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Hlavním cílem naší společnosti je zajišťování dostupné, spolehlivé a bezpečné veřejné dopravy na území města Plzně i v přilehlém okolí.
Můžeme se pochlubit nejen dynamickým systémem řízení dopravy, elektronickým odbavováním cestujících a bezkonkurenční kapacitou
vozidel, ale i moderním a stále obnovovaným vozovým parkem, díky němuž je doprava s námi co možná nejekologičtější.
Provoz zajišťujeme 365 dní v roce, 24 hodin denně a snažíme se, aby naše služby byly pro naše zákazníky co nejdostupnější.
Kromě vlastního provozu provádíme i údržbu dopravních prostředků a 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, rozhodli jsme se zavést také systém environmentálního řízení dle norem EN ISO 14000, který bychom chtěli v příštím roce
obhájit při certifikaci v integraci se systémem řízení kvality.

O SPOLEČNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA

6

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. byly zapsány do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni,

- 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

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 2010: Kč 481 352 000,Základní kapitál nezapsaný k 31. prosinci 2010: Kč 533 662 000,Zakladatel: město Plzeň
Majetková účast města Plzně: 100 %
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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

Vážení zákazníci, obchodní partneři, dámy a pánové,

Vážení občané, zástupci akcionáře, obchodní partneři,

pohled na práci naší společnosti v roce 2010 je příjemný. Úkoly, před něž jsme byli postaveni, se nám podařilo splnit. Veřejná doprava

v hodnocení roku 2010 se musím v úvodu dotknout dosaženého hospodářského výsledku. Oproti původnímu očekávání se nám podařilo

se spolu s dodávkami energií a vody a bezpečností řadí k nejdůležitějším službám zajišťovaných městem. Její význam, ač si to ne vždy

snížit nároky na úhradu prokazatelné ztráty hrazené městem ze 715 na 689 mil. Kč při zisku 89 mil. Kč (po zdanění).

myslíme, trvale roste a s přibývajícím počtem osobních automobilů při nezměněné kapacitě ulic se bude dál zvyšovat.

Mezi námi provozovanými dopravními prostředky se objevily další nízkopodlažní tramvaje, trolejbusy a autobusy. Z celkového počtu

Přišla na to všechna větší evropská města a mnohá z nich ji skutečně dokázala udělat nejen významnou, ale i atraktivní. To je i náš cíl.

autobusů 113 je jich 72 nízkopodlažních. U trolejbusů je poměr 89 celkem a 52 nízkopodlažních a u tramvají 123 ku 48. Je zřejmé, že

Co nám ale v jeho dosažení brání? Provozujeme už velký počet nízkopodlažních vozidel, ale k jejich plnohodnotnému využití těmi,

trend zvyšování dostupnosti veřejné dopravy všem občanům je průběžně naplňován, a to i díky stoprocentní vybavenosti všech vozidel

kteří je nejvíc potřebují, maminkami s kočárky, cestujícími se zdravotním omezením..., ještě chybí dobudovat 100% infrastrukturu – tedy

pro komunikaci s nevidomými.

kvalitní zastávky a přístupy k nim. Potřebujeme dosáhnout vyšší rychlosti přepravy než je tomu u osobních automobilů, potřebujeme tedy
na vybraných komunikacích posílit preferenci veřejné dopravy a vybudovat vyhrazené jízdní pruhy. Koexistence individuální automobilové
dopravy a dopravy veřejné je fakt, s nímž musíme počítat, ale budoucí vývoj by měl, s podporou akcionáře, směřovat k posílení role
veřejné dopravy především v centru města. Dosáhnout toho lze i cenou poplatků za parkování, omezením počtu parkovacích míst
atp. K plnění řady úkolů můžeme jen přispět, protože není v našich silách je vyřešit na úrovni společnosti. Sami naopak hodláme klást
důraz na kvalitu personálu, čistotu vozidel, přesnost provozu a otevřenou a včasnou komunikaci s cestujícími. A co by mohl udělat
pro kvalitnější veřejnou dopravu každý? Dávat nám zpětnou vazbu na kvalitu námi poskytované služby, netolerovat vandalizmus ... Našlo
by se toho mnoho, čím lze atraktivitu veřejné dopravy zvýšit.
Věřím tomu, že ve spolupráci s akcionářem i s vámi bude pozitivní posun patrný v jednom každém roce. Věřím, že rok 2015 přivítáme
v kondici, která umožní kvalitu veřejné dopravy v Plzni vnímat jako významný příspěvek k zisku titulu Evropské hlavní město kultury.

