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SLOVO PŘEDSEDY
PŘEDSTAVENSTVA
Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, vážené
dámy, vážení pánové, dovolte mi krátce okomentovat
dění ve společnosti Dopravní podnik města Hradce
Králové, a. s. v kalendářním roce 2020.
K roku 2020 se pojí jedno zajímavé kulaté výročí. 1. 2. 1920 totiž
uplynulo rovných 100 let od doby, kdy do ulic našeho města
vyjely první, tehdy ale ještě poštovní autobusy, provozované
tehdejším Ministerstvem pošt a telegrafů, které kromě převážení zásilek suplovaly i veřejnou dopravu v Hradci Králové. Poštovní vozy tehdy jezdily po první státní autotrati od vlakového
nádraží v Hradci Králové na Nový Hradec a jízdní řád se řídil
příjezdy a odjezdy vlaků. Až do roku 1925, než se zřídila Správa
poštovní automobilní dopravy, měla ale na spojích přednost
poštovní balíková přeprava před cestujícími.
Rok 2020 byl však rokem naprosto výjimečným, bohužel spíše
v negativním slova smyslu, a vymykal se všemu, co jsme ve společnosti dosud zažili. Příčinou byla epidemie Covid-19
a její dopady do organizace práce, chování cestujících i do financování společnosti. I přes obrovské propady ve
výnosech se hospodaření akciové společnosti Dopravní podnik města Hradce Králové pohybovalo v intencích schváleného finančního plánu a bylo dosaženo požadovaného vyrovnaného výsledku hospodaření před zdaněním. Řadou
opatření se podařilo docílit i významných úspor v nákladech společnosti a získat částečné kompenzace z vládou
připravených programů. Rok 2020 lze hodnotit i pozitivně a to z řady dalších důvodů, především však proto, že naše
společnost dostála všem závazkům vyplývajícím ze Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících a splnila
i kvalitativní ukazatele stanovené vlastníkem.
Hospodářský plán se podařilo naplnit zejména díky nemalé podpoře vedení města. V tomto smyslu patří poděkování
i členům představenstva a dozorčí rady, za podporu při prosazování nezbytných opatření k dosažení požadovaných
cílů.
Poděkování za zvládnutí nelehké provozní situace náleží všem pracovníkům přepravy a dílen, i odborové organizaci
za konstruktivní přístup. Jinak bychom situaci, kdy nebylo možné rozumně plánovat a jakkoliv predikovat požadavky
na MHD ze strany cestujících a Magistrátu města, nezvládli.
Přes složitost situace jsme dokončili přechod na elektrifikaci vozového parku, v které jsme na špici vývoje v České
republice. Prakticky polovina všech vozidel MHD je bezemisní, a výrazně tak přispívá ke kvalitě života v Hradci Králové.
Od zavedení do rutinního provozu najely elektrobusy do konce uplynulého roku již 2,8 milionu vozokm. Uvedené
změny ve vozovém parku si vyžádaly adekvátní změny ve vybavení a organizaci dílen a zavedení zcela nových procesů. Rovněž v oblasti běžných autobusů bylo deset vozů s emisní normou Euro III nahrazeno vozy s normou Euro VI.
V dané chvíli disponuje Hradec Králové nejekologičtější městskou hromadnou dopravou v české republice.
V uplynulém roce jsme, díky epidemii, nebyli schopni zajistit naplnění původního smluvního rozsahu dopravy cca
6 mil. vozokm a došlo k poklesu o cca 365 tis. vozokm. Vzhledem k vývoji situace lze za úspěch považovat pokles počtu přepravených osob jen o 18%. Hromadná doprava osob byla zajišťována dle rozhodnutí rady města buď v plném,
nebo prázdninovém rozsahu a došlo k částečnému omezení nočních linek. Průběžně byla zkvalitněna celá řada procesů kolem desinfekce vozů, ochranných pomůcek a zvýšení bezpečnosti cestujících. Kvalita procesů byla ověřena
opakovaným auditem v oblasti integrovaného systému řízení.
Vedle základních úkolů společnosti jsme se významně posunuli také v oblasti vzdělávání zaměstnanců, které bylo zaměřeno na manažerské, jazykové a IT dovednosti. Řidiči pak byli opakovaně školeni v defenzivní a efektivní jízdě. Celkově se daří zlepšovat vztahy a vzájemnou spolupráci ve společnosti i vnímání akciové společnosti v očích veřejnosti.
Závěrem bych rád poděkoval všem kolegyním a kolegům za spolupráci na udržení standardů kvality naší společnosti
a na jejím dalším rozvoji.

