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O SPOLEČNOSTI

Proﬁl společnosti

Stručná historie
Rok před koncem XIX. století si průmyslový rozvoj v Plzni, doprovázený vznikem nových průmyslových závodů, vyžádal revoluční změnu
- byl zahájen pravidelný provoz Křižíkovy elektrické tramvaje a rok 1899 tak může být považován za počátek historie plzeňské městské
hromadné dopravy. Ve třicátých letech XX. století se pak objevily první autobusy a od roku 1941 jsou neodmyslitelnou součástí ulic města
i trolejbusy. Dnes tvoří všechny tři trakce jeden ucelený systém, který zajišťuje přepravu cestujících celého regionu města.
Elektrické podniky města Plzně prošly během více než 100 let existence mnoha významnými změnami. Do současného názvu a podoby
se Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. (dále jen PMDP, a.s.) transformovaly v roce 1998 a jejich zřizovatelem a vlastníkem je město Plzeň.

Integrovaná doprava Plzeňska
V rámci systému Integrované dopravy Plzeňska byly během roku 2007 realizovány postupné kroky, které směřovaly k převzetí veškerých
činností organizátora systému nově Plzeňským krajem, s termínem od 1. 1. 2008. Úsilí všech zúčastněných subjektů systému je směřováno
k tomu, aby realizovaná změna nijak negativně neovlivnila stávající úroveň, rozsah a kvalitu poskytovaných služeb vůči cestujícím.

Strategie společnosti
Cílem společnosti je neustálé zvyšování kvality poskytované služby, a to především s důrazem na zajištění bezpečnosti a spolehlivosti
městské hromadné dopravy v Plzni. Velký důraz je kladen také na informační transparentnost vůči laické veřejnosti i v rámci společnosti.

Služby
Hlavním předmětem podnikání společnosti je provozování městské hromadné dopravy tramvajové, trolejbusové a autobusové na území
města Plzně a příměstských oblastí. Kromě toho však společnost nabízí rozsah dalších služeb, například provozování autoškoly, opravy
dopravních prostředků, specializované stavební činnosti, provoz myčky či lakovny apod.

ISO
Systém řízení jakosti podle norem ISO 9001:2000 byl ve společnosti zaveden a certiﬁkován již v roce 2006. Tento krok byl výchozí bod
pro další zlepšování a zkvalitňování námi poskytovaných služeb zákazníkům, zvýšení důvěryhodnosti a konkurenceschopnosti ﬁrmy.
Přezkoumáním systému za rok 2007 lze konstatovat, že systém jakosti je ve společnosti efektivní a účinný.
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Základní údaje o společnosti

Obchodní jméno společnosti: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Sídlo: Denisovo nábřeží č. p. 920/12, 303 23 Plzeň
IČ 252 20 683
DIČ CZ25220683
Datum založení: 1. květen 1998
Právní forma: akciová společnost
Základní kapitál k 31. prosinci 2007: 481 352 000 Kč
Zakladatel: město Plzeň
Majetková účast města Plzně: 100 %
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., byly zapsány do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 710,
dne 1. května 1998.
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Předmět podnikání
silniční motorová doprava osobní
silniční motorová doprava nákladní

poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí
o vzhled osob

opravy ostatních dopravních prostředků

opravy silničních vozidel

opravy karoserií

vodoinstalatérství, topenářství

zámečnictví

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

kovoobráběčství

přípravné práce pro stavby

truhlářství

specializované stavební činnosti

ubytovací služby

realitní činnost

revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu

pronájem a půjčování věcí movitých

výroba elektřiny

montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

provozování dráhy tramvajové na území města Plzně

poskytování software a poradenství v oblasti hardware
a software

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. 45010, 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

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 autoškoly
testování, měření a analýzy
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Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážení obchodní přátelé, dámy a pánové,
i za loňský rok 2007 se naše společnost Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
snažila plnit, co nejlépe, všechny stanovené úkoly - dobrý hospodářský výsledek,
obnova vozového parku, péče o svěřený majetek, technická a racionalizační
opatření a další.
Naším nejdůležitějším cílem však bylo rozšiřování služeb tak, aby byli naši cestující co nejspokojenější.
Velice si vážíme toho, že občané Plzně využívají naši nabídku a i v dalších letech
uděláme vše proto, aby poskytované služby byly v co nejlepší kvalitě a ve stále
větším rozsahu.
Děkuji akcionáři, zákazníkům, dodavatelům a odběratelům za jejich spolupráci,
která napomohla k tomu, že naše společnost hospodařila v roce 2007 úspěšně.
Závěrem bych rád jménem svým i jménem představenstva společnosti poděkoval
našim zaměstnancům, kteří přispěli k dobrým výsledkům PMDP, a.s.