V uplynulém roce se nám, ve spolupráci se Správou veřejného statku města Plzně, podařilo dokončit převedení organizace veřejné
dopravy na tzv. taktovou dopravu a realizovat prodloužení trolejbusové trati na Borská pole. Z pohledu infrastruktury pro veřejnou
dopravu byla velmi významnou investice města do tramvajové trati na Košutku. Realizována byla první etapa a rok 2011 by měl přinést
pokračování. Aktivně jsme se podíleli na zpracování podkladů pro rozhodování vedení města ve věci vybudování nové technické
základny pro naši společnost.
Plzeňská karta se objevila v telefonu díky NFC technologii na jejímž širším uplatnění budeme i nadále pracovat, zahájeny byly práce
na upgrade systému odbavení ve vozech. Praxe potvrdila naše očekávání, že samoobslužné zóny si svoji klientelu najdou, a už v dubnu
se na nich odbavil 200tisící zákazník.
Dobrá spolupráce mezi odborovými organizacemi a vedením společnosti vyústila na podzim v podepsání kolektivní smlouvy na dobu čtyř
let, počínaje 1. lednem 2011. Tuto dohodu považuji za významný stabilizační prvek,
který zajišťuje i dlouhodobý sociální smír.
Rok 2010 nebyl prost problémů, ale žádný z nich nám nezabránil splnit plánované
ukazatele kvalitativní i objemové. Za to patří právem dík našim zaměstnancům,
zástupcům akcionáře i našim obchodním partnerům.

Ing. Jiří Šneberger
předseda představenstva

Mgr. Michal Kraus
generální ředitel
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VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJÍ MANAGEMENT

DOPRAVA V PLZNI V ROCE 2010

Představenstvo společnosti

Stejně jako v předchozích letech i rok 2010 byl z hlediska dopravy ovlivněn především probíhajícími stavebními akcemi a požadavky

(ke dni 31. 12. 2010)

Předseda představenstva:

Ing. Jiří Šneberger

Místopředseda představenstva:

Ing. Stanislav Kopáček

11

našich zákazníků. K nejvýznamnějším událostem z hlediska dopadu do provozu městské veřejné dopravy tak řadíme rekonstrukci
tramvajové tratě na Slovanské třídě a zahájení obsluhy nové trolejbusové tratě v oblasti Borských polí. Dopad tak byl zřejmý
do všech tří trakcí provozovaných naší společností.

Členové představenstva:

Změny provozu v roce 2010

Ing. Jiří Lodr
Ing. Václav Zikmund

ELEKTRICKÁ DRÁHA

Ing. Lumír Aschenbrenner

Od 8. 6. 2010 - zahájena rekonstrukce Slovanské třídy.
Tramvaje linky č. 1 jezdí pouze v úseku Bolevec - Mikulášské nám. Doprava v úseku Mikulášské nám. - Slovany je zajištěna
autobusovou linkou 1A.

Dozorčí rada společnosti
Předseda dozorčí rady:

Doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D.

Místopředseda dozorčí rady:

Ing. Miloslav Šimák

Členové dozorčí rady:

17. 7. 2010 od 22 hod. do ukončení provozu - výluka na tramvajové lince 1 a 2.
Z důvodu výměny výhybky na Mikulášském nám. jsou tramvaje linek č. 1 a 2 nahrazeny ve výlukovém úseku autobusy.
Od 19. 7. 2010 do 26. 7. 2010 od 21.45 hod. do ukončení provozu - výluka na tramvajové lince 1 a 2. Z důvodu divadelního představení
na nám. Republiky jsou tramvaje linek č. 1 a 2 nahrazeny ve výlukovém úseku autobusy.
11. 8. 2010 od 23.50 hod. do ukončení provozu - večerní výluka v sadech 35 - odklon posledních spojů linek č. 1, 2 a 4. Z důvodu
výměny výhybky v sadech Pětatřicátníků jsou zatahující spoje linek č. 1, 2 a 4 po 23.50 hod. odkloněny ze sadů Pětatřicátníků do vozovny
přes Bory a jsou současně nahrazeny autobusem v úseku sady Pětatřicátníků - Světovar.

