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PROFIL SPOLEČNOSTI
Zajišťované služby
Hlavní a nejdůležitější činností společnosti je provozování městské hromadné dopravy v Plzni. Doprava je zajišťována autobusy, trolejbusy
i tramvajemi - je rychlá, ekologická a dostupná pro velký počet cestujících s možností rychlého odbavení.
I další služby, které společnost nabízí, úzce souvisí s dopravou – výstavba horního vedení drážních cest, dodávky a provozování
elektronického odbavovacího a rezervačního systému, provozování veřejné dopravy v přilehlém okolí Plzně, provozování autoškoly,
mytí vozů, opravy dopravních prostředků včetně lakování a další.

Řízení kvality služeb
Společnost se vždy snažila poskytovat všechny své služby v co nejvyšší kvalitě. Součástí této snahy je zavedení a od roku 2006

O
SPOLEČNOSTI

i certifikace systému řízení kvality podle norem ISO 9001:2000.
Tento krok byl výchozím bodem pro další zlepšování a zkvalitňování služeb poskytovaných zákazníkům a zároveň zvýšení důvěryhodnosti
a konkurenceschopnosti společnosti. Systém řízení kvality ve společnosti je účinný, což dokazuje i každoroční úspěšná obhajoba
certifikátu systému řízení kvality dle norem ISO 9001:2000.

Strategie společnosti
Prvotním cílem společnosti je zajišťování dostupné, spolehlivé a bezpečné veřejné dopravy. Společnost se soustředí na neustálé zvyšování
kvality a zároveň na dosažení nejvyšší produktivity práce a trvalé snižování nákladů.
Společnost si váží svých zákazníků a klade velký důraz na komunikaci s nimi a také na informovanost veřejnosti obecně.
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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 2008: 481 352 000 Kč
Zakladatel: město Plzeň
Majetková účast města Plzně: 100 %

Předmět podnikání
silniční motorová doprava osobní

testování, měření a analýzy

silniční motorová doprava nákladní
opravy ostatních dopravních prostředků

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

opravy karoserií

opravy silničních vozidel

zámečnictví

vodoinstalatérství, topenářství

kovoobráběčství

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

truhlářství

přípravné práce pro stavby

ubytovací služby

specializované stavební činnosti

revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení
v provozu

realitní činnost

výroba elektřiny

montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených

provozování dráhy tramvajové na území města Plzně

elektrických zařízení

provozování dráhy trolejbusové na území města Plzně

pronájem a půjčování věcí movitých

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., byly zapsány do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 710,

provozování drážní dopravy na dráze tramvajové na území

poskytování software a poradenství v oblasti hardware
a software

dne 1. května 1998.

města Plzně na linkách č. 445001, 445002 a 445004

zpracování dat, služba databank, správa sítí

provozování drážní dopravy na dráze trolejbusové na území

výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo
společenských věd

města Plzně na linkách č. 45010, 445011, 445012,
445013, 445014, 445016

6

činnost podnikatelských, finančních, organizačních

výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

a ekonomických poradců

technická činnost v dopravě

činnost technických poradců v oblasti dopravy a v oblasti

údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

informačních technologií a jejich zavádění

reklamní činnost a marketing

výuka obsluhy (řízení) technických zařízení

specializovaný maloobchod

provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami

hostinská činnost

maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

kopírovací práce

zprostředkování obchodu a služeb

provozování autoškoly

provozování cestovní agentury
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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

Vážení obchodní přátelé, dámy a pánové,

Vážené dámy, vážení pánové,

naše společnost Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. završila rok 2008.

rekapitulace uplynulého roku je pro naši společnost pozitivní.

Myslím, že úspěšně.

Objednávka dopravního výkonu se v porovnání s rokem 2007

Snažili jsme se o to, co považujeme za nejdůležitější – spokojenost občanů

nezměnila, a tak máme za sebou 15 064 000 ujetých kilometrů.

Plzně s našimi službami. A věřím tomu, že se nám to povedlo a očekávání ces-

Ve snaze zlepšit kvalitu dopravy a její dostupnost pro všechny

tujících naplníme i v dalších letech.

cestující jsme v roce 2008 nakoupili šest autobusů (z toho čtyři

Máme před sebou důležitá rozhodnutí do budoucna. Dvě z nich jsou podle

18metrové), čtyři trolejbusy a autobus pro speciální linku zřízenou

mého soudu zásadní:

pro handicapované občany. Modernizací pak prošlo osm tramvají.

