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Profil společnosti
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., dále jen PMDP, jsou

historické i technologické vozy, výstavu fotografií, mohli

provozovatelem městské veřejné dopravy osob na území

si vyzkoušet, jak se řídí autobus, nahlédnout pod pokličku

města Plzně a jeho přilehlém okolí.

dynamickému dispečinku nebo se podívat na unikátní
pojízdný model trolejbusu.

Obyvatelé a návštěvníci Plzně mají k dispozici rozsáhlou
síť 49 linek s délkou přes 582 kilometrů. Provoz plzeňské

Na začátku září odstartovala kampaň s názvem

městské veřejné dopravy je ekologický, neustále prochází

“Na hulváta ne!“, ve které PMDP upozornily na tři hlavní

rozvojem a modernizací. V mnoha technologiích jsou PMDP

problémy, se kterými se cestující a řidiči MHD setkávají

průkopníkem a jedničkou v rámci celé ČR.

každý den - stání v zastávkách MHD, neprůjezdnost
komunikací a blokování křižovatek.

Za rok 2016 přepravily všechny trakce plzeňské MHD tramvaje, trolejbusy a autobusy - o 5,5 milionu cestujících

V prosinci byl spuštěn pilotní provoz projektu Validace

více než v předchozím roce, celkem přes 107 milionů. Více

ve vozech PMDP. Díky tomuto projektu byla odstraněna

než 86 % vozidel vozového parku je nízkopodlažních a podíl

poslední bariéra při nákupu jízdného nebo dobíjení

ekologických trakcí, tedy tramvají a trolejbusů, je přes

elektronické peněženky. Nákupy v e-shopu Plzeňské karty

60 %. Dvě třetiny vozového parku tak tvoří moderní do-

mohou nyní zákazníci validovat přímo ve vozech PMDP

pravní prostředky e-mobility.

pouhým přiložením Plzeňské karty k vozidlovému terminálu.

V polovině června proběhly v bývalém depu v Presslově ulici

V roce 2016 rovněž odstartoval kompletní rebranding

oslavy výročí 75 let provozu a 80 let výroby trolejbusů

a změna vizuálního stylu PMDP.

v Plzni. Návštěvníci si mohli prohlédnout vystavené provozní,
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Základní údaje o společnosti
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Předmět podnikání

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

• opravy ostatních dopravních prostředků

• zpracování dat, služba databank, správa sítí

vložka 710, dne 1. května 1998.

• zámečnictví

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

Obchodní firma: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Sídlo: Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO: 252 20 683
DIČ: CZ25220683
Datum založení: 1. květen 1998
Právní forma: akciová společnost

• kovoobráběčství
• 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
• výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů,
elektronických a telekomunikačních zařízení
• technická činnost v dopravě

Základní kapitál zapsaný k 31. prosinci 2016: 1 015 014 000 Kč
Zakladatel a jediný akcionář: Statutární město Plzeň

• údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
• reklamní činnost a marketing
• specializovaný maloobchod
• kopírovací práce
• provozování autoškoly
• testování, měření a analýzy
• vodoinstalatérství, topenářství
• provádění staveb, jejich změn a odstraňování
• přípravné práce pro stavby
• specializované stavební činnosti
• realitní činnost
• pronájem a půjčování věci movitých
• montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených
elektrických zařízení
• poskytování software a poradenství v oblasti hardware
a software

• 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 akreditovaného střediska pro provozování
výuky a výcviku v rámci zdokonalování odborné
způsobilosti řidičů
• silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly
určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče
• silniční motorová doprava - nákladní provozovaná
vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené
hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě
zvířat nebo věcí
• silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly
nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
• provozování drážní dopravy
• silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly
určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
• vydávání elektronických peněz malého rozsahu
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Úvodní slovo předsedy představenstva

Vrcholové orgány společnosti a její management (ke dni 31. 12. 2016)

Podíleli jsme se i na významných opravách tramvajových

PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI

tratí a trolejbusového trakčního vedení a realizovali důležité

Předseda představenstva:		

Mgr. Michal Kraus, MSc

opravy v areálu vozovny na Slovanech, jehož celková rekon-

Místopředseda představenstva:

Ing. Jiří Šneberger

strukce je největší výzvou pro nejbližší léta.
Nic z výše řečeného ale neodvedlo naši pozornost od
kvality poskytované služby, v níž významnou roli hraje
stáří a kvalita vozového parku. V roce 2016 jsme zakoupili 9 nových vozů a průměrné stáří vozového parku se tak
pohybuje na úrovni 9 let u tramvají, 8,5 let u trolejbusů a 6,9 let
u autobusů.

ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA
Libor Kojzar, Ing. Jan Michálek, Ing. Stanislav Šec

VÝBOR PRO AUDIT
Předsedkyně výboru pro audit:

Ing. Ivana Pechmannová

ČLENOVÉ VÝBORU PRO AUDIT

Dynamika vývoje společnosti se odrazila i ve vnějším proje-

Ing. Josef Nocar, Ing. Václav Zikmund

vu. Historicky poprvé jsme zaměnili jednobarevné uniformy

Vážení spoluobčané, dámy a pánové,
uplynulý rok a jeho výsledky potvrdily správnost strategických cílů naší společnosti. Dosažený hospodářský výsledek
je jedním z nezpochybnitelných důkazů tohoto tvrzení.

za variantu podstatně pestřejší a současně jsme zvýšili

DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI

i kvalitu užitých materiálů pro výrobu těchto oděvů. Věřím,

Předseda dozorčí rady:		

Mgr. David Zrostlík

že nejen pozitivní reakce veřejnosti na tuto změnu, ale i pře-

Místopředseda dozorčí rady:

Mgr. Michal Vozobule

važující dobrý pocit kolegů samých svědčí o skutečnosti, že
ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY

to byl krok správným směrem.

Pavla Dražanová, Ladislav Horn, Ing. Jiří Lodr, Robert Pašek, Irena Rottová, Ing. Pavel Rödl, Petr Šustáček
V závěru roku jsme změnili i logo společnosti a grafický
manuál, tak, abychom, stejně jako tomu bylo v létech před-

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Není ale důkazem jediným. Za podpory akcionáře a ve spo-

chozích, souzněli se způsobem prezentace našeho akcioná-

Ekonomický ředitel:		

Ing. Miroslav Kočica, MSc

lupráci s našimi obchodními partnery jsme realizovali pilotní

ře, města Plzeň.

Dopravně provozní ředitel:		

Ing. Jiří Ptáček, MBA

Do roku příštího tak nezbývá než usilovat o úspěšné napl-

Ředitel úseku Plzeňská karta:

Mgr. Martin Chval

ňování cílů nově formulované strategie společnosti.

Ředitel úseku Drážní cesty:

Josef Vracovský

instalace kamerového systému v interiéru našich vozů. Nově
se v jejich výbavě objevují i zařízení pro automatické počítání cestujících, jejichž data nám do budoucna nabídnou
důležité informace, které budou využívány pro trasování

S úctou

linek i úpravy jejich jízdních řádů.
Mgr. Michal Kraus, MSc
předseda představenstva
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Vybrané ukazatele dle trakcí (ke dni 31. 12. 2016)
VYBRANÉ UKAZATELE
Počet linek
Délka linek (v km)
Počet vozidel
Podíl nízkopodlažních vozidel
k celkovému počtu vozidel v %
Počet řidičů
Počet přepravených osob v tis.
osob (statistický ukazatel)
Ujeté vozokilometry

ED

TB

AB

CELKEM

3

10

36

49

23,9

86,55

471,92

582,37

114

90

68

96

131
95

335
86

Struktura vozového parku (ke dni 31. 12. 2016)
Tramvaje
K3R-NT

12

LTM 10.08 ASTRA

10

T3R.PLF

18

T3R-P

34

T3R-PV

2

Vario LF 2/2 IN

4

Vario LF PLUS

4

Vario LFR.S

183

37 776
5 376 013

31 077

221
38 728

4 399 548 5 462 006

558
107 581
15 237 567

Trolejbusy

NEHODOVOST
VINÍK

ED

TB

AB

CELKEM

36

100

125

261

128

61

62

251

Ostatní*

43

24

42

109

Celkem

207

185

229

621

PMDP

1

ŠKODA Tr 21 ACI

18

5
22

ŠKODA Tr 27 SOLARIS 18 s PM
Celkem
Autobusy

*V ostatních nehodách jsou zahrnuty nehody, kdy nebylo rozhodnuto o viníkovi
nehody (řeší PČR, MMP, pád cestujícího, poškození oděvu, poškození vozu, které se
nepodařilo prokázat konkrétnímu řidiči) nebo technické závady.
ED - Elektrické dráhy, TB - Trolejbusy, AB - Autobusy

Vario LF 2/2 IN

Vario LFR.S

ŠKODA Tr 14

ŠKODA
Tr 21 ACI

ŠKODA
Tr 24 CITELIS
s PM

ŠKODA
Tr 24 AGORA

ŠKODA Tr 25 CITELIS s PM

ŠKODA Tr 26 SOLARIS 12

ŠKODA Tr 27 SOLARIS 18

2
11
5
90
Počet

KAROSA B 931

KAROSA RENAULT
CITY-BUS

SOLARIS URBINO 15

SOR NB 12

2

KAROSA IRIS-BUS

21

KAROSA RENAULT CITY-BUS

10

SOLARIS URBINO 15

17

SOLARIS URBINO 18

33

SOR B 9,5

4

SOR NB 12

41

ŠKODA SH 26 SOLARIS

1

ŠKODA PERUN

2

Celkem

Vario LF PLUS

16

ŠKODA Tr 26 SOLARIS 12
ŠKODA Tr 27 SOLARIS 18

ASTRA
LTM 10.08

7

ŠKODA Tr 25 CITELIS s PM

KAROSA B 931
Cizí zavinění

Počet
3

ŠKODA Tr 26 SOLARIS 12 s PM

KT8D5.RN2P

26

ŠKODA Tr 14 10/6

ŠKODA Tr 24 CITELIS s PM

K3R-NT

114

ŠKODA Tr 14 08/6

ŠKODA Tr 24 AGORA

TATRA T3

4

KT8D5.RN2P

Celkem
154

Počet

131

KAROSA
IRISBUS

ŠKODA PERUN 26SH01

SOR B 9,5

SOLARIS URBINO 18
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Výnosy z tarifu MHD za rok 2016
%

Přepravní kontrola
Výnosy v mil. Kč

PŘEDPLATNÉ

124,6

Plnocenné 69,8
Žáci

3,3

5,9

Studenti

17,6

31,5

Důchodci

8,5

15,1

Firmy, ostatní

0,8

1,5

V roce 2016 měla přepravní kontrola k dispozici 18 revizorů. Celkem 4krát

PŘEPRAVNÍ KONTROLA V ROCE 2016

byla provedena tarifní kontrola ve spolupráci s Policií ČR, Cizineckou policií
a Městskou policií. Každý měsíc také proběhlo 6 nočních kontrol ve spolupráci s Městskou policií.

Počet záchytů

Fyzická agresivita cestujících se oproti předchozímu roku, kdy jsme evido-

Počet uhrazených pokut
na místě

vali 3 pracovní úrazy s následnou pracovní neschopností, bohužel zvýšila.
V roce 2016 jsme evidovali celkem 13 napadení revizorů ze strany cestujících, z toho 7 s následnou pracovní neschopností. Zvyšuje se i počet vulgár-

Celkem 100 %

%

		178,6

Výnosy v mil. Kč

JEDNOTLIVÉ JÍZDNÉ

Cardmany - peněženka* 29,0

32,8

Cardmany - bank. karta

16,5

18,7

Papírové jízdenky 34,3

38,8

2,4

2,7

SMS jízdenky 16,3

18,4

Jízdenky u řidiče

Ostatní

47 068

Počet dlužníků

9 987
16 553

ních slovních útoků a urážek ze strany cestujících na naše revizory.

Statistika dotazů, stížností a pochval ze strany
cestujících v roce 2016
POČET DOTAZŮ PŘIJATÝCH INFOLINKOU
Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Celkem

1 827

892

763

669

675

764

598

1 027

1 175

840

754

679

10 663

1,7

1,5

Celkem 100 %

113,1

* Elektronická peněženka je jednou z funkcí Plzeňské karty

V roce 2016 jsme přijali a evidovali 768 stížností.

POČET STÍŽNOSTÍ A POCHVAL

Z tohoto počtu bylo 14 stížností postoupeno k řešení Správě veřejného statku
města Plzně a 46 stížností bylo odloženo (jedná se o anonymní stížnosti, ne-

Předplatné nebo elektronickou peněženku bylo možné nabít

Prodej jízdenek byl zajišťován Zákaznickými centry PMDP

na 5 místech v Plzni (Zákaznická centra PMDP, Centrální

a hustou sítí externích prodejců. Ke snadné dostupnos-

autobusové nádraží, hlavní nádraží ČD, Úřad městského

ti jízdného přispěla stále populárnější možnost nákupu

Zbývajících 708 stížností bylo řádně prošetřeno odpovědnými zaměstnanci

obvodu Plzeň 2), mimo Plzeň pak v Chrástu a Karlových

pomocí bezkontaktní bankovní karty ve vozech PMDP. Naši

PMDP, z toho bylo 221 stížností vyhodnoceno jako oprávněných.

Varech. Kromě těchto míst zákazníci využívali k nabití také

cestující se mohli odbavit také zasláním SMS jízdenky či

bankomaty České spořitelny, kterých je na území Plzně 33

zakoupením jízdenky u řidiče.

a dalších 57 v Plzeňském kraji.

konkrétní stížnosti, stížnosti obsahující vulgarismy atp.).