Ing. Miroslav Levora
předseda představenstva
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Úvodní slovo generálního ředitele

Vážené dámy, vážení pánové,
rok 2007 byl z pohledu hospodaření společnosti rokem velmi
úspěšným. V porovnání s hospodářským výsledkem roku 2006 ve
výši 28 020 tis. Kč jsme v roce 2007 dosáhli, díky řadě interních
opatření, dodržením ziskovosti a objemů externích zakázek i prodejem pohledávek, zisku 48 362 tis. Kč.
Přepravní výkon byl realizován v objemu 15 068 tis. vozokilometrů a byl zajištěn 1 010 zaměstnanci. Meziročně tak došlo ke
snížení počtu zaměstnanců o 51.
Pozitivním rysem vývoje ve společnosti je dodržování sociálního
smíru a oboustranné plnění čtyřleté kolektivní smlouvy, které zajistilo meziroční růst průměrné mzdy na úroveň 25 213 Kč.
Změn ve společnosti nastala celá řada. V oblasti nákupů a modernizací vozidel jsme vycházeli z usnesení Zastupitelstva města Plzně
z r. 1996 a plně se soustředili na zajištění nízkopodlažních vozidel.
Vozový park tak doplnily další dva vozy ED z Pars Nova Šumperk
a dva modernizované vozy KT8. Byl uzavřen i výběr na dodavatele modernizací vozů T3, které již v roce 2008 rozšíří počet
nízkopodlažních vozů ED. U autobusů došlo celkem k nákupu 8
vozidel a k 3 modernizacím. U trolejbusů jsme pořídili 5 nových
vozidel. Rozsah investic byl umožněn i díky investiční dotaci ze
strany akcionáře ve výši 60 000 tis. Kč.
Změny se významně dotkly i organizace práce a počtu zaměstnanců v technickém úseku ve vazbě na úspěšně realizovaný
a implementovaný projekt REFA. Doprava a její organizace také
prošla řadou změn: bylo zavedeno samoobslužné otevírání dveří,
zvýšil se počet zastávek na znamení, byl zaveden prodej jízdenek u řidiče, dokončili jsme instalace infosystémů do vozidel.
V rámci projektu Plzeňská karta byl na základě mandátní smlouvy
s městem Plzní a za podpory zdrojů Evropské Unie realizován
projekt samoobslužných zón. Ten zvyšuje dostupnost prodejních
služeb předplatného, možnost dobití kreditu na Plzeňské kartě, ale
i vstup do rezervačního systému Plzeňské vstupenky atp. Ladění
systému probíhalo ještě v samém závěru roku a tak větší zájem o něj,
spolu s jeho pozitivním hodnocením (jde o 25 prodejních míst
v rámci IDP dostupných 24 hodin 365 dnů v roce) lze očekávat
v roce 2008.

V oblasti přepravní kontroly jsme vyzkoušeli nový způsob výkonu
vzešlý z výběrového řízení v roce 2006. Přepravní kontrola byla
zajišťována soukromým subjektem. Smlouva uzavřená na dobu
jednoho roku vypršela 31. 12. 2007 a od 1. 1. 2008 se přepravní kontrola vrátí do lůna PMDP, a.s.
Rok 2007 lze tedy hodnotit jako rok úspěšný. Je tomu tak i díky
dobré komunikaci a spolupráci s akcionářem, statutárním městem
Plzní, jeho politickou reprezentací a odpovědnými pracovníky.
Významnou roli v tom samozřejmě sehrává i celý tým našich zaměstnanců. Oběma stranám za to patří dík.

Mgr. Michal Kraus
generální ředitel
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Vrcholové orgány společnosti a její management k 31. 12. 2007

Představenstvo společnosti
Předseda představenstva: Ing. Miroslav Levora
Místopředseda představenstva: Ing. Stanislav Kopáček

Členové představenstva
Rudolf Brousek
Ing. Jiří Lodr
Ing. Václav Zikmund

Dozorčí rada společnosti
Předseda dozorčí rady: Ing. Vladimír Duchek, Ph.D.
Místopředseda dozorčí rady: Ing. Miloslav Šimák