Paulína Janků
David Šlouf
Ing. Jaromír Horák

Od 1. 11. 2010 - z důvodu ukončení rekonstrukce Slovanské třídy obnoven tramvajový provoz v plném rozsahu. Ukončeno najíždění
linky č. 4 přes Světovar a ukončen provoz linky 1A. Současně zahájen taktový provoz v prac. dnech na l. č. 1 a 2 a provedeno zkrácení
jízdních dob o 1 min. u linek č. 2 a 4.

Jiří Nedvěd
Jaroslav Forejt

7. a 28. 11. 2010 od 00.30 hod. do 12 hod. - výluka na tramvajové lince 2.
Z důvodu přepravy nadměrného nákladu a napěťové výluky na tram. trati do Skvrňan je provoz ve výlukovém úseku zajištěn autobusy.

Ing. Jiří Piňos
Robert Pašek

TROLEJBUSY

Vedení společnosti
Generální ředitel:

Mgr. Michal Kraus

Ekonomický ředitel:

Ing. Miroslav Kočica

Výrobně technický ředitel:

Ing. Luboš Pašek

Dopravně provozní ředitel:

Ing. Václav Zikmund

Ředitel úseku Plzeňská karta:

Ing. Vladimír Kvarda

10. 4. - 11. 4. 2010 - překop Skupovy ulice - provoz l. č. 16 celodenně zajištěn dvousilovými trolejbusy, které objíždějí výkop na alternativní pohon.
2. 5. 2010 - „CONVOY OF LIBERTY“.
Od cca 11 hod. do cca 13 hod. uzavřena Klatovská třída.
3. 5. 2010 - v období od 10 hod. do 12.30 hod. - „Pietní akt na Anglickém nábřeží“ - provoz l. č. 10 v uvedeném období zajištěn
dvousilovými trolejbusy, které objíždějí místo konání pietního aktu na alternativní pohon.
6. 5. 2010 - Pietní akt „Díky Ameriko“.
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Od 15.00 do 18.30 hod. - uzavřena Americká třída.

Od 6. 3. 2010 do 23. 4. 2010 - z důvodu částečné uzavírky Rooseveltovy ul. upravené grafikony na linkách č. 33 a 40.

Od 22. 5. 2010 - ukončena rekonstrukce Goethovy ulice.
Linka č. 13 provoz podle nového grafikonu. Trasa linky je převedena do Goethovy ulice, nově odbavuje v zast. „Goethova“ a „Muzeum“.
Linka č. 14 - provoz podle nového grafikonu - opětovně ukončena v Goethově ulici.
Současně je zrušena zast. „Prokopova“ (směr Mrakodrap) pro všechny linky, včetně spojů najíždějících z vozovny na linky. Zastávka
„Prokopova“ (směr Mrakodrap) je změněna na manipulační.

20. 3. 2010 - odkloněny linky č. 20, 33 přes sady Pětatřicátníků, tento den proběhla celková uzavírka Rooseveltovy ul.

Od 22. 5. 2010 - převedena zastávka linky č. 14 „Průmyslová“ (v obou směrech) do režimu zastávky stálé.

5. 6. 2010 - uzavřena Rooseveltova ul., autobusy linek č. 20 a 33 vedeny po objízdných trasách. Ve směru od Severního předměstí
na sady 5. května, Tyršovu, Fügnerovu, Pražskou ul. na náměstí Republiky. Ve směru na Severní předměstí Pražskou do sadů
Pětatřicátníků, Jízdeckou ul., sady 5. května na Rooseveltův most.

