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PROFIL SPOLEČNOSTI
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., jsou provozovatelem městské veřejné
dopravy na území města Plzně a v jejím blízkém okolí. Tradice společnosti sahá
až do roku 1899, kdy v Plzni poprvé vyjela elektrická tramvaj. Městská doprava
v Plzni se vyznačuje vysokou úrovní nabízené kvality: 171 tisícům obyvatel
slouží hustá síť 42 linek s krátkými intervaly a ročním dopravním výkonem ve výši
15,1 milionů vozokilometrů. Významným rysem plzeňské městské dopravy je
šetrnost k životnímu prostředí: dvě třetiny dopravního výkonu zajišťuje tramvajová
a trolejbusová doprava, tedy moderní dopravní prostředky e-mobility. Autobusy
zajišťují přepravu zejména na periferiích města.
Na dlouhou a úspěšnou tradici navazují Plzeňské městské dopravní podniky
investicemi do moderních technologií, které jsou předpokladem pro udržení
konkurenceschopnosti veřejné dopravy ve 21. století. Vedle odbavovacího
systému na bázi městské čipové karty “Plzeňská karta“ byl v roce 2009 vybudován
nový dispečink řízení dopravy, pro napájení tramvajových a trolejbusových
tratí byly poprvé využity superkondenzátory, v roce 2010 byla otevřena
nová trolejbusová trať, připravuje se výstavba
prodloužení tramvajové tratě a nové vozovny.
Mezi nové informační kanály pro cestující
veřejnost patří inteligentní zastávky,
NFC tagy i dynamické webové jízdní
řády, které umožňují plánovat spojení
se započtením aktuálního zpoždění.
Pro šíření informací o náhlých změnách
dopravy a nepravidelnosti provozu
využívají PMDP i oblíbenou sociální
síť Twitter.
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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 2012: Kč 1 015 014 000,-Zakladatel: město Plzeň
Majetková účast města Plzně: 100 %
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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 věcí 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
Vážení občané, cestující a obchodní partneři,
naše společnost završila rok 2012 úspěšně. Jezdíme rychle, bezpečně a stále s kvalitnějšími vozy. V tomto roce jsme přepravili
skoro 100 milionů cestujících.
Snažili jsme se o to, co považujeme za nejdůležitější – spokojenost občanů s našimi službami. Věřím tomu, že se nám to podařilo
a očekávání cestujících naplníme i v dalších létech.
Kvalitní a cenově dostupná městská veřejná doprava stojí nemálo finančních prostředků, a proto musím poděkovat vedení města
Plzně, které na provoz přispívá značnými finančními prostředky. V roce 2012 činila kompenzace hrazená městem 744 milionů Kč.
Naše konkurence je velká. Občané s rostoucí životní úrovní a změnou životního
stylu stále více využívají individuální automobilovou dopravu, ačkoliv ne vždy je
nejrychlejší.
V roce 2012 jsme na pokyn města Plzně, jako jediného akcionáře, realizovali
PPP projekt, jehož obsahem je výstavba nového depa v areálu Škoda Plzeň
a zabezpečení údržby na 29 let.
Dopravní podnik získá moderní technické zázemí a město Plzeň ušetří značné
finanční prostředky, které by jinak muselo do výstavby depa či do provozu
dopravního podniku investovat.
Děkuji všem zaměstnancům, kteří přispěli k dobrému jménu Plzeňských
městských dopravních podniků, a.s. Rád bych také poděkoval akcionáři,
zákazníkům, dodavatelům a odběratelům za jejich spolupráci.

Václav Šlajs
předseda představenstva

O společnosti

ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE
Vážení zákazníci, obchodní partneři, reprezentanti akcionáře,
vám všem bych na tomto místě rád poděkoval za spolupráci a podporu, které se naší společnosti z vaší strany dostává. Zvláště
významnou pro nás byla v uplynulém roce, kdy naše společnost prošla robustní transformací v rámci realizace PPP projektu, jehož
součástí je jednak vybudování nového areálu pro údržbu a odstav vozidel veřejné dopravy, ale i prodej části podniku a následné
zajištění údržby vozidel ve formě nakupované služby. Několikamiliardová hodnota kontraktu a jeho trvání po dobu 29 let naznačují,
jak složitou prací bylo provést firmu takovou změnou a uvedené zadání akcionáře realizovat.
Díkům je tady na místě dát zaznít i ve vztahu ke spolupracovníkům a vedení odborových organizací. Ti všichni přispěli k dodržení
termínů a kvality jednotlivých postupových kroků při současném dodržení sociálního smíru ve společnosti.
Do roku 2013 vstupujeme bez více než 200 kolegů, kteří budou od 1. ledna pracovat
dál na údržbě našich vozidel, ale již „v barvách“ našeho dodavatele. Věřím, že
vzájemné dobré vztahy všechny tyto změny přečkají a realizace projektu naplní
očekávání akcionáře i vedení naší společnosti.