Členové dozorčí rady
Paulína Janků
Jaroslav Forejt
Ing. Jiří Piňos
Robert Houdek
Ing. Jaromír Horák
Jiří Nedvěd
Jaroslav Stroukal

Vedení společnosti
Generální ředitel: Mgr. Michal Kraus
Ekonomický ředitel: Ing. Miroslav Kočica
Výrobně technický ředitel: Ing. Luboš Pašek
Dopravně provozní ředitel: Ing. Václav Zikmund
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Technická základna

V současné době je technická základna PMDP, a.s. umístěna ve dvou lokalitách
Lokalita Slovany - vozovna tramvají, kde je dislokováno kolem 120 ks vozidel s technickým zázemím pro provádění denního ošetření a kontrolních prohlídek vozidel. Vozidla jsou v této vozovně i remízována s částečným umístěním v budovách. Dále je v této vozovně
umístěno Středisko drážní cesty (DC), což představuje technické zázemí pro údržbu a opravy kolejí a trolejí, včetně umístění těžké techniky,
která je používána pro tyto opravy a údržbu.

Lokalita Cukrovarská - vozovna trolejbusů a autobusů, kde je dislokováno kolem 90 trolejbusů a 120 autobusů s technickým zázemím
pro provádění denního ošetření a kontrolních prohlídek těchto vozidel a dále areál těžké údržby vozidel, kde jsou prováděny velké opravy
trolejbusů a tramvají. Dále je v tomto areálu umístěna centrální lakovna, myčka kolových vozidel a veškeré skladové hospodářství.
Z důvodu nedostatku prostoru a zefektivnění odstavování vozidel a provádění oprav se naše společnost snaží o vybudování nového areálu
technické základny PMDP, a.s.

Nyní jsou prověřovány dvě varianty řešení umístění technické základny PMDP, a.s.
Varianta 1
Umístění vozovny autobusy a trolejbusy do prostoru bývalých kasáren v lokalitě Plzeň-Zátiší a částečná rekonstrukce vozovny Slovany pro
trakci ED. Tato varianta předpokládá vybudování trolejbusové trati ulicí Borská do prostor areálu Borská pole.

Varianta 2
Vybudování areálu pro trakce autobusy, trolejbusy a část tramvají v lokalitě Škoda Transportation s.r.o. Tato varianta řeší i remízování,
údržbu a lehké i těžké opravy vozidel všech trakcí na jednom místě. V této lokalitě je uvažováno i s umístěním DC. Druhá část tramvajových
vozidel zůstane umístěna ve vozovně Slovany. V souvislosti s touto variantou se uvažuje také s vybudováním trolejbusové trati do lokality
Borská pole a dále pak s vybudováním tramvajové trati k Západočeské univerzitě a její následnou dostavbou do prostor bývalé
Škody Transportation s.r.o.
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Doprava v Plzni v roce 2007

Rok 2007 přinesl v provozu MHD řadu změn vyvolaných stavební činností, měnící se přepravní poptávkou a ostatními, převážně provozními vlivy na území města. Na základě provedených průzkumů došlo k úpravě jízdních dob a intervalů, a to především v souvislosti s měnící
se propustností komunikací ve městě. Podařilo se realizovat zkvalitnění přepravy cestující veřejnosti předeﬁnováním méně frekventovaných
zastávek na zastávky „na znamení“ a následně zavést samoobslužné, resp. poptávkové otevírání dveří na všech linkách MHD v Plzni.
Pro další zkvalitnění dostupnosti jízdních dokladů byl zahájen prodej jízdenek u řidiče, v první etapě pouze u autobusových linek.

Změny provozu MHD v roce 2007
Elektrcká dráha
Od 2. 4. 2007

- jsou vybrané linky MHD na základě snížení objemu objednaného výkonu provozovány dle nových graﬁkonů.
Na linkách č. 1, 2 a 4 dochází k úpravě provozu o sobotách a nedělích.

Od 15. 5. 2007 - zřízena nová zastávka „nám. G. Píky“ (směr centrum) pro linku č. 2.
Od 1. 9. 2007 - úprava graﬁkonu na lince č. 4 z důvodu zařazení velkokapacitních nízkopodlažních vozů.
Od 1. 9. 2007 - přejmenovány tramvajové zastávky „Plaská“ na „Okounová“ v souvislosti s výstavbou nového obratiště a nového
přestupního uzlu IDP.
Od 15. 9. 2007 - rozšířen provoz nízkopodlažních vozidel v pracovní dny na všech linkách el. dráhy.
Od 1. 12. 2007 - úprava graﬁkonu na lince č. 1 z důvodu rozšíření počtu nízkopodlažních spojů a na lince č. 2 z důvodu zařazení
velkokapacitních nízkopodlažních vozů.

