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

městech, které se účastnilo 385 hostů z 20 států světa.

provozovatelem městské veřejné dopravy osob na území

Klíčovým tématem konference byla „Mobilita jako služba“.

města Plzně a jeho přilehlém okolí.
V září byla spuštěna společná kampaň Sdružení dopravních
Městská doprava v Plzni se vyznačuje svojí kvalitou,

podniků ČR „MHD - Máte hromadu důvodů“, do které se

v mnoha technologiích jsou PMDP průkopníkem a jedničkou

kromě PMDP zapojilo dalších 17 dopravních podniků. Cílem

v rámci celé ČR. Plzeň byla například prvním městem v ČR,

kampaně je ukázat MHD jako moderní způsob mobility,

kde si cestující mohli zakoupit ve všech vozech městské

který se vyplatí ve více ohledech, a postupně měnit image

veřejné dopravy jízdenku pomocí bezkontaktní bankovní

veřejné dopravy.

karty. Během roku 2017 Plzeňané dostali možnost dalších
dvou způsobů odbavení. Díky propojení systému PMDP

Na podzim také odstartovala náborová kampaň, která měla

a Českých drah je možné zakoupit jízdenku pomocí

přilákat nové zaměstnance zejména do řad řidičů trolejbusů

In karty ČD. Další možností je pak nová mobilní aplikace

a autobusů. Vzhledem k velkému nedostatku řidičů bude

Moje Plzeňská jízdenka.

kampaň pokračovat i v následujícím roce.

Na začátku roku 2017 byl do rukou PMDP svěřen provoz
a servis městského parkovacího systému a v září rovněž
provoz městského veřejného osvětlení.
První týden v dubnu pořádaly PMDP již 4. ročník
mezinárodní konference Chytrá a zdravá doprava ve
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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

vložka 710, dne 1. května 1998.

• zámečnictví, nástrojářství
• obráběčství

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

• revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení
v provozu
• provozování dráhy tramvajové na území města Plzně

• 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 dráhy trolejbusové na území města Plzně

• provozování drážní dopravy

• výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů,
elektronických a telekomunikačních zařízení

• silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly
určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

• provozování autoškoly

• vydávání elektronických peněz malého rozsahu

• vodoinstalatérství, topenářství

• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona

• výroba elektřiny

• provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Základní kapitál zapsaný k 31. prosinci 2017: 973 014 000 Kč
Zakladatel a jediný akcionář: Statutární město Plzeň

• 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

• montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
• provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami
• 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
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Úvodní slovo předsedy představenstva

Vrcholové orgány společnosti a její management (ke dni 31. 12. 2017)

Významné úsilí jsme věnovali i přípravě rekonstrukce

PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI

vozovny Slovany. Zahájili jsme projektové práce s cílem

Předseda představenstva:		

Mgr. Michal Kraus, MSc

Místopředseda představenstva:

Ing. Jiří Šneberger

začít rekonstrukci areálu z roku 1941 na přelomu let 2019
a 2020. Nová moderní vozovna vznikne ve stávajícím areálu,
ale její uspořádání a užití moderních technologií ji učiní
nejen dostatečně kapacitní a technologicky vynikající, ale

ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA

i vlídnou ke svému okolí a životnímu prostředí.

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

Vozovna však nebyla jediným projektem, kterému jsme se
věnovali. Byla rozšířena možnost odbavení cestujících
o koupi jízdenky prostřednictvím mobilní aplikace. Rozpracovali jsme projekty zakomponované ve strategickém

VÝBOR PRO AUDIT
Předsedkyně výboru pro audit:

Ing. Ivana Pechmannová

dokumentu města – Plánu udržitelné mobility města Plzně
– a současně v konceptu Smart City. Konkrétně projekt

ČLENOVÉ VÝBORU PRO AUDIT

podpory elektromobility, v oblasti rozvoje infrastruktury

Ing. Josef Nocar, Ing. Václav Zikmund

a projekt sdílení osobních automobilů, carsharing.
V souladu se záměrem vedení Plzeňského kraje a na

DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI

základě jeho rozhodnutí jsme realizovali ve vybraných

Předseda dozorčí rady:		

Mgr. David Zrostlík

Místopředseda dozorčí rady:

Mgr. Michal Vozobule

městech místa sloužící pro obsluhu zájemců o Plzeňskou
Vážené dámy a pánové,
hodnocení uplynulého roku je opravdu příjemným pohledem
zpět. Naše společnost se v roce 2017 vyrovnala s objednaným
přepravním výkonem převyšujícím 15 miliónů kilometrů bez
dramatických problémů. A to přes obtížnou dopravní situaci
na území města i přes nižší počet řidičů. Tady mi dovolte
vyjádřit dík právě řidičům samým, vedoucím středisek,

kartu. Jedná se celkem o 12 míst.
Připočteme-li k uvedeným aktivitám fakt, že jsme dosáhli
historicky nejlepšího výsledku hospodaření a od 1. 1. 2017
převzali odpovědnost za provozování parkovacího systému
veřejného osvětlení, šlo opravdu o rok plný aktivity a spousty vynaloženého úsilí.

kolegům na dispečinku i dalším členům kolektivu dopravně
provozního úseku. Byla to dobře odvedená práce!

že jsme své úkoly zvládli, patří dík všem zaměstnancům

parku. Od tohoto roku už budou nakupována jen vozidla

společnosti, akcionáři za poskytnutou důvěru i podporu,
stejně jako členům orgánů společnosti.

vybavená klimatizací. A kolik jich bylo? 16 trolejbusů,
5 autobusů a 2 tramvaje. Průměrné stáří vozového parku se
nám tak posunulo u trolejbusů na 6,7 roků, autobusů na
8,2 roků a tramvají na 10,8 let.

Pavla Dražanová, Ladislav Horn, Ing. Jiří Lodr, Robert Pašek, Irena Rottová, Ing. Pavel Rödl, Petr Šustáček

(tedy společnost Parking Plzeň) a od 1. 9. za provoz a servis

Za to, že se zpět můžeme ohlédnout s dobrým pocitem,

V loňském roce pokračovalo i naše úsilí o obnovu vozového

ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY

Mgr. Michal Kraus, MSc
předseda představenstva

VEDENÍ SPOLEČNOSTI
Ekonomický ředitel:		

Ing. Miroslav Kočica, MSc

Dopravně provozní ředitel:		

Ing. Jiří Ptáček, MBA

Ředitel úseku Plzeňská karta:

Mgr. Martin Chval

Ředitel úseku Drážní cesty:

Josef Vracovský
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Vybrané ukazatele dle trakcí (ke dni 31. 12. 2017)
VYBRANÉ UKAZATELE

ED

TB

AB

CELKEM

3

10

36

49

Délka linek (v km)

23,9

86,85

471,92

582,67

Počet vozidel

116

99

122

337

Počet linek

Podíl nízkopodlažních vozidel
k celkovému počtu vozidel v %
Počet řidičů
Počet přepravených osob v tis.
osob (statistický ukazatel)
Ujeté vozokilometry

69

99

158

169

38 495

31 895

5 458 335

4 477 728

95
209
39 594

88
536
109 984

5 347 468 15 283 531

NEHODOVOST
VINÍK

ED

TB

AB

CELKEM

Struktura vozového parku (ke dni 31. 12. 2017)
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

6

Vario LFR.S
Celkem
Trolejbusy
ŠKODA Tr 14 10/6
ŠKODA Tr 21 ACI
ŠKODA Tr 24 AGORA
ŠKODA Tr 24 CITELIS s PM

30

80

99

209

Cizí zavinění

118

58

77

253

50

31

51

132

Celkem

198

169

227

594

*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.

2
16

ŠKODA Tr 27 SOLARIS 18

11

ED - Elektrické dráhy, TB - Trolejbusy, AB - Autobusy

99

ŠKODA Tr 24
CITELIS s PM

ŠKODA
Tr 24 AGORA

ŠKODA Tr 26 SOLARIS 12

ŠKODA Tr 27 SOLARIS 18

KAROSA B 931

KAROSA RENAULT
CITY-BUS

KAROSA
IRISBUS

SOR B 9,5

2
18
1
17
33

Celkem

ŠKODA Tr 25 CITELIS s PM

Počet

SOLARIS URBINO 18

ŠKODA SH 26 SOLARIS

ŠKODA Tr 21 ACI

5

SOLARIS URBINO 15

SOR NB 12

Vario LF 2/2 IN

Vario LFR.S

16

ŠKODA Tr 26 SOLARIS 12 s TB

SOR B 9,5

Vario LF PLUS

7

ŠKODA Tr 26 SOLARIS 12 s PM

KAROSA RENAULT CITY-BUS

ASTRA
LTM 10.08

14

5

KAROSA B 931

KT8D5.RN2P

1

22

KAROSA IRIS-BUS
Ostatní*

Počet

ŠKODA Tr 26 SOLARIS 12

Autobusy

K3R-NT

26
116

ŠKODA Tr 25 CITELIS s PM

Celkem

TATRA T3

4

KT8D5.RN2P

ŠKODA Tr 27 SOLARIS 18 s PM
PMDP

Počet

4
46
1
122

SOLARIS URBINO 15

SOR NB 12

SOLARIS URBINO 18
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Výnosy z tarifu MHD za rok 2017
%

PŘEDPLATNÉ

Přepravní kontrola
Výnosy v mil. Kč

Plnocenné

69,7

122,4

Žáci

3,8

6,6

Studenti

17,4

30,6

Důchodci

8,1

14,2

Firmy, ostatní

1,0

1,7

V roce 2017 měla přepravní kontrola k dispozici 18 revizorů. Celkem 4krát

PŘEPRAVNÍ KONTROLA V ROCE 2017

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

V roce 2017 jsme evidovali celkem 8 napadení revizorů ze strany cestujících,

Počet uhrazených pokut
na místě

z toho 3 s následnou pracovní neschopností, což je v porovnání s předchozím
rokem mírné snížení. Bohužel se však stále zvyšuje počet vulgárních
slovních útoků a urážek ze strany cestujících na naše revizory.

Celkem 100 %
%

44 531

Počet dlužníků

9 758
15 755

		 175,5

JEDNOTLIVÉ JÍZDNÉ

Výnosy v mil. Kč

Cardmany - peněženka* 23,8

27,8

Cardmany - bank. karta

26,2

30,6

Papírové jízdenky 30,6

35,6

Jízdenky u řidiče

2,5

2,9

SMS jízdenky

15,2

17,7

Ostatní

1,7

2,0

Celkem 100 %

116,6

Celkem tržby z MHD

292,1

* Elektronická peněženka je jednou z funkcí Plzeňské karty
Plzeňskou kartu si naši zákazníci mohli dobít na celkem
6 místech v Plzni (Zákaznická centra PMDP, Centrální
autobusové nádraží, hlavní nádraží ČD a Úřady městského
obvodu 2 a 4), mimo Plzeň pak v Chrástu, Karlových Varech
a Mariánských Lázních. Další možností bylo celkem 109
bankomatů České spořitelny.

domova a při první jízdě vozem PMDP transakci nahrát
přímo na kartu.

Abychom našim zákazníkům dobíjení Plzeňské karty
co nejvíce zpřístupnili, dali jsme jim možnost validovat
transakce provedené na e-shopu přímo ve voze. Všichni,
kteří vlastní novou Plzeňskou kartu, tak mohou nakoupit
předplatné či dobít elektronickou peněženku z pohodlí

V průběhu roku byla do světa vypuštěna zbrusu nová
aplikace „Moje Plzeňská jízdenka“, přes kterou je rovněž
možné nakoupit jednotlivou časovou jízdenku. Cestující
se mohou odbavit také pomocí SMS jízdenky nebo
zakoupením jízdenky u řidiče.

Prodej papírových jízdenek byl zajišťován Zákaznickými centry
PMDP a hustou sítí externích prodejců. Ke snadné dostupnosti
jízdného stále větší měrou přispívá možnost nákupu pomocí
bezkontaktní platební karty ve vozech PMDP.

Statistika dotazů, stížností a pochval ze strany
cestujících v roce 2017
POČET DOTAZŮ PŘIJATÝCH INFOLINKOU
Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Celkem

1 323

996

1 114

960

1 134

1 279

981

1 659

1 845

1 568

1 481

1 346

15 686

Za rok 2017 jsme přijali a zaevidovali celkem 808 stížností.

POČET STÍŽNOSTÍ A POCHVAL

Z tohoto počtu jsme 10 stížností postoupili k řešení Správě veřejného
statku města Plzně a 73 stížností jsme odložili bez šetření. Jednalo se
o stížnosti anonymní, zmatečné nebo vulgární.
Zbývajících 725 stížností bylo řádně prošetřeno odpovědnými zaměstnanci
společnosti, z toho jich bylo 227 vyhodnoceno jako oprávněných.
V případě, že je stížnost shledána jako oprávněná, jsou přijímána
nápravná opatření.