Mgr. Michal Kraus
generální ředitel
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VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJÍ MANAGEMENT
(ke dni 31. 12. 2012)

Představenstvo společnosti
Předseda představenstva:

Václav Šlajs

Místopředseda představenstva:

Ing. Jiří Šneberger

Členové představenstva:
Ing. Pavel Kotas
Petr Štrunc
Ing. Antonín Diviš

Dozorčí rada společnosti
Předseda dozorčí rady:

Ing. Stanislav Kopáček

Místopředseda dozorčí rady:

Mgr. Petr Suchý

Členové dozorčí rady:
doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D.
Josef Froněk
František Uhlík
Mgr. David Zrostlík
Jaroslav Forejt
Ladislav Bureš
Robert Pašek

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 do 17. 12. 2012, od 20. 12. 2012 Mgr. Martin Chval

Ředitel úseku Drážní cesty:

Josef Vracovský

O společnosti

DOPRAVA V PLZNI V ROCE 2012
Stejně jako v předchozích letech, i rok 2012 byl z hlediska dopravy ovlivněn především probíhajícími stavebními akcemi a požadavky našich
zákazníků či objednavatelů dopravy. K nejvýznamnějším událostem z hlediska dopadu do provozu MHD tak řadíme rekonstrukci tramvajové
trati na Mikulášské třídě, rekonstrukci oblouků v zadních Skvrňanech, dílčí opravy na mostu gen. Pattona, na Klatovské třídě, v obratištích
na Borech a na Košutce a krátkodobé výluky na Vejprnické ulici ve vazbě na výstavbu železničního koridoru. Výstavba železničního koridoru
ovlivnila i provoz trolejbusových linek zejména během uzavírky Prokopovy ulice, kdy trolejbusy využily nově vybudovanou trať na mostě
Milenia. Dílčí opravy komunikací na trolejbusových linkách byly řešeny nasazením trolejbusů s alternativním pohonem.