12. 6. 2010 - kulturní akce na Americké třídě. Dotčené trolejbusové linky celodenně odkloněny přes Anglické nábřeží. Provoz na l. č. 12
celodenně zajištěn dvousilovými trolejbusy, které jedou v úseku Anglické nábřeží - Mikulášská na alternativní pohon.
10. 7. 2010 - výluka na trolejbusové lince 16 - zahájení I. etapy rekonstrukce Heyrovského ulice.
Z důvodu prací na trolejovém vedení (posunutí trolejí pro I. etapu) je provoz linky č. 16 zajištěn dvousilovými trolejbusy, které jedou
ve výlukovém úseku na alternativní pohon.
10. 7. 2010 od 20 hod. do ukončení provozu - večerní výluka na l. č. 12, 15 a 16.
Z důvodu prací na trolejovém vedení (výměna výhybky na Husovo nám.) je provoz linek č. 12, 15 a 16 zajištěn dvousilovými trolejbusy,
které jedou ve výlukovém úseku na alternativní pohon.
4. 8. 2010 od 10 hod. do 11.30 hod. - provedena napěťová a provozní zkouška plného trolejbusového provozu na Borských polích.
14. a 15. 8. 2010 - krátkodobé výluky na l. č. 11 a 15 a krátkodobé odklony l. č. 12 a 16. Z důvodu prací v křižovatce Klatovská - Tylova
jsou linky č. 11 a 15 od Ústředního hřbitova a Lobez krátkodobě ukončeny u Mrakodrapu (s otočením přes vozovnu) a linky č. 12 a 16 jsou
odkloněny po trase Koperníkova - Husova - Klatovská - Americká. Provoz linek č. 12 a 16 zajištěn dvousilovými trolejbusy, které jedou
ve výlukovém úseku na alternativní pohon, z provozních důvodů nejsou na l. č. 11 a 15 vypraveny nízkopodlažní trolejbusy.
Od 28. 8. 2010 - je zahájen plný provoz na všech trolejbusových linkách.
Současně je zahájena 2. fáze „Optimalizace provozu MHD“ a zahájen provoz po nové trolejbusové trati na Borská pole.

1. a 2. 4. 2010 - mimořádná uzavírka pontonového mostu na Jateční ul. Provoz linek č. 30 a 39 řízen operativně.
Od 22. 5. 2010 - ukončena rekonstrukce Goethovy ulice. Provoz linek č. 20, 33, 40, N1 a N4 navrácen do Goethovy ul., kde byla rovněž
obnovena zastávka „Muzeum“.

Od 8. 6. 2010 - zahájena rekonstrukce Slovanské třídy
Linka N2 odkloněna ze Slovanské do Sladkovského a Koterovské ul.
Linka N5 odkloněna ze Slovanské ve směru do Koterova do Zahradní ul.
19. 6. 2010 - 21. 6. 2010 - uzavřena Rooseveltova ul., autobusy linek č. 20, 33, N1 a N4 vedeny po objízdných trasách. Ve směru
od Severního předměstí na sady 5. května, Tyršovu, Fügnerovu, Pražskou ul. na náměstí Republiky. Ve směru na Severní předměstí
Pražskou do sadů Pětatřicátníků, Jízdeckou ul., sady 5. května na Rooseveltův most.
Od 12. 7. 2010 - zahájena II. etapa rekonstrukce Slovanské tř., v této souvislosti došlo ke změně trasy náhradní autobusové linky
1A a noční linky N5.
14. 8. 2010 - proběhla u Velkého Boleveckého rybníka akce Město her. Odvoz návštěvníků z této akce zajistily autobusy čtyřmi
mimořádnými spoji. Dva spoje vedeny k Mrakodrapu, jeden na Košutku, jeden na Bory.
Od 17. 8. 2010 zahájena III. etapa rekonstrukce Slovanské tř., v této souvislosti došlo k přeložení zastávek náhradní autobusové linky
1A a noční linky N5.

4. 9. 2010 - výluka na trolejbusové lince 16 - zahájení II. etapy rekonstrukce Heyrovského ulice. Z důvodu prací na trolejovém vedení
(posunutí trolejí pro II. etapu) je provoz linky č. 16 zajištěn dvousilovými trolejbusy, které jedou ve výlukovém úseku na alternativní pohon.

Od 28. 8. 2010 - je zahájen plný provoz na autobusových linkách.
Současně je zahájena 2. fáze „Optimalizace provozu MHD“.
Noční provoz zůstává zachován. Ke změnám dochází v rámci systému obsluhy Vinic, kterou nově budou zajišťovat linky N1 a N4, místo
stávajících linek N3 a N6 a linka N4 bude z Bolevce prodloužena na Bílou Horu.

16. 10. 2010 - výluka na trolejbusové lince 16 - ukončení rekonstrukce Heyrovského ulice. Z důvodu prací na trolejovém vedení (posunutí
trolejí do definitivní podoby) je provoz linky č. 16 zajištěn dvousilovými trolejbusy, které jedou ve výlukovém úseku na alternativní pohon.

Od 1. 9. 2010 ukončeny dopravní omezení na výstavbě silnice I/20 ulice U Seřadiště a s tím související dopravní omezení
na linkách č. 22, 51 a N5.