Řešené stížnosti

725

Oprávněné stížnosti

227

Pochvaly

118
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Plzeňská karta
V závěru roku 2017 přesáhl počet vydaných Plzeňských

Ta byla vyvinuta ve spolupráci se společností Mastercard

karet 513 tisíc kusů, přičemž aktivních uživatelů karet je již

a jejím platebním systémem Masterpass. Aplikace je dostup-

340 tisíc.

ná pro mobilní operační systémy Android a iOS a lze díky ní
pořídit stejné portfolio jednotlivých jízdenek, jako při nákupu

Od 1. ledna došlo, po předchozím testování se zapojením

jízdenky ve vozidlových terminálech. V následných měsících

veřejnosti, k zahájení produktivního provozu služby

byl nákup jízdného prostřednictvím aplikace Moje Plzeňská

validace transakcí, pořízených v e-shopu Plzeňské karty,

jízdenka navíc cenově zvýhodněn o 5 korun oproti běžné

ve vozech MHD. Po roce bezproblémového chodu této

ceně, kterou hradí zákazníci při nákupu z Plzeňské nebo ban-

novinky již většina uživatelů e-shopu (cca 70 %) využívala

kovní karty ve vozech. Za necelé 3 měsíce provozu aplikace

k validaci právě možnost přiložení karty k vozidlovým

si jízdenku prostřednictvím mobilní aplikace zakoupilo na

terminálům. Na bankomatech svůj internetový nákup

25 tisíc cestujících.

nadále validovalo 25 % zákazníků a prodejní místa k validaci
využilo necelých 5 % klientů.

Konec roku byl přelomový zejména z pohledu interoperability
kartových systémů v České republice. Na základě předchozí

V rámci zlepšení dostupnosti služeb Plzeňské karty bylo

dlouhodobé spolupráce s Českými drahami, a.s., se díky

v únoru 2017 zřízeno nové dobíjecí místo v prostorách Úřadu

společné datové struktuře Plzeňské karty a In karty podařilo

městského obvodu Doubravka, kde lze podat žádost o vydání

vybudovat zatím jediný systém pro vzájemnou akceptaci

karty nebo dobíjet časové předplatné a elektronické peníze.

karet dvou vydavatelů v obdobném rozsahu. Od listopadu

V dalších měsících byla dohodnuta spolupráce o nabíjení

tak lze Plzeňskou kartu po předchozí registraci do systému

Plzeňské karty rovněž s Obecním úřadem Kyšice.

Českých drah využívat na území celé České republiky,

Červen znamenal pro děti do 15 let možnost získat Plzeňskou
kartu zdarma. Zároveň se v letních měsících mohli budoucí
žáci 1. tříd základních škol v Plzni zapojit do testování

jako In kartu, k zakoupení jízdného u Českých drah. Držitelé
In karty se naopak odbaví ve vozech PMDP stejně jako
Plzeňskou kartou.

nového formátu v podobě přívěsku (zmenšené Plzeňské

V průběhu celého roku také pokračovala plánovaná výměna

karty s fotografií a vytištěným jménem držitele), o který si

původních Plzeňských karet s končící platností za nový typ

mohli zažádat také zdarma. V celkovém počtu tak získalo

umožňující využívat některé výše uvedené funkce karty. Za

Plzeňskou kartu více než 1 600 dětí.

rok 2017 bylo vyměněno bezmála 21 tisíc karet. Celkem pak

Říjen nabídl uživatelům městské veřejné dopravy v Plzni
zajímavou možnost nákupu jednotlivých jízdenek, a to prostřednictvím mobilní aplikace Moje Plzeňská jízdenka.

nový typ karty využívá již 117 tisíc držitelů.

Zprávy o PMDP 17

Zprávy
o PMDP

Zpráva dozorčí rady za rok 2017
SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY A JEJÍ ČINNOST

Při kontrolní činnosti dozorčí rady nebylo zjištěno porušení
stanov, ani obecně závazných norem, všechna zjištění a dopo-

Dozorčí rada v roce 2017 pracovala v počtu devíti členů:

ručení dozorčí rady jsou vedena v zápisech z jednání.

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

V Plzni 28. 2. 2018

Pavla Dražanová, pan Robert Pašek a pan Ladislav Horn.
Činnost dozorčí rady se řídila obecně závaznými právními
normami a stanovami společnosti.
Celkem se dozorčí rada sešla na deseti řádných jednáních.
Dozorčí rada se v roce 2017 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
závaznými předpisy, platnými stanovami společnosti,
rozhodnutím jediného akcionáře a schváleným podnikatelským plánem.

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 2017

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 č. 1.2 ...................................................................................................................................... ..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“). Přehled je uveden v Příloze č.2

1.3.

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. 2017,
tuto Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou
a mezi ovládanou osobu a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok
2017 (dále jen „Zpráva o vztazích“). Tato Zpráva o vztazích bude připojena
k výroční zprávě za rok 2017 a jediný akcionář Ovládané osoby bude mít
možnost seznámit se s ní ve stejné lhůtě a za stejných podmínek jako s účetní
závěrkou.

1.4.

Způsob ovládání: Ovládající osoba je jediným akcionářem ovládané osoby.

1.5.

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

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.

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
2017 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. 10 Smlouvy o závazku veřejné služby
a úhrady prokazatelné ztráty z provozu městské hromadné dopravy osob v Plzni“
ze dne 23. 02. 2017, ve které jsou vyčísleny předpokládané náklady na ujeté
vozokm ve výši 1.153.171.000,00 Kč (bez přiměřeného zisku) a předpokládané
tržby z MHD ve výši 361.243.000,00 Kč. Z těchto částek (po přičtení přiměřeného
zisku) pak vyplývá plánovaná prokazatelná ztráta z provozu MHD pro rok 2017
ve výši 836.094.000,00 Kč. Skutečná úhrada měsíčních záloh jako podílů
na úhradu prokazatelné ztráty činila za rok 2017 celkem uvedenou částku
836.094.000,00 Kč. Vyúčtování skutečné prokazatelné ztráty bude dle uvedené
smlouvy předloženo Přímo ovládající osobě do 30. 04. 2018 a finanční
vypořádání případných rozdílů bude vyrovnáno do 30. 06. 2018.

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.
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2.4.

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

3.

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 2017 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.

3.3.

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

3.4.

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

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
2017 nevznikla Ovládané osobě v důsledku vlivu Přímo ovládající osoby žádná
majetková újma“.

V Plzni dne: 9.3.2018
Za statutární orgán Ovládané osoby:

Mgr. Michal Kraus, MSc
předseda představenstva
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Příloha č. 1

A. Informace o vztazích k Přímo ovládající osobě:
Mezi ovládanou osobu a Přímo ovládající osobou (statutární město Plzeň, IČ 00075370)
byly v období roku 2017 účinné tyto smlouvy:
Předmět smlouvy

Datum podpisu

Dohoda o technický podmínkách vyhrazeného parkování
Zajištění provozu a údržba SSZ
Kupní smlouva-pozemek č.p. 975 v k.ú. Plzeň
Nájemní smlouva na bytové prostory Plzenecká ul.
Nájemní smlouva na bytové prostory Plzenecká ul.
Nájemní smlouva na bytové prostory Majerova
Nájemní smlouva na bytové prostory Americká
Rekonstrukce veřejného osvětlení Koterovská ulice, Plzeň
Rekonstrukce veřejného osvětlení v Prešovské ulici
PMDPxSVSmP_Dohoda o uložení bankovní záruky Rek. Štefánikova,MR Černice
Zápočet pohledávek MMP - PMDP - snížení ZK - prodej pozemku
Kupní smlouva - prodej pozemku parc.č 6281/1
Smlouva o úplatném vzetí akcií z oběhu
Smlouva o pronájmu nemovitosti část objektu čekárny na konečné v Křimicích (WC + umývárna)
Údržba a zajištění provozu VO na území města Plzně
Příkazní smlouva pro provozování dobíjecího místa PK a sběr žádostí k PK vč.dodatků
Smlouva o ochraně osobních údajů
Kupní smlouva-pozemky voz. Slovany p.č.3134/121 + p.č.3958/15
Úhrada energií v nebytových prostorech (Cukrovarská)
Mandátní smlouva o provozování městského parkovacího systému vč. dodatků
Smlouva o ochraně osobních údajů
Příkazní smlouva pro provozování dobíjecího místa PK a sběr žádostí k PK
Smlouva o centralizovaném zadávání nákupu plynu
Smlouva o centralizovaném zadávání nákupu silové složky maloodběrů elektrické energie
Smlouva na krátkodobý pronájem pozemku Cukrovarská
Smlouva o výpůjčce - sociální zařízení Zábělská
Prodej motorové nafty
Prodej pozemku Černice, p.č. 383/2
Dohoda o technických podmínkách - Vyhrazené parkování - Dispečink
Nájem NP pro třídění a počítání tržeb Podmostní ul.
Smlouva o sdružení za účelem společného zadání veřejné zakázky
Napojení objektu Podmostní 4, Plzeň, na PCO - PP
Nájemní smlouva č 2014/004082/NS informační kiosek
Správa systému-vstupné senioři
Přeprava seniorů a TZP vč. dodatků
Nájem NP kanceláře Podmostní ul.
Dohoda o možnosti využití prostor pro výcvik Městské policie
Nájem nebytových prostor- sady Pětatřicátníků
Smlouva o provozních podmínkách v kolektorech města Plzeně
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
Nájem nebytových prostorů PD Rychtářka včetně dodatků
Rekonstrukce napájecích kabelů
Napojení objektu PD Rychtářka na PCO
Dohoda o partnerství na projektu Koncepční řešení řízení, spolehlivosti a bezpečnosti veřejné dopravy
Smlouva o výpůjčce části nemovitosti kryt CO 2010/000148
Smlouva o akceptaci elektronických peněz na Plzeňské kartě vč. dodatků
Nájemní smlouva na movité, nemovité věci a nebytové prostory vč. dodatků
Smlouva o závazku veřejné služby a úhrady prokazatelné ztráty z provozu městské hromadné dopravy
osob v Plzni včetně dodatků
Smlouva o zajištění projektové přípravy stavby ,,Výstavba včetně napájení terminálů Inteligentních
Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem přípravy projektů č. 2009/02181
Smlouva o spolupráci při likvidaci mimořádných a krizových situací na území města Plzně
Dohoda o technických podmínkách -užívání části pozemní komunikace a pozemku ve vlastnictví města
Úhrada vstupného za seniory vč. dodatků
Dohoda o plnění úkolů v rámci součinnosti při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti osob v MHD
Smlouva o užívání a provozování informačního systému
Smlouva o dopravě dětí na školní vyučování
Smlouva o pronájmu nemovitosti část objektu čekárny na konečné v Křimicích vč. dodatků
Vícestranné smlouvy, z nichž jednou ze stran je Statutární město Plzeň
Smlouva Integrované dopravy Plzeňska vč. dodatků
Napájení kamerového systému vč. dodatků
Dohoda - Zelené město
Přímá smlouva 2013/004166
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28.12.2017
7.12.2017
15.11.2017
14.9.2017
14.9.2017
14.9.2017
14.9.2017
27.7.2017
17.7.2017
30.6.2017
20.2.2017
20.2.2017
31.1.2017
27.1.2017
27.12.2016
23.12.2016
23.12.2016
19.12.2016
19.12.2016
1.12.2016
31.8.2016
16.8.2016
6.5.2016
6.5.2016
31.3.2016
29.2.2016
11.2.2016
25.11.2015
18.11.2015
20.4.2015
25.3.2015
26.2.2015
1.10.2014
14.3.2014
7.2.2014
29.11.2013
29.7.2013
31.5.2013
17.7.2012
23.5.2012
30.3.2012
9.2.2012
1.7.2011
14.7.2010
19.3.2010
31.12.2009
17.12.2009
17.7.2009
4.6.2009
19.5.2009
10.3.2009
1.12.2008
21.12.2007
15.12.2006
30.06.2005
12.2.2004
1.7.1995
Datum podpisu

27.12.2016
10.06.2010
19.02.2014
11.10.2013

Účinnost do

31.03.2018
31.03.2018
31.03.2018
31.03.2018
31.10.2017
05.05.2022
31.12.2017
31.10.2017
30.06.2017
31.12.2017