Elektrická dráha
2. 1. 2012 - zahájen plný provoz, drobné úpravy v provozu linek č. 1, 2, 4. Linky byly upraveny na základě požadavků objednatele, došlých
požadavků cestujících registrovaných v r. 2011 a na základě změn jízdních dob. Navýšen počet bezbariérových spojů na lince č. 2.
10. 3. 2012 - krátkodobá výluka na tramvajové lince č. 1 a 2 z důvodu prací na trolejovém vedení v ul. Sirková (výstavba nové trol. trati).
Od 23. 3. do 25. 3. 2012 - operativní výluka na tramvajové lince č. 1 a 2 z důvodu havárie vodovodu na Mikulášské třídě. Tramvaje všech
linek odstavovány po konečných stanicích.
Od 31. 3. 2012 do 1. 4. 2012 - probíhá z důvodu výstavby železničního koridoru výluka tramvajové trati na Vejprnické ulici.
Od 7. 4. 2012 do 9. 4. 2012 - probíhá z důvodu opravy tramvajové trati výluka tramvajové trati na Klatovské třídě.
Od 14. 4. 2012 do 15. 4. 2012 - probíhá z důvodu opravy tramvajové trati výluka tramvajové trati na Klatovské třídě.
Od 22. 4. 2012 do 10. 5. 2012 - probíhá z důvodu opravy tramvajové trati na mostě gen. Pattona jednokolejný provoz linek č. 1 a 4
na uvedeném mostě.
Od 28. 4. 2012 do 29. 4. 2012 - rekonstrukce kolejiště v sadech Pětatřicátníků. Odklon tramvajových linek přes Palackého ulici.
5. 5. 2012 - „CONVOY OF LIBERTY“
Od 19. 5. 2012 do 20. 5. 2012 - probíhá z důvodu výstavby železničního koridoru výluka tramvajové trati na Vejprnické ulici.
27. 5. 2012 - krátkodobá výluka na tramvajové lince č. 4 z důvodu prací na tramvajové trati na Borech.
Od 16. 6. 2012 do 17. 6. 2012 - probíhá z důvodu opravy tramvajové trati výluka na Karlovarské třídě.
30. 6. 2012 - zahájen na tramvajových linkách prázdninový provoz.
Od 30. 6. do 11. 7. 2012 - výluka na tramvajové lince č. 1 a 2 z důvodu rekonstrukce tramvajové trati na Mikulášské třídě. Tramvaje všech
linek odstavovány po konečných stanicích.
Od 14. 7. 2012 do 15. 7. 2012 - probíhá z důvodu výstavby železničního koridoru výluka tramvajové trati na Vejprnické ulici.
Od 23. 7. 2012 do 25. 7. 2012 - rekonstrukce kolejiště v sadech Pětatřicátníků. Odklon tramvajových linek přes Palackého ulici.
Od 26. 7. 2012 - je prováděna výměna pravého vnějšího oblouku na obratišti Bory.
Od 3. 8. 2012 do 26. 8. 2012 - probíhá z důvodu opravy tramvajové trati výluka tramvajové trati v zadních Skvrňanech.
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Od 15. 8. 2012 - je prováděna výměna pravého vnějšího oblouku na obratišti Košutka.
3. 9. 2012 - zahájen plný provoz.
Od 3. 9. 2012 do 5. 9. 2012 - rekonstrukce kolejiště v sadech Pětatřicátníků. Odklon tramvajových linek přes Palackého ulici.
Od 6. 9. 2012 - posílen provoz linky č. 4. Současně navýšen počet bezbariérových spojů o sobotách a nedělích.
Od 8. 9. 2012 do 9. 9. 2012 - probíhá z důvodu výstavby železničního koridoru výluka tramvajové trati na Vejprnické ulici.
28. 9. 2012 - krátkodobá výluka na tramvajové lince č. 2 z důvodu prací na tramvajové trati.
6. 10. 2012 - rekonstrukce kolejiště v sadech Pětatřicátníků. Odklon tramvajových linek přes nám. Republiky.
14. 10. 2012 - rekonstrukce kolejiště v sadech Pětatřicátníků. Odklon tramvajových linek přes Palackého ulici.
1. 12. 2012 - rekonstrukce kolejiště v sadech Pětatřicátníků. Odklon tramvajových linek přes Palackého ulici a nám. Republiky.
24. 12. - 31. 12. 2012 - vánoční provoz.