Řešené stížnosti

708

Oprávněné stížnosti

221

Pochvaly

90

Při řešení stížností využíváme veškerých dostupných informací v rámci PMDP, zejména informace o provozu vozidel z centrálního dispečinku. Pokud stížnost směřuje na jednání konkrétního zaměstnance, je vždy vyzván, aby se ke stížnosti vyjádřil.
V případě, že stížnost je shledána jako oprávněná, jsou prováděna příslušná opatření k nápravě.
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Plzeňská karta
Na konci roku 2016 dosáhl počet vydaných Plzeňských karet
bezmála 463 tisíc kusů. Počet aktivních uživatelů se zvýšil
na 291 tisíc, čímž se opět potvrdil meziroční růstový trend.
V roce 2016 pokračovala výměna Plzeňských karet dle
stanoveného časového harmonogramu. Do konce roku byly
měněny karty do čísla 94 999.
V souvislosti se zkvalitněním služeb poskytovaných uživatelům Plzeňské karty byla od 1. 1. 2016 provedena změna u služby
SMS jízdenka. Stalo se tak na základě podnětu od cestujících. Změna se týká platnosti SMS jízdenky, jež byla původně
nastavena až od následující minuty po přijetí zprávy. Nově je
SMS jízdenka platná již v momentě jejího přijetí.
Od 1. 7. 2016 je pro cestování ve veřejné dopravě v Plzni
možné využít speciální kartu pro návštěvníky města Plzně
nazvanou Turistická jízdenka. Kartu návštěvníci pořídí proti
vratné záloze hned na několika místech v Plzni, např.
na Zákaznických centrech PMDP nebo v Informačním
centru města Plzně. Na Turistickou jízdenku je možné
nahrát speciální turistický tarif v rozsahu 1 - 17 dní nebo
elektronické peníze pro nákup jízdenek ve voze.
V Karlových Varech byla, v návaznosti na projekt Karlovarské karty realizovaný v roce 2014, zavedena ve spolupráci
s PMDP možnost pořízení Turistické karty. Návštěvníkům
Karlových Varů slouží karta nejen jako cestovní doklad
ve veřejné dopravě, ale zároveň nabízí volné nebo zlevněné
vstupy pro různé atraktivity města.
Od 15. 8. 2016 byla rozšířena stávající síť obslužných míst
Plzeňské karty o nové dobíjecí místo na přepážce Úřadu
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. Je možné zde podat
žádost o vydání nové Plzeňské karty, žádost o výměnu Plzeňské karty nebo dobít předplatné a elektronické peníze.
Na začátku září byla nově spuštěna služba Zasílání Plzeňské

karty poštou. Služba byla pro uživatele dostupná již v minulosti,
ale vzhledem k nízkému počtu využití bylo zapotřebí upravit
pravidla jejího užívání a učinit ji tak dostupnější. Proto byla
služba zlevněna na cenu poštovného za obyčejné psaní
České pošty a kolonku pro zaslání karty poštou je možné
nově najít přímo na žádosti o vydání Plzeňské karty.
Mimo Plzně, Plzeňského kraje a Karlových Varů se Plzeňská
karta nově rozšířila také do Mariánských Lázní. V průběhu
roku 2016 probíhaly ve spolupráci s městem Mariánské Lázně
a MĚSTSKOU DOPRAVOU Mariánské Lázně, s. r. o., přípravy pro zavedení nového odbavovacího systému ve veřejné
dopravě. Již na konci roku si obyvatelé města mohli podat
žádost o multifunkční městskou kartu nazvanou Mariánka.
Nový odbavovací systém bude spuštěn v průběhu prvního
čtvrtletí roku 2017. Díky systému Plzeňské karty bude moci
v další fázi dojít k propojení Mariánky s Plzeňskou i Karlovarskou kartou.
V závěru roku byl spuštěn pilotní provoz projektu Validace
ve vozech PMDP. Díky tomuto projektu si mohou držitelé Plzeňských karet nově validovat (ukládat na kartu) své nákupy
předplatních kuponů nebo elektronických peněz realizované
prostřednictvím e-shopu Plzeňské karty přímo ve vozech
PMDP. Využijí k tomu vozidlový terminál, který umožňuje
nákup jízdenky pomocí bezkontaktní bankovní karty, a to
pouhým přiložením Plzeňské karty. Jedná se o unikátní řešení,
které nabízí našim zákazníkům jednodušší a pohodlnější
možnost dobíjení Plzeňské karty.
I rok 2016 navázal na tradici získaných ocenění. A to cenou
Special Mention 2015 za instalaci bezkontaktních platebních
terminálů do vozů městské veřejné dopravy v Plzni, kterou
PMDP získaly na počátku ledna od společnosti MasterCard.
Jednalo se o ocenění výjimečných projektů roku 2015 v platebních kartách.
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Zpráva dozorčí rady za rok 2016
SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY A JEJÍ ČINNOST

závaznými předpisy, platnými stanovami společnosti,
rozhodnutím jediného akcionáře a schváleným podnika-

Dozorčí rada v roce 2016 pracovala v počtu devíti členů:

telským plánem.

Mgr. David Zrostlík, Mgr. Petr Suchý, Ing. Jiří Lodr, paní
Irena Rottová, pan Petr Šustáček, Ing. Pavel Rödl, paní

Při kontrolní činnosti

Pavla Dražanová, pan Robert Pašek a pan Ladislav Horn.

dozorčí rady nebylo zjištěno porušení

Dne 4. 2. 2016 Rada města Plzně v působnosti valné
hromady společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., vzala na vědomí odstoupení Mgr. Petra Suchého
z funkce člena dozorčí rady a zvolila členem dozorčí rady
Mgr. Michala Vozobule.
Činnost dozorčí rady se řídila obecně závaznými právními
normami a stanovami společnosti.

stanov, ani obecně
závazných norem,
všechna zjištění a doporučení dozorčí rady
jsou vedena v zápisech z jednání.
V Plzni 22. 2. 2017

Celkem se dozorčí rada sešla na 10 řádných jednáních.
Dozorčí rada se v roce 2016 zaměřila především na sledování nákladů společnosti, plnění podnikatelského plánu
a zkvalitnění vnitropodnikové kontroly. Dozorčí rada také
kontrolovala přípravu a průběh nejvýznamnějších investičních akcí.
Na základě své kontrolní činnosti dozorčí rada konstatuje, že představenstvo se při své činnosti řídilo obecně

Mgr. David Zrostlík
předseda dozorčí rady
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

(dále jen „Zpráva o vztazích“)

OBSAH:

Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou
a mezi ovládanou osobu a osobami ovládanými stejnou ovládající
osobou za rok 2016
1.

Struktura vztahů mezi ovládající osobou a osobou ovládanou ..................................... 1

2.

Úloha ovládané osoby - informace o vztazích k Přímo ovládající osobě .................... 2

3.

Informace o vztazích k Dalším osobám ovládaným Přímo ovládající osobou ........... 3

4.

Závěr .............................................................................................................................................. 3

Příloha ................................................................................................................................................... 4

1.

Struktura vztahů mezi ovládající osobou a osobou
ovládanou

1.1.

Společnost Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., se sídlem
Plzeň - Východní Předměstí, Denisovo nábřeží č. p. 920/12, PSČ 301 00,
IČO 252 20 683, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl B, vložka 710, zápis dne 01. 05. 1998 (dále jen „Ovládaná osoba“)
je osobou ovládanou statutárním městem Plzeň, se sídlem v Plzni,
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČO 000 75 370, zapsaném v registru
ekonomických subjektů Českého statistického úřadu a v Registru ekonomických
subjektů (dále jen „Přímo ovládající osoba“). Přímo ovládající osoba je jediným
akcionářem Ovládané osoby.
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1.2.

Přímo ovládající osoba předložila Ovládané osobě soupis dalších osob
ovládaných Přímo ovládající osobou (dále jen „Další osoby ovládané Přímo
ovládající osobou“).

3.

S ohledem na skutečnost, že ve vztahu k Ovládané osobě nebyla uzavřena
ovládací smlouva, zpracovalo představenstvo Ovládané osoby v souladu
s ust. §82 až §84 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění k 31. 12. 2016,
tuto Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi
ovládanou osobu a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016
(dále jen „Zpráva o vztazích“). Tato Zpráva o vztazích bude připojena k výroční
zprávě za rok 2016 a jediný akcionář Ovládané osoby bude mít možnost
seznámit se s ní ve stejné lhůtě a za stejných podmínek jako s účetní závěrkou.

Informace o vztazích k Dalším osobám ovládaným Přímo
ovládající osobou

3.1.

Mezi Ovládanou osobou a Dalšími osobami ovládanými Přímo ovládající osobou
byly v účetním období roku 2016 uzavřeny nebo doplňovány a měněny smlouvy
uvedené v Příloze č. 1 část B. Tyto smlouvy byly uzavřeny za podmínek
obvyklých v obchodním styku a plnění smluvních stran odpovídají podmínkám
obvyklého obchodního styku.

3.2.

Mezi Ovládanou osobou a Dalšími osobami ovládanými Přímo ovládající osobou
nebyly uskutečněny žádné jiné právní úkony v zájmu Dalších osob ovládaných
Přímo ovládající osobou.

1.4.

Způsob ovládání: Ovládající osoba je jediným akcionářem ovládané osoby.

3.3.

V zájmu Dalších osob ovládaných Přímo ovládající osobou nebyla přijata ani
uskutečněna žádná opatření.

1.5.

Prostředky ovládání: Rada ovládající osoby v působnosti valné hromady jmenuje
členy dozorčí rady a představenstva. Jiné prostředky ovládání ovládající osoba
nepoužívá.

3.4.

Na popud Dalších osob ovládaných Přímo ovládající osobou nebyla přijata ani
uskutečněna žádná opatření.

1.6.

Přehled jednání uskutečněných v posledním účetním období, která byla učiněna
na popud nebo v zájmu ovládající osoby, nebo jí ovládaných osob, pokud
se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu
ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky: neuskutečnila
se žádná jednání takového charakteru.

1.3.

2.

Úloha ovládané osoby - informace o vztazích k Přímo
ovládající osobě

2.1.

Mezi Ovládanou osobou a Přímo ovládající osobou byly v účetním období roku
2016 platné smlouvy, uzavřeny nové nebo doplňovány a měněny smlouvy
uvedené v Příloze č. 1 část A. Tyto smlouvy byly uzavřeny za podmínek
obvyklých v obchodním styku a plnění obou smluvních stran odpovídají
podmínkám obvyklého obchodního styku. Plněním závazných ustanovení těchto
smluv nemůže vzniknout a ani nevznikla Ovládané osobě žádná újma.
Specifickou smlouvou je „Dodatek č. 9 Smlouvy o závazku veřejné služby
a úhrady prokazatelné ztráty z provozu městské hromadné dopravy osob v Plzni“
ze dne 22. 02. 2016, ve které jsou vyčísleny předpokládané náklady na ujeté
vozokm ve výši 1.133.257.000,00 Kč (bez přiměřeného zisku) a předpokládané
tržby z MHD ve výši 343.477.000,00 Kč. Z těchto částek (po přičtení přiměřeného
zisku) pak vyplývá plánovaná prokazatelná ztráta z provozu MHD pro rok 2016
ve výši 833.184.000,00 Kč. Skutečná úhrada měsíčních záloh jako podílů
na úhradu prokazatelné ztráty činila za rok 2016 celkem uvedenou částku
833.184.000,00 Kč. Vyúčtování skutečné prokazatelné ztráty bude dle uvedené
smlouvy předloženo Přímo ovládající osobě do 30. 04. 2017 a finanční
vypořádání případných rozdílů bude vyrovnáno do 30. 06. 2017.

2.2.

Mezi Ovládanou osobou a Přímo ovládající osobou nebyly uskutečněny žádné
jiné právní úkony v zájmu Přímo ovládající osoby.

2.3.

V zájmu Přímo ovládané osoby nebyla přijata ani uskutečněna žádná opatření.

2.4.

Na popud Přímo ovládající osoby nebyla přijata ani uskutečněna žádná opatření.

2

4.

Závěr

4.1.

Zhodnocení výhody a nevýhody plynoucí ze vztahů mezi ovládanou a ovládající
osobou, zda převládají výhody či nevýhody a jaká rizika z toho plynou pro
ovládanou osobu:
Ovládající osoba má s ovládanou osobou vztahy, které ovládané osobě
nepřinášejí žádné nevýhody a ani výhody, které by byly odlišné od obvyklých
tržních vztahů a přinášely by ovládající společnosti nedovolenou tržní podporu.
Z tohoto důvodu ovládaná osoba nepodstupuje žádné riziko ze vztahů s osobou
ovládající.

4.2.

Jakým způsobem a kdy bude vyrovnána případná újma dle § 71 nebo § 72
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:
„z výše uvedeného textu zpracované zprávy vyplývá, že v účetním období roku
2016 nevznikla Ovládané osobě v důsledku vlivu Přímo ovládající osoby žádná
majetková újma“.

V Plzni dne: 13. 3. 2017
Za statutární orgán Ovládané osoby:

Mgr. Michal Kraus, MSc
předseda představenstva

3

26 Zprávy o PMDP

Zprávy o PMDP 27

Příloha

A.