Trolejbusy
Od 13. 1. 2007 - úprava graﬁkonu na lince č. 12 o sobotách a nedělích (posíleny spoje na 6. hod. ve směru na Novou Hospodu
a po 14. hod. ve směru z Nové Hospody). Z nedostatku velkokapacitních trolejbusů zvýšen podíl sólo vozů oproti
kloubovým trolejbusům.
Od 1. 10. 2007 - rozšířen počet trolejbusových zastávek v režimu „na znamení“.
Od 5. 12. 2007 - trvale přesunuta zastávka „Škoda, VII. brána“ (směr centrum) do horní části stávajícího zastávkového zálivu,
tj. blíže k Planetáriu.

Autobusy
Od 2. 4. 2007

Od
Od
Od
Od
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- jsou vybrané linky MHD na základě snížení objemu objednaného výkonu provozovány dle nových graﬁkonů. Na linkách
č. 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 51 a 52 dochází k úpravě provozu v pracovních dnech. Na linkách č. 49,
53, 54 a 55 dochází k úpravě provozu v pracovních dnech i o sobotách a nedělích.
2. 4. 2007 - zřízena nová zastávka „Dýšina, gen. Pattona“ pro školní spoj linky č. 53.
24. 4. 2007 - zavedeny nízkopodlažní spoje na lince č. 51.
2. 6. 2007 - na lince č. 30 navýšen počet spojů s bezbariérovým přístupem do vozidla.
29. 6. 2007 - zaveden provoz linky č. 72 i v pátek v trase Bory - Zvon - Rondel.

Od 2. 7. 2007 - úprava provozu vláčku do ZOO. Zaveden celotýdenní provoz ZOO vláčku.
Od 9. 7. 2007 do 27. 7. 2007 - úprava provozu linky č. 24. Posílení provozu mezi 8. - 9. hod. o 2 páry spojů v závislosti na zvýšené
požadavky na přepravu do ZČU.
Od 23. 7. 2007 - úprava provozu linky č. 71 a 72. Provedeny změny odjezdů na základě požadavku Svazu vozíčkářů.
Od 4. 8. 2007 - upraven provoz linky č. 41 po 14. hodině pracovních dnů z Borských polí.
Od 1. 9. 2007 - současně se zahájením plného provozu na linkách MHD došlo k úpravě graﬁkonu linky č. 34 z důvodu ukončení
linky v novém obratišti v Bolevci „Okounová BUS“.
Od 1. 10. 2007 - rozšířen počet autobusových zastávek v režimu „na znamení“.
Od 1. 10. 2007 - upraven víkendový provoz linky č. 32 při zachování počtu spojů a rozsahu provozu.
Od 20. 10. 2007 - změněna trasa linky č. 30 v Doudlevcích, kdy byla obousměrně přesměrována do Borovské ul., kde obsluhuje
zastávku „Mlýnské nábřeží“.
Od 31. 10. 2007 - změněna trasa linky č. 39 v centru města, kdy spoje linky jsou přesměrovány z náměstí Republiky do sadů Pětatřicátníků.
Z důvodu prodloužené objízdné doby vytvořen nový graﬁkon, stejně jako u linek č. 20, 33, 35 a 40, které jsou
vzájemně provázány. Změna trasy a úprava příjezdů a odjezdů byla na základě usnesení Rady města Plzně, které tímto
vyhovělo požadavkům obyvatel Bílé Hory.
Od 12. 11. 2007 - obsluhuje linka č. 71 ve směru do Kaznějovské ul. nově vybudovanou zastávku v Komenského ul. s názvem „Spojenců“.

Výhled pro rok 2008
V roce 2008 čeká PMDP, a.s. zajištění dopravy při dlouho připravované rekonstrukci Americké třídy, která ovlivní vedení všech trolejbusových a některých autobusových linek v centrální oblasti města. Bude nadále probíhat optimalizace dopravy se zaměřením na řešení
nejvytíženějších linek MHD a s ohledem na každoroční rozvoj průmyslových oblastí a bytové zástavby na území města Plzně. Současně
bude nemalé úsilí zaměřeno na zvyšování kvality při přepravě cestujících v prostředcích městské hromadné dopravy. K tomuto cíli postupně
přispěje i modernizace dispečerského řízení provozu, jejíž realizace bude zahájena ve druhé polovině roku. Ve druhém čtvrtletí
dojde k zahájení prodeje jízdních dokladů u řidičů elektrické dráhy a trolejbusů.
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Plzeňská karta