Trolejbusy
Od 2. 1. 2012 - zahájen plný provoz, drobné úpravy v provozu linek č. 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 a 18. Linky byly upraveny na základě
požadavků objednatele, došlých požadavků cestujících registrovaných v r. 2011 a na základě změn jízdních dob. Linka č. 10 je vedena
v nové trase Černice - Hl. nádraží ČD, Americká.
Od 10. 3. do 11. 3. 2012 - napěťová výluka u Hl. nádraží pro linky č. 11, 12, 15, 16 a 17.
Od 17. 3. do 18. 3. 2012 - napěťová výluka u Hl. nádraží pro linky č. 11, 12, 15, 16 a 17.
Od 23. 3. do 25. 3. 2012 - operativní výluka na trolejbusové lince č. 12 z důvodu havárie vodovodu na Mikulášské třídě.
Od 24. 3. do 25. 3. 2012 - napěťová výluka na Doudlevecké ulici pro linku č. 13 a pro najíždějící a zatahující trolejbusy ostatních linek.
Od 29. 3. 2012 do 29. 6. 2012 - je z důvodu uzavírky mostů v ulici Prokopova zahájen provoz trolejbusů po nově vybudované trati na mostě
Milénia. Po nové trati jedou odkloněny trolejbusy pravidelných linek č. 10, 13 a 14 a trolejbusy linek č. 11, 12, 15, 16, 17 a 18 při najíždění
z vozovny na linky a při zatahování z linek do vozovny.
Od 7. 4. do 9. 4. 2012 - výluka na Klatovské třídě pro linky č. 11, 12, 15, 16 a 17.
Od 7. 4. 2012 do 9. 4. 2012 - posílení linky č. 11 (velikonoční svátky).
Od 21. 4. 2012 do 22. 4. 2012 - posílení linky č. 16 (pouť na Doubravce).
5. 5. 2012 - „CONVOY OF LIBERTY“ - uzavřena Americká třída.
6. 5. 2012 - pietní akt „Díky, Ameriko“ - uzavřena Americká třída.
Od 1. 6. do 3. 6. 2012 - výluka na Nové Hospodě pro linky č. 12, 15 a 17.
Od 4. 6. 2012 - posílení linek č. 15 a 18 v ranní přepravní špičce.
9. 6. 2012 - napěťová výluka na Borech pro linku č. 16.
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Od 9. 6. do 10. 6. 2012 - výluka na Folmavské ulici pro linky č. 15 a 17.
Od 16. 6. do 17. 6. 2012 - výluka na Domažlické ulici pro linku č. 12.
23. 6. 2012 - kulturní akce na Americké třídě. Trolejbusové linky celodenně odkloněny přes Anglické nábřeží.
Od 30. 6. 2012 - výluka u Hl. nádraží ČD pro linky č. 11, 12, 15, 16 a 17.
18. 8. 2012 - napěťová výluka na Nové Hospodě pro linky č. 12, 15 a 17.
Od 18. 8. do 19. 8. 2012 - napěťová výluka na Folmavské ul. pro linky č. 15, 17 a 18.
Od 25. 8. do 26. 8. 2012 - napěťová výluka na Folmavské ul. pro linky č. 15, 17 a 18.
Od 31. 8. do 1. 9. 2012 - kulturní akce v ul. U Prazdroje trolejbusová linka č. 13 odkloněna přes Hl. nádraží ČD.
3. 9. 2012 - zahájen plný provoz na trolejbusových linkách.
3. 11. 2012 - napěťová výluka na Koterovské ul. pro linku č. 12.
10. 11. 2012 - napěťová výluka v ul. U Prazdroje pro linku č. 13.
24. 11. 2012 - napěťová výluka v ul. U Prazdroje pro linku č. 13.
26. 11. 2012 - napěťová výluka v ul. E. Beneše pro linku č. 16.
8. 12. 2012 - napěťová výluka v ul. Husova pro linku č. 11.
Od 8. 12. do 9. 12. 2012 - napěťová výluka na Letné pro linky č. 11, 13, 15, 16 a 17.
19. 12. 2012 - napěťová výluka na Letné pro linky č. 11, 13, 15, 16 a 17.
24. 12. - 31. 12. 2012 - vánoční provoz.