Informace o vztazích k Přímo ovládající osobě:

Mezi Ovládanou osobou a Přímo ovládající osobou (statutární město Plzeň, IČO 00075370)
byly v účetním období roku 2016 uzavřeny nebo doplňovány a měněny tyto smlouvy:

statutární město Plzeň

Smlouva Integrované dopravy
Plzeňska

01. 01. 2016

27. 12. 2016

00075370

statutární město Plzeň

Smlouva o výpůjčce č. CES
2016/000678 - sociální zařízení Zábělská

28. 02. 2026

29. 02. 2016

00075370

statutární město Plzeň

Kupní smlouva - Prodej motorové
nafty

00075370

statutární město Plzeň

Dodatek č. 9 ke smlouvě o závazku
veřejné služby a úhrady
prokazatelné ztráty z provozu č.
2009/002510

31. 12. 2016

22. 02. 2016

31. 12. 2018

26. 01. 2016

00075370

Předmět smlouvy

Platnost do

Datum podpisu

00075370

statutární město Plzeň

Dodatek č. 12 k nájemní smlouvě č.
2009/005237

statutární město Plzeň

Dodatek č. 3 ke smlouvě o přepravě
seniorů

31. 12. 2017

30. 12. 2016

00075370

statutární město Plzeň

Dodatek č. 5 ke smlouvě o obnově
a výstavbě kamerového systému

00075370

statutární město Plzeň

Dodatek č. 1 ke smlouvě
Integrované dopravy Plzeňska

31. 12. 2016

27. 12. 2016

00075370

statutární město Plzeň

Nájemní smlouva na krátkodobý
pronájem pozemku - Cukrovarská

00075370

statutární město Plzeň

Dodatek č. 6 ke smlouvě o obnově a
výstavbě kamerového systému

00075370

statutární město Plzeň

Smlouva o dílo - Sod provoz VO_v6

IČO
00075370

Obchodní partneři

Kupní smlouva - pozemky voz.
Slovany p. č. 3134/121
+ p .č. 3958/15
Smlouva č. 2016/005700 na úhradu
energií v nebytových prostorech Cukrovarská

31. 12. 2029

27. 12. 2016

31. 12. 2016

19. 12. 2016

statutární město Plzeň

00075370

statutární město Plzeň

00075370

statutární město Plzeň

Dodatek č. 15 k nájemní smlouvě č.
2009/005237/NS

statutární město Plzeň

Smlouva o zpracování osobních
údajů - UMO4

23. 12. 2016

00075370

statutární město Plzeň

Příkazní smlouva pro provozování
dobíjecího místa PK a sběr žádostí
k PK - UMO4

23. 12. 2016

00075370

statutární město Plzeň

Smlouva o zpracování osobních
údajů - UMO2

31. 08. 2016

00075370

statutární město Plzeň

Příkazní smlouva pro provozování
dobíjecího místa PK a sběr žádostí
k PK - UMO2

16. 08. 2016

00075370

statutární město Plzeň

Dodatek č.14 k nájemní smlouvě č.
2009/005237

00075370

statutární město Plzeň

Smlouva o centralizovaném
zadávání č. CES 2016/001087

statutární město Plzeň

Smlouva o centralizovaném
zadávání č. CES 2016/001085 plyn

statutární město Plzeň

Dodatek č. 13 k nájemní smlouvě č.
2009/005237

00075370
00075370
00075370

statutární město Plzeň

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce
CES 2016/000678

00075370

statutární město Plzeň

Nájemní smlouva na krátkodobý
pronájem pozemku - Cukrovarská

00075370

statutární město Plzeň

Smlouva o přenechání prostor
k užívání - Cukrovarská
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02. 02. 2016
9. 5. 2016

22. 4. 2016

22. 12. 2016

00075370

00075370

11. 02. 2016

19. 12. 2016
31. 12. 2018

31. 12.2018

22. 09. 2016

01. 09.2 016
06. 05. 2016

31. 12. 2018
28. 02. 2026

Obchodní partneři
statutární město Plzeň

IČO

Předmět smlouvy

00075370

Nájemní smlouva prostorů sloužících
k podnikání o výměře 58,30 m2 v I. NP

Platnost do

Nájemní smlouva nebytových prostorů
o výměře 177,85 m2 ve III. NP objektu
v Plzni, Podmostní 4
Nájemní smlouva prostorů určených k
podnikání v 1. NP budovy Parkovacího
domu Rychtářka, Truhlářská 2755/5, Plzeň
+ dodatek
Smlouva o Dobrovolném peněžitém
příspěvku mimo základní kapitál
2015/004915
Dohoda o technických podmínkách č.
2015/004269 Vyhrazené parkování Dispečink

Datum podpisu
20. 04. 2015

statutární město Plzeň

00075370

statutární město Plzeň

00075370

statutární město Plzeň

00075370

statutární město Plzeň

00075370

statutární město Plzeň

00075370

Kupní smlouva -prodej pozemku Černice, p.
č. 383/2

25. 03. 2015

29. 11. 2013

30. 03. 2012

31. 12. 2016

22. 12. 2015
18. 11. 2015

31. 12. 2018

25. 11. 2015

06. 05.2016

statutární město Plzeň

00075370

Smlouva o sdružení za účelem společného
zadání veřejné zakázky

29. 03. 2016

statutární město Plzeň

00075370

Nájemní smlouva č 2014/004082/NS
informační kiosek

01. 10. 2014

statutární město Plzeň

00075370

Smlouva o správě pro evidenci vstupu
seniorů do plaveckých bazénů města Plzně
č. 2014/000887

14. 03. 2014

statutární město Plzeň

00075370

Rámcová smlouva o spolupráci - Zelené
město 96/2014

19. 02. 2014

statutární město Plzeň

00075370

Smlouva o zajištění přepravy seniorů a TZP
2014/000234

statutární město Plzeň

00075370

Přímá smlouva 2013/004166

11. 10. 2013

statutární město Plzeň

00075370

Nájem nebytových prostor- sady
Pětatřicátníků

31. 05. 2013

22. 03. 2016
31. 03. 2016

31. 08. 2016

Kromě uvedených nově uzavřených smluv či dodatků k platným smlouvám jsou v platnosti
ještě následující smlouvy s Ovládanou osobou uzavřené v předchozích účetních obdobích:

11. 04. 2016
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statutární město Plzeň

00075370

výcvik Městské policie

29 .07. 2013

statutární město Plzeň

00075370

Provozně ekonomická smlouva IDP

30. 05. 2012

statutární město Plzeň

00075370

IDP

30. 05.2 012

Smlouva o provozních podmínkách v
kolektorech města Plzně 2012/002874
dodatky
Smlouva o vybudování nového areálu
dopravní základny pro PMDP, a.s. a
poskytování oprav, údržby a odstavu
vozidel městské hromadné dopravy
provozovaných na území Města Plzně
2012/001983

statutární město Plzeň

00075370

statutární město Plzeň

00075370

statutární město Plzeň

00075370

Rekonstrukce napájecích kabelů 22/2012

statutární město Plzeň

00075370

Smlouva o spolupráci při likvidaci
mimořádných a krizových situací na území
města Plzně

10. 03. 2009

statutární město Plzeň

00075370

Smlouva o dopravě dětí na školní vyučování
+ dodatky

12. 02. 2004

00075370

Dohoda o partnerství na projektu Koncepční
řešení řízení, spolehlivosti a bezpečnosti
veřejné dopravy Plzeňska

14.07.010

statutární město Plzeň

00075370

Smlouva (obnova a výstavba kamerového
systému v Plzni - 2. etapa) + dodatky

10. 06. 2010

statutární město Plzeň

00075370

Smlouva o výpůjčce části nemovitosti kryt
CO 2010/000148

19. 03. 2010

statutární město Plzeň

00075370

Smlouva o spolupráci ve věci uznávaní
elektronických peněz na Plzeňské kartě č.
2010/000147 + dodatek

31. 12. 2009

statutární město Plzeň

00075370

Nájemní smlouva č. 2009/005237 + dodatky

statutární město Plzeň

00075370

statutární město Plzeň

00075370

statutární město Plzeň

Smlouva o závazku veřejné služby a
úhrady prokazatelné ztráty z provozu
městské hromadné dopravy osob v Plzni
2009/002510 + dodatky
Smlouva o zajištění projektové přípravy
stavby ,,Výstavba včetně napájení terminálů
Inteligentních zastávek MHD - 1. etapa "
Smlouva o partnerství a vzájemné
spolupráci za účelem přípravy projektů č.
2009/02181
Dohoda o technických podmínkách -užívání
části pozemní komunikace a pozemku ve
vlastnictví města Plzně č. 2008/005198/3
+ dodatek č. 1

23. 05. 2012

Informace o vztazích k Dalším osobám ovládaným Přímo
ovládající osobou:

Mezi Ovládanou osobou a Dalšími osobami ovládanými Přímo ovládající osobou byly
v účetním období roku 2016 uzavřeny nebo doplňovány a měněny tyto smlouvy:

Smlouvy a objednávky dodavatelské
31. 12. 2018

09. 02. 2012

31. 12. 2018

17. 12. 2009

31. 12. 2023

17. 07. 2009

IČO

statutární město Plzeň

00075370

statutární město Plzeň

00075370

Smlouva o úhradě vstupného za seniory
č. 2007/006846 + dodatky

21. 12. 2007

statutární město Plzeň

00075370

Dohoda o plnění úkolů v rámci součinnosti
při ochraně veřejného pořádku a
bezpečnosti osob v MHD 2007/001256

15. 12. 2006

00075370

Smlouva o užívání a provozování
informačního systému

30. 06. 2005

00075370

Smlouva o pronájmu nemovitosti část
objektu čekárny na konečné v Křimicích
(WC + umývárna) + dodatky

01. 07. 1995

19. 05. 2009

Obchodní partner

Název smlouvy

Datum podpisu
smlouvy, dodatku

Platnost do

29109124

Plzeň 2015, obecně prospěšná
společnost

Smlouva o výpůjčce č.
138/2016/PMDP

6. 6. 2016

19. 6. 2016

00078051

Divadlo Josefa Kajetána Tyla,
příspěvková organizace

Smlouva o spolupráci č.
202/2016/PMDP

21. 6. 2016

1. 7. 2016

66362717

SPRÁVA INFORMAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ

Smlouva o poskytování služeb zajištění dohledu a podpory
komunikační infrastruktury PMDP 521/2015/PMDP

16. 1. 2016

66362717

SPRÁVA INFORMAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ

Reklamní smlouva č.
154/2016/PMDP

27. 6. 2016

66362717

SPRÁVA INFORMAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ

Smlouva o poskytování služeb zajištění služby připojení k Internetu
a Antispamového řešení PMDP 212/2016/PMDP

17. 6.2 016

66362717

SPRÁVA INFORMAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ

Kupní smlouva č. 226/2016/PMDP nákup HW pro serverové prostředí
systému Plzeňská karta

10. 6. 2016

30. 6. 2016

SPRÁVA INFORMAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ

Smlouva o zajištění provozu
serverové a síťové části
Kartově odbavovacího systému
Plzeňské karty č. 227/2016/PMDP

10. 6. 2016

31. 5. 2020

04. 06. 2009

00075370

statutární město Plzeň

B.

17. 07. 2012

statutární město Plzeň

statutární město Plzeň

nepravidelná doprava autobusy, prodej čipových karet, služby autoškoly, prodej a nabití
firemních karet, prodej hromadných jízdenek, prohlídky a zkoušky UTZ, nastavení
docházkového systému.

66362718

30. 6. 2016

01. 12. 2008

V roce 2016 byly na objednávky pro Ovládanou osobu poskytnuty služby s následujícím
předmětem plnění: náhradová doprava a služby dispečerů, prodej časových jízdenek,

Dále byly v roce 2016 přijaty následující služby od Dalších osob ovládaných Přímo ovládající
osobou a to na základě objednávek nebo dříve již uzavřených smluv:
IČO

Obchodní partner

Předmět plnění

00250937

Divadlo Alfa, příspěvková
organizace

66362717

Správa informačních technologií
města Plzně

40526551

Správa veřejného statku města
Plzně, příspěvková organizace

divadelní představení, provize z prodeje vstupenek - rezervační systém,
divadelní představení
internet a filtrace SPAM, přenosové trasy, kontaktní centrum, e-shop
odbavovacího systému, služby jednotného komunikačního prostředí, zavedení
wifi, aktualizace Inter. plánu dopravy, pronájem a služby SAP, webhosting,
nastavení síťové komunikace,
vyúčtování energií u zápůjčky nebytových prostor, správní poplatky ke
stavebnímu povolení

25205625

Vodárna Plzeň a.s.

vodné, stočné, srážkové vody, vytýčení vodov. řadu

49790480

Plzeňská teplárenská, a.s.
Divadlo J. K. Tyla, příspěvková
organizace

00078051

nájemné nebytových prostor + energie
provize z prodeje vstupenek - rezervační systém

6
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61775134

Dominik Centrum, s.r.o. Plzeň

provize z prodeje vstupenek - rezervační systém

63509831

Obytná zóna Sylván a.s.

nájemné nebytových prostor + energie

29109124
71249877
00075361
25232142

Plzeň 2015, obecně prospěšná
společnost
Útvar koordinace evropských
projektů města Plzně,
příspěvková organizace
Plzeň – TURISMUS, příspěvková
organizace
Centrum protidrogové prevence
a terapie, o.p.s.

Dále byly v roce 2016 poskytnuty následující služby pro Další osoby ovládaných Přímo
ovládající osobou, a to na základě objednávky nebo již v předchozích účetních obdobích
uzavřených smluv:

provize z prodeje vstupenek - rezervační systém

IČO

nájemné nebytových prostor + energie + služby
provize z prodeje vstupenek - rezervační systém

Obchodní partner

Název smlouvy

Datum
podpisu
smlouvy,
dodatku

28004256

Divadlo pod lampou, o.p.s.

Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě č.
562/2012/PMDP ze dne 31. 10. 2012

28. 11. 2016

29109124

Plzeň 2015, obecně prospěšná
společnost

Nájemní smlouva č. 150/2016/PMDP
(odstavná plocha Cukrovarská)

28. 4. 2016

00075361

Plzeň – TURISMUS,
příspěvková organizace

Smlouva o dílo č. 237/2016/PMDP provozování dobíjecího místa Plzeňské
karty
Smlouva o zpracování osobních údajů Č.
239/2016/PMDP

Platnost do

2. 5. 2016

rezervační systém, prodej vstupenek

25205625

Vodárna Plzeň a.s.

služby střediska drážních cest,

29099846

POVED, s.r.o. Plzeň

dispečerské řízení IDP

00377015

Zoologická a botanická zahrada města Plzně,
příspěvková organizace

provize z uznávání elektronických peněz z EP,
provozování a garážování ZOO vláčku

61775134

Dominik Centrum, s.r.o. Plzeň

rezervační systém, prodej vstupenek, časové kupóny,

40526551

Správa veřejného statku města Plzně,
příspěvková organizace

66362717

Správa informačních technologií města Plzně

výkony akreditovaného střediska autoškoly, účast
na konferenci
provozování rezervačního systému, rozšíření
rezervačního systému a zabezpečení provozu
zúčt.centra, pronájem garáží

30. 6. 2016

Parking, s.r.o. Plzeň

společné financování analýzy přínosů a rizik sloučení

45332657

Nadace 700 let města Plzně

služby dispečerů - Historický víkend

00078051

Divadlo J. K. Tyla, příspěvková organizace

rezervační systém, prodej vstupenek, , služby dispečerů

49777548
00250937

Plzeň – TURISMUS,
příspěvková organizace

00078051

Divadlo Josefa Kajetána Tyla,
příspěvková organizace

Smlouva o přepravě č. 203/2016/PMDP

30. 6. 2016

31. 12. 2018

00250937

Divadlo ALFA, příspěvková
organizace

Smlouva o přepravě č. 010/2017

27. 12. 2016

30. 6. 2017

Zoologická a botanická zahrada
města Plzně, příspěvková
organizace

Provozní smlouva o zajištění přepravy
cestujících do Zoologické a botanické
zahrady města Plzně vyhlídkovým
vláčkem

29. 3. 2016

66362717

SPRÁVA INFORMAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ

Rozvoj a provoz systémů PMČK Dodatek č. 11 - 045/2016/PMDP

25. 2. 2016

31. 12. 2016

66362717

SPRÁVA INFORMAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ

Nájemní smlouva č. 146/2016/PMDP odstavná plocha Cukrovarská_DRON
FEST

16. 5. 2016

7. 6. 2016

66362718

SPRÁVA INFORMAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy č.
344/2016/PMDP

29. 9. 2016

25205625

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Dohoda o úhradě nákladů 2016/0112

19. 4. 2016

25205625

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Smlouva o dodávce vody a odvádění
odpadních vod č.5500014412/1

21. 7. 2016

29099846

POVED s.r.o.

IDP smlouva uzavíraná v dopravě

27. 12. 2016

29099846

POVED s.r.o.

Dodatek č. 1 smlouva uzavíraná v
dopravě

27. 12. 2016
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29088011

70880026

00075361

00377015

Předmět plnění

Divadlo Pod lampou, o.p.s.

propagace na webu

Smlouvy a objednávky odběratelské
IČO

Obchodní partner

28004256

30. 6. 2016

00368806

Plzeň – TURISMUS, příspěvková organizace

29109124
63509831

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost
Obytná zóna Sylván a.s.

70940975

57. mateřská škola, příspěvková organizace
Centrum protidrogové prevence a terapie,
o.p.s.
Čistá Plzeň, s.r.o.
15. základní škola Plzeň, Terezie Brzkové 3335, příspěvková organizace

28046153
68784619

nepravidelná autobusová doprava - přeprava žáků
prodej čipových karet pro stravovací systém

Divadlo Alfa, příspěvková organizace
Knihovna města Plzně, příspěvková
organizace

00075361

25232142

31. 3. 2017

28. základní škola Plzeň, příspěvková
organizace
33. základní škola Plzeň, Terezie Brzkové 31,
příspěvková organizace

rezervační systém, prodej vstupenek, časové kupóny
provize z uznávání elektronických peněz z EP
prodej bločkových jízdenek, rezervační systém, prodej
vstupenek, zprovoznění rezervačního systému
rezervační systém, prodej vstupenek, pronájem pozemku
provize z uznávání elektronických peněz z EP
nepravidelná autobusová doprava - přeprava žáků
časové kupóny
služby autoškoly
nepravidelná autobusová doprava - přeprava žáků

Plnění vyplývající ze všech výše uvedených smluv či objednávek mimo poskytování dotací
se uskutečňovala za standardních obchodních podmínek včetně cen dle platných ceníků
vztahujících se na všechny dodavatele či odběratele. Nedošlo tedy k žádnému zvýhodňování
či znevýhodňování, takže žádnému ze zúčastněných subjektů nevznikla újma.
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Výsledky
hospodaření

Struktura majetku, výnosů a nákladů
%

STRUKTURA MAJETKU K 31. 12. 2016 (v zůstatkových hodnotách)

Tramvaje 33,9

tis. Kč
588 628

Trolejbusy

21,7

377 306

Autobusy

12,9

223 391

Ostatní dopravní prostředky

1,8

31 888

Stroje

8,7

151 516

Budovy, pozemky 20,4

354 738

0,6

10 039

Ostatní hmotný
a nehmotný majetek

Celková zůstatková hodnota majetku bez nedokončených investic a opr. položek - 100 %		

%
Kompenzace (ÚPZ)

STRUKTURA VÝNOSŮ ZA ROK 2016

1 737 506

tis. Kč

59,9

776 817

Tržby z tarifu 22,5

291 740

Pokuty za neoprávněnou jízdu

4,0

52 427

Externí výnosy stř. Drážní cesty

4,2

54 779

Ostatní výnosy

9,4

122 286

Celkem výnosy 100 %								

%

STRUKTURA NÁKLADŮ ZA ROK 2016

1 298 049

tis. Kč

Materiál a zboží

3,5

42 677

Pohonné hmoty

5,6

67 831

Spotřeba energií

4,2

50 762

Služby 30,8

371 579

Odpisy

18,7

226 051

Osobní náklady
36,2
(mzdy + soc. zabezpečení)

436 557

Ostatní náklady

1,0

Celkem náklady bez daně z příjmu - splatné a odložené - 100 %			

12 100
1 207 557
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Rozvaha v plném rozsahu
Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

(BILANCE)
ke dni 31.12.2016

Plzeňské městské

Denisovo nábřeží 920/12
Východní předměstí
301 00 Plzeň

25 22 06 83

AKTIVA

a

b

řád

c

Brutto

Korekce

Netto

Netto

1

2

3

4

2 701 491

2 378 788

B.

Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27)

B. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 + 010 + 011)

3
4

3 934 500
91 352

-2 040 646
-82 005

1 893 854
9 347

1 907 118
6 330

6
7
8
9
10

66 020
65 441
579
768
24 564

-56 673
-56 094
-579
-768
-24 564

9 347
9 347
0
0
0

6 330
6 330
0
0
0

14
15
16
17
18

3 843 148
419 482
31 837
387 645
3 263 075

-1 958 641
-64 744
0
-64 744
-1 893 897

1 884 507
354 738
31 837
322 901
1 369 178

1 900 788
364 671
31 174
333 497
1 469 750

4 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
B. II.

Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 18 + 19 + 20 + 24 )

B. II. 1 Pozemky a stavby

B.II.1.1. Pozemky
B.II.1.2. Stavby
2 Hmotné movité věci a soubory movitých věcí
4 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

B.II.4.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a
5 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
C.

Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 68 + 71)

C. I.

Zásoby (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45)

C. I. 1 Materiál

C. II.

C. IV.

D. I.

2

Statutární a ostatní fondy

1

Nerozdělený zisk minulých let

A. IV.
A. IV.

Výsledek hospodaření minulých let (ř. 96 + 98)

A. V.

432 553
1
432 552
428 724
3 828

318 645
1
318 644
332 547
-13 903

92
93
94
95
96

239 174
32 043
207 131
295 239
295 239

236 391
28 643
207 748
235 642
235 642

71 821

67 997

99
101
102

610 806
22 123

472 168
77 538

22 123
588 683
161 797

77 538
394 630
143 038

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
(ř. 01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 + 100 + 101 + 141))

B. +

84
85
86
87
88

C. Cizí zdroje

B. I.

(ř. 102 + 107)

Rezervy (ř. 103 až 106)

Dlouhodobé závazky (ř. 109 + 112 + 113 + 114 +115 + 116 + 117 + 118 + 119 )

106
107
108

3

Dlouhodobé přijaté zálohy

113

3 002

3 007

8

Odložený daňový závazek

9

Závazky - ostatní

118
119

158 795
0

136 679
3 352

C.I.9.3. Jiné závazky

122

0

3 352

Krátkodobé závazky (ř. 124 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133)

123

426 886

251 592

127
128
129

138 700
30 956
143 916

0
20 351
146 412

4
C.

Ostatní rezervy
Závazky (ř. 108 + 123)

C. I.

18

18
18

24

160 573

0

160 573

66 349

2

Závazky k úvěrovým institucím

25
26

140 148
20 425

0
0

140 148
20 425

60 000
6 349

3

Krátkodobé přijaté zálohy

4

Závazky z obchodních vztahů

37
38
39

930 510
13 979
13 585

-138 179
-1
-1

792 331
13 978
13 584

464 885
15 369
14 828

8

Závazky ostatní

133

113 314

84 829

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům
C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

136
137
138
139
140
141
142
143

20 513
13 470
4 884
74 447
0
36 884
821
36 063

19 963
13 323
5 696
28 765
17 082
32 931
269
32 662

0

50

0

394

491

C.I.3.2. Zboží

43

394

0

394

491

Pohledávky (ř. 47 + 57)

46
47

212 828
2 773

-138 178
0

74 650
2 773

64 206
6 884

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů

48

1 936

0

1 936

5 031

C.II.1.5. Pohledávky - ostatní

52

837

0

837

1 853

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

54

306

0

306

300

C.II.1.5.4. Jiné pohledávky

C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky
C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy
C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní
C.II.2.4.6. Jiné pohledávky

56
57
58
61
64
65
66
67

531
210 055
25 497
184 558
32 744
1 408
1 570
148 836

0
-138 178
-1 554
-136 624
0
0
0
-136 624

531
71 877
23 943
47 934
32 744
1 408
1 570
12 212

1 553
57 322
23 612
33 710
27 849
1 235
1 510
3 116

Peněžní prostředky (ř. 72 až 73)

71

703 703

0

703 703

385 310

72

1 301

0

1 301

1 215

73

702 402

0

702 402

384 095

74
75

15 306
15 002

0
0

15 306
15 002

6 785
5 963

77

304

0

304

822

3 Příjmy příštích období

Ostatní rezervní fondy

2 378 788
1 873 689
1 015 014
1 015 014

18

0

Časové rozlišení (ř. 75 až 77)

Fondy ze zisku (ř. 93 + 94 )
1

2 701 491
2 053 801
1 015 014
1 015 014

0

0

D. I. 1 Náklady příštích období

A. III.

6

078
079
080
81

0

394

2 Peněžní prostředky na účtech

Kapitálové fondy

období

5

18

41

C. IV. 1 Peněžní prostředky v pokladně

2

Ážio (ř. 85 až 86)

Min.úč.

období

18

40

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů
C.II.2.4. Pohledávky - ostatní

Ážio

c

Běžné úč.

20

3 Výrobky a zboží

2 Krátkodobé pohledávky

A. II.

řád

23

2 Nedokončená výroba a polotovary

C. II. 1 Dlouhodobé pohledávky

1

A. II.

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

-2 178 825

B.I.2.2.Ostatní ocenitelná práva

Základní kapitál

A. III.

4 880 316

3 Goodwill

Základní kapitál (ř. 81 až 73 )
1

A.II.2.1.Ostatní kapitálové fondy

1

B.I.2.1. Software

Vlastní kapitál (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100 )

A. I.

období

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)

2 Ocenitelná práva

PASIVA CELKEM (ř. 79 + 101 + 141)

Min.úč.

Běžné účetní období

b

A.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

IČ

PASIVA

a

dopravní podniky, a.s.

( v celých tisících Kč )

označ

označ

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

ROZVAHA

C. II.

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace
C.II.8.6. Dohadné účty pasivní
C.II.8.7. Jiné závazky
D. I.
D. I.

Časové rozlišení (ř. 142 + 143)
1

Výdaje příštích období

2

Výnosy příštích období

Právní forma účetní jednotky :
Předmět podnikání nebo jiné činnosti :
Okamžik
sestavení

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

akciová společnost
veřejná městská hromadná doprava
Podpisový záznam osoby odpovědné za
sestavení účetní závěrky

13.3.2017

Mgr.Michal Kraus, MSc
předseda představenstva

Renáta Fischerová
vedoucí finanční účtárny
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Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Přehled o peněžních tocích

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ke dni 31.12.2016

Plzeňské městské
dopravní podniky, a.s.

( v celých tisících Kč )

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Zpracováno v
souladu s vyhláškou
č. 500/2002 Sb.

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

IČ

IČ
25 22 06 83

Denisovo nábřeží 920/12
Východní předměstí
301 00 Plzeň

25 22 06 83

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

( výkaz cash-flow )
ke dni 31. prosince 2016
(v celých tisících Kč)

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Denisovo nábřeží 920/12
Východní předměstí
301 00 Plzeň
Skutečnost v účetním období
sledovaném
minulém
1
2

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ‐ druhové členění
Označení

TEXT

a

Číslo

b

Skutečnost v účetním období

řádku

sledovaném

minulém

c

1

2

Tržby z prodeje výrobků a služeb

1

428 305

444 869

II.

Tržby za prodej zboží
Výkonová spotřeba (ř. 04 + 05 + 06)

2
3

507
532 849

294
521 421

A.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období

P.

I.

Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním

83 475

Úpravy o nepeněžní operace

195 884

267 435

A.

1

A.

1

1

Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku

226 051

218 954

A.

1

2

Změna stavu opravných položek, rezerv

-27 473

49 842

A.

1

3

Zisk z prodeje stálých aktiv

-1 180

-2 966

A.

1

4

Výnosy z podílů na zisku

A.

1

5
6

1

Náklady vynaložené na prodané zboží

4

302

135

A.

2

Spotřeba materiálu a energie

5

160 968

158 829

A.

3

Služby

6

371 579

362 457

B.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

7

50

756

C.

Aktivace

8
9

-972
436 557

-817
430 204

A.

1

10
11

307 060
129 497

301 632
128 572

A.

*

A.

2

12

105 162

103 552

A.

2

1

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv

A.

2

2

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv

A.

2

3

Změna stavu zásob

4

Osobní náklady (ř. 10 + 11)

D.

1. Mzdové náklady

D.

2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady
2. 1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

D.
D.

2.2. Ostatní náklady

E.

Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)

E.

1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

E.

1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hnotného majetku - trvalé

Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a
vyúčtované výnosové úroky
Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu
Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu

13
14

24 335
253 993

25 020
238 586

15

229 576

219 654

A.

2

16

226 051

218 954

A.

**

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním

3

Vyplacené úroky s vyjímkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku

Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů

700

A.