28.02.2026
31.12.2018
31.12.2017

31.03.2019

31.12.2018

31.12.2018
31.12.2023

Účinnost do

Objednávky odběratelské
Přijatá objednávka č. 4510023974 Přijatá objednávka č. 4510022369 Přijatá objednávka č. 4510023490 Přijatá objednávka č. 4510023412 Přijatá objednávka č. 4510022742 Přijatá objednávka č. 4510022386 Přijatá objednávka č. 4510022639 Přijatá objednávka č. 4510022227 Přijatá objednávka č. 4510022071 Přijatá objednávka č. 4510022492 Přijatá objednávka č. 4510022502 Přijatá objednávka č. 4510021888 Přijatá objednávka č. 4510021891 Přijatá objednávka č. 4510021928 Přijatá objednávka č. 4510021929 Přijatá objednávka č. 4510021932 Přijatá objednávka č. 4510021889 Přijatá objednávka č. 4510021892 Přijatá objednávka č. 4510021893 Přijatá objednávka č. 4510021933 Přijatá objednávka č. 4510021926 Přijatá objednávka č. 4510021934 Přijatá objednávka č. 4510021461 Přijatá objednávka č. 4510021462 Přijatá objednávka č. 4510021930 Přijatá objednávka č. 4510021931 Přijatá objednávka č. 4510021423 Přijatá objednávka č. 4510020605 Přijatá objednávka č. 4510020172 Přijatá objednávka č. 4510020171 Přijatá objednávka č. 4510020270 Přijatá objednávka č. 4510020271 Přijatá objednávka č. 4510019874 Přijatá objednávka č. 4510019872 Přijatá objednávka č. 4510019871 Přijatá objednávka č. 4510019911 Přijatá objednávka č. 4510019912 Přijatá objednávka č. 4510019114 Přijatá objednávka č. 4510019115 Přijatá objednávka č. 4510018417 Přijatá objednávka č. 4510018414 Přijatá objednávka č. 4510018418 Přijatá objednávka č. 4510018411 Přijatá objednávka č. 4510018412 Přijatá objednávka č. 4510018413 Přijatá objednávka č. 4510018193 Přijatá objednávka č. 4510017828 Přijatá objednávka č. 4510017499 Přijatá objednávka č. 4510017065 Přijatá objednávka č. 4510017064 Přijatá objednávka č. 4510017063 Přijatá objednávka č. 4510017062 Přijatá objednávka č. 4510017067 Přijatá objednávka č. 4510017066 Přijatá objednávka č. 4510016506 Přijatá objednávka č. 4510016500 Přijatá objednávka č. 4510016507 Přijatá objednávka č. 4510016502 Přijatá objednávka č. 4510016501 Přijatá objednávka č. 4510016499 Přijatá objednávka č. 4510016498 Přijatá objednávka č. 4510016505 Přijatá objednávka č. 4510016504 Přijatá objednávka č. 4510016503 Přijatá objednávka č. 4510016619 Přijatá objednávka č. 4510016618 Přijatá objednávka č. 4510016617 Přijatá objednávka č. 4510016616 Přijatá objednávka č. 4510016614 Přijatá objednávka č. 4510016613 Přijatá objednávka č. 4510016610 Přijatá objednávka č. 4510016608 Přijatá objednávka č. 4510016605 Přijatá objednávka č. 4510016603 Přijatá objednávka č. 4510016351 -

Datum podpisu

realizace instalace reklamy Plzeňská vstupenka
nové vánoční prvky Kopeckého sady odvol. na smlouvu č. 34/40/13/00/
Hromadná jízdenka basketbal
Hromadná jízdenka Curling
zajištění provozu a údržby VO v Plzni, odvol. ke smlouvě o dílo č. 34/40
40 HV výměna úsekových děličů
28HV základy stožárů Wenzigova
8 TZ DC montáž mazníků T. Brzkové
16HV oprava HV-NB Tylova
očíslování světelných míst
montáž radaru na sloup VO Božkov
36 HV výměna troleje točka Zábělská
38 HV repase stožáru
22 HV výměna nosné sítě u Plynárny
30 HV - výměna troleje Tylova-Domažlická
33 HV výměna VP1/40 výjezd točka Skupova
37 HV výměna troleje Jateční-Těšínská
39 HV - výměna stožárů Rokycanská-Hřbitovní
2 MR posílení napájení Karlovarská
34 HV výměna VP 3/53 Husova
23 HV výměna nosné sítě Harantova
35 HV - výměna VP Husova
3 TZ DC vypátění výhybek točka Mozartova
4TZ DC vytápění výhybek točka Malesická
31HV výměna a doplnění závěsů Světovar
32HV výměna a doplnění závěsů US-022
oprava VO Škoda sport park
H-HV nabouraný stožár č. 55/030 Vejprnická
15VS výměna výhybky VS13 Bolevec
1 TZ DC VE19 výměna výhybky točka Bory
6VSa oprava panelů BKV Klatovská
6VSb oprava panelů BKV Karlovarská
28VS oprava přejezdu Lidická - alej Svobody
21VS výměna srdovkové části VE1 Světovar točka
11VS výměna výhybky VS2 Světovar
23VS výměna výměny výhybky VE5 sady Pětatřicátníků
25VS výměna srdcovkové části VS5 sady Pětatřicátníků
9MR - ZR Belánka - kolejový odsávací bod
13VS výměna srdcovkové části Světovar
14VS VS52 Slovanská alej výměna výměny
12VS výměna výhybky VS16 točka Slovany
2TZ DC VE10 Slovany točka + VETRA
21HV oprava armatur OK Mrakodrap
25HV výměna VP 5/53 Tylova výjezd CAN
26HV výměna VP 6/53 Tylova výjezd CAN
26VS Slovanská alej - výměna výhybky
29HV signalizace v točce Bolevec
28HV kontrolní kanál Bolevec úprava trakčního vedení
20HV výměna výzbroje SD 056-077 Šumavská ul.
19HV výměna výzbroje SD067-68 Zborovská ul.
18HV výměna výzbroje NB 058b - Koterovská ul.
17HV výměna výzbroje NB 055b Americká
15HV výměna výzbroje Prokopova ul.
14HV výměna nosných sítí Tylova ul.
H-VS havarijní opravy vrchní stavby
1VS svařování styků kolejí
H-TK havarijní opravy trakčních kabelů
3VS oprava mechanismů výhybek
2 VS vyvařování srdcovek a křížení
27HV opravy po revizích - trolejbusové tratě
6HV opravy po revizích - tramvajové tratě
H-HV havarijní opravy horního vedení
5VS zálivky příčných a podélných spár panelů TT
4VS oprava výtluků u kolejí a zastávek
13HV výměna základu Rokycanská
12HV výměna nosných lan Rokycanská - Hřbitovní
11HV výměna nosných lan Rokycanská - Hřbitovní
10HV výměna troleje Těšínská - Jateční
9HV výměna betonových stožárů Domažlická
8HV výměna nosných sítí a uchycení troleje u III. brány ke křížení Na
7HV výměna nosné sítě Sladkovského
č. 5HV výměna stožáru NB012, posunutí SD 09/012
4 HV výměna nosné sítě část I.
2 HV výměna držáků a pák pod Rondelem
dobití 13 ks celoroční předplatné PK
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21.12.2017
29.11.2017
27.11.2017
27.11.2017
20.11.2017
15.11.2017
09.11.2017
06.11.2017
02.11.2017
31.10.2017
30.10.2017
19.10.2017
19.10.2017
19.10.2017
19.10.2017
19.10.2017
19.10.2017
19.10.2017
19.10.2017
19.10.2017
19.10.2017
19.10.2017
12.10.2017
12.10.2017
10.10.2017
10.10.2017
11.09.2017
21.08.2017
26.07.2017
26.07.2017
24.07.2017
24.07.2017
24.07.2017
21.07.2017
21.07.2017
21.07.2017
21.07.2017
01.06.2017
01.06.2017
15.05.2017
15.05.2017
15.05.2017
12.05.2017
12.05.2017
12.05.2017
02.05.2017
06.04.2017
06.04.2017
21.03.2017
21.03.2017
21.03.2017
21.03.2017
21.03.2017
21.03.2017
13.02.2017
13.02.2017
10.02.2017
10.02.2017
10.02.2017
10.02.2017
10.02.2017
01.02.2017
01.02.2017
01.02.2017
01.02.2017
31.01.2017
31.01.2017
31.01.2017
31.01.2017
31.01.2017
31.01.2017
27.01.2017
27.01.2017
25.01.2017
12.01.2017

Účinnost do

31.12.2017
30.11.2017
27.12.2017
30.11.2017
31.12.2017
15.12.2017
30.11.2017
15.12.2017
30.11.2017
30.11.2017
30.11.2017
30.11.2017
30.11.2017
30.11.2017
30.11.2017
30.11.2017
30.11.2017
15.12.2017
30.11.2017
30.11.2017
30.11.2017
30.11.2017
31.10.2017
31.10.2017
30.11.2017
30.11.2017
15.09.2017
31.08.2017
30.11.2017
30.11.2017
30.09.2017
31.10.2017
30.09.2017
31.10.2017
31.10.2017
30.11.2017
30.11.2017
31.07.2017
31.10.2017
31.07.2017
30.06.2017
30.06.2017
30.11.2017
30.11.2017
30.11.2017
31.07.2017
30.06.2017
31.05.2017
15.12.2017
15.12.2017
15.12.2017
15.12.2017
15.12.2017
15.12.2017
15.12.2017
15.12.2017
15.12.2017
15.12.2017
15.12.2017
15.12.2017
15.12.2017
15.12.2017
15.12.2017
15.12.2017
31.08.2017
31.08.2017
31.08.2017
31.08.2017
31.08.2017
31.08.2017
31.08.2017
30.06.2017
30.06.2017
30.06.2017
29.01.2017
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V roce 2017 byly na objednávky pro Ovládanou osobu dále poskytnuty služby s následujícím
předmětem plnění: náhradová doprava a služby dispečerů, prodej časových jízdenek,
nepravidelná doprava autobusy, prodej čipových karet, služby autoškoly, prodej a nabití
firemních karet, prodej hromadných jízdenek, poplatky za vydávání licencí, úředních
povolení dle změn v dopravě.

B.

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 2017 účinné tyto smlouvy:
Název společnosti /Předmět smlouvy

IČ/Datum
podpisu

Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost

25224662

Smlouva - Rezervační systém - prodej vstupenek

Účinnost do

Název společnosti /Předmět smlouvy

IČ/Datum
podpisu

Knihovna města Plzně, příspěvková organizace

00368806

Smlouva o akceptaci elektronických peněz na Plzeňské kartě vč. dodatků
Smlouva o ochraně osobních údajů

28.04.2017

Zajištění přepravy cestujících do ZOO Plzeň vyhlídkovým vláčkem

29.03.2016

Smlouva o prodeji jízdenek

18.06.2012

Smlouva o akceptaci elektronických peněz na Plzeňské kartě vč. dodatků
Správa veřejného statku města Plzně, statutární město Plzeň
Rekonstrukce veřejného osvětlení Koterovská ulice, Plzeň

28004256

Napájení kamerového systému vč. dodatků

Smlouva - Rezervační systém - prodej vstupenek vč. dodatků

31.10.2012
29109124

Správa veřejného statku města Plzně

Plzeň 2015, zapsaný ústav

25.05.2017

27.05.2017

Smlouva o pronájmu prostor DEPO2015

14.03.2017

04.04.2017

Smlouva - Rezervační systém - prodej vstupenek vč. dodatků
"Nadace 700 let města Plzně"

06.01.2014
45332657

Smlouva - Rezervační systém - prodej vstupenek vč. dodatků
Plzeň – TURISMUS, příspěvková organizace

25.09.2017
00075361

Smlouva o ochraně osobních údajů

30.06.2016

Nabíjení Turistických jízdenek

30.06.2016

Smlouva - Rezervační systém - prodej vstupenek

03.09.2007

Smlouva o akceptaci elektronických peněz na Plzeňské kartě

02.10.2006

Smlouva o ochraně osobních údajů
Plzeň – TURISMUS, příspěvková organizace; DOMINIK CENTRUM s.r.o.
Smlouva o prodeji jízdenek

Smlouva o ochraně osobních údajů

31.08.2007
00078051

Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace
Smlouva o zajištění přepravy a reklamě

14.06.2017

15.07.2017

Smlouva o zajištění přepravy a reklamě

30.06.2016

31.12.2018

Smlouva o akceptaci elektronických peněz na Plzeňské kartě vč. dodatků

07.12.2006

Smlouva - Rezervační systém - prodej vstupenek vč. dodatků
Smlouva o vzájemné spolupráci při ochraně osobních údajů, zejména při jejich
zpracování
ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková
organizace

20.08.2008

Nájemní smlouva nebytové prostory Divadelní vč. dodatků

30.06.2005
71249877

Dohoda o umístění informačního zařízení - Klatovská

19.12.2013

Mandátní smlouva Měnírna Černice

04.12.2013
10.09.2013
09.02.2017

Rozvoj a provoz systému Plzeňská karta

17.03.2017

Provoz serverové a síťové části Kartově odbavovacího centra

10.06.2016

Smlouva o Připojení k Internetu a Antispamové řešení

27.06.2016

Smlouva - Dohled a podpora komunikační infrastruktury

16.01.2016

Smlouva o poskytování služeb

28.04.2015

Podpora SAP

26.06.2013

GIS PMDP

20.12.2012

Jednotné komunikační prostředí vč. dodatků

14.06.2012

Smlouva o zpracování osobních údajů

10.11.2009

Rámcová smlouva o poskytování služeb

30.10.2009

Rozvoj a provoz Plzeňské městské čipové karty vč. dodatků

08.12.2009
68784619

Oprava výbojek VO 15.ZŠ

29.11.2017
63509831

Smlouva o přepravě - sezona 2017

11.07.2017

31.12.2017

Smlouva o přepravě - sezona 2017

27.12.2016

30.06.2017

Smlouva - Rezervační systém - prodej vstupenek vč. dodatků

10.09.2007

Smlouva o prodeji jízdenek

10.09.2007

31.05.2020

28.04.2019

29.10.2014

Smlouva o akceptaci elektronických peněz na Plzeňské kartě vč. dodatků

30.06.2018

23.03.2017

30.04.2008

15. základní škola Plzeň, Terezie Brzkové 33-35, přípěvková organizace

Příkazní smlouva na Parkovací dům Divadlo Jízdecká

21.08.2017

49777548
66362717

Obytná zóna Sylván a.s.