- Zamyslet se nad celkovou problematikou „Jak dál s městskou hromadnou
dopravou“. Musíme si položit otázku ... Co bude za 10, 20, 50 ... let?
Budou ještě tramvaje, trolejbusy, autobusy nebo něco docela jiného...?!
- Na základě bodu předcházejícího musíme učinit opatření pro další

V poskytovaných službách došlo k rozšíření prodeje jízdenek
u řidiče od 1. 4. 2008 i na trolejbusech a tramvajích. Samoobslužné zóny přešly ze zkušebního do produktivního provozu

optimální působení městské hromadné dopravy v Plzni - mimo jiné

a od 1. 11. 2008 byl spuštěn testovací provoz projektu Plzeňská

vybudovat odpovídající, důstojné, technické zázemí (vozové depo).

karta v knihovně.

Jsou to velice důležité projekty, řekl bych nejdůležitější, a doufám, že se nám je

Od 1. ledna 2008 jsme převzali zpět do společnosti přímý výkon

podaří dobře a smysluplně připravit a naplnit.

přepravní kontroly a její pracovníci v průběhu roku zadrželi více

výsledku může být dosaženo jen dobrou prací zaměstnanců

Děkuji všem našim zaměstnancům, kteří přispěli k dobrému jménu Plzeňských městských dopravních podniků, a.s. Rád bych také

než 50 000 „černých pasažérů“.

a podporou a kvalitní spoluprací s akcionářem – městem Plzeň

poděkoval akcionáři, zákazníkům, dodavatelům a odběratelům za jejich spolupráci.

– a to jak na úrovni politické reprezentace, tak i na úrovni

Podařilo se nám získat dotaci z Regionálního operačního pro-

odborných pracovníků.

gramu NUTS II Jihozápad ve výši 9,25 mil. Kč, která v roce 2009

Děkuji

usnadní realizaci projektu „Dynamický dispečink“ směřujícího
do oblasti moderního řízení veřejné dopravy s online propojením s vozidly, vysokou flexibilitou jejich řízení, vyšším důrazem

Ing. Miroslav Levora
předseda představenstva

na přesnost... Na projektu se významnou měrou (27 mil. Kč)
podílí i město Plzeň.
I v loňském roce dosáhla společnost kladného hospodářského
Mgr. Michal Kraus
generální ředitel

výsledku, který po vytvoření opravných položek a úhradě
daně z příjmu přesahuje 10 milionů Kč. Je zřejmé, že takového
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VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJÍ MANAGEMENT K 31.12.2008

TECHNICKÁ ZÁKLADNA

Představenstvo společnosti

V současné době je technická základna PMDP, a.s. umístěna ve dvou lokalitách.

Předseda představenstva: Ing. Miroslav Levora

Lokalita Slovany - vozovna tramvají, kde je dislokováno 124 vozidel s technickým zázemím pro provádění denního ošetření a kontrolních

Místopředseda představenstva: Ing. Stanislav Kopáček

prohlídek vozidel. Vozidla jsou v této vozovně i remízována s částečným umístěním v budovách. Dále je v této vozovně umístěno
Středisko drážní cesty (DC), které představuje technické zázemí pro údržbu a opravy kolejí a trolejí, včetně těžké techniky.

Členové představenstva
Ing. Jiří Lodr

Lokalita Cukrovarská - vozovna trolejbusů a autobusů, kde je dislokováno 95 trolejbusů a 122 autobusů s technickým zázemím pro

Ing. Václav Hajšman

provádění denního ošetření a kontrolních prohlídek těchto vozidel a dále areál těžké údržby vozidel, kde jsou prováděny velké opravy

Ing. Václav Zikmund

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

Dozorčí rada společnosti

areálu technické základny PMDP, a.s.

Předseda dozorčí rady: Ing. Vladimír Duchek, Ph.D.

V závěru roku 2008 byly Radě města Plzně předloženy ke zhodnocení dvě studie možného umístění technické základny PMDP, a.s.

Místopředseda dozorčí rady: Ing. Miloslav Šimák

Zmíněnými lokalitami jsou prostory bývalých kasáren v lokalitě Plzeň-Zátiší a dále lokalita ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o.