E.

2. Úpravy hodnot zásob

18

0

-2

A.

4

Přijaté úroky

E.

3. Úpravy hodnot pohledávek

19
20

24 417
864 053

18 934
909 851

A.

5

Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období

A.

6

Přijaté podíly na zisku

A.

***

E.

1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné

Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)

III.

17

3 525

III.

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

21

2 015

3 682

III.

2. Tržby z prodeje materiálu

22

1 133

1 490

III.

3. Jiné provozní výnosy

23
24

860 905
-22 411

904 679
68 561

Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)

F.
F.

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

25

835

716

F.

2. Zůstatková cena prodaného materiálu

26

570

899

F.

3. Daně a poplatky

27

3 067

2 894

F.

4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

28

-55 415

30 210

F.

5. Jiné provozní náklady
Provozní výsledek hospodaření
(ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)

29

28 532

33 842

30

92 799

96 303

39

1 775

4 060

41

1 775

43

261

*

Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 41 + 42)

VI.

VI. 2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy
Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 45 +46)

J.
J.

*
**

B.

1

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

B.

2

Příjmy z prodeje stálých aktiv

B.

3

Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám

B.

***

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

0

0

307 748

315 557

-220 626

-218 002

2 015

3 682

0

0

-218 611

-214 320

138 695

-250 000

90 561

-5 760

96 177

0

2 Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům

0

0

2

3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů

0

0

4 060

C.

2

4 Úhrada ztráty společníky

0

0

5 665

C.

2

5 Přímé platby na vrub fondů

-5 616

-5 760

2

6 Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně

***

Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků

R.

Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období

-2 308

-12 828

90 491
18 670

83 475
15 478
11 567

Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 51 + 52)

50

1

Daň z příjmů splatná

51

714

L.

2

Daň z příjmů odložená

52

17 956

3 911

**

Výsledek hospodaření po zdanění (ř. 59 - 50)

53

71 821

67 997

55
56

71 821
1 298 099

67 997
1 359 138

vedoucí finanční účtárny

4 060
-23 503

2

F.

Renáta Fischerová

1 775
-11 947

C.

C.

předseda představenstva

-5 665

C.

C.

Mgr.Michal Kraus, MSc

0
340 665

-261

1 Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia a fondů ze zisku.

64

13.3.2017

0
318 181

2

5 665

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky

3 291
-5 319

C.

11 287

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní
jednotkou

-8 217

1 391

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty

261

Okamžik
sestavení

-10 245

57 628

Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků

7 281

Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.

31 806
-27 213

Peněžní toky z finančních činností

3 459

Výsledek hospodaření za účetní období (ř. 53 - 54)

0
350 910

2

47

***

0
286 375

1

46

*

1 605

C.

45

48
49

0

-1 514

Peněžní toky z investiční činnosti

Ostatní finanční náklady
Finanční výsledek hospodaření
(ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47 )
Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 48)

0

C.

L.

L.

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

Ostatní finanční výnosy

2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady
VII.

K.

539 833

90 491

A.

D.

385 310

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)
Z.

Okamžik sestavení

13.3.2017

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

0

0

229 256

-255 760

318 393

-154 523

703 703

385 310

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky

Mgr.Michal Kraus, MSc

Renáta Fischerová

předseda představenstva

vedoucí finanční účtárny
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Přehled o změnách vlastního kapitálu
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
IČ: 25220683

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

Denisovo nábřeží 920/12
Východní předměstí
301 00 Plzeň

ke dni 31.12.2016
(v celých tisících Kč)

Stav
k 31.12.2014

Zvýšení (+)

Snížení (-)

Stav
k 31.12.2015

Zvýšení (+)

Snížení (-)

0

Počet akcií

Stav
k 31.12.2016

0

1 015 014

0

0

1 015 014

0

0

1 015 014

Vlastní podíly

0

0

0

0

0

0

0

Změny základního kapitálu

0

0

0

0

0

0

0

Ážio

1

0

0

1

0

0

1

332 547

0

0

332 547

96 177

0

428 724

Základní kapitál

Ostatní kapitálové fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

0

0

-13 903

-13 903

17 731

0

3 828

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací

0

0

0

0

0

0

0

Rozdíly z přeměn obchodních korporací

0

0

0

0

0

0

0

Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací

0

0

0

0

0

0

0

25 158

3 485

0

28 643

3 400

0

32 043

-5 617

207 131

Ostatní rezervní fondy
Statutární a ostatní fondy

209 872

3 000

-5 124

207 748

5 000

Nerozdělený zisk minulých let

172 436

63 206

0

235 642

59 597

0

0

0

0

0

0

0

69 691

67 997

-69 691

67 997

71 821

-67 997

71 821

Neuhrazená ztráta minulých let
Výsledek hospodaření běžného účetního období
Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku
Vlastní kapitál celkem

Sestaveno

0

0

0

0

0

0

0

1 824 719

137 688

-88 718

1 873 689

253 726

-73 614

2 053 801

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky

Mgr. Michal Kraus , MSc

Renáta Fischerová

předseda představenstva

vedoucí finanční účtárny

dne:

13.3.2017

295 239
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Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
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1.

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Příloha účetní závěrky 2016

K 1. 4. 2016 organizační změny v Úseku drážní cesty:
a)
Pod Středisko horní vedení a měnírny nově spadá Veřejné osvětlení a Rozvodná zařízení.

OBECNÉ ÚDAJE

Společnost nemá žádnou pobočku ani jinou část evidovanou ani provozovanou v zahraničí.

1.1. POPIS SPOLEČNOSTI

1.4. STATUTÁRNÍ A DOZORČÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Název:

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Sídlo:

Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČ:

25220683

Členové statutárních orgánů:

Právní forma:

akciová společnost

Účetní období:

1. leden až 31. prosinec 2016

Základní kapitál:

1 015 014 tis. Kč

31. 12. 2016

31. 12. 2015

Předseda představenstva

Mgr. Michal Kraus, MSc

Mgr. Michal Kraus, MSc

Místopředseda představenstva

Ing. Jiří Šneberger

Ing. Jiří Šneberger

Člen představenstva

Ing. Jan Michálek

Ing. Jan Michálek

Člen představenstva

p. Libor Kojzar

p. Libor Kojzar

Člen představenstva

Ing. Stanislav Šec

Ing. Stanislav Šec

31. 12. 2016

31. 12. 2015

Předseda dozorčí rady

Mgr. David Zrostlík

Mgr. David Zrostlík

Místopředseda dozorčí rady

Mgr. Michal Vozobule

Mgr. Petr Suchý

Člen dozorčí rady

Ing. Jiří Lodr

Ing. Jiří Lodr

Člen dozorčí rady

p. Petr Šustáček

p. Petr Šustáček

Člen dozorčí rady

pí Irena Rottová

pí Irena Rottová

Člen dozorčí rady

Ing. Pavel Rödl

Ing. Pavel Rödl

Člen dozorčí rady

p. Robert Pašek

p. Robert Pašek

1) Změny ve složení dozorčí rady
2) Dne 16. 11. 2016 rozhodlo statutární město Plzeň o snížení základního kapitálu o částku
42.000 tis. Kč, tj. z 1.015.014 tis. Kč na 973.014 tis. Kč. K faktickému snížení základního kapitálu
dojde až po rozvahovém dni tzn. 30.5.2017
3) Změna stanov společnosti – jediný akcionář schvaluje, s účinností k zápisu nové výše základního
kapitálu do obchodního rejstříku, změnu stanov společnosti, a to čl. 2 - Základní kapitál a akcie
a čl. 7 – Počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování.

Člen dozorčí rady

p. Ladislav Horn

p. Ladislav Horn

Člen dozorčí rady

pí Pavla Dražanová

pí Pavla Dražanová

1.3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI

Společnost je od 1.1.2016 zahrnuta do konsolidačního celku Česká republika, výkaznictví se řídí vyhláškou
č. 312/2014 Sb, o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku tzv. konsolidační vyhláškou
státu.

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, Česká republika, s datem
vzniku 1. 5. 1998, v oddílu B, číslo vložky 710
Hlavním předmětem její činnosti je provozování městské veřejné dopravy osob v Plzni.
Osoby podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu společnosti:
Název společnosti (popř. akcionáře, společníka)
Statutární město Plzeň (IČ:00075370)

Členové dozorčích orgánů:

Výše vkladu v %
Běžné období

Minulé období

100

100

1.2. ZMĚNY A DODATKY PROVEDENÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V ÚČETNÍM OBDOBÍ

Společnost má následující organizační strukturu: viz příloha č. I
Zásadní změny v organizační struktuře provedené v účetním období:

Složení statutárních a dozorčích orgánů společnosti je k rozvahovému dni shodné jako je složení
k 31.12.2016.
1.5. IDENTIFIKACE SKUPINY

2.

OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ METODY A JEJICH ZMĚNY A ODCHYLKY

K 1. 4. 2016 zřízen Výboru pro audit.
K 1. 4. 2016 organizační změny v Dopravně provozním úseku:
- zřízeno Středisko vozovna Karlov, které zastřešuje Provozní oddělení A, Provozní oddělení Tb,
Dispečink dopravy A, Dispečink dopravy Tb.
- středisku servisních služeb nově podřízen Technik trakce a Oddělení oprav HMU,
- zrušeno oddělení servisních služeb.,

Přiložená individuální účetní závěrka (nekonsolidovaná) byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o účetnictví“) a prováděcí vyhláškou
č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví,
v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. Účetní závěrka byla
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sestavena na principu nepřetržitého trvání podniku. Účetní výkazy společnosti jsou sestaveny v souladu
s účetními a oceňovacími principy, které jsou popsány v tomto oddílu.
Na základě požadavků novely zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky platné od 1. 1. 2016 došlo ke změně
vykazování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Pro zajištění srovnatelnosti těchto položek s minulým
účetním obdobím byly položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty za rok 2015 příslušně reklasifikovány.
Společnost postupovala v souladu s Českým účetním standardem pro podnikatele č. 024 „Srovnatelné
období za účetní období započaté v roce 2016“.
Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2016 a 2015 jsou
následující:
2.1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK
Za dlouhodobý nehmotný majetek se považuje majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše
ocenění 20 001 Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje pořizovací cenou. Pořizovací cena zahrnuje
cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Úroky z úvěrů nejsou
součástí pořizovací ceny.
Za dlouhodobý hmotný majetek se považuje majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše
ocenění 1 000 Kč. Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje pořizovací cenou. Pořizovací cena zahrnuje
cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Úroky z úvěrů nejsou
součástí pořizovací ceny.
Technické zhodnocení hmotného dlouhodobého majetku přesahující u jednotlivého majetku v roce částku
40 tis. Kč zvyšuje pořizovací hodnotu příslušného majetku. Technické zhodnocení nehmotného
dlouhodobého majetku zvyšuje vstupní cenu, pokud po ukončení převýší částku 40 tis. Kč. Náklady
na opravy a údržbu nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku se účtují přímo do nákladů.
Modernizace dlouhodobého hmotného majetku se oceňuje skutečnými vlastními náklady. Vlastní náklady
zahrnují přímé materiálové náklady, osobní náklady, ostatní přímé náklady a režie (správní, úsekové,
střediskové a nákupní).
V případě, že užitná hodnota odepisovaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku je přechodně
výrazně nižší např. z důvodu poškození, nepoužívání než jeho zůstatková hodnota, je k takovému majetku
vytvářena opravná položka.
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je odpisován lineárně do nákladů na základě předpokládané doby
životnosti jednotlivých položek majetku:


Dlouhodobý nehmotný majetek
Software
Goodwill
Ocenitelná práva
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehm. majetek 20-60 tis. Kč

36 měsíců nebo dle trvání smlouvy
60 měsíců
72 měsíců
72 měsíců
2 roky (1. rok 90 % a 2. rok 10 %)



Dlouhodobý hmotný majetek
Budovy, stavby
Výrobní stroje a zařízení
Dopravní prostředky
Inventář
Dlouhodobý hm. majetek 1-40 tis. Kč

20-77 let
4-25 let
5-25 let
8-25 let
2 roky (1. rok 90 % a 2. rok 10 %)