Smlouva o přepravě - sezona 2018
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06.06.2014

Smlouva o poskytování služeb jednotného komunikačního prostředí

31.10.2007
00250937

Divadlo ALFA, příspěvková organizace

28.04.2017

Nájemní smlouva pro účely stavby „Měnírna Plzeň-Černice“ a žádost o odprodání
pozemku z vlastnictví města

SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ

31.08.2007

17.02.2016

Pronájem prostorů v Radčické ulici PP

Smlouva o využití hromadné jízdenky

61775134

Smlouva - Rezervační systém - prodej vstupenek

10.06.2010
40526551

33. základní škola Plzeň, T. Brzkové 31, příspěvková organizace

16.04.2014

DOMINIK CENTRUM s.r.o.

31.10.2017

17.07.2017

Výpůjčka nemovitosti Klatovská vč. dodatků

30.06.2005
00075361,
61775134

31.03.2017

01.06.2006
40526551,
00075370
27.07.2017

Nájemní smlouva - Radčická (parkování vozidel a uskladnění TPZOV) PP

Smlouva o přepravě historickým autobusem

00377015

Zajištění přepravy cestujících do ZOO Plzeň vyhlídkovým vláčkem

Rekonstrukce veřejného osvětlení v Prešovské ulici

31.01.2008

17.02.2009
03.02.2009

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace

Divadlo pod lampou, o.p.s.

Účinnost do

Plzeňská teplárenská, a.s.

29.08.2014
49790480

Nájemní smlouva Polední 6

09.03.2012

Dohoda o spolupráci

03.11.2003

7
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Název společnosti /Předmět smlouvy

IČ/Datum
podpisu

POVED s.r.o.

29099846

Dispečerské řízení

15.12.2017

Smlouva o zajistění pilotního provozu až 16 prodejních míst systému Plzeňská karta
jménem PMDP v Plzeňském kraji

Účinnost do
31.12.2018

13.11.2017

31.01.2018

Dispečerské řízení

02.11.2017

31.12.2017

Dodávka HW POVED - rozšíření PK do kraje

10.10.2017

Dohoda o určení oprávněných osob

19.04.2017

Smlouva o dispečinku Plzeňského kraje vč. dodatků

26.08.2013

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

25205625

Přijatá celoroční objednávka č. 2017/1859 - vytyčení VO a trakčního vedení na r. 2018

12.12.2017

Přijatá objednávka č. 2017/1890 vytyčení kabelů VO ul. Korandova

05.12.2017

Přijatá objednávka č. 2017/1869 vytyčení kabelů VO, ul. Jízdecká

01.12.2017

Přijatá objednávka č. 2017/1848 - vytyčení kabelů VO Slovanská tř.
Přijatá objednávka č. 2017/1793 vytyčení kabelů PMDP křiž. ul. Bohuslava Martinů x
Lidická
Přijatá objednávka č. 2017/1642 - vytyčení kabelů PMDP ul. Na Dlouhých

27.11.2017

Přijatá objednávka č. 2017/1360 - vytyčení kabelů Smetanovy sady

11.09.2017

Dodávka vody a odvádění odpadních vod

21.07.2016

Dohoda o úhradě nákladů

19.04.2016

Odpadní vody- Denisovo nábř.

01.10.2014

Tylova 12 vodné stočné

11.08.2014

Vodné a stočné Lábkova

01.08.2012

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vododběr Cukrovarská

29.05.2008

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vododběr K Jezu

29.05.2008

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vododběr Prvomájová

29.05.2008

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vododběr Heyrovského

29.05.2008

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vododběr K Sokolovně

29.05.2008

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vododběr U Vlečky

29.05.2008

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vododběr Rokycanská

29.05.2008

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vododběr Plaská

29.05.2008

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vododběr Mozartova

29.05.2008

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vododběr Línská

29.05.2008

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vododběr Denisovo náb.

29.05.2008

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vododběr Cukrovarská

29.05.2008

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vododběr T. Brzkové

29.05.2008

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod Cukrovarská

29.05.2008

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod Presslova

29.05.2008

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod Cukrovarská

29.05.2008

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vododběr Vrbovecká
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod, odběrné místo 105621 (ulice
Pode Dvory)
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod

29.05.2008

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vododběr 16457, K Jezu

22.09.2005

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vododběr 7674, Slovanská alej

22.09.2005

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vododběr 5122, Hrádecká

22.09.2005

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vododběr 9797, Teslova

22.09.2005

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vododběr 7672, Slovanská alej

22.09.2005

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vododběr 5304, Na Dlouhých

22.09.2005

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 91324(Gerská)

22.09.2005
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14.11.2017
24.10.2017

31.10.2007
19.10.2006

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vododběr 12322, Kaznějovská

22.09.2005

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vododběr 3245, Karlovarská

22.09.2005

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vododběr 7700, Slovanská alej

22.09.2005

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vododběr 9989, Pod Vrchem

22.09.2005

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 91315( nemocniční ulice)

22.09.2005

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vododběr 16537, Dopravní

22.09.2005

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod odběr 103500, srážková voda

22.09.2005

Smlouva o dodávce vody a odváděni odpadních vod č. 89142(Cukrovarská)

22.09.2005

Dodávka vody odvádění odpadních vod Cukrovarská

14.03.2005

31.08.2017

Vícestranné smlouvy, v nichž jednou stranou je společnost ovládaná ovládající osobou
IČ

Název společnosti/Předmět smlouvy

datum podpisu

účinnost do

POVED s.r.o.Plzeňský kraj, ČSAD autobusy Plzeň, a.s., České dráhy, a.s., PROBO
BUS a.s., Autobusová doprava-Miroslav Hrouda s.r.o., Město Blovice, statutární město
Plzeň
29099846,
70890366,
29099846,
48362611,
70994226,
28170954,
25166522,
00256455,
00075370

Smlouva Integrované dopravy Plzeňska vč. dodatků

27.12.2016
ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o., VODÁRNA PLZEŇ a.s., Plzeňská teplárenská, a.s.,
statutární město Plzeň, Plzeňský kraj

62623753,
25205625,
49790480,
00075370,
70890366

Dohoda - Zelené město
19.02.2014

Plnění na objednávku:
IČ

Název společnosti

70940975 57. mateřská škola, příspěvková organizace
25232142

Centrum protidrogové prevence a terapie,
o.p.s.

Předmět plnění
nepravidelná autobusová doprava přeprava žáků
časové kupóny

28046153 Čistá Plzeň, s.r.o.

služby autoškoly

03227359 DOMINIK CENTRUM SERVIS s.r.o.

náhradová doprava

63113074 Svaz měst a obcí České republiky

nepravidelná autobusová doprava

00227277 Útvar koncepce a rozvoje

vložné konference Chytrá a zdravá doprava
ve městech

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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Příloha č. 2

Struktura vztahů mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou a osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou
Majetkové podíly statutárního města Plzeň v obchodních společnostech
stav k 31. 12. 2017
A/ Přímo vlastněné
Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím a
podstatným vlivem
Obchodní společnost
BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným
Obytná zóna Sylván a.s.
Plzeňská teplárenská, a. s.
Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.
Vědeckotechnický park Plzeň, a. s.
VODÁRNA PLZEŇ a.s. *
DOMINIK CENTRUM s.r.o.
POVED s. r.o.
B/ Nepřímo vlastněné
Plzeňská teplárenská, AUTODOPRAVA s.r.o.
Čistá Plzeň, s.r.o.
Plzeňská teplárenská SERVIS IN a.s. **
DOMINIK CENTRUM SERVIS s.r.o. ***

IČO

základní kapitál v tis. Kč

45354774
63509831
49790480
25220683
26392054
25205625
61775134
29099846

17 052,00
2 000,00
1 092 957
973 014,00
103 700,00
5 000,00
100,00
2 000,00

26 410 460
28046153
26363267
3227359

10 000
94 750
2 000
1

podíl města
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
34%
100% Plzeňská teplárenská, a. s.
100% Plzeňská teplárenská, a. s.
100% Plzeňská teplárenská, a. s.
100% DOMINIK CENTRUM s.r.o.

* S účinností od 2. 1. 2018 základní kapitál společnosti činí 4 779 749 000,- Kč
**PT, a.s. nabyla obchodní podíl v červenci 2017
***Základní kapitál ve výši 1,- Kč

Neziskové organizace s účastí města Plzně
stav 31. 12. 2017

IČO Organizace

1. Obecně prospěšné společnosti
25224662
25232142
25234994
28004256
29109124
2. Nadace a nadační fondy
45332657
45335966
25229575
49777327

Plzeňská filharmonie, o.p.s.
Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.
Galerie města Plzně, o.p.s.
Divadlo pod lampou, o.p.s.
Plzeň 2015, zapsaný ústav
Nadace 700 let města Plzně
Nadace sportující mládeže
Nadační fond Zelený poklad
Nadace Rudolfa Löwyho a plzeňských židů na záchranu plzeňských synagog

3. Příspěvkové organizace města Plzně
00075345
00075361
00078051
00227277
00250937
00368806
00377015
40523942
40526551
40526666
71249877
06034551
49777505
49777521
49777530
49777548
49777581
49777688
49777696
66362504
66362521
66362563
66362717

Městský ústav sociálních služeb města Plzně
Plzeň – TURISMUS
Divadlo J.K.Tyla
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
Divadlo Alfa
Knihovna města Plzně
Zoologická a botanická zahrada města Plzně
Správa hřbitovů a krematoria města Plzně
Správa veřejného statku města Plzně
Dětské centrum Plzeň
Útvar koordinace evropských projektů města Plzně
MŠ Plzeň –Lhota, ke Křížku 19
7. základní škola a mateřská škola Plzeň, Brněnská 36
1. základní škola Plzeň, Západní 18
4. základní škola Plzeň, Kralovická 12
33. základní škola Plzeň, T. Brzkové 31
Bolevecká základní škola Plzeň, nám. Odboje 18
10. školní jídelna Plzeň, nám. Míru 4
11. školní jídelna Plzeň, Baarova 31
34. základní škola Plzeň, Gerská 32
21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13
2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20
Správa informačních technologií města Plzně
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4. Sdružení, spolky

5. Dobrovolné svazky obcí

68784562
68784571
68784589
68784597
68784619
68784643
69971901
69972141
69972150
70837813
70878951
70879214
70879320
70879443
70879761
70879834
70880026
70880093
70941238
70941041
70940908
70941289
70940967
70940916
70940894
70940878
70940720
70940673
70940631
70941068
70940738
70940860
70940681
70940746
70941084
70940801
70940703
70940690
70940851
70940932
70941319
70941157
70941581
70940827
70940924
70941025
70941017
70940983
70941521
70941513
70941033
70940941
70940991
70940959
70940975
70941505
73739391