Členové dozorčí rady
Paulína Janků
Jaroslav Forejt
Ing. Jiří Piňos
Robert Houdek
Ing. Jaromír Horák
Jiří Nedvěd
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
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DOPRAVA V PLZNI V ROCE 2008
Z hlediska rozsahu nedošlo v provozu MHD během roku 2008 k žádným zásadním změnám. Největší stavbou, která měla zároveň největší

Autobusy

vliv na dopravu v Plzni, byla rekonstrukce Americké třídy, která se dotkla všech trolejbusových a některých autobusových linek. Změny

Od 2. 1. 2008

- nové grafikony na linkách č. 52, 53 a 54.

se nevyhnuly ani tramvajové trakci díky rekonstrukci pozemní komunikace, tramvajového tělesa a zastávek na Koterovské třídě.

Od 2. 1. 2008

- zrušena zákaznická linka S.

Ostatní změny v provozu byly vyvolány měnící se přepravní poptávkou a ostatními provozními vlivy na území obsluhovaném doprav-

Od 8. 1. 2008

- zrušena zákaznická linka č. 56.

ními prostředky PMDP, a.s.

Od 21. 4. 2008

- zahájení rekonstrukce Americké třídy - převedení dotčených autobusových linek do výlukového režimu

Změny provozu MHD v roce 2008

Od 1. 5. 2008

- obnoven provoz autobusů v Radčické ulici. Provoz linek č. 20 a 28 dle nových grafikonů (zajištění prokladu
s ostatními linkami).

Elektrická dráha

Od 10. 5. 2008

- prodloužena linka č. 34 od Škody JS do Třemošné. Provoz linky č. 34 dle nového grafikonu.

5. 7. 2008

- zajištění dopravy účastníků kulturní akce v Českém údolí. Posílení provozu l. č. 21.

19. 7. 2008

- zajištění odvozu účastníků ohňostroje na Boleveckém rybníku. Posílení provozu l. č. 1 a 30.

Od 26. 7. 2008

- navrácena trasa ZOO vláčku zpět na náměstí Republiky.

Od 4. 8. 2008

- do ledna 2009 upravena trasa spojů linky č. 55 ve Vejprnicích z důvodu rekonstrukce mostu přes Vejprnický potok.

Od 1. 9. 2008

- v souvislosti s obnovením plného provozu zavedeny nové grafikony na linkách č. 21, 31, 41. Drobné úpravy na
grafikonu linky č. 30. Na lince č. 72 zaveden páteční provoz v úseku Bory - Rondel. „ZOO vláček“ v provozu
pouze ve dnech volna.

19. a 20. 9. 2008

- zajištění odvozu účastníků ohňostroje na Doubravce „U Svatého Jiří“. Posílení provozu linky č. 30.

17. a 18. 5. 2008

- celodenní výluka na tramvajové lince 4 (oprava tramvajové trati v křižovatce Studentská - Gerská). Provoz tramvají

24. a 25. 5. 2008

- celodenní výluka na tramvajové lince 4 (oprava tramvajové trati v křižovatce Studentská - Gerská). Provoz tramvají

12. - 15. 7. 2008

- výluka na tramvajové lince 2. Z důvodu prací na tramvajové trati v křižovatce Skvrňanská - Vejprnická (výměna

rozdělen na dva úseky Bory - Studentská a Košutka - Studentská.
rozdělen na dva úseky Bory - Studentská a Košutka - Studentská.
oblouků) je provoz ve výlukovém úseku zajištěn autobusy.
Od 1. 9. 2008

- linky č. 1, 2, 4 - rozšířen provoz nízkopodlažních vozidel v pracovní dny a o sobotách a nedělích. Linka č. 2
posílena v přepravních špičkách v souvislosti s rekonstrukcí Americké třídy.

5. 10. - 29. 11. 2008 - od 21. hod. - v rámci rekonstrukce Koterovské ul. zaveden jednokolejný provoz.
6. - 7. 11. 2008

Od 20. do 22. 9 2008 - upravena trasa spojů linky č. 52 v Chrástu z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu.

- operativní výluka v tramvajovém provozu. Uzavírka Solní ulice z důvodu havárie vodovodu.

Trolejbusy
1.1. 2008

- úprava trolejbusového provozu v ranních hodinách, posílena linka č. 11.

Od 2. 2. 2008

- linka č. 12 - úprava provozu do Letkova dle požadavku OÚ Letkov.

Od 21. 4. 2008

- obnoven provoz trolejbusů v Průmyslové ulici.

Od 21. 4. 2008

- zahájení rekonstrukce Americké třídy - převedení trolejbusových linek do výlukového režimu.