2.2. PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY
Peněžní prostředky tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech.
2.3. ZÁSOBY MATERIÁLU A ZBOŽÍ
Nakupované zásoby materiálu a zboží jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami s použitím metody
váženého aritmetického průměru. Pořizovací cena zahrnuje náklady související s pořízením, zejména
přepravné, provize, clo, poštovné, balné, řezání, povrchové úpravy, atd. Zásoby zboží tvoří movité věci,
se kterými účetní jednotka obchoduje.
Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám či jinak dočasně znehodnoceným zásobám je
tvořena na základě analýzy obrátkovosti zásob a na základě individuálního posouzení zásob.
Vlastní výrobky, polotovary a nedokončená výroba se oceňují skutečnými vlastními náklady. Vlastní náklady
zahrnují přímé materiálové náklady, osobní náklady, ostatní přímé náklady, režie (správní, úsekové,
střediskové a nákupní).
2.4. POHLEDÁVKY
Pohledávky jsou vykazovány v nominální hodnotě, resp. v pořizovací ceně snížené o opravné položky.
Opravné položky jsou kalkulovány na základě individuálního rizika a zkušeností z předchozích období.
Způsob tvorby opravných položek je stanoven takto:
na pohledávky po splatnosti 365 a více dnů je vytvořena 100% opravná položka, která je zčásti tvořena
zákonnou opravnou položkou a zbývající část do 100 % je účetní opravná položka
na rizikové pohledávky po splatnosti kratší než 185 dnů, u kterých existuje riziko nesplacení, je tvořena
100% opravná položka
Zákonné opravné položky jsou tvořeny v maximální možné výši dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách
pro zjištění základu daně z příjmů v platném znění.
Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů.
V položce jiné pohledávky se vykazují také hodnoty zjištěné v důsledku ocenění finančních derivátů reálnou
hodnotou.
Pohledávky i dohadné účty aktivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců včetně)
a dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců), s tím, že krátkodobé jsou splatné do jednoho roku od rozvahového
dne.
2.5. DERIVÁTY
Ve shodě se strategií řízení finančních rizik společnost zajišťuje cenu nafty. V souladu s účetními předpisy je
část termínovaného obchodu - komoditního swapu, aplikována jako zajišťovací účetnictví. Jako zajišťovací
derivát je považován takový derivát, který splňuje podmínky dané příslušnou legislativou, zejména:
zajištění bude efektivní, tj. pokud na počátku a v průběhu zajišťovacího vztahu je poměr mezi změnami
reálné hodnoty nebo peněžních toků zajišťovaných položek z titulu zajišťovaného rizika a změnami reálné
hodnoty nebo peněžních toků zajišťovacího derivátu odpovídající zajišťovanému riziku v intervalu 80 % 125 %;
efektivita bude spolehlivě měřitelná a průběžně posuzovaná; účetní jednotka zjišťuje, zda zajištění je
efektivní na počátku zajištění a dále nejméně k okamžiku sestavení účetní závěrky.
K datu účetní závěrky byl zajišťovací derivát přeceněn reálnou hodnotou. Změny reálných hodnot ocenění
zajišťovacího derivátu je zachycena ve vlastním kapitálu. Derivát k obchodování je účtován výsledkově.
Závazek z titulu derivátu je účtován jako jiný závazek s rozlišením na krátkodobý a dlouhodobý dle doby
vypořádání jednotlivých derivátových operací, přičemž jako krátkodobý je vykazován závazek se splatností
do jednoho roku od data účetní závěrky. Případně pohledávka z titulu derivátu je účtována jako jiná
pohledávka s rozlišením na krátkodobou a dlouhodobou dle doby vypořádání jednotlivých derivátových
operací, přičemž jako krátkodobá je vykazována pohledávka se splatností do jednoho roku od data účetní
závěrky.
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Derivát jako zajišťovacího nástroj byl vyhodnocen a účtován v poměru 84 % k celkové výši komoditního
swapu. Poměrná část ve výši 16 % je účtována jako derivát k obchodování.
2.6. VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu. Vklady
přesahující základní kapitál se vykazují jako ážio. Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny peněžitými
či nepeněžitými vklady nad hodnotu základního kapitálu.
Podle stanov společnosti společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné
účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, avšak
ne více než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku určenou stanovami,
nejméně však 5 % z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu určené ve stanovách, nejméně
však do výše 20 % základního kapitálu. Takto vytvořený rezervní fond do výše 20 % základního kapitálu lze
použít pouze k úhradě ztráty. O použití rezervního fondu rozhoduje jediný akcionář v působnosti valné
hromady.
2.7. CIZÍ ZDROJE

2.10. ÚČTOVÁNÍ VÝNOSŮ A NÁKLADŮ
Obrat
Tržby jsou zaúčtovány ke dni uskutečnění zdanitelného plnění a jsou vykázány bez daně z přidané hodnoty
a po odečtení případných slev.
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.
2.11. DAŇ Z PŘÍJMŮ
Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo
sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba
a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými
odpisy atd.). Dále se zohledňují položky snižující základ daně (dary), odčitatelné položky (daňová ztráta,
náklady na realizaci projektů výzkumu a vývoje) a slevy na dani z příjmů.
Pro účely výpočtu daňových odpisů je použita lineární metoda.
V případě daňové povinnosti je vytvářena rezerva na daň z příjmů.
Odložená daňová povinnost

Společnost vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztráty a rizika v případech,
kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové
souvislosti.
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. V položce jiné závazky se vykazují
také hodnoty zjištěné v důsledku ocenění finančních derivátů reálnou hodnotou.
Dlouhodobé i krátkodobé závazky k úvěrovým institucím se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobé
závazky k úvěrovým institucím se považuje i část dlouhodobých závazků k úvěrovým institucím, která je
splatná do jednoho roku od rozvahového dne.
Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů. Rozdělují se
na krátkodobé a dlouhodobé.
2.8. PŘEPOČTY ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU
Přepočet údajů v cizích měnách
Transakce uskutečňované v cizích měnách jsou přepočítávány a vykazovány s použitím pevného kurzu
stanoveného vnitřním předpisem, který se rovná aktuálnímu kurzu ČNB k prvnímu dni účetního období,
pro které pevný kurz platí.
Majetek a závazky společnosti, které jsou uvedené v § 4 odst. 12 zákona o účetnictví a denominované
v cizích měnách, jsou přeceněny k datu sestavení účetní závěrky s použitím kurzu ČNB k tomuto datu.
Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do finančních výnosů nebo finančních nákladů
běžného roku.

Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu. Odložená daň
je zjištěna ze všech přechodných rozdílů, které vznikají z rozdílného účetního a daňového pohledu
na položky zachycené v účetnictví a počítá se sazbou daně platnou v období, ve kterém bude daňový
závazek nebo pohledávka uplatněna. Změna stavu odložené daně týkající se běžného období je vykázána
ve výsledku hospodaření účetní jednotky a je účtována jako daňový závazek z běžné činnosti ve výši
17 956 tis. Kč. Změna stavu odložené daně související s přeceněním derivátů ve výši 4 159 tis. Kč je
účtována proti vlastnímu kapitálu.
2.12. DOTACE / INVESTIČNÍ POBÍDKY
Dotacemi se rozumí dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtů územně samosprávných celků, státních fondů,
z grantů přidělených podle zvláštního zákona, z rozpočtu cizího státu, z grantů Evropské unie
či dle obdobných programů, a účtují se:





2.9. POUŽITÍ ODHADŮ
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv
na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů
za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu
dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu
se mohou od těchto odhadů odlišovat.



ve prospěch výnosů (ve věcné a časové souvislosti) – pokud jsou určeny k úhradě nákladů
a na úhradu úroků nezahrnovaných do pořizovací ceny - tj. tzv. finanční kompenzace, resp. úhrada
prokazatelné ztráty (v roce 2016 činí výnosy z tohoto titulu 777 697 tis. Kč vztažené k období 2016;
a snížené o vypořádání doplatku roku 2015 880 tis. Kč)
jako snížení pořizovací ceny (vlastních nákladů) – pokud jsou určeny na pořízení dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku a úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny – tj. investiční
dotace: v roce 2016 taková dotace nečerpána
jako přijatá záloha na dotaci je účtována platba na projekt ZeEUS, který je dotován Evropskou
komisí v rámci iniciativy „Inteligentní města a komunity“ a spolufinancován Evropskou komisí
prostřednictvím 7. rámcového programu - Výzkum a vývoj pro inovace a Generálním ředitelstvím
pro mobilitu a dopravu pod číslem 605 485. Projekt byl zahájen v listopadu 2013 a ukončení se
předpokládá v roce 2017. Ve prospěch výnosů byly za rok 2016 proúčtovány skutečné způsobilé
výdaje ve výši 838 tis. Kč
ve prospěch výnosů je účtována dotace získaná z Evropského sociálního fondu, z Operačního
programu Zaměstnanost z projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II).
Jednalo se o příspěvek na realizaci vzdělávacích aktivit pro zaměstnance. Bylo zaměřeno na
vzdělávací aktivity Finanční controller pro 2 zaměstnance, Projektové řízení pro 4 zaměstnance a
Bezpečnost veřejné dopravy pro 14 zaměstnanců (revizorů). Celková podpora, kterou jsme v rámci
tohoto projektu obdrželi, činila 213 tis. Kč.
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b)

2.13. NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen
v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které
existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem
zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze
účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.
2.14. ZMĚNY ÚČETNÍCH METOD

Krátkodobé pohledávky

2016

do
splatnosti

po
splatnosti

opravné
položky

Krátkodobé pohledávky
- ve skupině

3 959

11

0

- mimo skupinu

70 328

135 757

-138 178

Celkem

74 287

135 768

-138 178

2 473

134 076

-136 548

do
splatnosti

po
splatnosti

opravné
položky

z toho jiné pohledávky (pokuty)

V účetním období 2016 nedošlo k zásadním změnám používaných účetních metod oproti předchozím
obdobím.
2015
Krátkodobé pohledávky
- ve skupině
3.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE
3.1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK

Přehled o vývoji majetku za rok 2016 je přiložen jako příloha č. II.
Společnost upravila ocenění dlouhodobého hmotného majetku vzhledem k jeho nižší hodnotě
prostřednictvím dočasné opravné položky na vrub nákladů – jedná se o technologii měnírny, která byla
po zásahu bleskem vyřazena z provozu. Do doby zprovoznění je tvořena dočasná opravná položka ve výši
4 225 tis. Kč. A zároveň došlo k rozpuštění opravné položky tvořené k prodanému majetku.
3.2. ZÁSOBY
K vyhodnoceným skladovým položkám bez pohybu byla vytvořena opravná položka v hodnotě 50 % původní
skladové ceny. Opravná položka k bezobrátkovým zásobám činila v roce 2016 částku 1 tis. Kč.
3.3. POHLEDÁVKY
a)

Dlouhodobé pohledávky

K 31. 12. 2016 měla společnost dlouhodobé pohledávky v celkové výši 2 773 tis. Kč. Jako pohledávky
z obchodních vztahů v úhrnné výši 1 936 tis. Kč jsou evidovány pozastávky dle smluvního ujednání z plnění
stavebních prací provedených střediskem drážních cest. Tyto pohledávky mají lhůtu splatnosti v rozmezí
od 31.1.2019 do 31.12.2021. Zbývající část dlouhodobých pohledávek ve výši 306 tis. Kč tvoří poskytnuté
zálohy na dlouhodobé závazky zejména společnosti CCS a Perfect System. Jako dlouhodobá jiná
pohledávka je vykázána reálná hodnota derivátů ve výši 531 tis. Kč a je splatná po 1.1.2017. Veškeré
dlouhodobé pohledávky nepatří do pohledávek se spřízněnými osobami (viz dále také skupina).
V minulých účetních obdobích, byly jako dlouhodobé pohledávky vykazovány jiné pohledávky,jež se skládají
ze záloh poskytnutých řidičům z titulu prodeje jízdenek ve vozidle a stálých záloh poskytnutých zejména
zaměstnancům distribuce. Od roku 2016 jsou tyto položky vykazovány jako jiné pohledávky krátkodobé –
pro rok 2016 se jedná o částku 1 571 tis. Kč V roce 2015 se jednalo o částku 1 553 tis. Kč

3 727

3

0

- mimo skupinu

52 934

114 421

-113 763

Celkem

56 661

114 424

-113 763

3 724

108 337

-112 061

z toho jiné pohledávky (pokuty)

Pozn: Opravné položky jsou vyšší než pohledávky po splatnosti vlivem tvorby OP k pohledávkám
za pokuty z přepravní kontroly již od okamžiku nezaplacení bez ohledu na jejich splatnost
c) Pohledávky z obchodních vztahů
Společnosti s nejvyššími pohledávkami ke dni 31. 12. 2016
Bammer trade, a.s.

tis. Kč
4 725

RENCAR PRAHA, a. s.

3 068

COLAS RAIL CZ s.r.o.

2 728

GLOBDATA a.s.

1 391

Statutární město Plzeň

1 162

Správa informačních technologií

864

EUROVIA CS, a.s.

755

Plzeňský kraj

668

POVED s. r. o.

605
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d) Stát - daňové pohledávky
Daňová pohledávka vůči státu v částce 32 744 tis. Kč se skládá z nadměrného odpočtu DPH ve výši
19 206 tis. Kč a přeplatku záloh na dani z příjmu právnických osob ve výši 13 538 tis. Kč.

e) Dohadné účty aktivní
Dohadné účty aktivní ve výši 1 570 tis. Kč zahrnují především očekávané náhrady škod z titulu dopravních
nehod.
Na nesplacené pohledávky, vzniklé z titulu náhrady škody z dopravních nehod jsou vytvořeny opravné
položky na nedoplacené nároky kalkulované ceny práce.
K 31. 12. 2016 pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti činí 1 691 tis. Kč z toho 137 tis. Kč jsou
pohledávky po splatnosti do 30 dnů. Pohledávky po splatnosti více než 731 dní činily 1 554 tis. Kč
(k 31.12.2015 1 541 tis. Kč).
Jako krátkodobá jiná pohledávka je vykázána reálná hodnota derivátů ve výši 4 405 tis. Kč a je splatná
do 31.12.2017. Dále jako jiná pohledávka jsou vykázány pohledávky z přepravní kontroly ve výši 136 549
tis. Kč, pohledávky z titulu náhrady škod a penalizační faktury v celkové hodnotě 4 100 tis.a pohledávky
za zaměstnanci ve výši 3 782 tis. Kč

3.4. OPRAVNÉ POLOŽKY
Opravná položka k pohledávkám za odběrateli z obchodního styku dosáhla v roce 2016 u daňové OP výše
1 554 tis. Kč a účetní OP k pohledávkám za odběrateli má nulový zůstatek. Kč. Účetní opravná položka
k jiným pohledávkám z titulu náhrady škody z dopravních nehod činila 76 tis. Kč. Opravná položka
k neuhrazeným pohledávkám za pokuty z přepravní kontroly byla ve výši 136 548 tis. Kč.