17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1
11. základní škola Plzeň, Baarova 31
Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10
16. základní škola a mateřská škola Plzeň, Americká třída 30
15. základní škola Plzeň, ul. Terezie Brzkové 33-35
14. základní škola Plzeň, Zábělská 25
13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45
25. základní škola Plzeň, Chválenická 17
20. základní škola Plzeň, Brojova 13
22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49
Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, U Školy 7
Základní škola a mateřská škola Plzeň - Božkov, Vřesinská 17
10. základní škola Plzeň, náměstí Míru 6
31. základní škola Plzeň, E. Krásnohorské 10
Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35
26. základní škola Plzeň, Skupova 22
28. základní škola Plzeň, Rodinná 39
Základní škola Plzeň – Újezd, Národní 1
7. MŠ Plzeň, Kralovická 35
46. MŠ Plzeň, Fibichova 4
60. MŠ Plzeň, Manětínská 37
78. MŠ Plzeň, Sokolovská 30
81. MŠ Plzeň, Hodonínská 53
87. MŠ Plzeň, Komenského 46
90. MŠ Plzeň, Západní 7
91. MŚ Plzeň, Jesenická 11
2. MŠ Plzeň, U Hvězdárny 26
5. MŠ Plzeň, Zelenohorská 25
17. MŠ Plzeň, Čapkovo nám. 4
21. MŠ Plzeň, Na Celchu 33
23. MŠ Plzeň, Topolova 3
25. MŠ Plzeň, Ruská 83
31. MŠ Plzeň, Spojovací 7
37. MŠ Plzeň, Barvinkova 18
38. MŠ Plzeň, Spojovací 14
51. MŠ Plzeň, Částkova 6
80. MŠ Plzeň, Mikulášské nám. 8
89. MŠ Plzeň, Habrova 8
24. MŠ Plzeň, Schwarzova 4
44. MŠ Plzeň, Tomanova 3
27. MŠ Plzeň, Dvořákova 4
56. MŠ Plzeň, Litice - Budilovo nám. 72
55. MŠ Plzeň, Mandlova 6
32. MŠ Plzeň, Resslova 22
22. MŠ Plzeň, Z. Wintra 19
16. MŠ Plzeň, Korandova 11
49. MŠ Plzeň, Puškinova 5
70. MŠ Plzeň, Waltrova 26
63. MŠ Plzeň, Lábkova 30
61. MŠ Plzeň, Nade Mží 3
6. MŠ Plzeň, Republikánská 25
33. MŠ Plzeň, Kyšická 51
50. MŠ Plzeň, Družby 4
54. MŠ Plzeň, Staniční 72
57. MŠ Plzeň, Nad Dalmatinkou 1
64. MŠ Plzeň, Pod Chlumem 3
MŠ Plzeň-Křimice, Vochovská 25

63113074 Svaz měst a obcí České republiky
69972061 Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
86770624 Bienále kresby Plzeň

71012281 Skládka odpadů Chotíkov
73714178 SILNICE I/27
75042860 Povodí Berounky
6. Mezinárodní asociace, uskupení
International Association of Puppet-Friendly Cities - mezinárodní asociace měst s přátelským
AVIAMA
vztahem k loutkovému divadlu
EUROCITIES

uskupení velkých evropských měst, spolupráce s institucemi EU

W.T.C.A.

World Trade Centers Association, nezisková, nepolitická organizace s cílem podporovat
mezinárodní hospodářství a obchod prostřednictvím členské sítě světových obchodních center
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Výsledky
hospodaření

Struktura majetku, výnosů a nákladů
%

STRUKTURA MAJETKU K 31. 12. 2017 (v zůstatkových hodnotách)

tis. Kč

Tramvaje 34,6

558 228

Trolejbusy 21,3

344 237

Autobusy

12,3

198 038

Ostatní dopravní prostředky

2,1

34 060

Stroje

7,7

124 824

Budovy, pozemky

21,1

340 951

Ostatní hmotný
a nehmotný majetek

0,9

13 838

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

%
Kompenzace (ÚPZ)

STRUKTURA VÝNOSŮ ZA ROK 2017

1 614 176

tis. Kč

57,3

824 248

Tržby z tarifu 20,3

292 148

Pokuty za neoprávněnou jízdu

3,4

49 409

Externí výnosy stř. Drážní cesty

4,6

65 979

Ostatní výnosy 14,4

206 388

Celkem výnosy 100 %								

%

STRUKTURA NÁKLADŮ ZA ROK 2017

1 438 172

tis. Kč

Materiál a zboží

3,8

49 423

Pohonné hmoty

4,4

57 461

Spotřeba energií

4,0

51 575

Služby

27,1

352 653

Odpisy 18,5

239 782

Osobní náklady
(mzdy + soc. zabezpečení)

37,4

486 214

Ostatní náklady

4,8

62 348

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

1 299 456
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Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Příloha v účetní závěrce 2017

OBECNÉ ÚDAJE

-

1.1. POPIS SPOLEČNOSTI
Obchodní firma:

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Sídlo:

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

IČ:

25220683

Právní forma:

akciová společnost

Účetní období:

1. leden až 31. prosinec 2017

Základní kapitál:

973 014 tis. Kč

k 1. 11. 2017 proběhla organizační změna v Úseku drážní cesty.

Bylo zrušeno Středisko horního vedení a měníren. Bylo zřízeno: Středisko veřejné osvětlení, Středisko horní
vedení, které se dále dělí na útvary Řídící a zabezpečovací zařízení a Horní vedení, Středisko měnírny,
které se dále dělí na útvary Měnírny, Rozvodná zařízení, Světelná signalizace provoz a Světelná signalizace
automatické řízení.

Společnost nemá žádnou pobočku ani jinou část evidovanou ani provozovanou v zahraničí.
1.4. STATUTÁRNÍ A DOZORČÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI
31. 12. 2017

31. 12. 2016

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. 2017

31. 12. 2016

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

Člen dozorčí rady

p. Ladislav Horn

p. Ladislav Horn

Člen dozorčí rady

pí Pavla Dražanová

pí Pavla Dražanová

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.

Členové statutárních orgánů:

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)

Výše vkladu v %
Běžné období

Minulé období

100

100
Členové dozorčích orgánů:

1.2. ZMĚNY A DODATKY PROVEDENÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V ÚČETNÍM OBDOBÍ
1) Změna základního kapitálu o částku 42 000 tis. Kč, tj. z 1 015 014 tis. Kč na 973 014 tis. Kč.
2) 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.
3) Na společnost Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., jakožto nástupnickou společnost, přešlo
v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti Parking Plzeň s.r.o., se sídlem
Podmostní 2399/4, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, identifikační číslo 290 88 011, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 23965. Rozhodným dnem
fúze je dle schváleného projektu fúze 1. 1. 2017.
4) Změny v rozsahu činnosti výmaz k 1.1.2017 a zápis nových „reklasifikovaných“ předmětů činnosti
k 1.1.2017.

Složení statutárních a dozorčích orgánů společnosti je k rozvahovému dni shodné jako je složení
k 31.12.2017.

1.3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
Společnost má následující organizační strukturu: viz příloha č. I
Zásadní změny v organizační struktuře provedené v účetním období:
-

k 1. 1. 2017 bylo zřízeno Středisko doprava v klidu (parking) v Dopravně provozním úseku,
k 1. 1. 2017 bylo zřízeno Oddělení rozvoje a přípravy investic v Úseku generálního ředitele,
k 1. 6. 2017 bylo zřízeno Právní oddělení v Úseku generálního ředitele,

1.5. IDENTIFIKACE SKUPINY
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.
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2. POUŽÍVANÉ OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ METODY A JEJICH ZMĚNY A ODCHYLKY
A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ
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
sestavena na principu nepřetržitého trvání podniku. Účetní výkazy společnosti jsou sestaveny v souladu
s účetními a oceňovacími principy, které jsou popsány v tomto oddílu.
Způsoby oceňování, odpisování a účetní metody, které společnost používala při sestavení účetní závěrky
za rok 2017 a 2016 jsou následující:



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 %)

2.1. DLOUHODOBÝ 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. Elektrospotřebiče s přívodem elektrické energie, které podléhají pravidelným
kontrolám z hlediska bezpečnostních a technických předpisů, jsou evidovány a odepisovány podle výše
uvedených pravidel bez ohledu na výši pořizovací ceny.
Technické zhodnocení hmotného dlouhodobého majetku přesahující u jednotlivého majetku za zdaňovací
období částku 40 tis. Kč zvyšuje pořizovací cenu příslušného majetku. Technické zhodnocení nehmotného
dlouhodobého majetku zvyšuje vstupní cenu, pokud po ukončení u jednotlivého nehmotného majetku
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).
Pořizovací cena hmotného a nehmotného majetku se snižuje o dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtů obcí
a krajů, státních nebo evropských fondů apod. poskytnuté na jeho pořízení nebo na jeho technické
zhodnocení. Pořizovací cena se snižuje dle požadavků specifických podmínek dotací již v momentě, kdy je
podána žádost o dotaci. Odpisy jsou účtovány pouze z ponížené hodnoty pořizovací ceny majetku. Výše
požadované dotace je do doby rozhodnutí o přidělení podpory účtována jako dohadná položka aktivní.
V případě nepřiznání dotace bude dohadná položka aktivní zúčtována jako navýšení pořizovací ceny
majetku.
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.
Odpisy majetku jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného
majetku. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je odpisován lineárně do nákladů na základě
předpokládané doby životnosti jednotlivých položek majetku. U položek majetku převzatých vkladem či fúzí
je dodržován způsob odepisování dle původního vlastníka.
Předpokládaná životnost je stanovena takto:

2.2. ZÁSOBY
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).
2.3. 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.
Jako jiné pohledávky jsou evidovány pohledávky z titulu, kdy je společnost PMDP, a.s. smluvně stanovena
jako správce Provozování městského parkovacího systému.
2.4. PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY
Peněžní prostředky tvoří ceniny, peníze v hotovosti a peníze na bankovních účtech. Jako peněžní prostředky
jsou rovněž vykazovány položky inkasované jménem města Plzně z titulu správce Provozování městského
parkovacího systému.
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2.5. DERIVÁTY
Ve shodě se strategií řízení finančních rizik společnost v roce 2017 zajišťovala 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 a zúčtován. Změna 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.
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 je společnost 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.
Do vlastního kapitálu byly zahrnuty složky vlastního kapitálu zanikající společnosti Parking Plzeň s.r.o.
z důvodu fúze sloučením a to k datu 1.1.2017.
2.7. CIZÍ ZDROJE
Rezervy
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. Společnost tvoří rovněž účetní rezervy dle míry rizika pro případy pasivních soudních sporů,
plánovaných oprav či rezerv na záruky z díla a rezervu na nevyčerpanou dovolenou.

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.
Úvěry
Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů,
která je splatná do jednoho roku od data, ke kterému je sestavena účetní závěrka.
2.8. PŘEPOČTY ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU
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.
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 se mohou
v budoucnu od těchto odhadů odlišovat.
2.10. ÚČTOVÁNÍ VÝNOSŮ A NÁKLADŮ
Obrat
Výnosy jsou zaúčtovány v hodnotě přijatého plnění nebo plnění, které bude přijato a představuje pohledávky
za zboží a služby poskytnuté v průběhu běžné činnosti po odečtení slev a daně z přidané hodnoty.
Tržby jsou zaúčtovány ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.
2.11. DANĚ
Splatná daň
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 a u majetku nabytého fúzí sloučením, je
pokračováno v metodě nastavené zanikající společností a to metodou zrychlených odpisů.

Závazky
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.

V případě daňové povinnosti je vytvářena rezerva na daň z příjmů.
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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.

Pro kalkulaci a uplatnění účetních odpisů byla zohledněna plánovaná předpokládaná výměna technologií
měnírny Bory v roce 2018 a měnírny Letná v roce 2019. Rekonstrukcí měníren dojde k vyřazení stávajících
technologií z majetku společnosti a v této souvislosti byly od 1. 1. 2017 zkráceny odpisové doby u tohoto
majetku. Tím došlo v roce 2017 ke zvýšení odpisů o 10, 4 mil. Kč u těchto položek majetku.

Odložená daň je zaúčtována do výsledovky s výjimkou případů, kdy se vztahuje k položkám účtovaným
přímo do vlastního kapitálu a kdy je také související odložená daň zahrnuta do vlastního 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:
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
jako snížení pořizovací ceny (vlastních nákladů) – pokud jsou určeny na pořízení dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku – tj. investiční dotace

Přehled záloh na dlouhodobý hmotný majetek

v tis. Kč

Běžné účetní období

Zálohy na dlouhodobý majetek:

PZ k 1.1.2017

Přírůstek

Úbytek

KZ k 31.12.2017

Záloha na přeložku Tylova ulice - ČEZ Distribuce, a. s. /
č. smlouvy: 472/2017/PMDP

0

93

0

93

Krátkodobé s v ypořádáním do 5 let

0

93

0

93

80 148

96 260

0

176 408

0

Záloha na odkup infrastruktury - ŠKODA CITY SERVICE
s.r.o. / č. smlouvy: 278/2012/PMDP
Záloha na budoucí odkup části podniku - Bammer Trade
a.s. / č. smlouvy: 278/2012/PMDP
Dlouhodobé s v ypořádáním nad 5 let

60 000

0

140 148

96 260

0

0

Opravná položka

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 2018.