Autobusy
1. 1. 2012 - úprava provozu MHD v ranních hodinách. Současně upraveny zákaznické spoje nebo linky dle požadavků objednavatelů.
2. 1. 2012 - zahájen plný provoz na linkách MHD.
Od 2. 1. 2012 - nové grafikony linek č. 21, 24, 32, 34, N5. Linky byly upraveny na základě požadavků objednatele, došlých požadavků
cestujících registrovaných v r. 2011 a na základě změn jízdních dob. Linka č. 21 zkrácena na úsek Litice - Bory (- Šimerova). Zavedena
nová linka č. 36 Šimerova - Bory - ZČU - Obchodní, rondel - Nová Hospoda. Linka N5 prodloužena z Koterova do Radobyčic.
Od 16. 1. 2012 - zaveden nový grafikon na lince č. 72 (po dohodě s objednavatelem provozu linky a Sdružením vozíčkářů). Zrušena
obsluha zastávky „Hl. nádraží ČD, Americká“, linka v provozu nadále v pracovních dnech v intervalu 75 minut.
Od 4. 2. 2012 - došlo ke změnám v provozu linek č. 27, 36, 41, 52. Vyjma úpravy provozu linky č. 52 v pracovních dnech vycházejí změny
ostatních linek z požadavku objednatele a připomínek cestujících. Na lince č. 27 celodenně, celotýdenně nový grafikon. U linky č. 41
přehodnoceny časové polohy spojů v úseku trasy do Křimic a nasazení velkokapacitních autobusů na tyto spoje v ranní přepravní špičce.
U linky č. 52 posunut první pár víkendových ranních spojů.
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5. 3. 2012 - zahájena výstavba kanalizace v Dlážděné ulici. Z tohoto důvodu vedeny linky č. 23 a 32 po objízdných trasách v Radobyčicích.
Od 29. 3. 2012 - spoje linky č. 35 ukončeny v zastávce „Hl. nádraží ČD, Americká“. Z důvodu prodloužení manipulačních jízd z vozovny
na trasu linek, došlo k úpravě grafikonů autobusových linek č. 20, 27, 33, 34, 40, N1, N3, N4, N5, N6.
Od 1. 4. 2012 - došlo v souvislosti s rozšířením Integrované dopravy Plzeňska a navýšením množství zón k úpravám v zónování u linek
PMDP, zajíždějících mimo území města Plzně, č. 20, 26, 32, 34, 51, 52, 53, 54 a 56. Tato změna se dotýká trasy linky č. 34 ve směru
z Bolevce ke Škodě JS, potažmo do Třemošné.
Od 7. 4. 2012 do 9. 4. 2012 - autobusy linek č. 27, 34, 35, N1, N2, N3, N4, N5, N6 vedeny z důvodu opravy kolejí v křižovatce ulic
Klatovská a Tylova celodenně po objízdných trasách.
Od 10. 4. 2012 - navrácen provoz linek č. 23 a 32 do Dlážděné ulice, podle grafikonu pro běžný provoz. Zastávky „Radobyčice, Dlážděná“
nadále přeloženy do ulice K Doudlevcům.
14. a 15. 4. 2012 - autobusy linek č. 28 a 41 vedeny z důvodu opravy kolejí v křižovatce ulic Klatovská, sady Pětatřicátníků, Husova,
Smetanovy sady celodenně ve směru do sadů Pětatřicátníků po objízdné trase Husovou ulicí.
20. 4. 2012 - navrácen provoz linky č. 35 zpět do Prokopovy ulice. Spoje této linky jsou tak v centru vedeny po běžné trase a podle stálého
grafikonu. Prokopovu ulici využívají autobusy při manipulačních jízdách z vozovny na trať a zpět do vozovny.
21. 4. 2012 - pietní akt na Křimickém náměstí. Z tohoto důvodu spoje linky č. 35 v tomto období (ve 13:46 z Křimic a ve 14:10 od Mrakodrapu)
obousměrně odkloněny z Prvomájové ul. na objízdnou trasu Chebskou ul., spojnicí u Keramiky Soukup a Plzeňskou ul. zpět na Křimice
do Zámecké ul.
28. 4. 2012 - navrácen provoz linek č. 23 a 32 do celého úseku Dlážděné ulice, včetně navrácení stálých zastávek „Radobyčice, Dlážděná“.
Od 3. 5. do 10. 5. 2012 - pouť v obci Zruč-Senec. Linka č. 20 vedena obcí Zruč-Senec v pozměněné trase.
5. 5. 2012 - „CONVOY OF LIBERTY“
6. 5. 2012 - pietní akt „Díky, Ameriko“ - od 14.45 do 19.00 uzavřena Americká třída.
8. 5. 2012 - odhalení památníku v Husově ulici.
12. 5. 2012 - pořádán cyklistický závod Škoda BIKE. Zastaven, upraven, či omezen provoz linek č. 29, 30, 32 v lokalitách Slovany,
Doudlevce, Radobyčice, Černice.
14 - 23. 5. 2012 - úprava trasy spojů linky č. 24 v úseku výjezdu z okružní křižovatky na Domažlické na silniční propojku na Skvrňany, kde
došlo k úplné uzavírce komunikace z důvodu opravy vjezdových a výjezdových obrub.
24. až 26. 5. 2012 - u Borské přehrady, v tamním Škodalandu, se uskutečnila Bambiriáda - akce zaměřená pro děti. Doprava zajištěna
po všechny dny v době konání akce pravidelnou linkou k Borské přehrady a zpět.
9. 6. 2012 - vedeny spoje linky č. 51 ve Starém Plzenci po objízdných trasách z důvodu konání slav ve městě.
9. 6. 2012 - zajištěna mimořádnými autobusovými spoji přeprava skautů, v rámci akce Navigamus, ve směru z Bolevce k lékařské fakultě