Od 28. 6. 2008

- provedeny změny v zastávkách na znamení (Rozhodnutí RmP)
1. převedení zastávek MHD do pravidelného režimu zastavování:
Rondel, Pod Zámečkem, Bílá hora - lesní závod, Křimice - pošta, stavební podnik.
2. převedení zastávek MHD do režimu zastavování na znamení:
ČSAO, K Prokopávce, Podnikatelská - Vltava, Slovanská alej, Bolevecká náves, Černice - K Cihelnám.

28. 10. - 2. 11. 2008 - posílena linka č. 11.
Od 22. 12. 2008

- ukončení rekonstrukce Americké třídy a zahájen vánoční provoz. Návrat linek do původních tras, ukončení
provozu výlukových linek č. 15 a 17.

22. - 26. 12. 2008

- posílena linka č. 11.
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PLZEŇSKÁ KARTA
Od 28. 11. 2008

- zaveden spoj pro odvoz zaměstnanců hypermarketu Globus (22:51 odjezd) na křižování tramvají v sadech
Pětatřicátníků ve 23:05.

V roce 2008 byl kladen důraz na rozšiřování funkcionalit a možností využití Plzeňské karty. Počet držitelů Plzeňské karty převýšil 200 tisíc a karta je aktivně
využívána pro dobíjení časového předplatného i elektronické peněženky nejen v prodejnách PMDP, a.s., IDP, ale i na Samoobslužných zónách.

Od 1. 12. 2008

- zavedena linka č. 23 v trase Bory - Radobyčice - Černice - Slovany. V provozu v rozsahu dvou spojů
v pracovních dnech.

Projekt Samoobslužných zón se v plném rozsahu rozběhl v lednu 2008 a za rok působení bylo prostřednictvím 25 terminálů na území Plzně i okolí
provedeno téměř 65 tisíc transakcí a měsíčně si tímto novým způsobem dobilo kartu 15% zákazníků.

Od 18. 12. 2008

- obnoven provoz linky č. 55 ve Vejprnicích přes nově postavený most přes Vejprnický potok.

Od 22. 12. 2008

- ukončení rekonstrukce Americké třídy a zahájení vánočního provozu. Návrat linek do původních tras, ukončení
provozu výlukové linky č. 19.

Kromě zajišťování stávajících služeb, přibyla řada novinek v rámci Městského rezervačního systému Plzeňská vstupenka. Byla spuštěna on-line platba za vstupenky
bankovní kartou na webovém portále www.plzenskavstupenka.cz. Ve spolupráci s oddělením marketingu a propagace města Plzně byl dokončen nový
vzhled jednotné Plzeňské vstupenky, byl nasazen nový vzhled webového portálu a byla uvedena do provozu reklamní tramvaj Plzeňská vstupenka
s grafikou ve spojení s kandidaturou města Plzně jako Evropského města kultury v roce 2015. Důkazem zájmu klientů o rezervační systém Plzeňská
vstupenka jsou počty prodaných vstupenek, kdy v roce 2008 bylo prodáno celkem 245 tisíc vstupenek a návštěvnost webu www.plzenskavstupenka.cz
se pohybovala v průměru 70 tisíc přístupů za měsíc.

Výhled pro rok 2009
V roce 2009 čeká PMDP, a.s. zajištění dopravy při připravované rekonstrukci tramvajové trati na Karlovarské třídě. Ve spolupráci
s odbornými orgány města bude nadále probíhat optimalizace dopravy se zaměřením na řešení nejvytíženějších linek MHD a ostatních
provozních změn na území města Plzně. I nadále bude nemalé úsilí zaměřeno na zvyšování kvality při přepravě cestujících v prostředcích
městské hromadné dopravy, k čemuž postupně přispěje i probíhající modernizace dispečerského řízení provozu.

Dále byla do projektu Plzeňské karty zapojena Knihovna města Plzně. Pro knihovnu byl v rámci společného projektu upraven její program evidující
výpůjčky čtenářů tak, aby čtenáři mohli alternativně ke svému knihovnímu průkazu využívat jako průkaz čtenáře Plzeňskou kartu. V prosinci
proběhl na všech pobočkách Knihovny města Plzně úspěšně pilotní provoz.
V rámci nových možností využití Plzeňské karty byla navázána spolupráce s Telefonica O2 Czech Republic a NXP Semiconductors s cílem využít NFC
technologii u Plzeňské karty. Tato technologie umožňuje umístění Plzeňské karty v mobilním telefonu a tím i možnost vzdálené administrace karty – tj. dobíjení
předplatných kupónů, elektronické peněženky, sledování zůstatku na kartě, atd.
Dále byla podpořena platební funkce Plzeňské karty prostřednictvím vývoje systému Platebních terminálů. Jednoduchá instalace a údržba zařízení
pro příjem platby z elektronické peněženky Plzeňské karty umožní rozšíření sítě partnerů akceptujících elektronickou peněženku, a tím zvýší kvalitu
služeb poskytovaných občanům města Plzně a okolí v rámci systému Plzeňská karta. V současné době je řešení platebních terminálů využíváno ve všech
pobočkách Knihovny města Plzně a v Plaveckém klubu Slavia VŠ Plzeň. S dalším rozvojem je plánováno použití platebních terminálů např. do pokladen
parkovišť Peklo a sady Pětatřicátníků.
Plzeňská karta také představila svým uživatelům v rámci zkvalitnění a rozšíření služeb nový projekt nazvaný Bonusový program. Cílem je udělat z Plzeňské
karty multifunkční městskou čipovou kartu, kterou je možné použít v sektoru zábavy, služeb, sportovních a vzdělávacích aktivit. Partneři, kteří se rozhodli
do projektu vstoupit, nabízí slevy a bonusy dle vlastního uvážení a pro získání slevy stačí při nákupu předložit Plzeňskou kartu.
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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZA ROK 2008
Složení dozorčí rady a její činnost
Dozorčí rada v roce 2008 zasedala v počtu devíti členů: Ing. Vladimír Duchek, Ph.D., Ing. Miloslav Šimák, Robert Houdek, Paulína Janků,
Ing. Jaromír Horák, Jiří Nedvěd, Ing. Jiří Piňos, Jaroslav Forejt a Jaroslav Stroukal.
Ve dnech 11. 6. – 13. 6. 2008 proběhly doplňovací volby do dozorčí rady PMDP, a.s. z řad zaměstnanců PMDP, a.s. Dne 13. 6. 2008
se členem dozorčí rady z řad zaměstnanců PMDP, a.s. stal Robert Pašek za Jaroslava Stroukala.
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 2008 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.

ZPRÁVY

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.
Společnost vede soudní spor o neplatnost smlouvy na vymáhání pohledávek. V této souvislosti byla vytvořena rezerva na případné
finanční vyrovnání ve výši 20 mil. Kč.

Stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce roku 2008
Dozorčí rada průběžně sledovala přípravu a zpracování roční účetní závěrky za rok 2008. 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 2008 věrně
zobrazuje majetek společnosti, její finanční situaci, závazky a pohledávky
a hospodářské výsledky společnosti za rok 2008.
Dozorčí rada doporučuje jedinému akcionáři schválit hospodářské výsledky roku 2008, 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

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
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Struktura majetku k 31. prosinci 2008
(v zůstatkových hodnotách)

STRUKTURA MAJETKU, VÝNOSŮ A NÁKLADŮ
%

tis. Kč

Tramvaje

44,1

357 425

Trolejbusy

26,9

217 654

Autobusy

19,6

158 747

Ostatní dopravní prostředky

2,4

19 300

Stroje

3,5

28 418

Budovy, pozemky

1,3

10 690

Nehmotný majetek

1,9

15 284

Goodwill

0,1

756

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

0,1

629

Ostatní majetek - inventář

0,1

1 076

100,0

809 979

%

tis. Kč

Struktura nákladů za rok 2008

VÝSLEDKY
HOSPODAŘENÍ

Struktura výnosů za rok 2008

Celková zůstatková hodnota majetku bez
nedokončených investic a opravných položek
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Úhrada prokazatelné ztráty MHD

50,3

529 754

Tržby z MHD - jízdné

27,5

289 029

3,8

39 954

Pokuty za neoprávněnou jízdu MHD vzniklé
v r. 2008
Aktivace DHM - zejména modernizace vozů

0,1

468

Podnikatelská činnost - SVSMP

1,4

15 107

Ostatní externí činnosti
Celkem výnosy

16,9

178 411

100,0

1 052 723

%

tis. Kč

Materiál celkem

9,0

93 372

Nafta - MHD

5,9

61 438

Trakční proud - MHD
Služby

5,1

52 925

12,0

123 499

Odpisy

13,7

142 081

Osobní náklady (mzdy + soc. zabezpečení)

39,9

412 500

Ostatní náklady

14,4

148 557

100,0

1 034 372

Celkem náklady bez daně z příjmů
- 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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PŘÍLOHA UČETNÍ ZÁVĚRKY 2008 (v tis. Kč)

PŘÍLOHY
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PŘÍLOHA Č. I - 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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