60 000
236 408

0

0

3.2. ZÁSOBY

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
V účetním období 2017 nedošlo k zásadním změnám používaných účetních metod oproti předchozím
obdobím.
3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE

K vyhodnoceným skladovým položkám bez pohybu byla vytvořena opravná položka v hodnotě 50 % původní
skladové ceny. Výše opravné položky k bezobrátkovým zásobám činí v roce 2017 částku 58 tis. Kč.

3.3. POHLEDÁVKY
a)

Dlouhodobé pohledávky

K 31.12.2017 měla společnost dlouhodobé pohledávky v celkové výši 2 516 tis. Kč. Jako pohledávky
z obchodních vztahů v úhrnné výši 2 207 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 31.1.2026. Zbývající část dlouhodobých pohledávek ve výši 309 tis. Kč tvoří poskytnuté
zálohy na dlouhodobé závazky zejména společnosti CCS a Perfect System. Veškeré dlouhodobé
pohledávky nepatří do pohledávek se spřízněnými osobami (viz dále také skupina).

3.1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK
Přehled o vývoji majetku za rok 2017 je přiložen jako příloha č. II.
Společnost v minulém účetním období tj. v roce 2016 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. Po realizaci opravy v roce
2017 a zahájení provozu na poškozené technologii byla opravná položka ve výši 4 225 tis. Kč v roce 2017
rozpuštěna.
Jako poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek je vykazována uhrazená záloha na odkup
infrastruktury pro servis a opravy vozového parku, záloha na budoucí odkup části podniku a záloha
na přeložku el. energie v objektu Tylova ul.

Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních
vztahů
Dlouhodobé poskytnuté zálohy

stav k
1.1.2017
1 936,00
306,00

přírůstek
406,00
3,00

úbytek
135,00
0,00

stav k
31.12.2017
2 207,00
309,00

____________________________________________________________________________________________________________
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Jiné pohledávky
z toho splatné do 5 let
z toho splatné nad 5 let
z toho splatné nad 10 let
b)

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Příloha v účetní závěrce 2017
531,00
2 773,00
0,00
0,00

0,00
3,00
406,00
0,00

531,00
666,00
0,00
0,00

0,00
2 110,00
406,00
0,00

Krátkodobé pohledávky

2017
Krátkodobé pohledávky brutto
Pohledávky z obchodních vztahů
Opravné položky
Pohledávky - ostatní
Stát - daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Opravné položky
Krátkodobé pohledávky netto

2016
Krátkodobé pohledávky brutto
Pohledávky z obchodních vztahů
Opravné položky
Pohledávky - ostatní
Stát - daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Opravné položky
Krátkodobé pohledávky netto

z toho
355 419
32 638
-1 538
322 781
23 735
1 089
166 693
131 264
-125 759
228 122

z toho
210 055
25 497
-1 554
184 558
32 744
1 408
1 570
148 836
-136 624
71 877

ve skupině
ve skupině
ve splatnosti po splatnosti
7 754
7 500
0
254
0
254
0
0
0

6
6
0
0
0
0
0
0
0

ve skupině
ve skupině
ve splatnosti po splatnosti
3 780
3 535
0
245
0
245
0
0
0

11
11
0
0
0
0
0
0
0

mimo
skupinu ve
splatnosti

mimo
skupinu po
splatnosti

223 574
23 532
0
200 042
23 735
835
166 693
8 779
0

124 085
1 600
-1 538
122 485
0
0
0
122 485
-125 759

mimo
skupinu ve
splatnosti
70 496
20 270
0
50 226
32 744
1 163
1 570
14 749
0

mimo
skupinu po
splatnosti
135 768
1 681
-1 554
134 087
0
0
0
134 087
-136 624

2 970
2 856
2 198
1 611
1 424
1 409
1 277
1 009
762

d) Stát - daňové pohledávky
Daňová pohledávka vůči státu v částce 23 735 tis. Kč se skládá z nadměrného odpočtu DPH ve výši 23
734 tis. Kč a přeplatku silniční daně ve výši 1 tis. Kč.
Uhrazené zálohy na daň z příjmu vykázané v účetnictví ve výši 6 284 tis. jsou započítány vůči vytvořené
rezervě na daň z příjmu a tím je rezerva vykázána pouze ve výši nedoplatku splatné daně.
e) Dohadné účty aktivní
Dohadné účty aktivní ve výši 166 693 tis. Kč zahrnují především hodnotu očekávané dotace, která k datu
účetní závěrky dosud nebyla schválena. Hodnota účtované očekávané dotace činí 163 216 tis. Kč. Jedná
se o výzvu č. 50 „Udržitelná doprava - integrované projekty ITI". Další významnou hodnotou dohadných účtů
aktivních je částka očekávaného pojistného plnění za škodu způsobenou požárem na měnírně Hydro ve výši
2 505 tis. Kč. Zbývající položky vykázané jako dohadné účty aktivní, představují předpis nároku škody z titulu
dopravních nehod.
f)
Jiné pohledávky
Jako jiné pohledávky jsou evidovány pohledávky z titulu pokut z přepravní kontroly. Stav neuhrazených
pokut k 31.12.2017 činí 121 271 tis. Kč. Dále jako jiná pohledávka jsou vykázány pohledávky z titulu
náhrady škod z dopravních nehod ve výši 2 166 tis. Kč a penalizační faktury v celkové hodnotě 3 718 tis. Kč
a pohledávky za zaměstnanci ve výši 3 710 tis. Kč. Z titulu správce Provozování městského parkovacího
systému evidujeme 56 tis. Kč mezi jinými pohledávkami – jedná se o neuhrazené faktury vystavené jménem
statutárního města Plzně a OZ Sylván. Jako jiná pohledávka je dále evidována pohledávka z titulu
komoditního swapu vůči bance v hodnotě 264 tis. Kč.
Na nesplacené pohledávky, vzniklé z titulu náhrady škody z dopravních nehod jsou vytvořeny opravné
položky v případech, které jsou soudně vymáhány nebo které nejsou v požadované lhůtě vypořádány.

3.4. OPRAVNÉ POLOŽKY

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)

Bammer trade, a.s.
RENCAR PRAHA, a. s.
COLAS CZ, a.s.
BERGER BOHEMIA a. s.
EUROVIA CS, a.s.
GLOBDATA a.s.
MasterCard Europe SA
Správa informačních technologií
Správa železniční dopravní cesty

Pohledávky z obchodních vztahů

Opravná položka k pohledávkám za odběrateli z obchodního styku dosáhla v roce 2017 u daňové OP výše
1 538 tis. Kč a účetní OP k pohledávkám za odběrateli má nulový zůstatek. Účetní opravná položka k jiným
pohledávkám z titulu náhrady škody z dopravních nehod činila 444 tis. Kč. Opravné položky k pohledávkám
z titulu sankcí činily k 31.12.2017 částku 4 044 tis. Kč. Opravná položka k neuhrazeným pohledávkám
za pokuty z přepravní kontroly byla ve výši 121 271 tis. Kč.
Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):

Společnosti s nejvyššími pohledávkami ke dni 31. 12. 2017
Statutární město Plzeň

v tis. Kč
5 484

____________________________________________________________________________________________________________
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Minulé účetní období 2016
Opravné položky k:
- dlouhodobému majetku

Zůstatek k
prvnímu
dni

700

Tvorba

Běžné účetní období 2017

Zúčtování

4 225

700

Zůstatek k
prvnímu
dni

Tvorba

Zúčtování

4 225

0

Zůstatekrozvahový
den

4 225

0

- zásobám

1

1

1

1

58

1

58

- finančnímu majetku

0

0

0

0

0

0

0

- pohledávkám - zákonné

1 570

0

16

1 554

0

16

1 538

- pohledávkám - ostatní

112 192

26 499

2 067

136 624

30 290

41 155

125 759

Celkem

114 463

30 725

2 784

142 404

30 348

45 397

127 355

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné.

3.5. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY

3.7. VLASTNÍ KAPITÁL

Vývoj vlastního kapitálu

stav 1.1.2017

Základní kapitál
Změny základního kapitálu (+,-)
Emisní ážio
Ostatní kapitálové fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění
derivátů

Rozdělení VH

1.1.2017 fúze

Zvýšení / snížení

stav 31.12.2017

1 015 014

0

0

-42 000

973 014

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

428 724

0

0

96 177

524 901

3 828

0

0

-3 828

0

Krátkodobé cenné papíry a podíly jsou za rok 2017 v nulové výši.

Ostatní rezervní fondy

32 043

3 592

70

0

35 705

Jako peněžní prostředky jsou rovněž vykazovány položky inkasované jménem města Plzně a OZ Sylván
z titulu správce Provozování městského parkovacího systému a parkovacího domu v Jízdecké ulici –
a to v hodnotě 1 555 tis. Kč jako peněžní prostředky v pokladně (peníze vybrané z parkovacích automatů,
které k 31.12.2017 nebyly složeny na účet statutárního města Plzně či OZ Sylván); inkasované částky za
prodej parkovacích karet na účet PMDP ve výši 311 tis. Kč jako peněžní prostředky na účtech – oproti těmto
peněžním prostředkům je vykázána stejná výše závazků jako závazky ostatní.

Statutární a ostatní fondy

207 131

5 000

0

-5 974

206 157

Nerozdělený zisk minulých let

295 239

63 229

2 931

0

361 399

Neuhrazená ztráta minulých let
Výsledek hospodaření
Celkem vlastní kapitál

3.6. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV
Časové rozlišení v celkové částce 10 712 tis. Kč tvoří náklady příštích období v celkové částce 10 389 tis.
Kč. Zahrnují zejména časové rozlišení nákladů na zajištění služby dobíjení bezkontaktních čipových karet
prostřednictvím sítě bankomatů, projekty, studie, pojištění na další období, časové rozlišení nákladů
na výměnu stejnokrojů pro řidiče a ostatní zaměstnance, které proběhla v roce 2016. 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 323 tis. Kč se skládají ze zúčtovaných úroků k 31.12.2017 připsaných v roce
2018 ve výši 81 tis. Kč a ostatních příjmů příštích období v částce 215 tis. Kč (např. bonus pojišťovny
KOOPERATIVA). Zbývající hodnotu tvoří položky z titulu vyúčtování spotřeby energií – v tomto případě
se jedná o opravné daňové doklady, vztahující se k období 2017. ale obdržené po 1.1.2018.

0

0

0

0

0

71 821

-71 821

0

118 110

118 110

2 053 801

0

3 001

162 485

2 219 287

Rada města Plzně v působnosti valné hromady svým usnesením č. 484 dne 11.05.2017 rozhodla
o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016 takto:
příděl rezervnímu fondu
příděl sociálnímu fondu
nerozdělený zisk

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

příděl rezervnímu fondu
příděl sociálnímu fondu
nerozdělený zisk

5 906 tis. Kč
6 500 tis. Kč
105 704 tis. Kč

Návrh na rozdělení zisku roku 2017:

Základní kapitál společnosti se skládá z 973 014 kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno
s nominální hodnotou 1 000 Kč.
V roce 2017 formou dobrovolného peněžitého příplatku akcionáře mimo základní kapitál byl zaúčtován vklad
do ostatních kapitálových fondů ve výši 96 177 tis. Kč.
____________________________________________________________________________________________________________
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Rada města Plzně v působnosti valné hromady dne 16.11.2016 rozhodla o snížení základního kapitálu
v částce 42 000 tis. Kč. Ke snížení základního kapitálu došlo ke dni účinnosti 20.6.2017.

2017

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků vznikly z důvodu ocenění zajišťovacího derivátu.
3.8. REZERVY
Druh rezervy
Rezerva na opravy majetku

1.1.2017

Tvorba

Rozpuštění

31.12.2017

9 142

301

-4 028

5 415

Rezerva na záruky z díla

2 972

688

-800

2 860

Rezerva na dovolenou

2 428

4 451

-2 428

4 451

Ostatní účetní rezervy (soudní
spory apod.)
Rezerva na daň z příjmu
Celkem

7 580

4 804

-7 580

4 804

0

19 680

0

19 680

22 122

29 924

-14 836

37 210

19%

0

-157 457

4 451

19%

846

0

Rezerva na opravy /záruky z díla

8 275

19%

1 572

0

Rezerva na soudní spory

4 804

19%

913

0

Opravná položka k zásobám a majetku
Opravná položka k pohledávkám (účetní)
Neuhrazené pokuty z přepravní kontroly k
31.12.2017
Opravná položka k pohledávkám - pokuty

Rezervy na záruky z díla jsou tvořeny dle délky smlouvou sjednané doby záruky stavebního díla a míry
pravděpodobnosti závad či reklamací k předanému dílu.