a z Bolevce na náměstí Republiky.
Od 15. do 17. 6. 2012 - uzavřena ulice K Plzenci. Linky č. 32 a N5 vedeny po objízdné trase ulicemi V Hliníku a K Cihelnám.
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16. a 17. 6. 2012 - prováděny dokončovací práce a pokládka finální vrstvy asfaltu v křižovatce ulic Na Roudné a U Velkého rybníka.
23. 6. 2012 - kulturní akce na Americké třídě. Trolejbusové linky, autobusová linka č. 35 a noční linky jsou celodenně odkloněny přes
Anglické nábřeží.
30. 6. 2012 - zahájen prázdninový provoz.
Od 30. 6. 2012 do 11. 7. 2012 - odklon autobusových linek N2, N3, N5 a N6, z důvodu výluky v křižovatce Americká - Sirková - Šumavská.
Z 29. na 30. 7. 2012 - uzavírka Karlovarské ulice v úseku mezi ulicemi Pod Košutkou a Na Chmelnicích.
Od 7. 7. do 9. 7. 2012 včetně - uzavírka Zborovské ulice v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Předenická a Útušická.
Od 27. 7. od 17.30 hod. do 29. 7. 2012 - výluka na lince č. 35 z důvodu rekonstrukce Mikulášské ulice.
30. 7. 2012 - zahájena rekonstrukce Radyňské ulice ve Starém Plzenci.
Od 13. 8. 2012 - došlo na základě požadavku obce Starý Plzenec k úpravě trasy linek č. 32 a 51 ve Starém Plzenci.
Od 25. 8. 2012 od 8:00 do 26. 8. 2012 16:00 - z důvodu opravy železničního přejezdu uzavřen pro veškerý provoz v Samaritské ulici.
Od 27. 8. do cca 5. 10. 2012 - uzavřena ulice K Plzenci.
31. 8. a 1. 9. 2012 - uskutečněn Pilsner Fest.
1. 9. 2012 - obnoven plný provoz na autobusových linkách č. 21, 22, 23, 26, 31, 32, 33, 34, 40, 51, 53. Od stejného data změněny linky č.
24, 27, 29, 30, 36, 41, 56 a N2.
Od 8. 9. 2012 - na základě požadavku ÚMO Litice, prodlouženy v pracovní dny spoje linky č. 21 z Litic v 9 a 10 hodin z Bor do zastávky „Šimerova“.
14. a 15. 9. 2012 - zajištěna doprava z Bor k Litické přehradě na kulturní akci Plzeňské ohýnky 2012.
4. 10. 2012 - navrácen provoz linek č. 23 a N5 do znovu otevřené ulice K Plzenci.
6. 10. 2012 - uskutečnil se Plzeňský půlmaratón 2012.
15. 10. 2012 - 24. 10. 2012 - od ranní výpravy do ukončení provozu 24. 10. 2012 znemožněn průjezd Koterovskou návsí. Z tohoto důvodu
vedeny linky č. 22, 51 a N5 v Koterově obousměrně po objízdné trase ulicemi Pod Chalupami, U Mlýna, Na Hradčanech.
Od 19. 11. 2012 - na cca jeden měsíc vedeny linky č. 23, 32 v Podhájí po objízdné trase z důvodu oprav ulice Nad Úhlavou.
7. 12. - 21. 12. 2012 - zajištěn dvěma spoji v rámci nepravidelné dopravy odvoz zaměstnanců hypermarketu Globus po 23. hodině
do sadů Pětatřicátníků.
Od 17. 12. 2012 - zajištěn garantovaný přestup na Borech v pracovní dny mezi spoji linky č. 30 (příjezd 22:19) a 21 (odjezd 22:20).
24. 12. - 31. 12. 2012 - vánoční provoz.
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INOVACE V PMDP
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., uvedly do života v roce 2012 Systém inovací. K čemu je inovační systém dobrý, přináší
něco cestujícím?
Zatímco běžný provoz společnosti je orientován na současnost a průběžné vylepšování, inovace cílí na budoucnost, hledání příležitostí
pro lepší využití stávajících zdrojů společnosti a lepší služby zákazníkům. Posláním inovačního systému je vytvořit předpoklady
pro tvorbu a zavádění atraktivních inovovaných produktů a služeb, které zaujmou velké skupiny zákazníků a přinesou zcela nové
hodnoty a standardy do městské veřejné dopravy i souvisejících oborů podnikání.
PMDP v uplynulém desetiletí usilovaly být v čele vývoje a inovací služeb v MHD. Důkazem je například nejúspěšnější český městský kartový
systém, moderní dispečink, oblíbené webové aplikace či vysoká úroveň vozového parku. Na horizontu současné dekády vidíme další a ještě větší
výzvy. Veřejná doprava musí posílit svoji konkurenceschopnost vůči individuální dopravě, lákat nové zákazníky lepšími službami a přitom snižovat
svoje náklady. Tento trend je neúprosný, a proto se vedení společnosti rozhodlo zavést již zmíněný inovační systém. Jde vlastně o proces, který
má usnadnit a urychlit vyhledávání a sběr námětů na inovace, jejich posouzení a posouvání do realizace, uvedení nápadu v život.
Inovační systém je otevřený i vně společnosti a rádi bychom proto oslovili nejen naše kolegy a zaměstnance, ale i širokou veřejnost, naše
cestující, zákazníky a obchodní partnery. Potenciál vidíme i ve spolupráci s univerzitami, výzkumnými institucemi či jednotlivými studenty.