Od 15. 12. 2010 - převedena zastávka linky č. 14 „Révová“ (v obou směrech) do režimu zastávky stálé.

12. 9. 2010 - z důvodu konání závodu na in-line bruslích v Sukově ulici, úplná uzavírka této ulice v úseku od křižovatky s ulicí U letiště
po kruhový objezd u hypermarketu Kaufland, od 7:00 do 17:00.

AUTOBUSY
Od 29. 1. 2010 - obnoven provoz linky č. 32 zrekonstruovanou ulicí K Plzenci dle nového grafikonu.
Od 29. 1. 2010 - zahájen provoz linky č. 41 po tramvajovém tělese na Karlovarské ul. ve směru na Vinice, kde spoje obsluhují společnou
zastávku s linkou č. 4 „Lék. fakulta, Karlovarská“.

Od 20. 9. 2010 - zahájena III. A etapa rekonstrukce Slovanské tř., v této souvislosti došlo k částečné změně trasy a přeložení zastávek
náhradní autobusové linky 1A a noční linky N5.
23. 10. 2010 - na základě podnětů cestujících a domluvy se SVSmP došlo k úpravě provozu linky č. 41 v časových obdobích kolem
14., 18. a po 22. hodině v provozu pracovního dne a po 22. hodině v provozu ve dnech volna.
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30. 10. 2010 - na základě podnětů cestujících a domluvy se SVSmP došlo k úpravě provozu linek č. 26, 28, 29 v pracovních dnech.
Na lince č. 26 v pracovní dny v období mezi 13. a 14. hodinou došlo k přidání jednoho páru spojů. Na lince č. 28 v pracovní dny první ranní
spoj prodloužen až k Papírně Bukovec. Na lince č. 29 v pracovní dny ráno přidán jeden pár spojů mezi Doubravkou a Borskými poli.

V roce 2010 byly v systému Plzeňská karta rozvíjeny nejen dosavadní funkcionality karty v dopravě a oblasti bezkontaktních plateb, ale

Od 1. 11. do 7. 11. 2010 - vedena linka č. 28 v centru města ve směru z Bukovce odklonem přes sady 5. května, Rooseveltovu ul.,
náměstí Republiky a Solní ulici do sadů Pětatřicátníků. Důvodem byla rekonstrukce křižovatky na Palackého nám.

Počet karet, vydaných v systému Plzeňská karta, přesáhl v roce 2010 již 260 tisíc, přičemž aktivně byla Plzeňská karta využívána více

13. 11. 2010 - z důvodu opravy povrchu komunikace Koterovské ul. linka č. 51 vedena na Světovaru po náhradní trase Skladovou
a Jasmínovou ul.

Další nárůst zaznamenalo využívání systému Samoobslužných zón v Plzni a okolí. Samoobslužné zóny využilo během roku 2010 k dobití

i zcela nové možnosti využití mimo dopravu.