Čistý odložený daňový závazek

Společnost k 31.12.2017 uhradila zálohy na daň z příjmu ve výši 6 284 tis. Kč, o tuto hodnotu snížila výši
rezervy na splatnou daň.

Pojistné na SZ a ZP nezaplacené do
31.01.2018 (dohad odměn)

Dlouhodobé závazky má společnost ve výši 155 392 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, která se váže ke smlouvě jejíž účinnost je do
31.12.2018 a dále kauce 2 tis. Kč na nájem bytových prostor na dobu neurčitou.
Jako dlouhodobý závazek – za ovládající osobou je evidován počáteční finanční vklad pro naplnění
parkovacích automatů v parkovacích domech Rychtářka a Jízdecká.
Další položkou vykázanou jako dlouhodobý závazek tvoří odložená daň v částce 152 243 tis. Kč.

58

19%

11

0

4488

19%

853

0

-12 271

19%

0

-2 331

12 271

19%

2 331

0

0

19%

0

0

5366

19%

1 020

0

7 545

-159 788

Celkem

-152 243

2016

Základ

Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou
-829 223
cenou dlouhodobého majetku
Rezerva na nedočerpanou dovolenou
Rezerva na opravy /záruky z díla

3.9. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Odložený
daňový
závazek

Rezerva na nedočerpanou dovolenou

Zajišťovací derivát

Rezervy na soudní spory jsou tvořeny dle míry rizika a oprávněnosti nároku.

Odložená
daňová
pohledávka

Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou
-828 721
cenou dlouhodobého majetku

Rezervy na opravy majetku byly vytvořeny za účelem plánovaných oprav majetku – areálu Slovany.
V souvislosti se schválením nové Koncepce investičního plánování v červnu 2017, v níž bylo rozhodnuto,
že z provozních důvodů budou požadovány nové velkokapacitní vozy, byla rezerva na generální opravy
tramvají, která byla tvořena v předchozích účetních obdobích, rozpuštěna. Výše uvedené rezervy byly
tvořeny jako účetní nikoli daňově účinné položky.

Rezerva na nevybranou dovolenou je tvořena na základě analýzy nevybrané dovolené k datu účetní závěrky
a průměrných mzdových nákladů včetně nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění dle
jednotlivých zaměstnanců.

Daňová
sazba

Základ

Opravná položka k zásobám a majetku
Opravná položka k pohledávkám (účetní)
Pojistné na SZ a ZP nezaplacené do
31.01.2017 (dohad odměn)
Pokuty z přepravní kontroly nezaplacené
Zajišťovací derivát
Celkem
Čistý odložený daňový závazek

Daňová
sazba
19%

Odložená
daňová
pohledávka

Odložený
daňový
závazek

0

-157 552

2 428

19%

461

0

12 114

19%

2 302

0

4 226

19%

803

0

76

19%

14

0

4 231

19%

804

0

-24 890

19%

0

-4 729

-4 726

19%

0

-898

4 384

-163 179
-158 795

____________________________________________________________________________________________________________
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Změna stavu odloženého daňového závazku mezi účetními obdobími 2016 a 2017 činí 6 642 tis. Kč. Změna
v odloženém daňovém závazku z titulu přecenění zajišťovacího derivátu ve výši 898 tis. Kč je účtována
ve prospěch vlastního kapitálu.

Sociální zabezpečení
9 724 tis. Kč
Zdravotní pojištění
4 233 tis. Kč
Penzijní připojištění
774 tis. Kč
Životní pojištění
539 tis. Kč
Poznámka: Veškeré závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění vykázané k 31.12.2017 byly
zaplaceny do 31.01.2018.

Dlouhodobé závazky vůči spřízněným stranám nejsou k 31.12.2017 evidovány.

c) Stát - daňové závazky a dotace
Celková částka 5 129 tis. Kč je tvořena závazkem daně z příjmu zaměstnanců ve výši 4 213 tis. Kč,
ekologické daně 4 tis. Kč a dále je zde vykázána nevyúčtovaná záloha z dotačního fondu Evropské komise
ve výši 911 tis. Kč (projekt ZeEUS).

3.10. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
Krátkodobé záv azky 2017

395 054 ve skupině

Závazky k úvěrovým institucím

116 800

0

mimo skupinu po splatnosti
116 800

0

Krátkodobé přijaté zálohy
Závazky z obchodních vztahů
Závazky - ostatní (ř. 134 až 140)
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Stát - daňové závazky a dotace
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky

35 512
158 681
84 061
23 225
15 270
5 129
39 040
1 397

19 187
5 215
13 878
0
0
0
12 512
1 366

16 325
153 466
70 183
23 225
15 270
5 129
26 528
31

0
-2
0
0
0
0
0
0

Krátkodobé záv azky 2016
Závazky k úvěrovým institucím
Krátkodobé přijaté zálohy
Závazky z obchodních vztahů
Závazky - ostatní (ř. 134 až 140)
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Stát - daňové závazky a dotace
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky

426 886 ve skupině
mimo skupinu po splatnosti
138 700
138 700
0
30 956
11 445
19 511
0
143 916
4 279
139 637
-2
113 314
55 872
57 442
0
20 513
0
20 513
0
13 470
0
13 470
0
4 884
0
4 884
0
74 447
55 872
18 575
0
0
0
0
0

Pozn. Závazky po splatnosti jsou tvořeny zejména opravnými daňovými doklady na dodávaný materiál.

d) Krátkodobé přijaté zálohy
Na rozvahové položce, která je dána částkou 35 512 tis. Kč, jsou zachyceny zejména zálohy z titulu
elektronické peněženky cestujících v hodnotě 16 302 tis. Kč a zálohy od odběratelů v částce 19 210 tis. Kč.
e) Dohadné účty pasivní
V této položce rozvahy jsou zahrnuty náklady v celkové hodnotě 39 040 tis. Kč následovně:
- mzdové náklady včetně S+Z pojištění
- vyúčtování finanční kompenzace vůči statutárnímu městu Plzeň
- nevyfakturovaná smluvní odměna AK
- energie, plyn, vodné, úklid, aj.
- úprava SW
- vyúčtování finanční kompenzace vůči Plzeňskému kraji

21 150 tis. Kč
11 890 tis. Kč
4 774 tis. Kč
1 020 tis. Kč
551 tis. Kč
135 tis. Kč

f) Jiné krátkodobé závazky
Stav jiných krátkodobých závazků k 31.12.2017 je 1 397 tis. Kč a obsahuje především závazek vůči městu
Plzeň z titulu výběru hotovosti z parkovacích automatů a automatických pokladen nesložených na účet
města k rozvahovému dni, závazek vůči městu Plzeň a společnosti Obytná zóna Sylván z titulu výběru
hotovosti z automatických pokladen nesložených na účet k rozvahovému dni – hodnota závazku vůči MMP
1 240 tis. Kč a vůči společnosti OZ Sylván 125 tis. Kč. Částka 31 tis Kč je závazek z titulu dárkových
poukazů vůči pořadatelům v systému Plzeňská vstupenka. 1 tis. Kč je závazek vůči zaměstnancům z titulu
nevyplacených cestovních náhrad.
3.11. ZÁVAZKY K ÚVĚROVÝM INSTITUCÍM

a) Závazky z obchodních vztahů

Společnosti s nejvyššími závazky ke dni 31.12.2017
ŠKODA CITY SERVICE s.r.o.
PRAGOIMEX, a.s.
PETROL PLZEŇ, spol. s r.o.
METROPROJEKT PRAHA a.s.
LUMIUS, spol. s r.o.
SILBA-ELSTAV s.r.o.
ABIRAIL CZ s.r.o.
ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.
C.T.M. PRAHA, spol. s r.o.
PORSCHE INTER AUTO CZ spol.s r.o.

v tis. kč
54 067
50 906
4 526
4 374
3 651
3 092
2 956
2 540
2 290
1 921

b) Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

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 31.12.2017 čerpána jistina ve výši
116 800 tis. Kč.
Směnečný program nevyžaduje, aby finanční zdroje společnosti byly zajištěny aktivy.
3.12. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV
Celková hodnota časového rozlišení v pasivech je 35 666 tis. Kč.
Nejvýznamnější ostatní pasiva tvoří výnosy příštích období v celkové částce 35 425 tis. Kč a zahrnují
následující položky:
- předplatné MHD
- časově rozlišené výnosy z projektů Odbavovací systém Plzeňské karty
Kč

34 951 tis. Kč
474
tis.

Závazky ve výši 15 270 tis. Kč tvoří položky vztahující se ke mzdám za prosinec 2017:
____________________________________________________________________________________________________________
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Jako výdaje příštích období jsou vykázány služby a nákupy od dodavatelů, které časově spadají do roku
2017, ale doklady jsou dodavatelem vystaveny až v roce 2018 a výše závazku je známa. Hodnota výdajů
příštích období je rovna částce 241 tis. Kč.

4. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

3.13. DERIVÁTY
Za účelem omezení rizika pohybu ceny nafty měla společnost uzavřené smlouvy o derivátech, které dále
členila 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 přeceněním komoditního swapu byly k 31.12.2017 vypořádány. Zůstává pouze
pohledávka vůči bance ve výši 264 tis. Kč splatná v lednu 2018 vykázaná jako jiná krátkodobá pohledávka.

Tržby z v roce 2017 dosáhly z prodeje služeb částky 474 188 tis. Kč a z prodeje zboží 744 tis. Kč.
Tržby z tarifu

K 31.12.2017 byla vykázána splatná daň za rok 2017 v hodnotě 25 964 tis. Kč a ve prospěch účtu odložené
daně hodnota 5 744 tis. Kč. Splatná daň je vykázána ve prospěch rezervy na daň z příjmu ponížená
o uhrazené zálohy daně z příjmu pro rok 2017. Dále je na účtu daně z příjmu zachycena částka 387 tis. Kč
o kterou se liší původně stanovená splatná daň za rok 2016.
Výpočet odložené daně viz odst. 3.9. Dlouhodobé závazky.
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 2017 částku 211 tis. Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 1 000 Kč účtovaný
přímo do spotřeby představoval za rok 2017 hodnotu 67 tis. Kč.
Bankovní záruky a záruky přijaté za jiný podnik

543/2017/PMDP
532/2015/PMDP
638/2014/PMDP

a) Tržby z prodeje zboží a výkonů
Z toho činilo:

3.14. DAŇ Z PŘÍJMU

Číslo smlouvy

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.

Předmět smlouvy
Bankovní záruky ve prospěch třetí strany
Poskytnutí bankovní záruky po dobu záruční doby na dílo
Poskytnutí bankovní záruky po dobu záruční doby na dílo
Poskytnutí bankovní záruky po dobu záruční doby na dílo
Bankovní záruky ve prospěch PMDP, a.s.
Dohoda o bankovní záruce Rekonstrukce Štefánikova,MR Černice

Účinnost do

společnost

292 148 tis. Kč

Stavební zakázky a služby úseku drážní cesty

65 979 tis. Kč

Náhradová a nepravidelná doprava

29 296 tis. Kč

Tržby z pronájmu nebytových prostor

17 286 tis. Kč

Tržby z pronájmu pohyblivé reklamní plochy

18 848 tis. Kč

Tržby za správu městského parkovacího systému

16 130 tis. Kč

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

824 248 tis. Kč

Smluvní pokuty, sankce a úroky z prodlení

58 529 tis. Kč

Úhrada prokazatelné ztráty od Plz. Kraje a obcí

11 116 tis. Kč

Prodej pozemku – Cukrovarská ul.

34 711 tis. Kč

výše záruky

14.06.2023 COLAS RAIL CZ
31.05.2020 Bammer trade a.s.
30.05.2020 Engada Europe, a.s.

292 992,00
1 849 094,00
539 744,00

05.05.2022 sdružení ČEZ, Magus

8 000 000,00*

c) Významné nákladové druhy
Opravy a údržba vozidel veřejné dopravy

259 175 tis. Kč

Ostatní opravy a udržování

23 498 tis. Kč

Spotřeba PHM

57 461 tis. Kč

*jedná se o záruku na dílo, které bylo investováno jak ze strany PMDP, a.s. a tak i ze strany statutárního města Plzeň;
bankovní záruka je pro obě strany společná a nerozdílná

Spotřeba energií

51 575 tis. Kč

Nájemné

16 090 tis. Kč

Mimo výše uvedené položky společnost neeviduje další položky, které nejsou vykázány v rozvaze.