ZELENÉ MĚSTO
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., se v roce 2012 staly součástí neformálního, nepolitického a otevřeného sdružení „Zelené město“,
které k 31. 12. 2012 spojovalo město Plzeň, Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., Plzeňskou teplárenskou, a.s., Plzeňský kraj,
ŠKODU TRANSPORTATION a.s. a VODÁRNU PLZEŇ a.s.
PROJEKT ZELENÉ MĚSTO SI DAL ZA CÍL ZLEPŠIT KVALITU ŽIVOTA PLZEŇANŮ.
Zapojené subjekty přijaly za své minimalizovat dopady na životní prostředí v Plzni v působnosti svých oborů podnikání a ve svých
kompetencích podporují ochranu životního prostředí. Sdružení má za cíl vzájemnou spoluprací zúčastněných subjektů znásobit výsledky
těchto odpovědných přístupů a zlepšit kulturu života pro Plzeňany.Hlavním cílem je vytvoření zdravějšího a kulturnějšího prostředí
pro život v Plzni, chceme Plzeň (z)dravou, čistou, přátelskou a příjemnou pro život.
Ambicí sdružení je nejen otevřít diskuzi nad výše uvedenými tématy se všemi zainteresovanými skupinami a nalezení vhodných řešení
s odborníky pro jednotlivé oblasti, ale především rozšíření sdružení o další subjekty, které se připojí k zavádění opatření vedoucích ke splnění
a udržení cíle Zeleného města.
Sdružení jde o správné nastavení pravidel a mantinelů, které by vedly k naplnění hlavního cíle a přijetí vhodných strategických opatření.
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PLZEŇSKÁ KARTA
V roce 2012 proběhly zásadní změny ve veřejné dopravě, které se dotkly také systému Plzeňská karta. Od 1. 4. 2012 došlo k rozšíření
systému Integrované dopravy Plzeňska (IDP) na širší území Plzeňského kraje a sjednocení jízdního dokladu pro všechny dopravce IDP.
Právě Plzeňská karta se stala nosičem integrovaného jízdného.
S ohledem na rozšiřování území obsluhovaného IDP bylo nutné také umožnit co možná nejpohodlnější odbavení všem držitelům Plzeňské
karty na co nejširším území Plzeňského kraje. Z toho důvodu byl v roce 2012 zaveden internetový obchod pro dobíjení časového
předplatného a elektronických peněz na Plzeňskou kartu.
Jako další způsob podpory samoobslužného odbavení byl ve spolupráci s Českou spořitelnou, a.s., zahájen projekt, jehož cílem byla úprava
sítě bankomatů pro práci s Plzeňskou kartou. Tato služba tak v budoucnu zásadním způsobem rozšíří pokrytí míst pro samoobslužný nákup
časového předplatného a dobíjení elektronických peněz, které dosud zprostředkovávalo 26 Samoobslužných zón, umístěných v Plzni
a okolních obcích.
V průběhu roku došlo také k postupnému rozšiřování dalších služeb. Příkladem je elektronické předávání potvrzení o studiu. Na konci
roku byl již tento systém instalován na 19 středních nebo vyšších odborných školách a využívat jej tak mohla výrazná většina studentů
plzeňských škol.
Dalším produktem, kterým se v uplynulém roce mohl systém Plzeňské karty pochlubit, jsou tzv. ITagy (jednodušší verze zastávkových
informačních tabulí), které se průběžně začaly objevovat na zastávkových označnících. Na konci roku byla každá zastávka opatřena ITagem,
který majitelům chytrých telefonů umožňuje načíst jízdní řád s aktuálními informacemi o spojích a tento jízdní řád uložit v paměti telefonu.
Cestující tak kdykoliv mohou na displeji svého telefonu zjistit časy příjezdů jednotlivých linek na dané zastávky a jejich případné zpoždění.
Díky dlouhodobé snaze o rozvoj a zlepšování poskytovaných služeb se Plzeňské kartě dostalo na základě hodnocení krajských měst ČR
v projektu společnosti MasterCard česká centra rozvoje 2012 ocenění za nejlepší kartu veřejné dopravy v ČR pro rok 2012.
Počet vydaných Plzeňských karet přesáhl na konci roku 287 tisíc a navýšil tak množství karet vydaných v předchozím roce o 18 tisíc.
Z celkového počtu vydaných karet je více než 224 tis. platných a využívaných.
Také rezervační systém Plzeňská vstupenka se i v roce 2012 těšil oblibě návštěvníků kulturních a sportovních akcí pořádaných v Plzni
a okolí. Prostřednictvím rezervačního systému bylo prodáno, stejně jako v předchozím roce, více než 310 tis. vstupenek.
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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZA ROK 2012
Složení dozorčí rady a její činnost