než 174tisíci držiteli.
časového předplatného nebo elektronické hotovosti v průměru 23 % zákazníků, kteří provedli téměř 128 tisíc transakcí v celkové hodnotě
přesahující částku 47 milionů Kč.
Prostřednictvím Městského rezervačního systému bylo v průběhu roku prodáno téměř 313tisíc vstupenek na kulturní události a sportovní
akce, což znamenalo oproti předcházejícímu roku nárůst prodaných vstupenek o více než 26tisíc kusů.
Malá technická revoluce byla v Plzni spuštěna distribucí limitované komerční edice Plzeňské karty, implementované v mobilním telefonu
s technologií NFC. Tu společně vydaly Plzeňské městské dopravní podniky a Telefónica O2. V rámci limitované komerční edice
si od spuštění prodeje do konce roku Plzeňskou kartu v mobilním telefonu pořídilo 380 nových majitelů, kteří se tak stali uživateli řešení
unikátního v rámci České republiky i Evropy.
Mezi další technologicky ojedinělé řešení v oblasti multifunkčních městských čipových karet lze zařadit vývoj elektronického předávání
potvrzení o studiu mezi Západočeskou univerzitou a Plzeňskými městskými dopravními podniky s využitím univerzitní karty a Plzeňské
karty. Na konci roku bylo toto řešení již připraveno na zahájení rutinního provozu.
Dalšího rozvoje se dočkal také Bonusový program Plzeňské karty. V jeho rámci došlo k rozšíření sítě partnerů Bonusového programu.
V prosinci roku 2010 byla smlouva o spolupráci v Bonusovém programu uzavřena již s padesáti partnery, kteří poskytují držitelům
Plzeňské karty slevy na různé služby a sortiment.
V rámci rozvoje Plzeňské karty a její využitelnosti byl osloven komerční provozovatel nápojových a stravovacích automatů. Navázaná
spolupráce vyústila ve vývoj platebního řešení u tohoto druhu automatů s možností využití elektronické peněženky Plzeňské karty. První
z nápojových automatů s možností úhrady Plzeňskou kartou byl v závěru roku umístěn do prostor Zákaznického centra na Denisově
nábřeží k běžnému využívání pro zákazníky i zaměstnance společnosti.
Plzeňská karta také přirozeně reagovala na plánovaný vývoj v oblasti veřejné dopravy v Plzeňském kraji. V rámci veřejné zakázky
Krajského úřadu Plzeňského kraje na rozvoj Integrovaného dopravního systému na území Plzeňského kraje byla Plzeňskými městskými
dopravními podniky podána nabídka na využití Plzeňské karty jako nosiče jízdného v krajském měřítku.
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Složení dozorčí rady a její činnost
Dozorčí rada v roce 2010 pracovala v počtu devíti členů: Doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D., Ing. Miloslav Šimák, Robert Houdek, Paulína Janků,
Ing. Jaromír Horák, Jiří Nedvěd, Jaroslav Forejt, Ing. Jiří Piňos a Robert Pašek.
Dne 4.2.2010 Rada města Plzně v působnosti valné hromady společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. vzala na vědomí
rezignaci Roberta Houdka a zvolila členem dozorčí rady Davida Šloufa.
Činnost dozorčí rady se řídila obecně závaznými právními normami a stanovami společnosti. Celkem se dozorčí rada sešla
na 10řádných jednáních. Dozorčí rada se v roce 2010 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 2010
Dozorčí rada průběžně sledovala přípravu a zpracování roční účetní závěrky za rok 2010. 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 2010 věrně zobrazuje majetek společnosti, její
finanční situaci, závazky a pohledávky a hospodářské výsledky společnosti za rok 2010.
Dozorčí rada doporučuje jedinému akcionáři schválit hospodářské výsledky roku 2010, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami
a návrh na rozdělení zisku.

ZPRÁVY O PMDP

Ing. Stanislav Kopáček
předseda dozorčí rady
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Struktura výnosů
za rok 2010

Struktura majetku k 31. prosinci 2010
(v zůstatkových hodnotách)

STRUKTURA MAJETKU, VÝNOSŮ A NÁKLADŮ

Struktura nákladů
za rok 2010

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

25

%

tis. Kč

Tramvaje

47,2

504 903

Trolejbusy

32,3

345 080

Autobusy

12,2

130 421

Ostatní dopravní prostředky

3,1

33 768

Stroje

2,7

28 999

Budovy, pozemky

1,5

15 944

Nehmotný majetek

0,8

8 641

Goodwill

0,0

448

Drobný dlouhodobý majetek

0,1

701

Ostatní majetek - inventář

0,1

864

100,0

1 069 769

%

tis. Kč

Kompenzace (ÚPZ)

59,3

688 930

Tržby z MHD - jízdné

23,5

272 844

Pokuty za neoprávněnou jízdu MHD
vzniklé v r. 2010

2,8

32 071

Podnikatelská činnost - SVSMP

1,5

17 681

Celková zůstatková hodnota majetku
bez nedokončených investic

Ostatní výnosy

12,9

150 622

Celkem výnosy

100,0

1 162 148

%

tis. Kč

Materiál celkem

10,8

114 174

Nafta - MHD

5,5

57 464

Trakční proud

5,2

55 141

Služby

18,9

199 531

Odpisy

13,9

147 221

Osobní náklady

41,7

441 006

Ostatní náklady

4,0

41 875

100,0

1 056 412

Celkem náklady bez daně z příjmu
- splatné a odložené
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ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU
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PŘÍLOHY VÝROČNÍ ZPRÁVY
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PŘÍLOHA Č. I - PŘEHLED O VÝVOJI MAJETKU (V TIS. KČ)
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PŘÍLOHA Č. II - ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
ORGÁNY PMDP, a.s.

ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PMDP, a.s.

JEDINÝ AKCIONÁŘ
RADA MĚSTA PLZNĚ V PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY
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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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