
závazných norem, všechna zjištění a doporučení dozorčí rady jsou vedena
v zápisech z jednání.

Stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce roku 2011
Dozorčí rada průběžně sledovala přípravu a zpracování roční účetní závěrky za
rok 2011. Dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku, návrh na rozdělení
zisku a vzala na vědomí zprávu auditora.
V souladu se zprávou auditora dozorčí rada konstatuje, že roční účetní závěrka
za rok 2011 věrně zobrazuje majetek společnosti, její finanční situaci, závazky
a pohledávky a hospodářské výsledky společnosti za rok 2011.
Dozorčí rada doporučuje jedinému akcionáři schválit hospodářské výsledky roku
2011, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a návrh na rozdělení zisku.

Ing. Stanislav Kopáček
předseda dozorčí rady
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Výsledky hospodaření

Struktura výnosů
za rok 2011

2011

%

tis. Kč

Tramvaje

33,5

598 172

Trolejbusy

22,7

405 948

Autobusy

6,3

112 119

Ostatní dopravní prostředky

1,6

28 728

Stroje

14,0

250 169

Budovy, pozemky

20,7

368 763

Nehmotný majetek

1,1

19 588

Goodwill

0,0

295

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

0,1

479

Ostatní majetek - inventář

0,0

734

100,0

1 784 995

%

tis. Kč

Kompenzace (ÚPZ)

59,2

741 649

Tržby z MHD - jízdné

21,3

266 841

2,2

27 176

Celková zůstatková hodnota majetku
bez nedokončených investic

Struktura nákladů
za rok 2011

Výsledky
hospodaření

Struktura majetku k 31. 12 2011
(v zůstatkových hodnotách)

STRUKTURA MAJETKU, VÝNOSŮ A NÁKLADŮ

Pokuty za neoprávněnou jízdu MHD
vzniklé v r. 2011

1,9

23 523

Ostatní výnosy

15,4

192 397

Celkem výnosy

100,0

1 251 586

%

tis. Kč

Materiál celkem

12,0

140 142

Nafta - MHD

5,4

63 339

Trakční proud

5,1

59 817

Podnikatelská činnost - SVSMP

Služby

16,0

188 011

Odpisy

15,3

179 660

Osobní náklady (mzdy + soc. zabezpečení)

39,5

462 631

6,7

78 447

100,0

1 172 047

Ostatní náklady
Celkem náklady bez daně z příjmu
- splatné a odložené
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Výsledky hospodaření

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

Výsledky hospodaření
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Výsledky hospodaření

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU

Výsledky hospodaření
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Přílohy výroční zprávy

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (v tis. Kč)

Přílohy
výroční zprávy

2011
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PŘÍLOHA Č. I - PŘEHLED O VÝVOJI MAJETKU (v tis. Kč)

PŘÍLOHA Č. II - ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
ORGÁNY PMDP, A.S.

ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA PMDP, a.s.

JEDINÝ AKCIONÁŘ - RADA MĚSTA PLZNĚ
V PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY

GENERÁLNÍ ŘEDITEL

Představenstvo

Generální ředitel

Dozorčí rada

Dopravně
provozní úsek

Výrobně
technický úsek

Servisní a
investiční úsek

Ekonomický
úsek

Úsek
Plzeňská karta
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KONTAKTY
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží č. p. 920/12
303 23 Plzeň
Ředitelství
Připomínky občanů, informace o podniku, nábor zaměstnanců
Tel.: + 420 378 031 120
e-mail: pmdp@pmdp.cz
Dispečink MHD
Informace o provozu MHD, výluky provozu, náhradní doprava
Tel.: +420 378 037 585
Informační kancelář
Informace o provozu MHD, prodej zastávkových jízdních řádů občanům, prodej a informace
o všech druzích jízdenek MHD, ztráty a nálezy
Tel.: + 420 378 037 485, + 420 377 320 274

www.pmdp.cz
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