Rok 2007 přinesl pro uživatele Plzeňských karet řadu zajímavých novinek a zlepšení. Pro občany Plzně a okolí je již běžnou samozřejmostí
nákup přestupních jízdenek ve vozech MHD pomocí elektronické peněženky Plzeňské karty nebo možnost nákupu předplatného kupónu
na volitelné období již 100 dní před počátkem jeho platnosti. I proto se zájem PMDP obrací směrem ke zvyšování komfortu nabízených
služeb a zvyšování možností uplatnění multifunkční městské čipové karty.
Nejvýznamnějším projektem roku 2007 bylo bezesporu vybudování systému tzv. Samoobslužných zón, na kterém PMDP spolupracovaly
s městem Plzní a který byl spoluﬁnancován z fondů Evropské unie. Projekt Samoobslužných zón spočíval ve vybudování terminálů nabízejících na jednom místě 24 hodin denně kompletní služby odbavovacího systému Plzeňské karty, rezervačního systému Plzeňská vstupenka,
a také přístup na vybrané stránky internetu. Součástí bylo i vybudování odpovídající infrastruktury systému.
Celý projekt byl rozdělen do několika fází. Na podzim roku 2007 bylo spuštěno do pilotního provozu 5 Samoobslužných zón a na konci
roku dalších 20 zón umístěných v Plzni i přilehlých obcích. Plzeň je v současné době jediným městem v České republice, kde je pro odbavení cestujících v provozu takto unikátní systém.
Dalším významným projektem roku 2007 bylo vybudování Centrální rezervační kanceláře v městském rezervačním systému Plzeňská vstupenka umožňující vzájemný prodej vstupenek mezi městskými kulturními organizacemi a externími prodejci.
Do rezervačního systému Plzeňská vstupenka jsou nyní zapojeny tyto organizace: Divadlo J. K. Tyla, Esprit, Informační centrum města Plzně
(Dominik Centrum) a Divadlo Alfa. Důkazem zájmu klientů o rezervační systém Plzeňská vstupenka jsou počty prodaných vstupenek, kdy
v roce 2004 (zahájení provozu systému) bylo prodáno 172 tisíc vstupenek, v roce 2006 přesáhl tento počet 200 tisíc vstupenek a za rok
2007 bylo prodáno celkem přes 244 tisíc vstupenek.
Za další významný krok lze označit spolupráci s ostatními kraji České republiky, kde PMDP vytvořily koncepci projektu Moravskoslezské karty
a poskytovaly konzultační služby k projektu Karlovarské karty.
Na rok 2008 jsou připravovány neméně významné projekty. Jedním z nich je projekt Parkování s Plzeňskou kartou. Jedná se o modiﬁkaci
parkovacích automatů s možností úhrady parkovného prostřednictvím elektronické peněženky Plzeňské karty. Dalšími významnými projekty
jsou vývoj platebního terminálu pro akceptaci elektronické peněženky u smluvních partnerů a zapojení městské knihovny do systému Plzeňské karty. Dále budou probíhat práce na přechodu na nový odbavovací systém - karetní centrum Plzeňské karty, s cílem posílit kapacitu
celého systému a především umožnit rozvoj Plzeňské karty v souladu s odsouhlasenými záměry jejího rozvoje.
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ZPRÁVY