Zdeněk Abraham
předseda představenstva
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ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ
ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO
MAJETKU
K 1. 1. 2016 byla mezi městem Hradec Králové a akciovou společností Dopravní podnik města Hradce Králové, a. s. (dále
jen společnost či přepravce) uzavřena „Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Hradce Králové, dopravně připojených obcí a o kompenzaci za tyto služby pro roky 2016 – 2025“
(dále jen Smlouva).
Tato Smlouva je mezi stranami uzavřena na základě zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících
a o změně dalších zákonů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách, nařízení
Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70, zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, zákona č. 266/1994 Sb. o drahách ve
znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 296/2010 Sb.,
o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace a nařízení vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti
s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících.
Smlouva definuje závazek společnosti co do rozsahu a kvality a na druhé straně závazek města poskytovat přepravci
odpovídající kompenzaci.
Smlouva je upřesňována dodatky zpravidla při změnách rozsahu závazku přepravce či změně tarifní politiky města.
K roku 2020 se vztahuje Dodatek č. 8 z ledna 2020, který stanovil rozsah 5 940 tis. km a 255 500 tis. Kč. Vzhledem k pandemické situaci a tím pádem k poklesu tržeb i omezení dopravy musela být ovšem Smlouva dále upravena Dodatkem č. 9
v říjnu 2020 na 5 686 tis. km a 279 600 tis. Kč. Poslední dodatek vztahující se k příslušnému roku s číslem 10 byl podepsán
v prosinci 2020 a stanovil rozsah dopravy na 5 509 tis. km.

Předmět podnikání
Dopravní podnik města Hradce Králové, a. s. tedy v roce 2020 provozoval MHD ve městě Hradec Králové a do dopravně
připojených obcí Vysoká nad Labem, Lochenice, Předměřice nad Labem, Stěžery, Stěžírky, Divec a Běleč nad Orlicí. Dále
společnost vlastnila a provozovala moderní přestupní terminál hromadné dopravy, který sloužil i dopravcům provozujícím městskou, příměstskou a dálkovou dopravu. Vedle toho společnost provozovala tzv. doplňkové činnosti, jejichž zisk
slouží ke krytí ztráty z provozu samotné MHD. Jmenovitě se jedná o opravy a mytí vozidel, reklamní a propagační činnost,
provoz autoškoly, zájezdovou dopravu a prodej motorové nafty.

Městská hromadná doprava
Dopravní podnik města Hradce Králové, a. s. zajišťoval v roce 2020 městskou hromadnou dopravu celkem 134 vozidly,
z nichž bylo 41 trolejbusů, 70 autobusů a 23 elektrobusů. V souvislosti s obnovou vozového parku v roce 2020 dosud
nebylo dokončeno fyzické vyřazení 3 ks vozidel.
Ze zmíněných 41 trolejbusů jich bylo 13 v provedení kloubovém a 28 v provedení sólo. Ze 70 autobusů jich je 25 v provedení kloubovém a 45 v provedení sólo. Elektrobusy jsou všechny v provedení sólo.
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Struktura vozidel MHD k 31. 12. 2020
1. Autobusy
Tovární značka, typ