Opravné
položky k:

Zůstatek
k 31.12.2014

Zůstatek
k 31. 12. 2015

Netto
změna v
roce 2016

Zůstatek
k 31. 12. 2016

dlouhodobému
majetku

0

700

700

3 525

4 225

zásobám

3

-2

1

0

1

1 676

-106

1 570

-16

1 554

93 153

19 039

112 192

24 432

136 624

pohledávkám
– zákonné
pohledávkám ostatní

Náklady příštích období v celkové částce 15 002 tis. Kč zahrnují zejména časové rozlišení nákladů
na zajištění služby dobíjení bezkontaktních čipových karet prostřednictvím sítě bankomatů, projekty, studie,
pojištění na další období a v roce 2016 jsou také časově rozlišeny náklady na výměnu stejnokrojů pro řidiče
a ostatní zaměstnance. Pravidelně se opakující platby a platby nevýznamného charakteru, které se vztahují
maximálně ke dvěma účetním obdobím po sobě následujících (maximální částka nevýznamného charakteru
činí 25 tis. Kč bez DPH) nejsou časově rozlišovány (jedná se především o předplatné, poplatky za domény
apod.).
Příjmy příštích období v částce 304 tis. Kč se skládají ze zúčtovaných úroků k 31.12.2016 připsaných v roce
2017 ve výši 82 tis. Kč a ostatních příjmů příštích období v částce 222 tis. Kč (např. bonus pojišťovny
KOOPERATIVA).
3.7. VLASTNÍ KAPITÁL
Rozdělení Zvýšení/
VH
snížení

Vývoj vlastního kapitálu

1.1.2016

Základní kapitál

1 015 014

0

0

1 015 014

Změny základního kapitálu (+,-)

0

0

0

0

Emisní ážio

1

0

0

1

Ostatní kapitálové fondy

332 547

0

96 177

428 724

Oceňovací rozdíly z přecenění derivátů

-13 903

0

17 731

3 828

28 643

3 400

0

32 043

Zákonný rezervní fond

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):
Netto
změna v
roce 2015

3.6. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV

31.12.2016

Statutární a ostatní fondy

207 748

5 000

-5 617

207 131

Nerozdělený zisk minulých let

235 642

59 597

0

295 239

0

0

0

0

67 997

-67 997

71 821

71 821

1 873 689

0

180 112

2 053 801

Neuhrazená ztráta minulých let
Výsledek hospodaření
Celkem vlastní kapitál

Rada města Plzně v působnosti valné hromady svým usnesením č. 449 dne 21.04.2016 rozhodla
o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015 takto:

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné.
Změna stavu opravných položek (+ náklad/- výnos)¨

příděl rezervnímu fondu
příděl sociálnímu fondu
nerozdělený zisk

3 400 tis. Kč
5 000 tis. Kč
59 597 tis. Kč

příděl rezervnímu fondu
příděl sociálnímu fondu
nerozdělený zisk

3 592 tis. Kč
5 000 tis. Kč
63 229 tis. Kč

Návrh na rozdělení zisku roku 2016:
3.5. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY
Krátkodobé cenné papíry a podíly jsou za rok 2015 v nulové výši.

____________________________________________________________________________________________________________
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Základní kapitál společnosti se skládá z 1 054 014 kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno
s nominální hodnotou 1 000 Kč.

Opravná položka k zásobám a majetku

V roce 2016 formou dobrovolného peněžitého příplatku akcionáře mimo základní kapitál byl zaúčtován vklad
do ostatních kapitálových fondů ve výši 96 177 tis. Kč.

Pojistné na SZ a ZP nezaplacené do 31.01.2017

Rada města Plzně v působnosti valné hromady dne 16.11.2016 rozhodla o snížení základního kapitálu
v částce 42 000 tis. Kč. Jako účetní operace bude snížení základního kapitálu provedeno až ke dni účinnosti
nové výše ZK do obchodního rejstříku – tzn. v roce 2017.

Zajišťovací derivát

Opravná položka k pohledávkám (účetní)
Pokuty z přepravní kontroly nezaplacené

3.8. REZERVY
Tvorba Rozpuštění 31.12.2016
-57 582

9 143

Rozdíl mezi účetní a
dlouhodobého majetku

Rezerva na záruky z díla

3 386

435

-849

2 972

Rezerva na nedočerpanou dovolenou

Rezerva na dovolenou

3 312

2 428

-3 312

2 428

Rezerva na opravy /záruky z díla

Ostatní účetní rezervy (soudní spory
apod.)

7 580

0

0

7 580

77 538

6 328

-61 743

0

4 231

19%

804

0

-24 890

19%

0

-4 729

-4 726

19%

0

-898

4 384

-163 179

22 123

daňovou

zůstatkovou cenou

-790 369

19%

0

-150 170

3 311

19%

629

0

66 646

19%

12 663

0

Opravná položka k zásobám a majetku

701

19%

133

0

Opravná položka k pohledávkám (účetní)

131

19%

25

0

4 054

19%

771

0

-21 006

19%

0

-3 991

17 164

19%

Pojistné na SZ a ZP nezaplacené do 31.01.2016

Společnost zaúčtovala rezervu na daň z příjmu ve výši 714 tis. Kč, a snížila tak položku rozvahy „C.II.2.4.3.
Stát - daňové pohledávky“ o předpokládanou daň.

Pokuty z přepravní kontroly nezaplacené

Ostatní rezervy byly vytvořeny za účelem plánovaných oprav majetku – areálu Slovany, vozového parku
a kalkulace pro tvorbu rezervy byly stanoveny na základě odborných odhadů. Zároveň při inventarizaci
rezerv byly plánované opravy na generální opravy tramvají vyhodnoceny jako nerentabilní s ohledem
na možnosti čerpání dotačních titulů a nákup nových vozů, proto byly rezervy v alikvotní části rozpuštěny.
Výše uvedené rezervy byly tvořeny jako účetní nikoli daňově účinné položky.

Celkem

3.9. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
Dlouhodobé závazky má společnost ve výši 161 797 tis. Kč. Jedná se o dlouhodobé závazky mimo skupinu.
Dlouhodobé přijaté zálohy ve výši 3 002 tis. Kč tvoří kauce a jistina od společnosti Rencar, a.s. (pronájem
části podniku „Pohyblivá reklamní“) v částce 3 000 tis. Kč a kauce 2 tis. Kč na nájem bytových prostor. Další
položkou vykázanou jako dlouhodobý závazek tvoří odložená daň v částce 158 795 tis. Kč.

Odložená Odložený
Daňová
daňová
daňový
sazba
pohledávka závazek

Základ

3 465

Celkem

0

14

-158 795

63 260

Rezerva na opravy majetku

803

19%

Celkem

2015
01.01.2016

19%

76

Čistý odložený daňový závazek

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků vznikly z důvodu ocenění zajišťovacího derivátu.

Druh rezervy

4 226

Zajišťovací derivát

3 261

0

17 482

-154 161

Čistý odložený daňový závazek

-136 679

Změna stavu odloženého daňového závazku mezi účetními obdobími 2015 a 2016 činí 22 115 tis. Kč.
Změna v odloženém daňovém závazku z titulu přecenění zajišťovacího derivátu ve výši 4 159 tis. Kč je
účtována proti vlastnímu kapitálu.
Dlouhodobé závazky vůči spřízněným stranám nejsou k 31.12.2016 evidovány.

3.10. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
Odložený daňový závazek
2016
Rozdíl mezi účetní a
dlouhodobého majetku

Základ
daňovou

Rezerva na nedočerpanou dovolenou
Rezerva na opravy /záruky z díla

zůstatkovou cenou

Daňová
sazba

Odložená Odložený
daňová
daňový
pohledávka závazek

-829 223

19%

0

-157 552

2 428

19%

461

0

12 114

19%

2 302

0

Krátkodobé
závazky
- ve skupině

2016
hodnota
(ocenění)

2015
z toho po
splatnosti

hodnota
(ocenění)

z toho po
splatnosti

71 596

0

16 367

0

- mimo skupinu

355 290

-2

235 225

-9

Celkem

426 886

-2

251 592

-9

Pozn. Závazky po splatnosti jsou tvořeny zejména opravnými daňovými doklady na dodávaný materiál.
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a) Závazky z obchodních vztahů

- energie, plyn, vodné, úklid, aj.
- nevyfakturovaná dodávka oděvů
- úprava SW
- vyúčtování í kompenzace vůči Plz. kraji

Společnosti s nejvyššími závazky ke dni 31.12.2016
ŠKODA CITY SERVICE s.r.o.

tis. Kč
80 761

ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

13 712

PETROL PLZEŇ, spol. s r.o.
LUMIUS, spol. s r.o.

4 069

Směnečný program nevyžaduje, aby finanční zdroje společnosti byly zajištěny aktivy. A

3 978
2 275

Ingenico CZ s.r.o.

1 611

MIKROELEKTRONIKA spol. s r.o.

1 506

SPRÁVA INFORM. TECHNOLOGIÍ

3.11. ZÁVAZKY K ÚVĚROVÝM INSTITUCÍM

5 535

4 060

T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s.

f) Jiné krátkodobé závazky
Stav jiných krátkodobých závazků je k 31.12.2016 nulový.

Jako krátkodobý závazek k úvěrovým institucím je evidována jistina ze směnečného programu, který byl
uzavřen s ČSOB v říjnu 2015. Z titulu směnečného programu byla k 31.12.2016 čerpána jistina ve výši
138 700 tis. Kč.

ABIRAIL CZ s.r.o.
ZLINER s.r.o.

895 tis. Kč
659 tis. Kč
551 tis. Kč
180 tis. Kč

1 371

3.12. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV
Celková hodnota časového rozlišení v pasivech je 36 884 tis. Kč.
Nejvýznamnější ostatní pasiva tvoří výnosy příštích období v celkové částce 36 063 tis. Kč a zahrnují
následující položky:
- předplatné MHD
- časově rozlišené výnosy z projektů dispečink IDP; Odbavovací systém Plzeňské karty, aj.

33 895 tis. Kč
2 168 tis. Kč

Jako výdaje příštích období jsou vykázány služby a nákupy od dodavatelů, které časově spadají do roku
2016, ale doklady jsou dodavatelem vystaveny až v roce 2017 a výše závazku je známa. Hodnota výdajů
příštích období je rovna částce 821 tis. Kč.

b) Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Závazky ve výši 13 470 tis. Kč tvoří položky vztahující se ke mzdám za prosinec 2016:
Sociální zabezpečení
8 476 tis. Kč
Zdravotní pojištění
3 700 tis. Kč
Penzijní připojištění
765 tis. Kč
Životní pojištění
529 tis. Kč
Poznámka: Veškeré závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění vykázané k 31.12.2016 byly
zaplaceny do 31.01.2017.
c) Stát - daňové závazky a dotace
Celková částka 4 884 tis. Kč je tvořena závazkem daně z příjmu zaměstnanců ve výši 3 522 tis. Kč,
závazkem silniční daně 22 tis. Kč a ekologické daně 4 tis. Kč a dále je zde vykázána nevyúčtovaná záloha
z dotačního fondu Evropské komise ve výši 1 336 tis. Kč (projekt ZeEUS).
d) Krátkodobé přijaté zálohy
Na rozvahové položce, která je dána částkou 30 956 tis. Kč, jsou zachyceny zejména zálohy z titulu
elektronické peněženky cestujících v hodnotě 15 878 tis. Kč a zálohy od odběratelů v částce 12 078 tis. Kč a
složené jistoty na připravované výběrové řízení v hodnotě 3 000 tis. Kč.
e) Dohadné účty pasivní
V této položce rozvahy jsou zahrnuty náklady v celkové hodnotě 74 447 tis. Kč následovně:
- vyúčtování finanční kompenzace vůči MMP
- mzdové náklady včetně S+Z pojištění

3.13. DERIVÁTY
Za účelem omezení rizika pohybu ceny nafty má společnost uzavřené smlouvy o derivátech, které dále člení
na deriváty určené k obchodování a deriváty zajišťovací. Tyto smlouvy byly uzavřeny v roce 2015 na období
2016 a 2017 jako komoditní swapy, které z 84 % splňují podmínky zajišťovacího instrumentu a zbylá část
ve výši 16 % k objemu derivátových operací je vyhodnocována jako derivát k obchodování. Účetní operace
související s komoditním swapem a z přecenění reálnou hodnotou ve výši 4 935 tis. Kč jsou vykázány jako
jiné pohledávky krátkodobé a to ve výši 4 404 tis. Kč se splatností do jednoho roku od 31.12.2016 a ve výši
531 tis. Kč jako jiné pohledávky dlouhodobé.
Ocenění derivátů - komoditního swapu

v tis. Kč
Zajišťovací
derivát

Derivát
k obchodování
-

Celkem

Ocenění k 31.12.2014

-

Ocenění k 31.12.2015

17 165

3 269

-20 434

-

Ocenění k 31.12.2016

4 145

790

4 935

3.14. DAŇ Z PŘÍJMU

55 487 tis. Kč
16 675 tis. Kč
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Výpočet efektivní daňové sazby za rok 2016 a 2015 (v tis. Kč):
Zisk před zdaněním

2016

2015

90 491

Daň z příjmů splatná
Daň z příjmů odložená
Efektivní daňová sazba (%) *)

83 475

714

11 567

17 956
20,63%

3 911
18,54%

*) Efektivní daňová sazba představuje podíl součtu daně z příjmu
splatné a odložené a zisku před zdaněním
V hodnotě 714 tis. Kč je účtována rezerva na daň z příjmu právnických osob – položka je vykázána jako
snížení pohledávky – Stát –daňové pohledávky
Výpočet odložené daně viz odst. 3.9 Dlouhodobé závazky

b) Ostatní významné výnosové druhy
Úhrada prokazatelné ztráty od města Plzně

776 817 tis. Kč

Smluvní pokuty, sankce a úroky z prodlení

55 407 tis. Kč

Úhrada prokazatelné ztráty od Plz. kraje

11 372 tis. Kč

c) Významné nákladové druhy
Opravy a údržba vozidel veřejné dopravy

251 362 tis. Kč

Ostatní opravy a udržování

53 542 tis. Kč

Spotřeba PHM

67 831 tis. Kč

Spotřeba energií

50 762 tis. Kč

Nájemné

15 758 tis. Kč

Pojištění

11 148 tis. Kč

Propagace a reklamní služby

3.15. POLOŽKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE
Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek neuvedený v rozvaze
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 20 000 Kč účtovaný přímo do spotřeby činil
za rok 2016 částku 161 tis. Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 1 000 Kč účtovaný
přímo do spotřeby představoval za rok 2016 hodnotu 198 tis. Kč.

6 398 tis. Kč

4.2. OSOBNÍ NÁKLADY
Osobní náklady

Společnost neeviduje položky, které nejsou vykázány v rozvaze.
4.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
4.1. VÝNOSY

Rozpis tržeb společnosti z prodeje zboží, výrobků a služeb z běžné činnosti (v tis. Kč). Společnost realizuje
tržby pouze pro tuzemské odběratele.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

2016

Tržby z v roce 2016 dosáhly z prodeje služeb částky 428 305 tis. Kč a z prodeje zboží 507 tis. Kč.