Zpráva dozorčí rady za rok 2007

Složení dozorčí rady a její činnost
Dozorčí rada v roce 2007 pracovala v počtu devíti členů: Ing. Vladimír Duchek, Ph.D., Ing. Jiří Lodr, Adolf Bláha, JUDr. Hynek Brom,
Jan Přecechtěl, MUDr. Zdeněk Koutecký, Ing. Jiří Piňos, Jaroslav Forejt, Jaroslav Stroukal.
Dne 15. 2. 2007 Rada města Plzně v působnosti jediného akcionáře Plzeňských městských dopravních podniků, a.s. vzala na
vědomí rezignaci Ing. Jiřího Lodra a odvolala členy dozorčí rady Ing. Vladimíra Duchka, Ph.D., Adolfa Bláhu, Jana Přecechtěla,
JUDr. Hynka Broma a MUDr. Zdeňka Kouteckého a zvolila členy dozorčí rady Ing. Vladimíra Duchka, Ph.D., Roberta Houdka,
Ing. Miloslava Šimáka, Paulínu Janků, MUDr. Zdeňka Kouteckého, Ing. Jaromíra Horáka.
Dne 31. 5. 2007 Rada města Plzně v působnosti jediného akcionáře Plzeňských městských dopravních podniků, a.s. vzala na
vědomí odstoupení MUDr. Zdeňka Kouteckého z funkce člena dozorčí rady PMDP, a.s.
Dne 14. 6. 2007 Rada města Plzně v působnosti jediného akcionáře Plzeňských městských dopravních podniků, a.s. schválila další
změnu ve složení dozorčí rady PMDP, a.s. Členem dozorčí rady byl zvolen Jiří Nedvěd za MUDr. Zdeňka Kouteckého.
Činnost dozorčí rady se řídila obecně závaznými právními normami a stanovami společnosti. Celkem se dozorčí rada sešla
na 10řádných jednání. Dozorčí rada se v roce 2007 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 2007
Dozorčí rada průběžně sledovala přípravu a zpracování roční účetní závěrky za
rok 2007. 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 2007 věrně zobrazuje majetek společnosti, její ﬁnanční situaci, závazky a pohledávky a hospodářské výsledky společnosti za rok 2007.
Dozorčí rada doporučuje jedinému akcionáři schválit hospodářské výsledky roku
2007, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a návrh na rozdělení zisku.

Ing. Vladimír Duchek, Ph.D.
předseda dozorčí rady
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Zpráva nezávislého auditora
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
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VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Struktura nákladů za rok 2007

Struktura výnosů za rok 2007

(v zůstatkových hodnotách)

Struktura majetku k 31. prosinci 2007

Struktura majetku, výnosů a nákladů
%

tis. Kč

Tramvaje

47,1

367 527

Trolejbusy

26,9

209 715

Autobusy

17,7

138 125

Ostatní dopravní prostředky

0,7

5 912

Stroje

3,7

28 654

Budovy, pozemky

1,4

10 718

Nehmotný majetek

2,3

18 513

Drobný dlouhodobý majetek

0,1

689

Ostatní majetek - inventář

0,1

686

100,0

780 539

Celková zůstatková hodnota majetku bez
nedokončených investic

%

tis. Kč

Úhrada prokazatelné ztráty MHD

52,3

571 822

Tržby z MHD - jízdné

23,8

260 135

Pokuty za neoprávněnou jízdu MHD
vzniklé v r. 2007

3,0

32 924

Aktivace DHM - modernizace vozů

0,9

9 447

Podnikatelská činnost - SVSMP

1,4

15 379

Ostatní výnosy

18,6

203 802

Celkem výnosy

100,0

1 093 509

%

tis. Kč

10,3

107 588

Nafta - MHD

5,1

53 599

Trakční proud - MHD

4,7

48 621

Služby

13,8

143 571

Odpisy

12,8

133 114

Osobní náklady (mzdy + soc. zabezpečení)

40,7

424 397

Materiál celkem

Ostatní náklady
Celkem náklady bez odložené daně

12,6

131 790

100,0

1 042 680
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Rozvaha v plném rozsahu
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Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
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PŘÍLOHY

Příloha účetní závěrky (v tis. Kč)

Orgány PMDP, a.s.

Základní organizační struktura PMDP, a.s.

Jediný akcionář
Rada města Plzně
v působnosti valné hromady
Představenstvo

Dozorčí rada

Generální ředitel

Dopravně
provozní úsek

Výrobně
technický úsek

Ekonomický
úsek

Úsek
Plzeňská karta

Generální ředitel
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Příloha č. 1 - Přehled o vývoji majetku (v tis. Kč)
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Kontakty

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Ředitelství:
Připomínky občanů, informace o podniku, nábor zaměstnanců
Tel.: + 420 378 031 120
e-mail: pmdp@pmdp.cz
Adresa: Denisovo nábřeží č. p. 920/12, 303 23 Plzeň
Dispečink MHD:
Informace o provozu MHD, výluky provozu, náhradní doprava, ztráty a nálezy
Tel.: + 420 377 324 007
Adresa: Palackého tř. 16, 301 00 Plzeň
Informační kancelář:
Informace o provozu MHD, prodej zastávkových jízdních řádů občanům, prodej a informace o všech druzích jízdenek MHD
Tel.: + 420 378 037 485, + 420 377 320 274
Adresa: Denisovo nábřeží č. p. 920/12, 303 23 Plzeň

www.pmdp.cz
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Výroční zpráva
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