emisní limit

poznámka

počet kusů

Irisbus PS09D1

EIII

12 m

7

Irisbus PS09D1 Citelis

EIV

12 m

15

Irisbus PU09D1

EIII

18 m

5

Irisbus PU09D1Citelis

EIII

18 m

3

Irisbus PU09D1Citelis

EIV

18 m

11

Irisbus PU09D1Citelis

EV

18 m

6

Irisbus Urbanway

EVI

12 m

23

Celkem

70

2. Trolejbusy
Tovární značka, typ

poznámka

počet kusů

Škoda 30 Tr SOR

12 m

16

Škoda 31 Tr SOR

18 m

13

Škoda 30 Tr DG – SOR

12 m

2

Škoda 30 Tr SOR TNB

12 m

10

Celkem

41

3. Elektrobusy
Tovární značka, typ
SOR IEBN 9,5

poznámka

počet kusů

9,5 m

1

Škoda 26SH01 Perun

12 m

1

SOR IEBN 11

11 m

1

SOR NS 12 - electric

12 m

20

Celkem

Celkem vozidla MHD

6

23

134

2020

Standardy kvality
Standardy kvality, které uvádí výše uvedená smlouva, byly dodrženy v požadovaném rozsahu s výjimkou sjednaného
přepravního výkonu, kdy jsme tento parametr přeplnili o 0,65%. Důvodem bylo krátkodobé spuštění plného provozu
ke konci roku 2020. Jedná se zejména o přesnost provozu a dodržování jízdního řádu, a maximální podíl vynechaných
kilometrů z ročního plánovaného přepravního výkonu.
Nízkopodlažní vozidla MHD a vybavení informačním systémem pro cestující se zrakovým handicapem jsou samozřejmostí u všech vozidel.
Všechny tyto parametry jsou sledovány průběžně během celého roku a každý měsíc reportovány vrcholovým orgánům společnosti.
Na základě smluvně stanoveného ukazatele kvality, dodržování jízdního řádu, plnila společnost v roce 2020 tento
ukazatel na 84,98%, přičemž smlouvou stanovený limit byl minimálně 80%.
Pro vyhodnocení dodržování jízdního řádu bylo v roce 2020 zkontrolováno 562 617 spojů MHD, z toho bylo 478 112
spojů vyhovujících.

Rozsah dopravy
Vozidla městské hromadné dopravy ujela za rok 2020 pro zajištění smluvně stanoveného rozsahu dopravy celkem
5 572 296 kilometrů.
Městská hromadná doprava byla zajišťována v síti celkem 42 linek, z nichž 8 linek bylo trolejbusových, na celkem 404
zastávkách. Celková délka linek činila 338 km.
Společnost přepravila v roce 2020 celkem 31 181 tis. osob. Příčinou poklesu počtu přepravených osob o 18% je probíhající pandemie Covid-19. Pokles byl ovlivněn nakoupenými, ale nevyužívanými časovými jízdenkami. Ve skutečnosti
se jednalo o mnohem významnější pokles využívání MHD.

Přepravené osoby v tis. (statistický údaj)
rok 2020

31 181

rok 2019

38 003

rok 2018

37 030

rok 2017

36 570

rok 2016

32 773

Rok 2020 byl velmi poznamenán opatřeními v provozu způsobené pandemií. Od 11. 3. byly zastaveny školní linky, od
23. 3. byl změněn celý režim MHD v pracovních dnech na režim omezení dopravy (2. sloupeček na jízdních řádech),
od 2. 4. byl zastaven provoz nočních linek. Od 25. 5. byly zavedeny školní spoje, ale provoz MHD byl stále podle omezeného provozu v pracovních dnech. Toto opatření vydrželo do 30. 6. Od 1. 7. byly obnoveny noční spoje a provoz
byl dále podle plánovaného prázdninového režimu. Další změna přišla 14. 10. , kdy byly zastaveny školní spoje, 15. 10.
byly zastaveny noční linky a od 19. 10. byl opět změněn provoz v pracovní den na prázdninový režim (2. sloupeček
na jízdních řádech). Od 30. 11. byl obnoven provoz podle plánovaných jízdních řádů pro pracovní den. Noční linky
nebyly do konce roku obnoveny. Všechna opatření v provozu znamenala za rok schodek v počtu ujetých kilometrů
o 365 339 proti plánu.
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Dopravní nehody
Za rok 2020 evidoval Dopravní podnik města Hradce Králové, a. s. 134 škodních událostí. Počet dopravních nehod s jinými účastníky silničního provozu činil celkem 75 dopravních nehod. Z toho bylo 21 zaviněno vlastními vozidly a v 54
případech byl viníkem jiný účastník silničního provozu. Celková škoda, která dopravnímu podniku z těchto událostí
vznikla, je 5 362 tis. Kč a je krytá pojišťovnami nebo je náhrada předepsána zaměstnanci k úhradě.
Viník

TR

AB

EB

Ostatní stř.

