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PROFIL SPOLEČNOSTI
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., jsou provozovatelem městské veřejné dopravy osob na území města Plzně a jeho přilehlém okolí.
Městská doprava v Plzni se vyznačuje vysokou úrovní nabízené kvality: pro téměř 171 tisíc obyvatel je provozována a stále rozvíjena
ekologická doprava v husté síti 48 linek s délkou přes 582 kilometrů.
Doprava je zajišťována autobusy, trolejbusy a tramvajemi, které ročně přepraví více než 101 milionů cestujících. Téměř 86 % vozidel ve
vozovém parku je nízkopodlažních a podíl ekologických trakcí (tramvají a trolejbusů) je více než 60 %. Dvě třetiny vozového parku tak
tvoří moderní dopravní prostředky e-mobility.
V dubnu byl ve vozech Plzeňských městských dopravních podniků, a.s., zahájen pilotní provoz odbavení pomocí bezkontaktní bankovní
karty. Vozy byly postupně vybavovány vždy jedním zařízením (Cardmanem), který pracuje nejen s bezkontaktní bankovní kartou, ale i se
všemi verzemi Plzeňské karty. Od poloviny května byl nový Cardman již ve všech autobusech a o několik dní později i ve všech trolejbusech. 17. června už bylo možné koupit jízdenku pomocí bezkontaktní bankovní karty ve všech vozech Plzeňských městských dopravních
podniků, a.s. Plzeň se tak stala prvním městem v České republice se 100% pokrytím vozového parku tímto odbavovacím systémem.
Za projekt „Zavedení platby bezkontaktní bankovní kartou v městské veřejné dopravě Plzeň“ si Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.,
odnesly cenu za nejlepší platební inovaci ve veřejné správě v soutěži „EGOVERNMENT THE BEST 2015“.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., byly zapsány do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni,
oddíl B, vložka 710, dne 1. května 1998.
Obchodní jméno společnosti: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Sídlo: Denisovo nábřeží č. p. 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO: 252 20 683
DIČ: CZ25220683
Datum založení: 1. květen 1998
Právní forma: akciová společnost
Základní kapitál zapsaný k 31. prosinci 2015: Kč 1 015 014 000,-Zakladatel: Statutární město Plzeň
Majetková účast města Plzně: 100 %
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PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ
- opravy ostatních dopravních prostředků

- zpracování dat, služba databank, správa sítí

- zámečnictví

- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

- kovoobráběčství
- revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení
v provozu
- výroba elektřiny
- provozování dráhy tramvajové na území města Plzně
- provozování dráhy trolejbusové na území města Plzně
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů,
elektronických a telekomunikačních zařízení
- technická činnost v dopravě
- údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
- reklamní činnost a marketing
- specializovaný maloobchod
- kopírovací práce
- provozování autoškoly
- testování, měření a analýzy
- vodoinstalatérství, topenářství
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování

nebo společenských věd
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních
a ekonomických poradců
- činnost technických poradců v oblasti dopravy a v oblasti
informačních technologií a jejich zavádění
- výuka obsluhy (řízení) technických zařízení
- provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami
- maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
- zprostředkování obchodu a služeb
- provozování akreditovaného střediska pro provozování výuky
a výcviku v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů
- silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly
určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly
nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti
přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo
jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující
3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

- přípravné práce pro stavby

- provozování drážní dopravy

- specializované stavební činnosti

- silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly

- realitní činnost
- pronájem a půjčování věci movitých
- montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených
elektrických zařízení
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware
a software

určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
- vydávání elektronických peněz malého rozsahu
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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA
Vážení zákazníci, obchodní partneři, zástupci akcionáře, milí spolupracovníci,
uplynulý rok byl velkou zkouškou dovednosti a trpělivosti kolegů v provozu. Řada výluk, souvisejících tu se stavební činností, jindy s akcemi
v rámci projektu „Plzeň EHMK 2015“, prověřila jak naše řidiče, tak kolegy v plánování dopravy i na dispečinku. Mám za to, že v uvedené
zkoušce umocněné klimatickými podmínkami obstáli se ctí a znovu si jim touto cestou dovoluji vyslovit dík.
V souvislosti s výše zmíněnou stavební činností je třeba ocenit výbornou spolupráci
s útvary města Plzně i její skvělou koordinaci. Zaměstnanci úseku Drážní cesty se na
některých stavbách fyzicky podíleli a věřím, že nejméně jedno z jimi odvedených děl
– trolejovou křižovatku v křížení ulic Borská – Koperníkova – bude ještě dlouho naší
chloubou a dokladem špičkové práce a vynikajícího technického řešení.
Projekt Plzeňská karta vstoupil do roku 2015 mimořádně úspěšně, ziskem mezinárodního ocenění „Quality Innovation of the Year“ v kategorii organizací veřejného
a neziskového sektoru. Cena byla udělena za řešení dobíjení Plzeňské karty na
bankomatech České spořitelny. Také se nám podařilo zahájit odbavení bezkontaktními
bankovními kartami ve všech vozech. Od poloviny roku, kdy byl tento způsob odbavení
umožněn, do jeho konce jsme zaznamenali růst zájmu cestujících o tuto platbu ve
stovkách procent. Podařilo se také realizovat zakázku pro Karlovy Vary. Karlovarská
karta je v produktivním provozu od počátku roku a je významným krokem v rozšiřování
obchodních aktivit naší společnosti v oblasti městských čipových karet.
Samozřejmě jsme se věnovali i obnově vozového parku a v roce 2015 zakoupili
celkem 22 dvanáctimetrových a 5 osmnáctimetrových autobusů a 4 trolejbusy.
Průměrné stáří vozového parku se tak pohybuje na úrovni 9 let u tramvají, 8,6 let
u trolejbusů a 7,3 let u autobusů.
Připočteme-li k výše uvedeným skutečnostem i dobrý hospodářský výsledek, je
zřejmé, že se z pohledu naší společnosti jedná o velmi povedený rok. K tomu je
třeba dobrého týmu, dík tedy patří mým kolegům, vám, obchodním partnerům,
kteří v nás máte dlouhodobou důvěru a v neposlední řadě akcionáři a jeho
zástupcům v orgánech společnosti za utváření příznivého klima a podmínek pro
rozvoj naší společnosti a jejího podnikání. Je k tomu třeba i štěstí. To nám v roce
2015 přálo. Přejme si společně, aby tomu tak bylo i v roce 2016.
S úctou

Mgr. Michal Kraus, MSc
předseda představenstva

O společnosti

VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJÍ MANAGEMENT
(ke dni 31. 12. 2015)

PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI
Předseda představenstva:		

Mgr. Michal Kraus, MSc

Místopředseda představenstva:

Ing. Jiří Šneberger

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

DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI
Předseda dozorčí rady:		

Mgr. David Zrostlík

Místopředseda dozorčí rady:		

Mgr. Petr Suchý

ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY:
Pavla Dražanová
Ladislav Horn
Ing. Jiří Lodr
Robert Pašek
Irena Rottová
Ing. Pavel Rödl
Petr Šustáček

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. 2015)
VYBRANÉ UKAZATELE

ED

TB

AB

CELKEM

3

10

35

48

Délka linek (v km)

23,9

86,4

471,92

582,22

Počet zastávek

------

------

------

114

87

136

337

68,42

89,66

95,59

84,87

154

178

207

539

35 986

29 301

Počet linek

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

5 330 814

36 700

790

101 987

4 363 192 5 404 815 15 098 821

NEHODOVOST
VINÍK

ED

TB

AB

PMDP

34

83

115

Cizí zavinění

99

42

74

Ostatní*

45

22

30

Celkem

178

147

219

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

O společnosti

11

STRUKTURA VOZOVÉHO PARKU
(ke dni 31. 12. 2015)

Tramvaje
T3R-PV

Počet
2

T3R-P

34

KT8D5.RN2P

12

LTM 10.08 ASTRA

10

K3R-NT

4

T3R.PLF

18

Vario LF PLUS
Vario LFR.S
Vario LF 2/2 IN
Celkem
Trolejbusy
ŠKODA Tr 14
ŠKODA Tr 21 ACI
ŠKODA Tr 24 AGORA

Počet
9

11

ŠKODA Tr 25 CITELIS s PM

ŠKODA Tr 26 SOLARIS 12

ŠKODA Tr 27 SOLARIS 18

87
Počet
2

KAROSA IRISBUS

21

SOR B 9,5

4

FIAT MAVE

1

SOLARIS URBINO 15

17

SOLARIS URBINO 18

32

SOR NB 12

41

Celkem

ŠKODA
Tr 24 AGORA

2

15

ŠKODA PERUN 26SH01

ŠKODA
Tr 24 CITELIS
s PM

14

KAROSA RENAULT CITYBUS

ŠKODA SH 26 SOLARIS

ŠKODA
Tr 21 ACI

7

5

KAROSA B 931

ŠKODA Tr 14

18

5

Autobusy

Vario LF 2/2 IN

Vario LFR.S

4

ŠKODA Tr 27 SOLARIS 18 s PM

Celkem

Vario LF PLUS

114

ŠKODA Tr 25 CITELIS s PM

ŠKODA Tr 26 SOLARIS 12

KT8D5.RN2P

4

16

ŠKODA Tr 26 SOLARIS 12 s PM

ASTRA
LTM 10.08

K3R-NT

26

ŠKODA Tr 24 CITELIS s PM

ŠKODA Tr 27 SOLARIS 18

TATRA T3

1
2
136

KAROSA B 931

SOLARIS URBINO 15

KAROSA RENAULT
CITYBUS

SOR NB 12

IRISBUS
CITELIS

ŠKODA PERUN 26SH01

SOR B 9,5

FIAT MAVE

SOLARIS URBINO 18
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VÝNOSY Z TARIFU MHD ZA ROK 2015

%

PŘEDPLATNÉ

Výnosy v mil. Kč
124,1

Plnocenné 68,4
4,1

7,5

Studenti 17,4

31,5

Žáci

Důchodci

8,7

15,7

Firmy, dárci krve, ostatní

1,4

2,5

Celkem 100 %

%

		181,3

JEDNOTLIVÉ JÍZDNÉ

Cardmany - peněženka* 35,7

Výnosy v mil. Kč
38,8

Cardmany - bank.karta

4,8

5,2

Papírové jízdenky

37

40,3

U řidiče

2,8

3,0

SMS jízdenky

18

19,6

Ostatní

1,7

1,8

Celkem 100 %

108,7

* Elektronická peněženka je jednou z funkcí Plzeňské karty
Předplatné nebo elektronickou peněženku bylo možné nabít na čtyřech místech v Plzni (Zákaznická centra PMDP - Denisovo nábřeží,
Klatovská třída, Centrální autobusové nádraží, hlavní nádraží ČD), mimo Plzeň pak v obci Chrást a v Karlových Varech. Kromě těchto
míst zákazníci využívali k nabití bankomaty České spořitelny, kterých je na území Plzně 33 a dalších 57 v Plzeňském kraji.
Prodej jízdenek byl zajišťován v Zákaznických centrech PMDP a v husté síti prodejen externích prodejců. Dostupnost jízdenek podporoval doplňkový prodej u řidičů a další možností bylo zakoupení SMS jízdenky.
Od 17. 6. 2015 došlo k významnému zvýšení dostupnosti jízdního dokladu. Od tohoto dne bylo možné ve všech vozech PMDP koupit
jízdenku pomocí bezkontaktní bankovní karty.

O společnosti
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PŘEPRAVNÍ KONTROLA
V roce 2015 měla přepravní kontrola k dispozici 18 revizorů. Celkem 4krát byla

PŘEPRAVNÍ KONTROLA V ROCE 2015

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

Počet záchytů

Fyzická agresivita cestujících se oproti předchozímu roku, kdy jsme evidovali 7 pra-

Počet uhrazených pokut
na místě

covních úrazů s následnou pracovní neschopností, snižuje. V roce 2015 jsme evidovali
pouze 3 pracovní úrazy s následnou pracovní neschopností. Naopak se, bohužel,

46 151
9 334

Počet dlužníků

zvyšuje počet vulgárních slovních útoků a urážek ze strany cestujících na naše revizory.

15 974

STATISTIKA DOTAZŮ, STÍŽNOSTÍ A POCHVAL ZE STRANY
CESTUJÍCÍCH V ROCE 2015
POČET DOTAZŮ PŘIJATÝCH INFOLINKOU
Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

1443

732

786

801

919

Červen Červenec
1 054

1 129

Srpen

Září

Říjen

1 239

1 754

1 595

PMDP evidovaly v roce 2015 celkem 747 doručených stížností.
Z tohoto počtu bylo 17 stížností postoupeno k řešení Správě veřejného statku města
Plzně a 37 stížností bylo odloženo (jednalo se o anonymní stížnosti, nekonkrétní
stížnosti, stížnosti obsahující vulgarismy, duplicitní stížnosti atp.). Zbývajících 696
stížností bylo řádně prošetřeno odpovědnými zaměstnanci PMDP, z toho 203 stížností

Listopad Prosinec Celkem
1 605

1 273

14 330

POČET STÍŽNOSTÍ A POCHVAL
Řešené stížnosti

696

Oprávněné stížnosti

203

Pochvaly

66

bylo vyhodnoceno jako oprávněné.
Při řešení stížností jsou vždy využity veškeré dostupné informace v rámci PMDP, zejména pak informace o provozu vozidel z centrálního
dispečinku. Pokud stížnost směřuje na jednání konkrétního zaměstnance, je vždy vyzván, aby se ke stížnosti vyjádřil.
V případě, že stížnost je shledána jako oprávněná, jsou prováděna příslušná opatření k nápravě.
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PLZEŇSKÁ KARTA
V ROCE 2015 DOSÁHL POČET VŠECH VYDANÝCH PLZEŇSKÝCH KARET BEZMÁLA 389 TISÍC KUSŮ.
Aktivně Plzeňskou kartu využívalo na 278 tisíc jejích držitelů, čímž se znovu potvrdil meziroční růstový trend.
Na využití rezervačního systému Plzeňská vstupenka se v průběhu roku výrazně projevil projekt Plzeň – Evropské hlavní město kultury
2015. Plzeňská vstupenka byla hlavním prodejním kanálem vstupného na kulturní akce pořádané v rámci programu Plzeň 2015 a jejím
prostřednictvím se prodalo více než 856 tisíc vstupenek.
Od 1. 2. 2015 započala výměna nejstarších Plzeňských karet. Na řadu postupně přicházeli držitelé karet vydávaných od roku 2004 a do
konce roku byly dle plánovaného časového harmonogramu vyměněny karty do čísla 45 tisíc. PMDP se dlouhodobě snažily držitelům, na
které se výměna vztahovala, proces usnadnit, a z toho důvodu byla zavedena novinka v podobě adresného zasílání informací o nutnosti
výměny na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo držitele karty.
Dalším opatřením pro zkvalitnění našich služeb, týkajících se nejen výměny Plzeňské karty, bylo spuštění on-line rezervačního systému pro
vybrané procesy spojené s Plzeňskou kartou. Instalací vyvolávacího systému v prostorách Zákaznického centra na Denisově nábřeží a jeho
propojením s portálem Úřad bez čekání se zákazníkům dostalo možnosti zamluvit si přesný čas návštěvy. Díky on-line rezervaci tak mohou
návštěvníci Zákaznického centra PMDP přizpůsobit vydání nové karty, výměnu karty či pořízení duplikátu svým časovým možnostem.
Od 1. 3. 2015 začaly PMDP nabízet prodej předplatného pro Karlovy Vary, kde byl v předchozím roce realizován projekt Karlovarské karty.
Dopravní podnik Karlovy Vary naopak umožnil dobíjení tarifů pro Integrovanou dopravu Plzeňska. Díky stejné technologii obou karet je
tak možné nejen jejich vzájemné uznávání, ale také křížové dobíjení mezi oběma dopravními podniky.
V posledních letech vzrůstající trend plateb bezkontaktní bankovní kartou se nevyhnul ani městské veřejné dopravě. 20. 4. 2015 byl
zahájen pilotní provoz na autobusových linkách a do konce měsíce si platbu bankovní kartou vyzkoušelo 150 cestujících. Postupně došlo
k osazení celého vozového parku PMDP kombinovaným terminálem pro akceptaci bankovní i Plzeňské karty a následně k přechodu
tohoto systému do běžného provozu. Oblíbenost odbavení bankovní kartou rostla a stále roste velmi rychlým tempem. Jen v prosinci bylo
touto cestou provedeno více než 79 tisíc nákupů jízdného. Celkový počet transakcí provedených od 20. 4. do 31. 12. 2015 dosahoval
téměř 368 tisíc.
V závěru roku byla rozšířena dosavadní spolupráce PMDP s Českou spořitelnou, která zřídila na přelomu listopadu a prosince nová
kontaktní místa. Zákazníci mohou využít dvě pobočky České spořitelny, na kterých lze podat žádost o novou Plzeňskou kartu nebo její
výměnu a vyrobenou kartu na stejném místě vyzvednout.
Příjemnou tradicí se začínají stávat ocenění, které v posledních letech Plzeňská karta získává. Na předešlý rok se podařilo navázat vítězstvím v mezinárodní soutěži Quality Innovation of the Year 2014. V rámci soutěže bylo zástupcům PMDP v lednu 2015 předáno ocenění
za 1. místo v kategorii veřejná správa a neziskový sektor za nabíjení Plzeňské karty prostřednictvím bankomatů. Další 1. místo PMDP
získaly za zavedení platby bezkontaktní bankovní kartou v městské veřejné dopravě v soutěži magazínu Egovernment The Best 2015
v kategorii MasterCard Centra rozvoje.

Zprávy o PMDP

17

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZA ROK 2015
SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY A JEJÍ ČINNOST
Dozorčí rada v roce 2015 pracovala v počtu devíti členů: Mgr. Pavel Šindelář, Mgr. Petr Suchý, doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D.,
pan František Uhlík, pan Josef Froněk, Mgr. David Zrostlík, paní Pavla Dražanová, pan Robert Pašek a pan Ladislav Horn.
Dne 19. 2. 2015 Rada města Plzně v působnosti valné hromady společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., odvolala z funkce
členy dozorčí rady společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.: Mgr. Pavla Šindeláře, Mgr. Petra Suchého, doc. Ing. Vladimíra
Duchka, Ph.D., pana Františka Uhlíka, pana Josefa Froňka a Mgr. Davida Zrostlíka a zvolila do funkce člena dozorčí rady Mgr. Davida
Zrostlíka, Mgr. Petra Suchého, Ing. Jiřího Lodra, paní Irenu Rottovou, pana Petra Šustáčka a paní Marcelu Světlíkovou.
Dne 24. 9. 2015 Rada města Plzně v působnosti valné hromady společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., vzala na vědomí
odstoupení paní Marcely Světlíkové a zvolila členem dozorčí rady Ing. Pavla Rödla.
Činnost dozorčí rady se řídila obecně závaznými právními normami a stanovami společnosti. Celkem se dozorčí rada sešla na 10 řádných jednáních.
Dozorčí rada se v roce 2015 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.
Při kontrolní činnosti dozorčí rady nebylo zjištěno porušení stanov, ani obecně závazných norem, všechna zjištění a doporučení dozorčí
rady jsou vedena v zápisech z jednání.

Mgr. David Zrostlík,
předseda dozorčí rady
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.

Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou
a mezi ovládanou osobu a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
za rok 2015

(dále jen „Zpráva o vztazích“)
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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 Registru ekonomických
subjektů (dále jen „Přímo ovládající osoba“). Přímo ovládající osoba je jediným
akcionářem Ovládané osoby.

1.2.

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

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. 2015, tuto Zprávu o vztazích mezi ovládající
osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobu a osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou za rok 2015 (dále jen „Zpráva o vztazích“). Tato Zpráva o vztazích
bude připojena k výroční zprávě za rok 2015 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 2015
platné, 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. 7 Smlouvy o zajištění veřejné služby a úhrady
prokazatelné ztráty z provozu městské hromadné dopravy osob v Plzni“ ze dne
09. 03. 2015, ve které jsou vyčísleny předpokládané náklady na ujeté vozokm ve výši
1.150.691.000,00 Kč (bez přiměřeného zisku) a předpokládané tržby z MHD ve výši
367.922.000,00 Kč. Z těchto částek (po přičtení přiměřeného zisku) pak vyplývá
plánovaná prokazatelná ztráta z provozu MHD pro rok 2015 ve výši 826.841.000,00 Kč.
Skutečná úhrada měsíčních záloh jako podílů na úhradu prokazatelné ztráty činila za rok
2015 celkem uvedenou částku 826.841.000,00 Kč. Vyúčtování skutečné prokazatelné
ztráty bude dle uvedené smlouvy předloženo Přímo ovládající osobě do 30. 04. 2016 a
finanční vypořádání případných rozdílů bude vyrovnáno do 30. 06. 2016.
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2.2.

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

2.3.

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

2.4.

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

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 2015 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 budou 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 2015
nevznikla Ovládané osobě v důsledku vlivu Přímo ovládající osoby žádná majetková
újma“.

V Plzni dne: 07.03.2016
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 osobou a Přímo ovládající osobou (statutární město Plzeň, IČO 00075370) byly
v účetním období roku 2015 uzavřeny nebo doplňovány a měněny tyto smlouvy:
Datum podpisu
smlouvy,
dodatku

Platnost
do

Dodatek č. 10 k nájemní smlouvě č. 2009/005237/NS
00075370 statutární město Plzeň uzavřené dne 17. 12. 2009

6.2.2015

31.12.2018

Dodatek č. 11 Dílčí smlouvy integrované dopravy Plzeňska
00075370 statutární město Plzeň Provozně-ekonomické smlouvy integrované dopravy Plzeňska

16.2.2015

Dodatek č. 4 (Obnova a výstavba kamerového systému v
00075370 statutární město Plzeň Plzni)

19.2.2015

00075370 statutární město Plzeň Nájemní smlouva č. 2014/004069/NS - pozemek Černice

25.2.2015

Smlouva o sdružení za účelem společného zadání veřejné
00075370 statutární město Plzeň zakázky č.2015/000177

25.3.2015

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě
prokazatelné ztráty z provozu městské hromadné dopravy
00075370 statutární město Plzeň osob v Plzni č. 2009/002510

9.3.2015

Dodatek č. 1 ke smlouvě o provozních podmínkách v
00075370 statutární město Plzeň kolektorech města Plzně - ke smlouvě 2012/002874

22.6.2015

Dodatek č. 13 Dílčí smlouvy integrované dopravy Plzeňska
00075370 statutární město Plzeň Provozně-ekonomické smlouvy integrované dopravy Plzeňska

9.9.2015

Dodatek č. 12Dílčí smlouvy integrované dopravy Plzeňska
00075370 statutární město Plzeň Provozně-ekonomické smlouvy integrované dopravy Plzeňska

17.9.2015

Dodatek č. 11 k nájemní smlouvě č. 2009/005237/NS
00075370 statutární město Plzeň uzavřené dne 17. 12. 2009

2.9.2015

IČO

Obchodní partner

Název smlouvy

31.12.2019

31.12.2023

31.12.2018

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2010/000147 o spolupráci ve věci
00075370 statutární město Plzeň uznávání elektronických peněz na Plzeňské kartě

13.11.2015

Dohoda o technických podmínkách č. 2015/004269 (vyhrazení
00075370 statutární město Plzeň místa na parkování pro dispečink)

18.11.2015

00075370 statutární město Plzeň Kupní smlouva č. 2015/004087 (pozemek Černice)

25.11.2015

31.12.2018

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě části manipulačního
00075370 statutární město Plzeň poplatku za první pořízení Plzeňské karty za občany seniory

18.12.2015

29.1.2016

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění přepravy seniorů a těžce
00075370 statutární město Plzeň zdravotně postižených občanů č. 2014/000234

22.12.2015

31.12.2016

Smlouva o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku
00075370 statutární město Plzeň mimo základní kapitál společnosti č. 2015/004915

22.12.2015

31.12.2016

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě
prokazatelné ztráty z provozu městské hromadné dopravy
00075370 statutární město Plzeň osob v Plzni č. 2009/002510

31.12.2015

31.12.2023
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Kromě uvedených nově uzavřených smluv či dodatků k platným smlouvám jsou v platnosti ještě
následující smlouvy s Ovládanou osobou uzavřené v předchozích účetních obdobích:
IČO

Obchodní partner

Název smlouvy
Přímá smlouva 2013/004166

Datum podpisu
smlouvy,
dodatku
11.10.2013

00075370

statutární město Plzeň

00075370

statutární město Plzeň

Smlouva o nájmu č. 229/2013/PMDP - sady Pětatřicátníků

31.05.2013

00075370

statutární město Plzeň

Smlouva o provozních podmínkách v kolektorech města
Plzně 2012/002874 + dodatky

17.07.2012

00075370

statutární město Plzeň

Dílčí smlouva IDP Provozně ekonomická smlouva IDP

30.05.2012

00075370

statutární město Plzeň

Smlouva Integrované dopravy Plzeňska + dodatky

30.05.2012

00075370

statutární město Plzeň

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

23.05.2012

00075370

statutární město Plzeň

00075370

statutární město Plzeň

00075370

statutární město Plzeň

00075370

statutární město Plzeň

00075370

statutární město Plzeň

00075370

statutární město Plzeň

00075370

statutární město Plzeň

00075370

statutární město Plzeň

Smlouva o právu k provedení stavby č. 22/2012/PMDP II. etapa - Rekonstrukce napájecích kabelů
Dohoda o partnerství na projektu Koncepční řešení řízení,
spolehlivosti a bezpečnosti veřejné dopravy Plzeňska
Smlouva (Obnova a výstavba kamerového systému v
Plzni - 2. etapa) + dodatky
Smlouva o výpůjčce části nemovitosti 2010/000148 - kryt
CO
Smlouva o spolupráci ve věci uznávání elektronických
peněz na Plzeňské kartě č. 2010/000147 + Dodatek č. 1
Nájemní smlouva 2009/005237/NS + dodatky
Smlouva o závazku veřejné služby a úhrady prokazatelné
ztráty z provozu městské hromadné dopravy osob v Plzni
2009/002510 + dodatky
Smlouva o zajištění projektové přípravy stavby „Výstavba
včetně napájení terminálů Inteligentních zastávek MHD 1. etapa“
Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem
přípravy projektů 2009/02181
Smlouva č. 53/2009/PMDP o spolupráci při likvidaci
mimořádných a krizových situací na území města Plzně

09.02.2012

10.06.2010
19.03.2010
31.12.2009
17.12.2009

31.12.2018

17.07.2009

31.12.2018

04.06.2009

statutární město Plzeň

00075370

statutární město Plzeň

00075370

Dohoda o technických podmínkách č. 2008/005198/3 statutární město Plzeň užívání části komunikace a pozemku - Denisovo nábřeží
Kancelář primátora
Plzeň + Dodatek č. 1

01.12.2008

00075370

statutární město Plzeň,
zastoupené ÚMO 1

14.11.2008

00075370

statutární město Plzeň

00075370

Statutární město PlzeňMěstská policie

00075370

statutární město Plzeň

00075370

statutární město Plzeň

00075370

statutární město Plzeň

00075370

statutární město Plzeň

00075370

statutární město Plzeň

00075370

statutární město Plzeň

00075370

statutární město Plzeň

00075370

statutární město Plzeň

00075370

statutární město Plzeň

Nájemní smlouva č. 2014/004082/NS - info kiosek
Smlouva o centralizovaném zadávání č. CES
2014/002483 - nákup plynu
Kupní smlouva - Smlouva o zřízení služebnosti č.
2014/001626 - Odkoupení nemovitosti Plzeň, Tylova 12
Smlouva o správě systému pro evidenci vstupu seniorů do
plaveckých bazénů města Plzně č.2014/000887
Rámcová smlouva o spolupráci na společném projektu
Zelené město 96/2014/PMDP
Smlouva o zajištění přepravy seniorů a těžce zdravotně
postižených občanů č. 2014/000234 + Dodatek č. 1

5

31.12.2018

14.07.2010

00075370

Smlouva o zabezpečení servisních služeb č.
118/2008/PMDP - docházkový a přístupový systém
Smlouva o úhradě vstupného za občany seniory č.
2007/006846 + dodatky
Dohoda o plnění úkolů v rámci součinnosti při ochraně
veřejného pořádku a bezpečnosti osob v MHD
2007/001256
Smlouva o užívání a provozování informačního systému
Smlouva o dopravě dětí na školní vyučování
6/2004/PMDP + dodatky
Smlouva o pronájmu nemovitosti- část objektu Plzeň
Křimice konečná AB + dodatky

Platnost do

19.05.2009
10.03.2009

31.8.2015

21.12.2007
15.12.2006
01.07.2005
12.02.2004
01.07.1995
01.10.2014
30.06.2014
20.06.2014
14.03.2014
19.02.2014
07.02.2014

31.03.2019

Zprávy o PMDP

V roce 2015 byly na objednávky pro Ovládanou osobu poskytnuty služby s následujícím předmětem
plnění: náhradová doprava a služby dispečerů, prodej časových jízdenek, nepravidelná doprava
autobusy, prodej čipových karet, služby autoškoly, zpracování analýzy (kolo x kolejnice), přefakturace
elektrické energie areálu Cukrovarská, prodej a nabití firemních karet, prodej hromadných jízdenek,
prohlídky a zkoušky UTZ, nastavení docházkového systému.

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 2015 uzavřeny nebo doplňovány a měněny tyto smlouvy:

Smlouvy a objednávky dodavatelské
IČO
40526551
40526551
00250937
49790480
49790480
66362717
66362717
66362717
66362717
66362717

Obchodní partner
Správa veřejného statku
města Plzně
Správa veřejného statku
města Plzně
Divadlo ALFA,
příspěvková organizace
Plzeňská teplárenská,
a.s.
Plzeňská teplárenská,
a.s.
Správa informačních
technologií města Plzně
Správa informačních
technologií města Plzně
Správa informačních
technologií města Plzně
Správa informačních
technologií města Plzně
Správa informačních
technologií města Plzně

Datum podpisu
smlouvy,
dodatku

Název smlouvy
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitosti č.
310/2013/PMDP ze dne 10.9.2013
Dodatek č. 4 - Obnova a výstavba kamerového
systému v Plzni

Platnost do

26.3.2015
19.2.2015

Smlouva o přepravě osob č. 283/2015/PMDP
Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu 22630/12/O/1448 na
nájem nebytových prostor - Polední 6

26.6.2015

30.6.2016

10.4.2015

31.12.2015

Smlouva o spolupráci č. 264/2014/PMDP (ZeEUS)
Dohoda o ukončení smlouvy - zprovoznění
přenosových tras - 372/2015/PMDP
202/2009/PMDP - Dodatek č. 3 - Dohled komunikační
podpory - 370/2015/PMDP
Dodatek č. 3 - Provoz serverové a síťové části KOS PK
- 319/2015/PMDP
Smlouva o poskytování služeb - rezervační a
vyvolávací systém, SMS - 169/2015/PMDP

18.3.2015

30.4.2017

31.8.2015

31.8.2015

10.9.2015

31.12.2015

29.6.2015

31.12.2015

28.4.2015

28.4.2019

Podpora SAP - Dodatek č. 2 - 641/2014/PMDP

19.1.2015

Dále byly v roce 2015 přijaty následující služby od Dalších osob ovládaných Přímo ovládající osobou
a to na základě objednávek nebo dříve již uzavřených smluv:
IČO

Obchodní partner

Předmět plnění

00250937

Divadlo Alfa, příspěvková
organizace

66362717

Správa informačních technologií
města Plzně

40526551

Správa veřejného statku města
Plzně, příspěvková organizace

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

25205625

Vodárna Plzeň a.s.

vodné, stočné, srážkové vody, vytýčení vodov. řadu

49790480

nájemné nebytových prostor + energie

61775134

Plzeňská teplárenská, a.s.
Divadlo J. K. Tyla, příspěvková
organizace
Dominik Centrum, s.r.o. Plzeň

25234994

Galerie města Plzně

provize z prodeje vstupenek - rezervační systém

00078051

provize z prodeje vstupenek - rezervační systém
provize z prodeje vstupenek - rezervační systém
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63509831
29109124
71249877

Obytná zóna Sylván a.s.
Plzeň 2015, obecně prospěšná
společnost
Útvar koordinace evropských
projektů města Plzně,
příspěvková organizace

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

Smlouvy a objednávky odběratelské
IČO

Obchodní partner

Název smlouvy

Datum podpisu
smlouvy,
dodatku

Platnost do

Zoologická a botanická
zahrada města Plzně,
00377015 příspěvková organizace

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci ve věci uznávání
elektronických peněz na Plzeňské kartě

10.9.2015

Zoologická a botanická
zahrada města Plzně,
00377015 příspěvková organizace

Provozní smlouva o zajištění přepravy cestujících do
Zoologické a botanické zahrady města Plzně
vyhlídkovým vláčkem č. 159/2015/PMDP

30.3.2015

Knihovna města Plzně,
00368806 příspěvková organizace

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci ve věci uznávání
elektronických peněz na Plzeňské kartě

3.9.2015

29109124 Plzeň 2015, o.p.s.

7.10.2015

12.12.2015

29109124 Plzeň 2015, o.p.s.

Nájemní smlouva č. 429/2015/PMDP
Smlouva o výpůjčce nemovitosti č. 127/2015/PMDP
(Cukrovarská)

31.3.2015

31.8.2015

29109124 Plzeň 2015, o.p.s.

Smlouva o nájmu pozemku (Cukrovarská)

8.1.2015

19.1.2015

29099846 POVED s.r.o.

Dodatek č. 13 Dílčí smlouvy Integrované dopravy
Plzeňska Provozně-ekonomické smlouvy Integrované
dopravy Plzeňska

9.9.2015

29099846 POVED s.r.o.

Dodatek č. 12 Dílčí smlouvy Integrované dopravy
Plzeňska Provozně-ekonomické smlouvy Integrované
dopravy Plzeňska

17.9.2015

29099846 POVED s.r.o.

Dodatek č. 11 Dílčí smlouvy Integrované dopravy
Plzeňska Provozně-ekonomické smlouvy Integrované
dopravy Plzeňska

16.2.2015

Plzeňská teplárenská,
49790480 a.s.

Smlouva o spolupráci č. 264/2014/PMDP (ZeEUS)

18.3.2015

30.4.2017

Plzeňská teplárenská,
49790480 a.s.

Smlouva o reklamě č. 184/2015/PMDP (konference)

13.4.2015

22.4.2015

DOMINIK CENTRUM
61775134 s.r.o.

Smlouva o obchodní spolupráci č. 96/2015/PMDP
(přeprava diváků)

24.2.2015

31.12.2015

Obytná zóna Sylván,
63509831 a.s.
29088011 Parking, s.r.o. Plzeň

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci ve věci uznávání
elektronických peněz na Plzeňské kartě
Dohoda o společném financování analýzy přínosů a
rizik

Galerie města Plzně,
25234994 o.p.s.
Plzeň -TURISMUS,
00075361 příspěvková organizace

Příkazní smlouva číslo CRKPR022015 011/2015/PMDP
Příkazní smlouva číslo CRKPR012015 131/2015/PMDP

Správa informačních
66362717 technologií města Plzně

Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce (garáže) 234/2015/PMDP

27.4.2015

Správa informačních
66362717 technologií města Plzně

Rozvoj a provoz PMČK - Dodatek č. 10 144/2015/PMDP

3.4.2015

Správa informačních
66362717 technologií města Plzně
Správa informačních
66362717 technologií města Plzně

Ukončení Dohody č. 2010/SITmP/0543 - čtečka 132/2015/PMDP
Pronájem nebytových prostor - garáže 086/2015/PMDP
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31.3.2016

22.9.2015
5.5.2015
14.1.2015
27.3.2015

28.4.2015
28.4.2015

27.4.2015

17.4.2015

Zprávy o PMDP

Dále byly v roce 2015 poskytnuty následující služby pro Další osoby ovládaných Přímo ovládající
osobou a to na základě objednávky nebo již v předchozích účetních obdobích uzavřených smluv:
IČO

Obchodní partner

00075345

Městský ústav sociálních služeb města Plzně,
příspěvková organizace

28004256

Divadlo Pod lampou, o.p.s.

49790480

Plzeňská teplárenská, a.s.

25205625

Vodárna Plzeň a.s.

Předmět plnění
pronájem historického vozidla
rezervační systém, prodej vstupenek
podíly na infokiosku, webu - partnerství Zelené město,
reklama, akce 2015 květin
náhradová doprava, služby střediska drážních cest,
podíly na infokiosku a webu - partnerství Zelené město,
akce 2015 květin

29099846

POVED, s.r.o. Plzeň

dispečerské řízení IDP

00377015

Zoologická a botanická zahrada města Plzně,
příspěvková organizace

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

00227277

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

vložné - konference

61775134

Dominik Centrum, s.r.o. Plzeň

rezervační systém, prodej vstupenek, časové kupóny,
služby dispečerů, nepravidelná autobusová doprava

40526551

Správa veřejného statku města Plzně,
příspěvková organizace

výkony akreditovaného střediska autoškoly

66362717

Správa informačních technologií města Plzně

provozování rezervačního systému, rozšíření
rezervačního systému, pronájem garáží

29088011

Parking, s.r.o. Plzeň

společné financování analýzy přínosů a rizik

45332657

Nadace 700 let města Plzně

služby dispečerů - Historický víkend

00078051

Divadlo J. K. Tyla, příspěvková organizace

rezervační systém, prodej vstupenek, nepravidelná
autobusová doprava

70880026
49777548
00250937
00368806

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

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

Divadlo Alfa, příspěvková organizace
Knihovna města Plzně, příspěvková
organizace

00075361

Plzeň – TURISMUS, příspěvková organizace

29109124

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

63509831
70940975

Obytná zóna Sylván a.s.
57. mateřská škola, příspěvková organizace

rezervační systém, prodej vstupenek, časové kupóny
provize z uznávání elektronických peněz z EP
prodej bločkových jízdenek, rezervační systém,
zprovoznění rezervačního systému
rezervační systém, prodej vstupenek, pronájem
pozemku, služby dispečerů, služby střediska drážních
cest, oprava historického autobusu (náhrada škody),
zřízení prodejního místa konzultace a integrace Plzeňské
vstupenky, nepravidelná autobusová doprava, pronájem
montážní plošiny
provize z uznávání elektronických peněz z EP
nepravidelná autobusová doprava - přeprava žáků

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

STRUKTURA MAJETKU K 31. 12. 2015 (v zůstatkových hodnotách)

tis. Kč

Tramvaje 35,8

660 155

Trolejbusy 19,0

351 111

Autobusy 14,2

262 137

Ostatní dopravní prostředky

1,6

29 561

Stroje

9,1

166 840

Budovy, pozemky 19,8

364 671

0,5

6 994

Ostatní hmotný
a nehmotný majetek

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

%

STRUKTURA VÝNOSŮ ZA ROK 2015

1 841 469

tis. Kč

Kompenzace (ÚPZ) 60,0

815 810

Tržby z tarifu 21,3

290 042

Pokuty za neoprávněnou jízdu

3,8

50 989

Externí výnosy stř. Drážní cesty

4,7

63 186

Ostatní výnosy 10,2

139 171

Celkem výnosy 100 %								

%

STRUKTURA NÁKLADŮ ZA ROK 2015

1 359 197

tis. Kč

Materiál a zboží

3,4

43 723

Pohonné hmoty

4,8

60 293

Spotřeba energií

4,3

54 948

Služby 28,4

362 457

Odpisy 17,2

218 954

Osobní náklady
33,7
(mzdy + soc. zabezpečení)

430 204

Ostatní náklady

8,2

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

105 144
1 275 723
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ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

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

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

ROZVAHA
(BILANCE)
ke dni 31. prosince 2015

Plzeňské městské
dopravní podniky a.s.

( v celých tisících Kč )

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

IČO

Denisovo nábřeží 920/12
Východní předměstí
301 00 Plzeň

25 22 06 83
označ

AKTIVA

a
B.
B. I.
3
4
5
6
7
B. II.
B. II. 1
2
3
6
7
8
C.
C. I.
C. I. 1
2
5
C. II.
C. II. 1
5
7
C. III.
C. III. 1
6
7
8
9
C. IV.
C. IV. 1
2
D. I.
D. I. 1
3

b
AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)
Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)
Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)
Software
Ocenitelná práva
Goodwill
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)
Pozemky
Stavby
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných
movitých věcí
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)
Zásoby (ř.33 až 38)
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Zboží
Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)
Pohledávky z obchodních vztahů
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Jiné pohledávky
Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)
Pohledávky z obchodních vztahů
Stát - daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)
Peníze
Účty v bankách
Časové rozlišení (ř. 64 až 66)
Náklady příštích období
Příjmy příštích období

řád

Běžné účetní období

Minulé úč.
období
Netto
4

Brutto
1

Korekce
2

Netto
3

001
003
004
007
008
009
010
011
013
014
015

4 359 494
3 774 060
83 959
58 048
579
768
24 564
0
3 690 101
31 174
386 282

-1 980 706
-1 866 942
-77 629
-51 718
-579
-768
-24 564
0
-1 789 313
0
-52 785

2 378 788
1 907 118
6 330
6 330
0
0
0
0
1 900 788
31 174
333 497

2 536 879
1 909 611
9 227
8 828
26
0
0
373
1 900 384
27 131
342 117

016

3 206 278

-1 736 528

1 469 750

1 459 208

019
020
021
031
032
033
034
037
039
040
044
046
048
049
054
055
056
057
058
059
060
063
064
066

18
6 349
60 000
578 649
15 370
14 829
50
491
6 884
5 031
300
1 553
171 085
25 183
27 849
1 235
1 510
115 308
385 310
1 215
384 095
6 785
5 963
822

0
0
0
-113 764
-1
-1
0
0
0
0
0
0
-113 763
-1 571
0
0
0
-112 192
0
0
0
0
0
0

18
6 349
60 000
464 885
15 369
14 828
50
491
6 884
5 031
300
1 553
57 322
23 612
27 849
1 235
1 510
3 116
385 310
1 215
384 095
6 785
5 963
822

18
11 870
60 040
617 426
10 048
9 036
806
206
7 375
5 521
298
1 556
60 170
29 679
23 384
1 420
874
4 813
539 833
1 441
538 392
9 842
9 016
826

c
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A.
A.

označ

PASIVA

řád

a

b

c

I.
1

A. II.
A. II.

1
2
3

A. III.
A. III.
A. IV.
A. IV.
A. V.
B.
B.

1
2
1

I.
3
4

B. II.
5
9
10
B. III.
B. III.

B. IV.
B. IV.
C.
C.

I.
I.

1
5
6
7
8
10
11
1
2
1
2

Sestaveno dne:

Běžné účetní
období
5

PASIVA CELKEM (ř. 68 + 86 + 119)
Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 80 + 83 + 87)
Základní kapitál (ř. 70 až 72)
Základní kapitál
Kapitálové fondy (ř. 74 až 79)
Ážio
Ostatní kapitálové fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

067
068
069
070
073
074
075
076

Fondy ze zisku (ř. 81 + 82)

080

236 391

235 030

Rezervní fond
Statutární a ostatní fondy
Výsledek hospodáření minulých let (ř. 84 + 86)
Nerozdělený zisk minulých let
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
/ř.01 - (+ 69 + 73 + 80 + 83 + 87 + 121)/
Cizí zdroje
(ř. 87 + 92 + 103 + 115)
Rezervy (ř. 90 až 93)
Rezerva na daň z příjmů
Ostatní rezervy
Dlouhodobé závazky (ř. 95 až 104)
Dlouhodobé přijaté zálohy
Jiné závazky
Odložený daňový závazek
Krátkodobé závazky (ř. 106 až 116)
Závazky z obchodních vztahů
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Stát - daňové závazky a dotace
Kratkodobé přijaté zálohy
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky
Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 118 až 120)
Bankovní úvěry dlouhodobé
Krátkodobé bankovní úvěry
Časové rozlišení (ř. 122 + 123)
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období

081
082
083
084
087

28 643
207 748
235 642
235 642

25 158
209 872
172 436
172 436

67 997

69 691

088
089
092
093
094
099
103
104
105
106
110
111
112
113
115
116
117
118
119
121
122
123

472 168
77 538
0
77 538
143 038
3 007
3 352
136 679
251 592
146 412
19 963
13 323
5 696
20 351
28 765
17 082
0
0
0
32 931
269
32 662

674 987
56 958
9 630
47 328
139 037
3 007
0
136 030
228 992
139 104
18 739
12 807
5 222
24 232
28 888
0
250 000
175 000
75 000
37 173
375
36 798

Razítko:

Podpis statutárního orgánu:

2 378 788
1 873 689
1 015 014
1 015 014
318 645
1
332 547
-13 903

Minulé účetní
období
6

Osoba odpovědná za účetnictví:

7.3.2016
Mgr. Michal Kraus, MSc

Renáta Fischerová

předseda představenstva

vedoucí ﬁnanční účtárny

2 536 879
1 824 719
1 015 014
1 015 014
332 548
1
332 547
0
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32 Výsledky hospodaření

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU

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

Obchodní firma nebo jiný název účetní
jednotky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
ke dni 31. prosince 2015

Plzeňské městské dopravní
podniky a.s.

( v celých tisících Kč )

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní
jednotky

IČO

Denisovo nábřeží 920/12
Východní předměstí
301 00 Plzeň

25 22 06 83
Označení

TEXT

a

b

I.
A.

B.
B.
B.
C.
C.
C.
C.
C.
D.
E.

+
II.
II.

+

1
2
3
1
2

1
2
3
4

III.
III.

1
2

Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže (ř. 01-02)
Výkony (ř. 05+06+07)
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Změna stavu zásob vlastní činnosti
Aktivace
Výkonová spotřeba (ř. 09+10)
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů obchodní korporace
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21 )
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř.
23+24 )

294
135
159
444 930
444 869
-756
817
521 286
158 829
362 457
-76 197
430 204
296 840
4 791
103 553
25 020
2 894
218 954
5 172
3 682
1 490

464
286
178
487 150
485 802
173
1 175
565 657
182 599
383 058
-78 329
414 494
287 191
2 797
99 412
25 094
3 078
211 374
6 763
877
5 886

22

1 615

5 425

23
24

716
899

0
5 425

-12 828

-5 648

49
50
51
52

15 478
11 567
3 911
67 997

18 289
16 938
1 351
69 691

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)

60

67 997

69 691

****

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)

61

83 475

87 980

F.
F.

1
2

G.
IV.
H.

*
X.
XI.

O.

*
Q.
Q.
Q.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Skutečnost v účetním období
běžném
minulém
1
2

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Prodaný materiál
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a
komplexních nákladů příštích období
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Provozní výsledek hospodaření
/(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Finanční výsledek hospodaření
/(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/
Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)
-splatná
-odložená
Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)

F.

N.

Číslo
řádku
c

**

Sestaveno

7.3.2016

1
2

Razítko:

Podpis statutárního orgánu:

25

49 842

53 423

26
27
30

904 679
33 842

884 511
31 523

96 303

93 628

42
43
44
45
48

4 060
5 665
64
11 287

3 419
6 601
4
2 470

Osoba odpovědná za účetnictví:

Mgr. Michal Kraus, MSc

Renáta Fischerová

předseda představenstva

vedoucí ﬁnanční účtárny
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Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
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Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Příloha účetní závěrky (nekonsolidovaná)

I.

Obecné informace

1. Popis účetní jednotky
Název:
Sídlo:
IČO:
Právní forma:
Účetní období:
Základní kapitál:

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
25220683
akciová společnost
1. leden až 31. prosinec 2015
1 015 014 tis. Kč

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.
2. Předmět podnikání
-

provozování městské veřejné dopravy osob v Plzni

3. Osoby podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu společnosti
Název společnosti (popř. akcionáře, společníka)

Statutární město Plzeň (IČO:00075370)

Běžné období

Výše vkladu v %

100

Minulé období

100

4. Změny a dodatky provedené v obchodním rejstříku v účetním období
-

změny ve složení představenstva a dozorčí rady

5. Organizační struktura společnosti
Společnost má následující organizační strukturu: viz příloha č. I
Zásadní změny v organizační struktuře provedené v účetním období:
K 01.06.2015 zřízení oddělení Vývoj v úseku Plzeňské karty.
K 01.09.2015 organizační změna v Ekonomickém úseku:
a) Zřízení nového odboru Příjmy z dopravy, který zastřešuje Oddělení vymáhání pohledávek,
Přepravní kontrolu a Distribuci.
b) Zřízení samostatného oddělení Dopravní nehody.
c) Zrušení odboru Financí a účetnictví (zánik pozice vedoucí odboru Financí a účetnictví).
Oddělení Finanční účtárny, které bylo součástí odboru Financí a účetnictví je nově přímo
podřízeno ekonomickému řediteli.
6. Statutární a dozorčí orgány společnosti
Členové statutárních orgánů:
Předseda představenstva
Místopředseda představenstva
Člen představenstva
Člen představenstva
Člen představenstva

31.12.2015

31.12.2014

Mgr. Michal Kraus, MSc
Ing. Jiří Šneberger
Ing. Jan Michálek
Libor Kojzar
Ing. Stanislav Šec

Mgr. Michal Kraus, MSc
Ing. Jiří Šneberger
Ing. Pavel Kotas
Ing. Antonín Diviš
Ing. Milan Uhlík
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Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Příloha účetní závěrky (nekonsolidovaná)

Členové dozorčích orgánů:
Předseda dozorčí rady
Místopředseda dozorčí rady
Člen dozorčí rady
Člen dozorčí rady
Člen dozorčí rady
Člen dozorčí rady
Člen dozorčí rady
Člen dozorčí rady
Člen dozorčí rady

31.12.2015

31.12.2014

Mgr. David Zrostlík
Mgr. Petr Suchý
Ing. Jiří Lodr
Petr Šustáček
Irena Rottová
Ing. Pavel Rödl
Robert Pašek
Ladislav Horn
Pavla Dražanová

Mgr. Pavel Šindelář
Mgr. Petr Suchý
Doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D
Mgr. David Zrostlík
Josef Froněk
František Uhlík
Robert Pašek
Ladislav Horn
Pavla Dražanová

II. Účetní metody a obecné zásady
Přiložená účetní závěrka byla sestavena v souladu s českými účetními předpisy ve znění platném pro rok
2015. 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.
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Za dlouhodobý nehmotný majetek se považuje majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše
ocenění 20 001 Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje pořizovací cenou. Pořizovací cena zahrnuje
cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Úroky z úvěrů nejsou
součástí pořizovací ceny.
Za dlouhodobý hmotný majetek se považuje majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše
ocenění 1 000 Kč. Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje pořizovací cenou. Pořizovací cena zahrnuje
cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Úroky z úvěrů nejsou
součástí pořizovací ceny.
Technické zhodnocení hmotného dlouhodobého majetku přesahující u jednotlivého majetku v roce částku
40 tis. Kč zvyšuje pořizovací hodnotu příslušného majetku. Technické zhodnocení nehmotného
dlouhodobého majetku zvyšuje vstupní cenu, pokud po ukončení převýší částku 40 tis. Kč. Náklady
na opravy a údržbu nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku se účtují přímo do nákladů.
Modernizace dlouhodobého hmotného majetku se oceňuje skutečnými vlastními náklady. Vlastní náklady
zahrnují přímé materiálové náklady, osobní náklady, ostatní přímé náklady a režie (správní, úsekové,
střediskové a skladovou přirážku).
V případě, že užitná hodnota odepisovaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku je přechodně
výrazně nižší než jeho zůstatková hodnota, je k takovému majetku vytvářena opravná položka.
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je odpisován lineárně do nákladů na základě předpokládané doby
životnosti jednotlivých položek majetku:


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

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



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

20-77 let
4-25 let
5-20 let
8-25 let
2 roky (1. rok 90 % a 2. rok 10 %)
3 z 13
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Příloha účetní závěrky (nekonsolidovaná)

Zásoby materiálu a zboží
Nakupované zásoby materiálu a zboží jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami s použitím metody
váženého aritmetického průměru. Pořizovací cena zahrnuje náklady související s pořízením, zejména
přepravné, provize, clo, poštovné, balné, řezání, kalibrování, povrchové úpravy, atd. Zásoby zboží tvoří
movité věci, se kterými účetní jednotka obchoduje.
Tvorba opravných položek k zásobám materiálu a zboží je k rozvahovému dni propočítávána na základě
přehledu bezobrátkových zásob, které jsou bez pohybu déle než jeden rok a není předpoklad k jejich
dalšímu využití. Hodnota těchto zásob bez pohybu je základem pro tvorbu opravné položky, která v roce
2015 tvořila 50 % původní skladové ceny. Opravná položka k bezobrátkovým zásobám činila v roce 2015
částku 1 tis. Kč.
Zásoby nedokončené výroby, polotovarů vlastní výroby a hotových výrobků
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 skladovou přirážku).
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.
Přijaté úvěry
Krátkodobé a dlouhodobé úvěry jsou vykázány v nominální hodnotě. Jako krátkodobý úvěr je vykázána
též část dlouhodobého úvěru, která je splatná do jednoho roku od data účetní závěrky.
Přepočet údajů v cizích měnách
Transakce uskutečňované v cizích měnách jsou přepočítávány a vykazovány s použitím pevného kurzu
stanoveného vnitřním předpisem, který se rovná aktuálnímu kurzu ČNB k prvnímu dni účetního období,
pro které pevný kurz platí.
Majetek a závazky společnosti, které jsou uvedené v § 4 odst. 12 zákona o účetnictví a denominované
v cizích měnách, jsou přeceněny k datu sestavení účetní závěrky s použitím kurzu ČNB k tomuto datu.
Kurzové zisky a ztráty nejsou ve výkazu zisku a ztráty saldovány.
Finanční leasing
Finančním leasingem se rozumí pořízení dlouhodobého nebo drobného hmotného majetku způsobem,
při kterém se po uplynutí nebo v průběhu sjednané doby úplatného užívání majetku uživatelem převádí
vlastnictví majetku z vlastníka na uživatele a uživatel do převodu vlastnictví hradí platby za nabytí majetku
v rámci nákladů.
Společnost nemá žádný majetek pronajatý formou finančního ani operativního leasingu.
Obrat
Tržby jsou zaúčtovány ke dni uskutečnění zdanitelného plnění a jsou vykázány bez daně z přidané hodnoty
a po odečtení případných slev.
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Dotace
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 (v roce 2015 činí výnosy z tohoto titulu 815 810 tis. Kč)
•

jako snížení pořizovací ceny (vlastních nákladů) – pokud jsou určeny na pořízení dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku a úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny – tj. investiční
dotace: v roce 2015 taková dotace nečerpána

•

jako přijatá záloha na dotaci je účtována platba na projekt ZeEUS, který je dotován Evropskou
komisí v rámci iniciativy „Inteligentní města a komunity“ a spolufinancován Evropskou komisí
prostřednictvím 7. rámcového programu - Výzkum a vývoj pro inovace a Generálním ředitelstvím
pro mobilitu a dopravu pod číslem 605 485. Projekt byl zahájen v listopadu 2013 a ukončení se
předpokládá v roce 2017. Částka přijatá jako v pořadí druhá záloha na dotaci činila 1 204 tis. Kč
(45 tis. EUR); ve prospěch výnosů byly za rok 2015 proúčtovány skutečné způsobilé výdaje
ve výši 943 tis. Kč
ve prospěch výnosů je účtována dotace získaná v rámci grantových projektů „Vzdělávejte se
pro růst v Plzeňském kraji II.“ a „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ ve výši
556 tis. Kč. V průběhu roku 2015 se vzdělávání v rámci projektů zúčastnilo 50 zaměstnanců
v 9 vzdělávacích aktivitách.

•

Odložená daňová povinnost
Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu. Odložená daň
je zjištěna ze všech přechodných rozdílů, které vznikají z rozdílného účetního a daňového pohledu
na položky zachycené v účetnictví a počítá se sazbou daně platnou v období, ve kterém bude daňový
závazek nebo pohledávka uplatněna. Změna stavu odložené daně týkající se běžného období je vykázána
ve výsledku hospodaření účetní jednotky a je účtována jako daňový závazek z běžné činnosti ve výši
3 911 tis. Kč. Změna stavu odložené daně související s přeceněním derivátů ve výši 3 261 tis. Kč je
účtována proti vlastnímu kapitálu.
Výzkum a vývoj
Veškeré náklady na výzkum a vývoj jsou účtovány do nákladů v období jejich vzniku.
Na výzkum a vývoj nebyly v roce 2015 vynaloženy žádné náklady.
Deriváty
Ve shodě se strategií řízení finančních rizik se společnost rozhodla zajistit 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. Změna 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.
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.
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III. Doplňující údaje k rozvaze

(všechny hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč)

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Přehled o vývoji majetku za rok 2015 je přiložen jako příloha č. II.
2. Dlouhodobé pohledávky
Dlouhodobé pohledávky v celkové výši 6 884 tis. Kč tvoří jiné pohledávky ve výši 1 553 tis. Kč, jež se
skládají ze záloh poskytnutých řidičům z titulu prodeje jízdenek ve vozidle v částce 1 182 tis. Kč a stálých
záloh poskytnutých zejména zaměstnancům distribuce v hodnotě 371 tis. Kč. Dále jsou mezi dlouhodobými
pohledávkami z obchodních vztahů v úhrnné výši 5 031 tis. Kč – pozastávky dle smluvního ujednání
z plnění stavebních prací provedených střediskem drážních cest. Zbývající část ve výši 300 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. Krátkodobé pohledávky
2015
Krátkodobé pohledávky
- ve skupině
- mimo skupinu
Celkem
z toho jiné pohledávky (pokuty)
2014
Krátkodobé pohledávky
- ve skupině
- mimo skupinu
Celkem
z toho jiné pohledávky (pokuty)

do splatnosti po splatnosti opravné položky
3 727
52 934
56 661

3
114 421
114 424

0
-113 763
-113 763

3 724

108 337

-112 061

do splatnosti po splatnosti opravné položky
5 047
57 083
62 130

0
92 869
92 869

0
-94 829
-94 829

2 646

90 413

-93 059

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

a) Pohledávky z obchodních vztahů
Společnosti s nejvyššími pohledávkami ke dni 31.12.2015
EUROVIA CS, a.s.
RENCAR PRAHA, a. s.
Bammer trade, a.s.
Metrostav, a.s.
DIRECT pay, s.r.o.
Elektrizace železnic Praha a.s.
ŠKODA ELECTRIC a.s.
Správa informačních technologií
BERGER BOHEMIA a. s.
Plzeňský kraj

tis. Kč
6 568
2 966
2 772
1 854
1 544
1 277
898
864
796
656
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b) Stát - daňové pohledávky
Daňová pohledávka vůči státu v částce 27 849 tis. Kč se skládá z nadměrného odpočtu DPH ve výši
25 543 tis. Kč a přeplatku záloh na dani z příjmu právnických osob ve výši 2 306 tis. Kč.
c) Dohadné účty aktivní
Dohadné účty aktivní ve výši 1 510 tis. Kč zahrnují především očekávané náhrady škod z titulu dopravních
nehod.
d) Opravné položky
Opravná položka k pohledávkám za odběrateli dosáhla v roce 2015 u daňové OP výše 1 570 tis. Kč a účetní
OP k pohledávkám za odběrateli ve výši 1 tis. Kč. Účetní opravná položka k jiným pohledávkám z titulu
náhrady škody z dopravních nehod činila 131 tis. Kč. Opravná položka k neuhrazeným pohledávkám za
pokuty z přepravní kontroly byla ve výši 112 061 tis. Kč.
4. Krátkodobý finanční majetek
Krátkodobé cenné papíry a podíly jsou za rok 2015 v nulové výši.
5. Ostatní aktiva
Náklady příštích období v celkové částce 5 963 tis. Kč zahrnují zejména časové rozlišení nákladů
na zajištění služby dobíjení bezkontaktních čipových karet prostřednictvím sítě bankomatů, projekty, studie
a jiné. Počínaje rokem 2015 nejsou časově rozlišovány 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). Změnou metody pro časové
rozlišení bylo v roce 2015 rozpuštěno 183 tis. Kč nákladů, vztahujících se k roku 2016 (jednalo se
především o předplatné, poměrný podíl poplatku za domény apod.).
Příjmy příštích období v částce 822 tis. Kč se skládají ze zúčtovaných úroků k 31.12.2015 připsaných
v roce 2016 ve výši 524 tis. Kč a ostatních příjmů příštích období v částce 298 tis. Kč (např. bonus
pojišťovny KOOPERATIVA).
6. Vlastní kapitál roku
1.1.2015
1 015 014

Rozdělení
VH
0

Změny základního kapitálu (+,-)

0

Emisní ážio

1
332 547

Vývoj vlastního kapitálu
Základní kapitál

Ostatní kapitálové fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění derivátů
Zákonný rezervní fond

Zvýšení/
snížení
0

31.12.2015
1 015 014

0

0

0

0

0

1

0

0

332 547

-13 903

-13 903

0
25 158

3 485

0

28 643

Statutární a ostatní fondy

209 872

3 000

-5 124

207 748

Nerozdělený zisk minulých let

172 436

63 206

0

235 642

Neuhrazená ztráta minulých let

0

0

0

0

69 691

-69 691

67 997

67 997

1 824 719

0

48 970

1 873 689

Výsledek hospodaření
Celkem vlastní kapitál

Poznámka: Rada města Plzně v působnosti valné hromady svým usnesením č. 434 dne 16.04.2015 rozhodla o rozdělení
výsledku hospodaření za rok 2014 takto:
příděl rezervnímu fondu
3 485 tis. Kč
příděl sociálnímu fondu
3 000 tis. Kč
nerozdělený zisk
63 206 tis. Kč
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7. Deriváty
Za účelem omezení rizika pohybu ceny nafty byly uzavřeny v roce 2015 na období 2016 a 2017 komoditní
swapy, které z 84 % splňují podmínky zajišťovacího instrumentu a zbylá část ve výši 16 % k objemu
derivátových operací je vyhodnocována jako derivát k obchodování. Účetní operace související
s komoditním swapem a z přecenění reálnou hodnotou ve výši 20 434 tis. Kč jsou vykázány jako jiné
závazky krátkodobé a to ve výši 17 082 tis. Kč se splatností do jednoho roku od 31.12.2015 a ve výši
3 352 tis. Kč jako jiné závazky dlouhodobé.
K 31.12.2015 částka z přecenění derivátů činila 20 434 tis. Kč, z toho částka 3 269 tis. Kč je účtována
výsledkově v ostatních finančních nákladech jako derivát k obchodování a částka 17 164 tis Kč je
vykázána na účtu oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků a je snížená o související odloženou
daňovou pohledávku ve výši 3 261 tis. Kč.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

v tis. Kč

Stav k 01.01.2015

0

Vyúčtování ocenění derivátu

-20 434

Změna odložené daně související s přeceněním zajišťovacího derivátu

3 261

Derivát k obchodování /účtování výsledkově

3 270

Stav k 31.12.2015

-13 903

8. Rezervy
Druh rezervy
Rezerva na opravy majetku
Rezerva na záruky z díla
Rezerva na dovolenou
Rezerva na daň z příjmů
Ostatní účetní rezervy (soudní spory apod.)
Celkem

01.01.2015

Tvorba

Rozpuštění

31.12.2015

32 005
3 663
3 974
9 630
7 686

46 523
1 077
3 273
0
0

15 268
1 354
3 935
9 630
106

56 958

50 873

30 293

63 260
3 386
3 312
0
7 580
77 538

9. Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé závazky má společnost ve výši 143 038 tis. Kč. Jedná se o dlouhodobé závazky mimo
skupinu. Dlouhodobé přijaté zálohy ve výši 3 007 tis. Kč tvoří zejména kauce a jistina od společnosti
Rencar, a.s. (pronájem části podniku „Pohyblivá reklamní“) v částce 3 000 tis. Kč. Další položkou
vykázanou jako dlouhodobý závazek tvoří odložená daň v částce 136 679 tis. Kč. Jako jiný dlouhodobý
závazek je vykázána reálná hodnota derivátů ve výši 3 352 tis. Kč.
10. Odložený daňový závazek
Daňová
sazba

Odložená
daňová
pohledávka

Odložený
daňový
závazek

2015

Základ

Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého
majetku

-790 369

19%

0

-150 170

3 311

19%

629

0

66 646

19%

12 663

0

Opravná položka k zásobám a majetku

701

19%

133

0

Opravná položka k pohledávkám (účetní)

131

19%

25

0

4 054

19%

771

0

Rezerva na nedočerpanou dovolenou
Rezerva na opravy /záruky z díla

Pojistné na SZ a ZP nezaplacené do 31.01.2016
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Pokuty z přepravní kontroly nezaplacené
Zajišťovací derivát

-21 006

19%

0

17 164

19%

3 261

0

17 482

-154 161

Celkem
Čistý odložený daňový závazek

-3 991

-136 679

Daňová
sazba

Odložená
daňová
pohledávka

Odložený
daňový
závazek

2014

Základ

Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého
majetku

-731 478

19%

0

-138 981

3 974

19%

755

0

35 668

19%

6 777

0

3

19%

1

0

94

19%

18

0

4 125

19%

784

0

-28 335

19%

0

-5 384

8 334

-144 364

Rezerva na nedočerpanou dovolenou
Rezerva na opravy /záruky z díla
Opravná položka k zásobám
Opravná položka k pohledávkám (účetní)
Pojistné na SZ a ZP nezaplacené do 31.01.2015
Pokuty z přepravní kontroly nezaplacené
Celkem
Čistý odložený daňový závazek

-136 030

Změna stavu odloženého daňového závazku mezi účetními obdobími 2014 a 2015 činí 649 tis. Kč. Změna
v odložené daňové pohledávce z titulu přecenění zajišťovacího derivátu ve výši 3 261 tis. Kč je účtována
proti vlastnímu kapitálu.
11. Krátkodobé závazky
Kr átkodobé
závazky
- ve skupině

2015

2014

hodnota (ocenění) z toho po splatnosti hodnota (ocenění) z toho po splatnosti
16 367

0

21 730

0

- mimo skupinu

235 225

-9

207 262

129

Celkem

251 592

-9

228 992

129

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

a) Závazky z obchodních vztahů
Společnosti s nejvyššími závazky ke dni 31.12.2015
ŠKODA CITY SERVICE s.r.o.
ŠKODA ELECTRIC a.s.
LUMIUS, spol. s r.o.
SPRÁVA INFORM. TECHNOLOGIÍ
RENCAR PRAHA a.s.
SWIETELSKY STAVEBNÍ s.r.o.
UNIPETROL RPA, s.r.o.
BAMMER TRADE a.s.
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
CZ WELD s.r.o.

tis. Kč
78 044
46 961
20 737
1 518
1 456
1 131
888
723
715
587
9 z 13
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b) Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Závazky ve výši 13 323 tis. Kč tvoří položky vztahující se ke mzdám za prosinec 2015:
Sociální zabezpečení
8 292 tis. Kč
Zdravotní pojištění
3 638 tis. Kč
Penzijní připojištění
824 tis. Kč
Životní pojištění
569 tis. Kč
Poznámka: Veškeré závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění vykázané k 31.12.2015 byly
zaplaceny do 31.01.2016.
c) Stát - daňové závazky a dotace
Celková částka 5 696 tis. Kč je tvořena závazkem daně z příjmu zaměstnanců ve výši 3 494 tis. Kč,
závazkem ekologické a silniční daně 4 tis. Kč a daní z důchodového pojištění – II. pilíř v částce 24 tis. Kč.
Dále je zde vykázána nevyúčtovaná záloha z dotačního fondu Evropské komise ve výši 2 174 tis. Kč
(projekt ZeEUS).
d) Krátkodobé přijaté zálohy
Na rozvahové položce, která je dána částkou 20 351 tis. Kč, jsou zachyceny zejména zálohy z titulu
elektronické peněženky cestujících v hodnotě 15 657 tis. Kč a zálohy od odběratelů v částce 4 694 tis. Kč.
e) Dohadné účty pasivní
V této položce rozvahy jsou zahrnuty náklady v celkové hodnotě 28 765 tis. Kč následovně:
- vyúčtování finanční kompenzace vůči MMP
10 972 tis. Kč
- mzdové náklady včetně S+Z pojištění
15 979 tis. Kč
- energie, plyn, vodné, úklid, aj.
699 tis. Kč
- úprava SW
551 tis. Kč
- studium MBA
44 tis. Kč
- vyúčtování finanční kompenzace vůči Plz. kraji
520 tis. Kč
f)

Jiné krátkodobé závazky

Jako jiný krátkodobý závazek je vykázána reálná hodnota derivátů ve výši 17 082 tis. Kč a je splatná do
jednoho roku od 31.12.2015.
12. Bankovní úvěry
K 31.12.2015 byl předčasně splacen dlouhodobý úvěr od ČSOB. V souvislosti se splacením dlouhodobého
investičního úvěru zaniklo zástavní právo ČSOB, které se vztahovalo k nemovitostem: č. 17272/12/03145;
č. 1273/12/03145; č. 1274/12/03145; č. 1275/12/03145. Na základě Potvrzení zániku zástavního práva ze
dne 05.01.2016 bude podán návrh na výmaz zástavního práva v katastru nemovitostí.
Jako výhodnější způsob krytí investičních potřeb byl vyhodnocen tzv. Směnečný program, který byl
uzavřen s ČSOB v říjnu 2015. Z titulu směnečného programu nebyla k 31.12.2015 čerpána žádná jistina.
Směnečný program nevyžaduje, aby finanční zdroje společnosti byly zajištěny aktivy.
K 31.12.2015 je tedy vykázán nulový zůstatek bankovních úvěrů.
13. Ostatní pasiva
Nejvýznamnější ostatní pasiva tvoří výnosy příštích období v celkové částce 32 662 tis. Kč a zahrnují
následující položky:
- předplatné MHD
29 116 tis. Kč
- časově rozlišené výnosy z projektů dispečink IDP;
Odbavovací systém Plzeňské karty, aj.
3 546 tis. Kč
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IV. Doplňující údaje k výkazu zisku a ztráty
1. Tržby
a) Tržby z prodeje zboží a výkonů
Tržby v roce 2015 dosáhly z prodeje služeb částky 444 869 tis. Kč a z prodeje zboží 294 tis. Kč.
Z toho činilo:
Jízdné MHD
290 042 tis. Kč
Stavební zakázky a služby drážní cesty
60 755 tis. Kč
b) Ostatní významné výnosové druhy
Úhrada prokazatelné ztráty od města Plzně
Smluvní pokuty, sankce a úroky z prodlení
Úhrada prokazatelné ztráty od Plz. kraje

815 810 tis. Kč
52 225 tis. Kč
10 642 tis. Kč

2. Náklady
a) Osobní náklady

2015

Z toho řídící
pracovníci
33

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

790

2015
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů (celkem 4 791)
Náklady na soc. zab. a zdr. poj.
Sociální náklady

Řídící pracovníci
25 769

2014
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů
Náklady na soc. zab. a zdr. poj.
Sociální náklady

Řídící pracovníci
28 214

8 732
402

9 169
411

2014
821

Z toho řídící
pracovníci
34

Statutární orgány

Dozorčí orgány

3 722
862

1 069
364

Statutární orgány

Dozorčí orgány

1 945
417

852
294

b) Změna stavu opravných položek (+ náklad/- výnos)
Opravné položky k:
Dlouhodobému hmotnému majetku
Zásobám
Pohledávkám -účetní
Pohledávkám-daňová
Pohledávkám z přepravní kontroly
c) Významné nákladové druhy
Opravy a údržba vozidel veřejné dopravy
Ostatní opravy a udržování
Spotřeba PHM
Spotřeba energií
Nájemné
Pojištění

700 tis. Kč
2 tis. Kč
37 tis. Kč
- 106 tis. Kč
19 002 tis. Kč
-

248 812 tis. Kč
45 105 tis. Kč
60 627 tis. Kč
54 948 tis. Kč
16 066 tis. Kč
10 823 tis. Kč
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V. Transakce se spřízněnými osobami
Společnost uskutečnila v účetním období následující transakce s podniky ve skupině.

v tis. Kč
28. základní škola Plzeň

Nákup
Nákup Tržby z Tržby z Tržby z
materiálu/majetku služeb / prodeje prodeje prodeje
energií materiálu majetku služeb
0

0

0

0

202

33. základní škola Plzeň, T. Brzkové 31

0

0

0

0

18

57. mateřská škola Plzeň

0

0

0

0

9

Divadlo ALFA

0

34

3

0

174

Divadlo Josefa Kajetána Tyla,

0

75

20

0

855

Divadlo Pod Lampou, o.p.s.

0

703

0

0

30

DOMINIK CENTRUM s.r.o.

0

0

13

0

860

GALERIE MĚSTA PLZNĚ, O.P.S.

0

54

0

0

0

Knihovna města Plzně, příspěvková

0

0

0

0

0

Městský ústav sociálních služeb

0

0

0

0

4

Nadace 700 let města Plzně

0

0

0

0

2

Obytná zóna Sylván a.s.

0

53

0

0

0

Parking Plzeň s.r.o.

0

0

0

0

100

Plzeň - TURISMUS

0

0

0

0

83

Plzeň 2015, o.p.s.

0

155

17

0

634

Plzeňská teplárenská, a.s.

0

60

0

0

412

POVED s. r. o.

0

0

0

0

2 000

Správa informačních technologií

0

6 695

0

0

2 944

Správa veřejného statku města

0

74

0

0

5

893

13 068

0

614

31 570

Statutární město Plzeň
Útvar koncepce a rozvoje

0

412

0

0

2

VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Zoologická a botanická zahrada
CELKEM

0
0

1 931

0

0

441

893

2

0

0

524

23 316

53

614

40 869

VI. Ostatní informace
1. Události po rozvahovém dni
K datu sestavení přílohy účetní závěrky za rok 2015 je známa skutečnost, že došlo ke změně složení
dozorčí rady. Nové složení dozorčí rady k datu sestavení účetní závěrky:
Předseda dozorčí rady
Mgr. David Zrostlík
Místopředseda dozorčí rady
Mgr. Michal Vozobule
Člen dozorčí rady
Ing. Jiří Lodr
Člen dozorčí rady
Petr Šustáček
Člen dozorčí rady
Irena Rottová
Člen dozorčí rady
Ing. Pavel Rödl
Člen dozorčí rady
Robert Pašek
Člen dozorčí rady
Ladislav Horn
Člen dozorčí rady
Pavla Dražanová
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2. Změny účetních metod
V roce 2015 nedošlo k zásadní změně účetních metod.
3. 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 2015 částku 66 tis. Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 1 000 Kč
účtovaný přímo do spotřeby představoval za rok 2015 hodnotu 12 tis. Kč.
4. Záruky přijaté za jiný podnik
Nejsou.
5. Poskytnuté půjčky a úvěry, poskytnutá zajištění a ostatní plnění osobám, které jsou statutárním
orgánem, členům statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů včetně bývalým osobám a
členům těchto orgánů
Ostatním plněním je bezplatné předání osobních automobilů k užívání pro řídící pracovníky. Celkově
se jedná o 8 automobilů, jež představují hodnotu nepeněžního příjmu ve výši 556 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 2015 se
jedná o částku 75 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 2015 činil
příspěvek na penzijní připojištění 1 000 Kč na osobu, přičemž za rok 2015 bylo na penzijní připojištění
zaměstnancům přispěno částkou ve výši 7 273 tis. Kč a z toho řídícím pracovníkům částkou ve výši
385 tis. Kč. Příspěvek na životní pojištění je poskytován od 01.02.2014 ve výši 1 000 Kč na osobu,
přičemž zaměstnancům bylo v roce 2015 přispěno částkou ve výši 7 020 tis. Kč na životní pojištění a
z toho řídícím pracovníkům částkou ve výši 364 tis. Kč.
Další položkou jiného plnění je životní pojištění managementu společnosti, které za rok 2015 dosáhlo
částky 108 tis. Kč.
6. Přehled majetku zatíženého zástavním právem či věcným břemenem
Vzhledem k předsplacení dlouhodobého úvěru zaniklo zástavní právo k nemovitostem: č. 17272/12/03145;
č. 1273/12/03145; č. 1274/12/03145; č. 1275/12/03145. Jiný další majetek zatížen zástavním právem není
evidován.
7. Informace o celkových nákladech na odměny auditorské společnosti
Odměny statutárnímu auditorovi, společnosti NEXIA AP, a.s. tis. Kč
Povinný audit účetní závěrky a výroční zprávy
Účetní a daňové poradenství nad rámec auditu
Ostatní stanoviska a studie

Účetní závěrka sestavena dne:

260
20
190

07.03.2016

Podpisový záznam statutárního orgánu:

Mgr. Michal Kraus, MSc
předseda představenstva
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PŘÍLOHA Č. I - ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA PMDP, a.s. (k 31.12. 2015)
ORGÁNY PMDP, a.s.
JEDINÝ AKCIONÁŘ - RADA MĚSTA PLZNĚ V PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY
Představenstvo

Dozorčí rada

Generální ředitel

ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA PMDP, a.s.
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
Úsek generálního
ředitele

Dopravně provozní
úsek

Úsek drážní
cesty

Ekonomický
úsek

PŘÍLOHA Č. II - PŘEHLED O VÝVOJI MAJETKU (v tis. Kč)

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.
Infolinka je v provozu v pracovní dny od 7:00 do 18:00 hod
Tel.: +420 378 037 485
E-mail: info@plzen.eu
Infolinka Plzeňské karty
Infolinka je v provozu v pracovní dny od 7:00 do 18:00 hod
Tel.: +420 378 035 959
E-mail: info@plzenskakarta.cz
Přepravní kontrola
Informace o tarifních přestupcích, tarif MHD v Plzni
Tel.: +420 378 037 474

www.pmdp.cz
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