Pojištění

12 025 tis. Kč

430/2017/PMDP

Propagace a reklamní služby

8 172 tis. Kč

____________________________________________________________________________________________________________
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4.3. INFORMACE O TRANSAKCÍCH SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

4.2. OSOBNÍ NÁKLADY
Osobní náklady

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

2017

Z toho řídící
pracovníci

2016

Z toho řídící
pracovníci

825

38

806

35

Společnost uskutečnila v účetním období následující transakce s podniky ve skupině.

v tis. Kč

Řídící pracovníci

2017

Statutární orgány

Dozorčí orgány

Mzdové náklady
Odměny členům orgánů
Náklady na soc. zab. a zdr. poj.
Sociální náklady

25 908

3 769

1 363

9 367

897

463

665
Řídící pracovníci

2016

Statutární orgány

Dozorčí orgány

Mzdové náklady
Odměny členům orgánů
Náklady na soc. zab. a zdr. poj.
Sociální náklady

25 908

3 769

1 233

8 800

882

419

407
k 31.12.
minulého
účetního
období

k 31.3.
běžného
účetního
období

k 30.6.
běžného
účetního
období

k 30.9.
běžného
účetního
období

k 31.12.
běžného
účetního
období

Řidiči

553

557

550

544

541

THP

144

154

156

156

158

Dělníci

109

121

123

125

126

Průměrný přepočtený počet
zaměstnanců celkem

806

832

829

825

825

Kategorie zaměstnanců: \ Stav k:

IČO

Nákup
materiálu /
majetku

Tržby

Nákup
služeb /
energií

Tržby
z prodeje
majetku

z prodeje
materiálu

Tržby
z prodeje
služeb

15. základní škola Plzeň

68784619

0

0

0

0

33. základní škola Plzeň, T. Brzkové

49777548

0

0

12

0

4
0

57. mateřská škola Plzeň

70940975

0

0

0

0

7

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

25232142

0

18

0

0

16

Čistá Plzeň, s.r.o.

28046153

0

0

0

0

68

Divadlo ALFA

00250937

0

10

0

0

117

Divadlo Josefa Kajetána Tyla,

00078051

0

133

0

0

1 372

Divadlo Pod Lampou, o.p.s.

28004256

0

0

0

0

12

DOMINIK CENTRUM s.r.o.

61775134

0

452

0

0

474

DOMINIK CENTRUM SERVIS s.r.o.

03227359

0

0

0

0

18

Knihovna města Plzně, příspěvková

00368806

0

0

40

0

0

Nadace 700 let města Plzně

45332657

0

0

0

0

1

Obytná zóna Sylván a.s.

63509831

0

371

0

0

301

Plzeň - TURISMUS

00075361

0

0

0

0

67

Plzeň 2015, o.p.s.

29109124

0

188

0

0

188

Plzeňská teplárenská, a.s.

49790480

0

62

0

0

0

POVED s. r.o.

29099846

0

0

0

0

1 619

Správa informačních technologií

66362717

0

4 808

0

0

3 336

Správa veřejného statku města

40526551

0

72

0

0

5

Statutární město Plzeň

00075370

3 751

10 591

2

34 711

64 151

Svaz měst a obcí České republiky

63113074

0

0

0

0

19

Útvar koncepce a rozvoje

00227277

0

0

0

0

4

Útvar koordinace evropských projektů města Plzně

71249877

0

367

0

0

0

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

25205625

0

1 649

0

0

20

Zoologická a botanická zahrada

00377015

CELKEM

0

0

0

0

468

3 751

18 721

54

34 711

72 267

22 472

107 032

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

4.4. ODMĚNY STATUTÁRNÍMU AUDITOROVI K 31.12. 2017, SPOLEČNOSTI NEXIA AP, A.S.
v tis. Kč
Povinný audit účetní závěrky a výroční zprávy
Účetní a daňové poradenství nad rámec auditu
Ostatní stanoviska a studie
Celkem

2017
260
61
83
404

2016
260
0
113
373

5. OSTATNÍ INFORMACE
5.1. PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI
Účetní závěrka k 31. prosinci 2017 byla sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání společnosti. Přiložená
účetní závěrka tudíž neobsahuje žádné úpravy, které by mohly z této nejistoty vyplývat.
Pro období let 2017 až 2021 PMDP, a.s., přijaly strategii „PMDP - aktivní partner 2021“, ve které došlo
k nastavení nových cílů a směrů vývoje společnosti na toto období. Schopnost společnosti pokračovat
nepřetržitě ve své činnosti vyplývá v naplňování této strategie. Mimo iiné je skutečnost nepřetržitého trvání
garantována probíhajícími či plánovanými projekty jako je např. příprava rekonstrukce areálu Slovan,
realizované žádosti o dotace na nákup trolejbusů a výměnu technologií měníren Bory a Letná nebo vývoj
mobilních aplikací pro odbavení cestujících. V průběhu roku 2017 došlo k převzetí nových ekonomických
aktivit– servis a správa parkovacího systému města Plzně, správa Veřejného osvětlení a od 1.1.2018 i
správa Světelné signalizace na území města Plzně.
5.2. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI
V období mezi rozvahovým dnem 31.12.2017 a datem sestavení účetní závěrky 9.3.2018 nenastaly žádné
takové události.

Ostatním plněním je bezplatné předání osobních automobilů k užívání pro řídící pracovníky. Celkově
se jedná o 8 automobilů, jež představují hodnotu nepeněžního příjmu ve výši 629 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 2017 se
jedná o částku 178 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 2017 činil příspěvek
na penzijní připojištění 1 000 Kč na osobu, přičemž za rok 2017 bylo na penzijní připojištění zaměstnancům
přispěno částkou ve výši 6 690 tis. Kč a z toho řídícím pracovníkům částkou ve výši 337 tis. Kč. Příspěvek
na životní pojištění je poskytován od 01.02.2014 ve výši 1 000 Kč na osobu. Na životní pojištění bylo
zaměstnancům v roce 2017 přispěno částkou ve výši 6 458 tis. Kč a z toho řídícím pracovníkům částkou ve
výši 328 tis. Kč.
Další položkou jiného plnění je životní pojištění managementu společnosti, které za rok 2017 dosáhlo
částky 108 tis. Kč.
Mimo výše uvedené ostatní plnění nebyla žádná jiná plnění poskytnuta.
5.6. PŘEHLED MAJETKU ZATÍŽENÉHO ZÁSTAVNÍM PRÁVEM ČI VĚCNÝM BŘEMENEM
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
Oblast životního prostředí
Společnost PMDP, a.s. se řadí mezi moderní organizace, které považují ohleduplnost k životnímu prostředí
za svou prioritu.

Je samostatným výkazem, který je součástí této účetní závěrky a byl zpracován nepřímou metodou.

Významným rysem plzeňské městské dopravy je šetrnost k životnímu prostředí: dvě třetiny dopravního
výkonu zajišťuje tramvajová a trolejbusová doprava, tedy moderní dopravní prostředky e-mobility. Autobusy
zajišťují přepravu zejména na periferiích města.

Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem
známou částku v hotovosti.

Ve společnosti je zaveden a udržován systém řízení ochrany životního prostředí podle norem ISO 14 001 –
EMS.

Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností se uvádějí v přehledu o peněžních tocích
nekompenzované.

Vztah společnosti k minimalizaci jejího vlivu na životní prostředí byl v roce 2017 definován také dlouhodobou
strategií, v níž je zakotven důraz na životní prostředí a společenskou odpovědnost. V rámci politiky ochrany
životního prostředí jsou věnovány značné finanční prostředky do obnovy a modernizace dopravních
prostředků. Průběžně se provádí obměna vozového parku za moderní dopravní prostředky šetrné k
životnímu prostředí. Jako příklad je možné uvést 16 nových trolejbusů 26 Tr Solaris s nezávislým zdrojem
pohonu v podobě trakčních baterií, které jezdí v plzeňských ulicích od roku 2017 a nahradily trolejbusy typu
14 Tr a 21 Tr s dieslovými pomocnými pohony. Jsou nejen komfortnější pro cestující, ale zároveň také
šetrnější k životnímu prostředí (snížení emisí CO2 a hlučnosti). Při nákupu nových autobusů je vždy
uplatňován požadavek na splnění nejnovější emisní normy. V současné době je to norma EURO 6. Tu
splňuje již 25 autobusů nakoupených v roce 2015, 1 nakoupený v roce 2016 a dalších 5 nakoupených v
roce 2017. Stejný počet vozů s nejméně vyhovujícími emisními limity byl každoročně vyřazen.

5.3. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

5.4. INFORMACE O NABYTÍ VLASTNÍCH AKCIÍ
Společnost v účetním období 2017 nenabyla žádné vlastní akcie ani podíly.

____________________________________________________________________________________________________________
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PMDP, a.s. je
VODÁRNOU
minimalizovat
kompetencích
doprava.

také členem sdružení Zelené město společně s městem Plzeň, Plzeňskou teplárenskou, a.s.,
PLZEŇ a.s. a ŠKODOU TRANSPORTATION a.s. Všechny tyto subjekty se snaží
dopady na životní prostředí v Plzni v působnosti svých oborů podnikání a ve svých
podporují ochranu životního prostředí. Jedním z dílčích cílů tohoto sdružení je ekologická

Na pracovištích naší společnosti je vytvořen funkční systém třídění a sběru odpadů. Tam, kde je to možné,
předáváme vyřazená zařízení ke zpětnému odběru. Společnost se zapojila i do projektu „Zelená firma“, což
umožňuje našim zaměstnancům zbavit se ekologickým způsobem vysloužilých drobných elektrospotřebičů
a baterií z domovů.

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 2017 vynaloženy žádné náklady.

5.8. AKTIVITY V OBLASTI PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ
Otázky sociální a zaměstnanecké řeší ve společnosti několik stávajících dokumentů – Kolektivní smlouva,
Pracovní řád a a připravovaný Etický kodex, který bude platný s účinností od 1.1.2018. Tyto dokumenty jsou
závaznými interními předpisy platnými pro všechny zaměstnance společnosti a vychází z příslušných
ustanovení Zákoníku práce a další platné legislativy.

Účetní závěrka sestavena dne: 9. 3. 2018

Společnost nese odpovědnost za bezpečnost a zdraví svých zaměstnanců. Zajišťuje bezpečnost a ochranu
zdraví při práci v rámci platných právních předpisů. Zachovává a podporuje zdraví, výkonnost a spokojenost
svých zaměstnanců s prací.
Každý zaměstnanec přispívá k podpoře svého zdraví a dodržuje předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci.
Společnost se zavazuje respektovat právo každého zaměstnance být odborově organizován.
Ve společnosti je striktně dodržována rovnost v odměňování.
Společnost klade velký důraz na vzdělávání zaměstnanců, prohlubujeme jim kvalifikaci pořádáním interních
školení a vysíláním na školení, která jsou potřebná pro používání nových moderních technologií ve
společnosti (např. nové typy sváření, nové způsoby podlévání kolejí, využívání nových IT technologií, atd.).
Umožňujeme zaměstnancům zvyšování kvalifikace prostřednictvím studia středních a vysokých škol,
rozšiřování řidičských oprávnění, apod. Dále poskytujeme dle platné kolektivní smlouvy zaměstnanecké
výhody (např. příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na životní pojištění, zaměstnanecké jízdné,
stravenky, 5 týdnů dovolené, příplatky nad rámec Zákoníku práce, příspěvky na ozdravné pobyty a další….)

Podpisový záznam statutárního orgánu:
Mgr. Michal Kraus, MSc
předseda představenstva

Zřídili jsme ve spolupráci s odborovou organizací Fond sociálního zajištění, jehož účelem je zajištění
zabezpečení našich zaměstnanců v případě ztráty zdravotní způsobilosti pro výkon práce.
Zabezpečujeme a hradíme vykonávání pracovnělékařských prohlídek, včetně nákladů spojených
s pořízením výpisu ze zdravotní dokumentace.
Poskytujeme bezplatně ochranné nápoje a stejnokrojové vybavení.
V rámci firemní kultury podporujeme interní komunikaci se zaměstnanci a snažíme se všechny zaměstnance
informovat o dění ve společnosti a naplňování Strategie společnosti.
Neustále zvyšujeme kvalitu pracovního prostředí a vytváříme takové pracovní podmínky, které umožňují,
aby byl výkon práce zaměstnance kvalitní, hospodárný a bezpečný.
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Příloha č. I - Základní organizační schéma PMDP, a.s. (k 31.12. 2017)
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

Příloha č. II - Přehled o vývoji majetku (v tis. Kč)

Ekonomický
úsek

Úsek
Plzeňská karta

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

Přepravní kontrola
Informace o přirážkách k jízdnému
Tel.: +420 378 037 474

www.pmdp.cz

Výroční
zpráva
2017
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