Dozorčí rada v roce 2012 pracovala v počtu devíti členů: Ing. Stanislav Kopáček, doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D., PhDr. Marek Ženíšek,
Ph.D., František Uhlík, Josef Froněk, Mgr. David Zrostlík, Jaroslav Forejt, Ladislav Bureš a Robert Pašek.
Dne 23. 2. 2012 Rada města Plzně v působnosti valné hromady společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., vzala na vědomí
rezignaci PhDr. Marka Ženíška, Ph.D a zvolila členem dozorčí rady Bc. Petra Suchého.
Činnost dozorčí rady se řídila obecně závaznými právními normami a stanovami společnosti. Celkem se dozorčí rada sešla na 10 řádných
a 2 mimořádných jednání. Dozorčí rada se v roce 2012 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 2012
Dozorčí rada průběžně sledovala přípravu a zpracování roční účetní závěrky za rok
2012. 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 2012 věrně zobrazuje majetek společnosti, její finanční situaci, závazky
a pohledávky a hospodářské výsledky společnosti za rok 2012.
Dozorčí rada doporučuje jedinému akcionáři schválit hospodářské výsledky roku
2012, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a návrh na rozdělení zisku.

Ing. Stanislav Kopáček
předseda dozorčí rady
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Struktura majetku k 31. 12 2012
(v zůstatkových hodnotách)

STRUKTURA MAJETKU, VÝNOSŮ A NÁKLADŮ
%

tis. Kč

Tramvaje

34.0

620 149

Trolejbusy

21.0

382 742

Autobusy

9.1

166 110

Ostatní dopravní prostředky

1.5

27 253

Stroje

12.6

230 451

Budovy, pozemky

20.8

379 317

Nehmotný majetek

0.8

15 107

Goodwill

0,0

140

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

0.1

457

Ostatní majetek - inventář

0.1

561

100,0

1 822 287

%

tis. Kč

Kompenzace (ÚPZ)

59.7

742 868

Tržby z MHD - jízdné

24.1

300 097

2.6

32 244

Struktura nákladů
za rok 2012

Struktura výnosů
za rok 2012

Celková zůstatková hodnota majetku
bez nedokončených investic

Pokuty za neoprávněnou jízdu MHD
vzniklé v r. 2012
Podnikatelská činnost - SVSMP

2.3

28 712

Ostatní výnosy

11.3

141 242

Celkem výnosy

100,0

1 245 164

%

tis. Kč

Materiál celkem

9.4

109 575

Nafta - MHD

5.9

68 199

Trakční proud

4.7

54 917

Služby

15.4

178 643

Odpisy

16.4

189 821

Osobní náklady (mzdy + soc. zabezpečení)

41.7

484 334

6.5

75 947

100,0

1 161 436

Ostatní náklady
Celkem náklady bez daně z příjmu
- splatné a odložené
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU
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PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (v tis. Kč)
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PŘÍLOHA Č. I - PŘEHLED O VÝVOJI MAJETKU (v tis. Kč)

PŘÍLOHA Č. II - ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
ORGÁNY PMDP, a.s.
JEDINÝ AKCIONÁŘ - RADA MĚSTA PLZNĚ V PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY

Představenstvo

Dozorčí rada

Generální ředitel

ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA PMDP, a.s.
GENERÁLNÍ ŘEDITEL

Úsek generálního
ředitele

Dopravně provozní
úsek

Výrobně technický
úsek

Úsek drážní
cesty

Ekonomický
úsek

Úsek
Plzeňská karta
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Přílohy výroční zprávy

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

�������������������������
�������������������

