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PROFIL SPOLEČNOSTI
Zajišťované služby
Hlavním předmětem činnosti naší společnosti je zajištění městské veřejné dopravy osob na území města Plzně a v přilehlém okolí. Provozujeme a rozvíjíme
ekologickou dopravu uvnitř města s přepravními kapacitami výrazně většími než konkurence. Konkurujeme i vozovým parkem, který zvyšuje komfort
cestování pro široké skupiny obyvatel. Zajišťujeme 24hodinový provoz a dostupnost našich služeb je vyšší než u konkurence. Dosahujeme mimořádnou
rychlost a přesnost dopravy využitím dynamických systémů řízení dopravy.
Náš způsob odbavování cestujících - pomocí multifunkční městské Plzeňské karty - je rychlý a umožňuje cestujícím další široké využití jiných
služeb. Dále rozvíjíme systém samoobslužných zón.
Kromě vlastního provozu provádíme i údržbu dopravních prostředků. Také zajišťujeme služby v oblasti výstavby a údržby drážních cest, autoškoly,
nákladní dopravy a prodeje pohonných hmot smluvním partnerům.

O

SPOLEČNOSTI

Strategie společnosti
Prvotním cílem společnosti je zajišťování dostupné, spolehlivé a bezpečné veřejné dopravy na území města Plzně. Společnost se soustředí na neustálé
zvyšování kvality a zároveň na dosažení nejvyšší hodnoty z návratnosti vlastního kapitálu a trvalé snižování nákladů.
Společnost si váží svých zákazníků a klade velký důraz na komunikaci s nimi a také na informovanost veřejnosti obecně.

Řízení kvality služeb
Vedení společnosti se zavazuje neustále zlepšovat veškeré služby pro své zákazníky. Součástí
realizace je vždy kontrola kvality poskytovaných produktů. Vedení společnosti již v roce
2006 zavedlo certifikovaný systém řízení společnosti v souladu s požadavky normy
ČSN EN ISO 9001:2001, který je udržován a potvrzován třetí stranou, v současné době
dle revidované normy ČSN EN ISO 9001:2009.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., byly zapsány do obchodního rejstříku vedeného

-

silniční motorová doprava osobní
silniční motorová doprava nákladní
opravy ostatních dopravních prostředků
opravy karosérií
zámečnictví
kovoobrábění

-

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
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

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 k 31. prosinci 2009: 481 352 000 Kč
Zakladatel: město Plzeň
Majetková účast města Plzně: 100 %
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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

Vážení občané, cestující, obchodní partneři,

Vážení zástupci akcionáře, obchodní partneři, dámy a pánové,

veřejná doprava je neoddělitelnou částí služeb, které dělají město vstřícnějším a život v něm pohodlnějším. Je tu s námi 110 let a je možná tou

rok 2009 můžeme hodnotit z pohledu společnosti jako jednoznačně úspěšný. Dosáhli jsme hospodářského výsledku 61 305 241 Kč (po zdanění)

nejdynamičtěji se měnící součástí živoucího organizmu města. Je to patrné na infrastruktuře, podobě vozidel, jejich spolehlivosti, kapacitě...

a současně dokázali oproti původním předpokladům v nákladech na veřejnou dopravu uspořit v řádech 40 mil. Kč. Dohodnutý přepravní výkon 15 100 000

Co je ale tím, co od nás očekává náš zákazník - tedy jak město, tak každý cestující? Stačí mu výše zmíněná dynamika změn? S jistotou mohu říci, že ne.

kilometrů byl splněn.

Nejsme tak rychlí, nejsme dokonalí a už vůbec nemůžeme říct, že jsme prosti chyb - tedy nejsme v jednom každém okamžiku schopni uspokojit všechna

Naplnily se i naše plány v oblasti obnovy a modernizací vozového parku. K 31. 12. 2009 jsme provozovali již 38 nízkopodlažních vozů elektrické dráhy.

očekávání a přání projektovaná jedním každým zákazníkem do námi poskytované služby.

Právě u této trakce je kvalitativní posun nejpatrnější. Nové 18metrové trolejbusy Tr 25 rozšířily počet nízkopodlažních vozů na 46, tedy na bezmála

Ale naše společnost se, byť jak jsem výše uvedl, ne tak rychle, jak bychom si přáli, vyvíjí a mění. Hodnotíme uplynulý rok a podíváme-li se, v čem jsme jiní,

50 % z celkového počtu trolejbusů.

mám za to, že se nemusíme stydět. Splnili jsme svůj závazek dopravního výkonu, pokročili jsme v modernizaci vozového parku, uvedli do života nové

Na tomto místě musím zmínit i úspěšnou realizaci projektu „Dynamický dispečink“, jehož první etapa (významně spolufinancovaná z fondů EU

technologie řízení dopravy, zkvalitnili přípravu našich zaměstnanců...

a městského rozpočtu) byla slavnostně uvedena do provozu v prosinci. V roce 2010 naváže etapa druhá „Inteligentní zastávky“ a věříme, že se tak

V roce 2010 nás čekají úkoly nejen provozní, ale především strategické. Jen některé z nich jsou řešitelné našimi silami. Většinou se na výsledku budeme

dispečink dostane do kondice, ve které bude schopen spolupracovat i s jinými dispečinky na území města, zapojit se do systému IDP a krizového řízení

spolupodílet. Čeká nás příprava nového depa (to stávající v Cukrovarské ulici pamatuje slavné začátky veřejné dopravy v Plzni), zahájena by měla být

města a významně tak zúročí vložené prostředky.

stavba tramvajové tratě na Borská Pole, pokračovat bude uplatnění nových technologií v řízení dopravy.

Jsem přesvědčen, že výsledky dosažené v turbulentním ekonomickém prostředí roku 2009 potvrzují dlouhodobě dobré nastavení procesů

Musíme se také dívat do budoucnosti a sledovat trendy vývoje. Dnešní rozhodnutí totiž určují stav za 10 - 15 let. Jsem přesvědčen, že ve spolupráci

ve společnosti a celého systému jejího fungování. Nastavení těchto principů je výsledkem koncepční práce orgánů společnosti i všech zaměstnanců

s akcionářem a organizacemi a institucemi města svůj úkol zvládneme.

a podpory ze strany akcionáře.

Ing. Jiří Šneberger
předseda představenstva

Mgr. Michal Kraus
generální ředitel
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VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJÍ MANAGEMENT
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DOPRAVA V PLZNI V ROCE 2009

(ke dni 31. 12. 2009)
Představenstvo společnosti

Rok 2009 přinesl v provozu MHD řadu změn vyvolaných stavební činností, měnící se přepravní poptávkou a ostatními, převážně provozními
vlivy na území města.

Předseda představenstva:

Ing. Jiří Šneberger

Místopředseda představenstva:

Ing. Stanislav Kopáček

Nejvýznamnější stavební akcí v roce 2009 byla rekonstrukce Karlovarské třídy, která zasáhla do provozu tramvajových linek č. 1 a 4. Další stavební akcí
byla rekonstrukce Révové a Goethovy ulice, která ovlivnila provoz trolejbusové linky č. 14 a autobusových linek č. 20, 33 a 40.
Významnou akcí bylo spuštění 1. etapy Optimalizace dopravy v listopadu 2009, která přinesla zavedení taktového provozu o víkendovém provozu
na tramvajových a trolejbusových linkách a zavedení taktového provozu na nočních autobusových linkách. Součástí 1. etapy Optimalizace bylo

Členové představenstva:

i přesměrování či zavedení nových tras trolejbusových linek a nočních autobusových linek.

Ing. Jiří Lodr

Změny provozu MHD v roce 2009

Ing. Václav Zikmund

ELEKTRICKÁ DRÁHA

Dozorčí rada společnosti

Od 12. 2. 2009 - zahájen provoz v nově zrekonstruovaných zastávkách „Habrmannova“.

Předseda dozorčí rady:

Ing. Vladimír Duchek, Ph.D.

Místopředseda dozorčí rady:

Ing. Miloslav Šimák

Od 28. 4. 2009 - probíhá rekonstrukce Karlovarské třídy - 1. etapa.
Tramvaje jezdí obousměrně po koleji směr město v úseku Rondel - Lidická. Z důvodu zajištění bezpečnostních přestávek při provozu v jednokolejném
úseku jedou linky č. 1 a 4 dle upravených grafikonů.
6. 6. 2009 - výluka na tramvajové lince č. 1.
Z důvodu prací na tramvajové trati na nám. M. Horákové (výměna rozjezdové výhybky), jezdí tramvaje linky č. 1 ve směru na Slovany přes Světovar. Přes
Světovar zatahují i tramvaje linky č. 4. Provoz ve výlukovém úseku je zajištěn autobusy.

Členové dozorčí rady:
Paulína Janků
Jaroslav Forejt

27. 6. 2009 od 22. hod. do 28. 6 . 2009 do 01. hod. - výluka na tramvajové lince č. 1 a 2.
Z důvodu divadelního představení na nám. Republiky jsou linky č. 1 a 2 rozděleny na dva úseky. Provoz ve výlukovém úseku je zajištěn autobusy.

Ing. Jiří Piňos

Od 28. 6. 2009 do 12. 7. 2006 od 21. hod. do 23.30 hod. - výluka na tramvajové lince č. 1 a 2. Z důvodu divadelního představení na nám. Republiky
jsou linky č. 1 a 2 rozděleny na dva úseky. Provoz ve výlukovém úseku je zajištěn autobusy.

Robert Houdek
Ing. Jaromír Horák

Od 7. 7. 2009 - je zahájena výluka linky na tramvajové trati do Bolevce.
Tramvaje linky č. 1 zajišťují dopravu po trase Slovany - Košutka. Současně je na lince č. 1 zahájen prázdninový provoz. Autobus 1A zajšťuje dopravu do Bolevce.

Jiří Nedvěd
Robert Pašek

10. 7. 2009 od 20. hod. do ukončení provozu - výluka na tramvajových linkách č. 1, 2 a 4.
Z důvodu prací na tramvajové trati v sadech Pětatřicátníků (výměna výhybky Palackého - Bory) jsou v uvedeném období odkloněny linky č. 1, 2 a 4 přes
Palackého ulici.

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

17. 7. 2009 od 20. hod. do ukončení provozu - večerní výluka na tramvajové lince č. 1 a 4.
Z důvodu prací na tramvajové trati v sadech Pětatřicátníků (výměna výhybky Solní - Košutka) jsou nahrazeny od cca 20. hod. spoje linky č. 1 a 4 v úseku
sady Pětatřicátníků - Košutka autobusy. Autobusy linky č. 1 na výluce Bolevec - Karlovarská jsou v uvedeném období prodlouženy až na nám. Republiky.
2. 8. 2009 - celodenní výluka na tramvajové lince č. 1 a 4. Z důvodu prací na tramvajové trati (přeložení přejezdných výhybek) jsou celodenně nahrazeny
spoje linky č. 1 a 4 v úseku sady Pětatřicátníků - Bolevec a Košutka autobusy.
Od 4. 8. 2009 do 30. 8. 2009 - probíhá rekonstrukce Karlovarské třídy - 4. etapa.
Tramvaje jezdí obousměrně po koleji směr město v úseku Lidická - Lékařská fakulta. Dopravní opatření shodná se 3. etapou.
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7. 8. 2009 od 20. hod. do ukončení provozu - výluka na tramvajových linkách č. 1, 2 a 4.
Z důvodu prací na tramvajové trati v sadech Pětatřicátníků (výměna výhybky Solní - Bory) jsou v uvedeném období odkloněny linky č. 1, 2 a 4
přes Palackého ulici.

Od 8. 6. 2009 - je trvale přesunuta nástupní zastávka „Nová Hospoda“ k nově vybudovanému nástupišti v ulici K Lesu (za výjezdem z obratiště).

8. - 9. 8. 2009 - celodenní výluka na tramvajové lince č. 1 a 4. Z důvodu prací na tramvajové trati jsou celodenně nahrazeny spoje linky č. 1 a 4 v úseku
sady Pětatřicátníků - Bolevec a Košutka autobusy.

Od 19. 10. 2009 - je trvale přejmenována zastávka „Doudlevce“ na „Révová“ a současně je převedena do režimu „na znamení“.

14. 8. 2009 od 20. hod. do ukončení provozu - výluka na tramvajové lince 4.
Z důvodu prací na tramvajové trati v sadech Pětatřicátníků (výměna výhybky Palackého - Košutka) je v uvedeném období odkloněna linka č. 4 přes nám.
Republiky, U Zvonu a Solní ulici.
29. - 30. 8. 2009 - celodenní výluka na tramvajové lince č. 1 a 4. Z důvodu prací na tramvajové trati (přeložení přejezdných vyhybek) jsou celodenně
nahrazeny spoje linky č. 1 a 4 v úseku sady Pětatřicátníků - Bolevec a Košutka autobusy.
Od 31. 8. 2009 - ukončena výluka do Bolevce a zahájena 5. etapa rekonstrukce Karlovarské třídy. Tramvaje linky č. 4 jezdí v úseku Lékařská
fakulta - Na Chmelnicích obousměrně po koleji směr město. Současně je zahájen plný provoz na tramvajových linkách.
25. 9. 2009 - z důvodu připravované výluky v Solní ulici upraven večerní provoz linek č. 1, 2 a 4. Vybrané jízdní řády tramvajových linek jsou ukončené
na obratištích Bolevec, Skvrňany, Bory, Košutka a Mozartova.
26. - 28. 9. 2009 - celodenní výluka na tramvajové lince č. 1 a 2 v Solní ulici z důvodu havárie na vodovodním potrubí. Linky jsou rozděleny na dva úseky.
Provoz ve výlukovém úseku je zajištěn autobusy.
3. a 4. 10. 2009 - celodenní výluka na tramvajové lince č. 4. Z důvodu prací na tramvajové trati jsou celodenně nahrazeny spoje linky č. 4 v úseku
Lékařská fakulta - Košutka autobusy. Tramvaje linky č. 4 jezdí po trase Bory - Mozartova. Autobusy jezdí jako 4A po trase Lékařská fakulta - Košutka.
7. a 8. 11. 2009 - celodenní výluka na tramvajové lince 4. Z důvodu prací na tramvajové trati jsou celodenně nahrazeny spoje linky č. 4 v úseku Lékařská
fakulta - Košutka autobusy. Tramvaje linky č. 4 jezdí po trase Bory - Mozartova. Autobusy jezdí jako 4A po trase Lékařská fakulta - Košutka.
8. 11. 2009 - ukončena závěrečná etapa rekonstrukce tramvajové trati na Karlovarské třídě.
Od 9. 11. 2009 - zahájena na linkách elektrické dráhy 1. etapa „Optimalizace dopravy“.
Linky č. 1, 2 a 4 jedou podle nových grafikonů.
14. 11. 2009 - od ranní výpravy do 19.30 hod. výluka na tramvajové lince č. 1 a 2.
Z důvodu prací na tramvajové trati (výměna výhybky Slovanská - Sladkovského) jsou nahrazeny spoje linky č. 1 a 2 v úseku Zvon - Slovany a Zvon Světovar autobusy.
TROLEJBUSY
1. 1. 2009 - úprava trolejbusového provozu v ranních hodinách, posílena linka č. 11.
Od 14. 2. 2009 - přeložena zastávka „U Práce, Americká“.
Od 9. 3. 2009 - změna provozu linky č. 14 z důvodu zahájení rekonstrukce Révové ul. Provoz je odkloněn do Zborovské ul. a zajišťován autobusy.
Od 1. 4. 2009 - nové grafikony linek č. 1, 12, 13 a 16.
Od 11. 4. do 13. 4. 2009 - posílena linka č. 11.

Od 16. 9. 2009 - obnoven provoz trolejbusů na lince č. 14.

Od 19. 10. 2009 do cca 06/2010 - výluka Goethova. Z důvodu uzavírky Goethovy ulice je linka č. 14 ukončena v ulici Prokopova. Trolejbusy se otáčí
přes okružní křižovatku u Mrakodrapu.
31. 10. - 2. 11. 2009 - posílena linka č. 11 (dušičky).
Od 7. 11. 2009 - zahájena na trolejbusových linkách 1. fáze „Optimalizace dopravy“.
Trolejbusové linky jedou podle nových grafikonů. Současně dochází ke zrušení linky č. 10, přesměrování linky č. 13 z Černic přes Anglické nábřeží na Doubravku
a k zavedení nové linky č. 15 v trase Lobzy - Hl. nádraží ČD - CAN, se zajížděním v návozových a svozových špičkách do obratiště Skvrňany, Škoda VII. brána.
AUTOBUSY
Od 31. 1. 2009 - upraven provoz linek č. 33 a 40 v pracovních dnech, na základě požadavku cestujících.
Od 14. 2. 2009 - přeložena zastávka „U Práce, Americká“.
24. - 27. 2. 2009 - překládány zastávky „U Družby BUS“ a „U Gery“.
16. 3. 2009 - zahájena rekonstrukce obratiště na Nové Hospodě, autobusy linky č. 21 se obracejí z důvodu snížené propustnosti točky, objetím bloků
ulice v sídlišti Nová Hospoda.
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PLZEŇSKÁ KARTA
Od 18. 4. 2009 - na základě požadavku ÚMO 2 upraven provoz linky č. 31.
2. 5. 2009 - uzavírka Rooseveltova mostu. Linky č. 20 a 33 odkloněny přes most gen. Pattona a sady Pětatřicátníků do Husovy ul.

V roce 2009 pokračovalo rozšiřování počtu uživatelů systému Plzeňská karta i počtu v systému nabízených služeb.
Počet vydaných Plzeňských karet se stále zvyšuje a v roce 2009 převýšil jejich počet 240 tisíc. Karta byla aktivně využívána pro dobíjení časového

2. 5. 2009 - pořádán půlmaraton. Provoz linek č. 20 a 28 odkloněn z Radčiceké ul. přes Skvrňany a Křimice.

předplatného i elektronické peněženky nejen v prodejnách PMDP, a.s., IDP, ale i na Samoobslužných zónách.

1. 6. 2009 - zahájena rekonstrukce ulice K Plzenci v Černicích. Z tohoto důvodu zaveden nový grafikon na lince č. 32. Objízdná trasa ulicí K Cihelnám
na kruhový objezd, ze kterého levým paprskem zpět po přeložce silnice II/180 na Plzeň, ke kruhovému objezdu na Nepomucké ul., dále k Olympii,
případně do Sedlce beze změn.

Prostřednictvím 25 terminálů Samoobslužných zón bylo na území Plzně i okolí v uplynulém roce provedeno téměř 100 tisíc transakcí, celkem za více

Od 6. 6. do 15. 6. 2009 - uzavírka silnice k Červenému Hrádku. Provoz linek č. 49, 53 a 54 odkloněn dle potřeb stavby.
Od 8. 6. 2009 - je trvale přesunuta nástupní zastávka „Nová Hospoda“ k nově vybudovanému nástupišti v ulici K Lesu (za výjezdem z obratiště).
Od 7. 9. 2009 - obnoveno obratiště linky č. 22 „Světovar, Jasmínová“.
13. 9. 2009 - uzavírka Sukovy ul., z důvodu konání závodů na in-line bruslích. Provoz linky č. 21 odkloněn do Kaplířovy a Univerzitní ul.
Od 29. 9. 2009 8. hod. do 1. 10. 2009 19. hod. - z důvodu opravy železničního přejezdu v Tlučné přes silnici III/2033, tento přejezd uzavřen pro
veškerou dopravu. Tato uzavírka znemožnila zajíždění spojů linky č. 55 do sídliště Čampule.
Od 19. 10. 2009 do cca 06/2010 - výluka Goethova.
Autobusové linky č. 20, 33, 40 vedeny po objízdné trase Kopeckého sady a Anglické nábřeží.

než 38 milionů Kč. Tento způsob dobíjení zvolilo 18 % zákazníků.
O Městský rezervační systém Plzeňská vstupenka je stále rostoucí zájem klientů, kteří ho využívají. Důkazem jsou počty prodaných vstupenek, kdy
v roce 2009 bylo prodáno celkem 286 tisíc vstupenek, což je o cca 40 tisíc více než v uplynulém roce a návštěvnost webu www.plzenskavstupenka.cz
se pohybovala v průměru 85 tisíc přístupů za měsíc.
Ve všech pobočkách Knihovny města Plzně byl úspěšně využíván program, evidující výpůjčky čtenářů tak, aby čtenáři mohli místo svého knihovního
průkazu využívat jako průkaz čtenáře Plzeňskou kartu a k 31. 12. 2009 ji takto používalo celkem 4 800 čtenářů, což je cca 18 % z celkového počtu
registrovaných čtenářů KMP.
Díky nově vyvinutým platebním terminálům pro úhradu z elektronické peněženky Plzeňské karty mimo dopravu bylo od 1. 9. 2009 umožněno
hradit z Plzeňské karty i za parkování na pokladnách parkovišť Peklo a sady Pětatřicátníků.

Od 7. 11. 2009 - měněny grafikony linek č. 49, 52, 53 a 54 v rámci zajištění návaznosti na provoz linky č. 16.
Od 9. 11. 2009 - upraven grafikon linky č. 30, kdy část spojů je ukončena v obratišti u ZČU na Zeleném trojúhelníku.
Od noci 10. 11. 2009 - zahájena Optimalizace provozu i u nočních linek. Trasy linek N1 a N3 upraveny, nově zavedeny linky N4, N5 a N6. Křižování
nočních spojů přesunuto od Hlavního nádraží k Mrakodrapu. Z důvodu uzavírek vedeny linky N1 a N4, N3 a N6 po objízdných trasách.
Od 1. 12. 2009 - zrušena objízdná trasa nočních linek N3 a N6 na Lochotíně, z důvodu ukončení rekonstrukce Karlovarské ul.

Trvale jsou sledovány i nejnovější technologické trendy zejména v oblasti možností zjednodušení dobíjení čipových karet např. spojením funkcionalit
čipové karty s mobilním telefonem. Od dubna do konce června 2009 běžel pilotní provoz Projektu Plzeňská karta v mobilním telefonu s technologií
NFC. Tato technologie by měla umožnit v budoucnu vzdálenou administraci karty – tj. dobíjení předplatných kupónů, elektronické peněženky, sledování
zůstatku na kartě, atd. Pilotní provoz potvrdil využitelnost této technologie jako nosiče elektronické peněženky Plzeňské karty – alternativy k Plzeňské
jízdence.
Rozšiřován byl i počet partnerů systému Plzeňská karta zapojených do Bonusového programu, jehož cílem je přispět k vnímání Plzeňské karty jako

VÝHLED PRO ROK 2010
V roce 2010 čeká Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. zajištění dopravy při připravované rekonstrukci tramvajové trati na Slovanské třídě a zahájení
2. etapy Optimalizace dopravy v Plzni. Současně s tím bude zahájen i provoz trolejbusů po nové trolejbusové trati na Borská pole.

multifunkční městské čipové karty, kterou je možné použít v sektoru zábavy, služeb, sportovních a vzdělávacích aktivit, apod. Partneři, kteří se rozhodli
do projektu vstoupit, nabízí slevy a bonusy, k jejichž získání stačí při nákupu Plzeňskou kartu předložit. Během prvního roku fungování se do projektu
zapojilo celkem 24 partnerů.
Na konci roku 2009 Plzeňská karta představila nový projekt - Firemní Plzeňskou kartu. Jedná se o variantu personifikované Plzeňské karty určenou
pro sektor ekonomických subjektů, které mají přidělené identifikační číslo. Firemní karta je přenosná a nabízí svým držitelům výhody stejně jako klasická
Plzeňská karta, např. využití Samoobslužných zón, služby Přehledný účet (tj. kontrolu transakcí provedených s elektronickými penězi na kartě), možnosti
používání předplatného v zóně P a veškeré funkcionality elektronické peněženky. Vizuální podoba Firemní Plzeňské karty vychází ze stávajícího designu
Plzeňské karty, avšak namísto fotografie držitele má subjekt, který si kartu pořídí, možnost umístit vlastní logo firmy.
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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
Složení dozorčí rady a její činnost
Dozorčí rada v roce 2009 pracovala v počtu devíti členů:
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.
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 2009 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.

ZPRÁVY O SPOLEČNOSTI

Stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce 2009
Dozorčí rada průběžně sledovala přípravu a zpracování roční účetní závěrky za rok 2009. 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 2009 věrně zobrazuje majetek společnosti, její finanční situaci, závazky
a pohledávky a hospodářské výsledky společnosti za rok 2009.
Dozorčí rada doporučuje jedinému akcionáři schválit hospodářské výsledky roku 2009, 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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Struktura majetku k 31. prosinci 2009
(v zůstatkových hodnotách)

STRUKTURA MAJETKU, VÝNOSŮ A NÁKLADŮ

Struktura výnosů
za rok 2009

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

%

tis. Kč

Tramvaje

45,3

425 545

Trolejbusy

31,2

292 938

Autobusy

14,2

133 386

Ostatní dopravní prostředky

3,2

30 111

Stroje

3,0

28 521

Budovy, pozemky

1,6

15 661

Nehmotný majetek

1,2

11 547

Goodwill

0,1

602

Drobný dlouhodobý majetek

0,1

667

Ostatní majetek - inventář

0,1

915

100,0

939 893

%

tis. Kč

Finanční kompenzace (ÚPZ)

57,2

648 890

Tržby z MHD - jízdné

24,0

272 592

3,6

40 332

Celková zůstatková hodnota majetku
bez nedokončených investic a opravných položek

Pokuty za neoprávněnou jízdu MHD
vzniklé v r. 2009
Podnikatelská činnost - SVSMP

1,7

19 877

13,5

152 926

100,0

1 134 217

%

tis. Kč

10,3

108 289

Nafta - MHD

5,1

53 653

Trakční proud

5,2

54 960

Služby

13,0

137 387

Odpisy

20,0

211 057

Osobní náklady (mzdy + soc. zabezpečení)

41,8

439 802

4,6

47 905

100,0

1 053 053

Ostatní výnosy
Celkem výnosy

Struktura nákladů
za rok 2009

Materiál celkem

Ostatní náklady
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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PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (V TIS. KČ)

PŘÍLOHY VÝROČNÍ ZPRÁVY
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PŘÍLOHA Č. I – PŘEHLED O VÝVOJI MAJETKU (V TIS. KČ)

PŘÍLOHA Č. II – ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Orgány PMDP, a.s.

Základní organizační struktura PMDP, a.s.

JEDINÝ AKCIONÁŘ
RADA MĚSTA PLZNĚ V PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY

GENERÁLNÍ ŘEDITEL

Představenstvo

Generální ředitel

Dozorčí rada

Dopravně
Výrobně
provozní úsek technický úsek

Ekonomický
úsek

Úsek
Plzeňská karta
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KONTAKTY

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Ředitelství
Připomínky občanů, informace o podniku, personální oddělení
Telefon:

+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
Telefon:

+420 378 037 585

Adresa:

Denisovo nábřeží č. p. 920/12, 303 23 Plzeň

Informační kancelář
Informace o provozu MHD, prodej zastávkových jízdních řádů občanům, prodej a informace o všech druzích jízdenek MHD,
ztráty a nálezy, reklamace
Informace:

tel.: +420 378 037 485

Ztráty a nálezy, reklamace:

tel.: +420 378 037 486

Adresa:

Denisovo nábřeží č. p. 920/12, 303 23 Plzeň

www.pmdp.cz

www.pmdp.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA
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