Odměny členům orgánů
Sociální náklady

Z toho činilo:
Jízdné MHD

291 740 tis. Kč

Z toho řídící
pracovníci

2015

Z toho řídící
pracovníci

816

35

790

33

Řídící pracovníci

Statutární orgány

Dozorčí orgány

25 908

3 769

1 233

8 800

882

419

Řídící pracovníci

Statutární orgány

Dozorčí orgány

25 769

3 722

1 069

8 732

862

364

Mzdové náklady
Náklady na soc. zab. a zdr. poj.

a) Tržby z prodeje zboží a výkonů

2016

2015

Stavební zakázky a služby drážní cesty

51 866 tis. Kč

Mzdové náklady

Náhradová a nepravidelná doprava

17 144 tis. Kč

Odměny členům orgánů

Tržby z pronájmu nebytových prostor

16 161 tis. Kč

Náklady na soc. zab. a zdr. poj.

Tržby z pronájmu pohyblivé reklamní plochy

19 355 tis. Kč

Sociální náklady

407

402

____________________________________________________________________________________________________________
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4.3. INFORMACE O TRANSAKCÍCH SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

4.5. ODMĚNY STATUTÁRNÍMU AUDITOROVI K 31.12. 2016, SPOLEČNOSTI NEXIA AP, A.S.

Společnost uskutečnila v účetním období následující transakce s podniky ve skupině.
Nákup
materiálu/
majetku

v tis. Kč

Nákup
Tržby
Tržby z Tržby z
služeb z prodeje prodeje prodeje
materiálu majetku služeb
/
energií

10. základní škola Plzeň, Nám. Míru

0

0

0

0

3

15. základní škola Plzeň

0

0

0

0

1

33. základní škola Plzeň, T. Brzkové

0

0

3

0

0

57. mateřská škola Plzeň

0

0

0

0

8

Centrum protidrogové prev. a terapie o.p.s.

0

20

0

0

9

Čistá Plzeň, s.r.o.

0

0

0

0

51

Divadlo ALFA

0

12

3

0

138

Divadlo Josefa Kajetána Tyla,

0

71

14

0

1 041

Divadlo Pod Lampou, o.p.s.

0

0

0

0

15

DOMINIK CENTRUM s.r.o.

0

540

10

0

604

Knihovna města Plzně, příspěvková

0

0

0

0

0

Nadace 700 let města Plzně

0

0

0

0

2

Obytná zóna Sylván a.s.

0

51

0

0

1

Plzeň - TURISMUS

0

0

0

0

62

Plzeň 2015, o.p.s.

0

64

6

0

140

Plzeňská teplárenská, a.s.

0

53

0

0

0

1 095

4 612

0

0

2 912

0

41

0

0

3

673 10 502

0

0

43 641

Správa informačních technologií
Správa veřejného statku města
Statutární město Plzeň
Útvar koncepce a rozvoje

0

150

0

0

0

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

8

1 676

0

0

12

0

0

0

0

466

1 776 17 792

36

0

49 109

Zoologická a botanická zahrada
CELKEM

Společnost nakupuje výrobky a využívá služeb spřízněných stran v rámci běžné obchodní činnosti podniku.

V tis. Kč

2016

2015

Povinný audit účetní závěrky a výroční
zprávy

260

260

113

190

Účetní a daňové poradenství nad rámec
auditu
Ostatní stanoviska a studie
5.

20

OSTATNÍ INFORMACE
5.1. PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Účetní závěrka k 31. prosinci 2016 byla sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání společnosti. Přiložená
účetní závěrka tudíž neobsahuje žádné úpravy, které by mohly z této nejistoty vyplývat.
Společnost zpracovala v roce 2016 novou strategii „PMDP – aktivní partner 2021“, kterou schválilo
představenstvo společnosti a která vytyčuje hlavní směr vývoje společnosti na období 2017 až 2021.
Základními stavebními kameny jsou:
MISE
Provozujeme a řídíme MHD na špičkové úrovni ve srovnání s jinými provozovateli a současně se chováme
jako proaktivní podnikatelský subjekt.
VIZE
Chceme být základním stavebním kamenem moderního dopravního systému Plzně a okolí.
HODNOTY
1. Orientace na zákazníka
2. Důraz na životní prostředí a společenskou odpovědnost
3. Trvalé zlepšování
4. Tým PMDP
5. Tradice a partnerství

5.2. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI
Dne 1.1.2017 došlo na základě rozhodnutí akcionáře k fúzi sloučením se společností Parking Plzeň s.r.o.,
se sídlem Podmostní 2399/4, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 29088011, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 23965, se společností Plzeňské městské
dopravní podniky, a.s.
Dne 16. 11. 2016 rozhodlo statutární město Plzeň o snížení základního kapitálu o částku 42 000 tis. Kč,
tj. z 1 015 014 tis. Kč na 973 014 tis. Kč. K faktickému snížení základního kapitálu a zápisu do obchodního
rejstříku dojde až v roce 2017. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je uvolnění prostředků
vázaných v ZK společnosti. Tyto prostředky následně využije jediný akcionář – město Plzeň na úhradu kupní
ceny nemovitosti – pozemku parc. č. 6281/1.

____________________________________________________________________________________________________________
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5.3. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

5.6. PŘEHLED MAJETKU ZATÍŽENÉHO ZÁSTAVNÍM PRÁVEM ČI VĚCNÝM BŘEMENEM

Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou.
Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem
známou částku v hotovosti.
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze
analyzovat takto (v tis. Kč):
31.12.2016 31.12.2015
Peníze v hotovosti a ceniny

1 301

1 215

Účty v bankách

702 402

384 095

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem

703 703

385 310

Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností se uvádějí v přehledu o peněžních tocích
nekompenzované.
5.4. ZÁRUKY PŘIJATÉ ZA JINÝ PODNIK
Nejsou.
5.5. POSKYTNUTÉ PŮJČKY A ÚVĚRY, POSKYTNUTÁ ZAJIŠTĚNÍ A OSTATNÍ PLNĚNÍ OSOBÁM,
KTERÉ JSOU
STATUTÁRNÍM ORGÁNEM, ČLENŮM STATUTÁRNÍCH NEBO JINÝCH ŘÍDÍCÍCH A
DOZORČÍCH ORGÁNŮ VČETNĚ BÝVALÝM OSOBÁM A ČLENŮM TĚCHTO ORGÁNŮ
Ostatním plněním je bezplatné předání osobních automobilů k užívání pro řídící pracovníky. Celkově
se jedná o 9 automobilů, jež představují hodnotu nepeněžního příjmu ve výši 621 tis. Kč. Vybraným
zaměstnancům z TOP managementu je dále umožněno nehradit hodnotu spotřebovaných pohonných
hmot při cestách do zaměstnání a zpět, ale je jim tato hodnota jako nepeněžní příjem přidaňována.
Za rok 2016 se jedná o částku 141 tis. Kč.
Kromě toho je poskytován zaměstnancům příspěvek na penzijní připojištění a příspěvek na životní
pojištění. Výši těchto příspěvků upravuje kolektivní smlouva platná v příslušném období. V roce 2016
činil příspěvek na penzijní připojištění 1 000 Kč na osobu, přičemž za rok 2016 bylo na penzijní
připojištění zaměstnancům přispěno částkou ve výši 6 830 tis. Kč a z toho řídícím pracovníkům částkou
ve výši 384 tis. Kč. Příspěvek na životní pojištění je poskytován od 01.02.2014 ve výši 1 000 Kč na
osobu, přičemž zaměstnancům bylo v roce 2016 přispěno částkou ve výši 6 552 tis. Kč na životní
pojištění a z toho řídícím pracovníkům částkou ve výši 370 tis. Kč.

V souvislosti s dlouhodobým investičním úvěrem bylo zřízeno zástavní právo u ČSOB, které se vztahovalo
k nemovitostem: č. 17272/12/03145; č. 1273/12/03145; č. 1274/12/03145; č. 1275/12/03145 v současné
době je podán návrh na výmaz zástavního práva v katastru nemovitostí.
Další majetek zatížený zástavním právem není evidován.
5.7. AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Společnost má zavedený řízení environmentu podle normy EN ISO 14001.
Jsme zapojeni v projektu Zelená firma, v rámci tohoto projektu umožňujeme zaměstnancům zbavit se
vysloužilých elektrospotřebičů a baterií prostřednictvím sběrných boxů umístěných v jednotlivých areálech
společnosti.
S ohledem na životní prostředí musí všechna vozidla vybavená naftovým motorem od roku 2015 splňovat
požadavek na významné snížení emisí oxidu dusíku. Při nákupu nových vozů požadujeme jako jeden
z parametrů emisní limit EURO 6.
Středisko Drážní cesty se podílí na zlepšování životního prostředí nově nastaveným rozpisem čištění
tramvajových tratí (snižování prašnosti) a zvýšeným dohledem nad stacionárními mazníky (snížení hlučnosti
a opotřebení kolejí).

5.8. AKTIVITY V OBLASTI PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ
Ve společnosti se zaměřujeme především na stabilizaci a motivaci stávajících zaměstnanců. Od 1.1.2017
byla provedena změna systému odměňování s důrazem na kvalifikaci a kompetence zaměstnanců.
Společnost zaměstnancům poskytuje širokou škálu benefitů, která se stále dle možností rozšiřuje (stravenky,
příspěvek na penzijní a životní pojištění, jízdní výhody, rehabilitace apod.)
Strategie vzdělávání a rozvoje pracovníků vychází ze Strategie řízení lidských zdrojů, která je zase
determinována strategií naší společností. Nastavený systém vzdělávání zaměstnanců je zaměřen jak
na oblast "hard skills", tak i na "soft skills". Naši zaměstnanci jsou pravidelně školeni ve svých kvalifikačních
dovednostech i dalších oblastech souvisejících s jejich profesním růstem tak, aby byla zaručena
konkurenceschopnost naší společnosti. Kombinujeme nejmodernější postupy se zavedenými, a to vždy tak,
abychom dosáhli maximální efektivity.

5.9. VÝZKUM A VÝVOJ
Veškeré náklady na výzkum a vývoj jsou v případě realizace účtovány do nákladů v období jejich vzniku.
Na výzkum a vývoj nebyly v roce 2015 vynaloženy žádné náklady.
Účetní závěrka sestavena dne: 13. 3. 2017

Další položkou jiného plnění je životní pojištění managementu společnosti, které za rok 2016 dosáhlo
částky 108 tis. Kč.
Podpisový záznam statutárního orgánu:
Mgr. Michal Kraus, MSc
předseda představenstva
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Příloha č. I - Základní organizační schéma PMDP, a.s. (k 31.12. 2016)
ORGÁNY PMDP, a.s.
JEDINÝ AKCIONÁŘ - RADA MĚSTA PLZNĚ V PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY

Představenstvo

Dozorčí rada

Výbor pro audit

Generální ředitel

ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA PMDP, a.s.
GENERÁLNÍ ŘEDITEL

Úsek generálního
ředitele

Dopravně provozní
úsek

Úsek drážní
cesty

Ekonomický
úsek

Úsek
Plzeňská karta

Příloha č. II - Přehled o vývoji majetku (v tis. Kč)
Přehled o vývoji majetku
(v tis. Kč)
Pořizovací a výrobní náklady v Kč

2016

Příloha č. II

Kumulované odpisy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Opravná položka
10.

11.

12.

Stav

Přírůstky

Vyřazení

Přeúčto-

Stav

Stav

Přírůstky

Vyřazení

Stav

Stav

Stav

Stav

Stav

vání

31.12.2016

1.1.2016

31.12.2016

1.1.2016

31.12.2016

1.1.2016

31.12.2016

1.1.2016

Netto hodnota

I. Dlouhodobý nehmotný majetek
83 959

7 643

250

0

91 352

77 629

4 626

250

82 005

6 330

9 347

a podobná práva a přednosti jako

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

z nich vyplývající licence,software, goodwill

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 959

7 643

250

0

91 352

77 629

4 626

250

82 005

0

31 174

663

0

0

31 837

0

0

0

0

0

1. Koncese, průmyslová ochranná práva

0

0

0

II. Dlouhodobý hmotný majetek
1. Pozemky
2. Stavby

0

0

6 330

9 347

0

0

31 174

31 837

386 282

1 363

0

0

387 645

52 785

12 014

55

64 744

0

333 497

322 901

3. Výrobní stroje a zařízení

3 169 086

110 346

55 662

553

3 224 323

1 699 282

207 139

54 828

1 851 594

700

1 469 104

1 368 504

4. Ostatní stroje a zařízení

37 192

2 370

810

38 752

36 546

2 272

739

38 079

0

646

673

18

18

66 349

160 573

4 225

(nevýrobní vybavení / inventář)
5. Jiný dlouhodobý hmotný majetek
6. Nedokončené investice, zálohy na pořízení

18

0

0

0

18

0

0

0

0

66 349

94 777

0

-553

160 573

0

0

0

0

0

3 690 101

209 519

56 472

0

3 843 148

1 788 613

221 425

55 622

1 954 416

700

4 225

1 900 788

1 884 507

3 774 060

217 162

56 722

0

3 934 500

1 866 242

226 051

55 872

2 036 421

700

4 225

1 907 118

1 893 854

dlouhodobý hmotný majetek

CELKEM

Kontakty
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží č. p. 920/12
301 00 Plzeň – Východní Předměstí

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

Infolinka PMDP, a.s.
Infolinka je v provozu v pracovní dny od 7:00 do 18:00 hod
Tel.: +420 371 655 600
E-mail: info@pmdp.eu

Infolinka Plzeňské karty
Infolinka je v provozu v pracovní dny od 7:00 do 18:00 hod
Tel.: +420 371 655 600
E-mail: info@plzenskakarta.cz

Přepravní kontrola
Informace o tarifních přestupcích, tarif MHD v Plzni
Tel.: +420 378 037 474

www.pmdp.cz
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