Celkem

DPmHK

20

32

21

7

80

Cizí zavinění

17

18

8

11

54

Celkem

37

50

29

18

134

TR

AB

EB

Celkem

Vybrané ukazatele MHD k 31. 12. 2020
Vybrané ukazatele
Počet linek
Délka linek (km)

8

34

0

42

58

280

0

338

41

70

23

134

100%

100%

100%

100%

84

140

0

224

Počet zastávek (označníků)
Počet vozidel
Podíl nízkopodlažních na celkovém počtu vozidel
Počet řidičů
Počet přepravených osob (v tisících)
Ujeté vozokilometry

404

9 978

21 203

-

31 181

1 822 060

2 790 319

959 917

5 572 296

TR – trolejbusy AB – autobusy EB - elektrobusy
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Odbavovací systém
Cestující si mohou pro své odbavení zvolit z více možností. Nejrozšířenějším způsobem a zároveň velice pohodlným
je využití Městské karty jako nosiče časové jízdenky nebo k nákupu jednotlivé jízdenky. Ještě komfortnější odbavení
nabízí zavedená mobilní aplikace HOPON. Pomocí chytrého telefonu si může cestující pohodlně zakoupit rovněž jednotlivou jízdenku nebo časovou jízdenku, a to z celého sortimentu jako u Městské karty. Schválení profilu uživatele
nevyžaduje osobní návštěvu v DP a budoucí cestující si vše zařizuje pohodlně přes internet. Do ostrého provozu byla
aplikace spuštěna dne 1. 10. 2017. Ani v průběhu roku 2020 nedošlo k masivnímu využívání této aplikace, byť je pro
zákazníka levnější než pořízení městské karty a komfortnější. Měsíční prodeje se pohybují ve stovkách kusů jízdenek.
Jako doplňkové nabídky odbavení se dále nabízí možnost zakoupení jízdenky přímo u řidiče ve voze v hotovosti a na
všech trolejbusových a nočních linkách rovněž bankovní kartou. V prodeji zůstávají i papírové jízdenky pro jednotlivou jízdu, integrované jízdenky VYDIS a SMS jízdenky.
Největší část cestujících se i v roce 2020 odbavovala pomocí Městské karty. Stále téměř čtvrtina cestujících nechává
nákup jednotlivých jízdenek na poslední chvíli až u řidiče a třetí poměrně početnou skupinou jsou cestující s papírovou jízdenkou. Z širokého sortimentu možností následují prodeje jízdného pomocí SMS, mobilní aplikace HOPON
a integrované jízdenky VYDIS. Škoda, že uzavření škol na podzim nedovolilo větší rozšíření nákupu ročních školních
jízdenek pomocí aplikace HOPON.
Nejen zaměstnanci dopravního podniku, ale určitě i veřejnost čeká na zkvalitnění odbavovacího systému. Stávající
komponenty, např. dobíjecí automaty, jsou již za horizontem své životnosti a potřebují výměnu nebo změnu.
Bohužel ani třetím rokem od vypsání prvního zadání veřejné zakázky na dodávku nového odbavovacího systému
se výběrové řízení neskončilo smlouvou a pokračuje v dalším roce novým zcela přepracovaným zadáním. V roce
2017 byl zahájen výběr dodavatele podle zákona o zadávání veřejných zakázek na dodávku nového odbavovacího
systému, který by měl vytvořit podmínky pro integraci s ostatními regionálními autobusovými dopravci a s Českými
drahami. V listopadu 2019 byl ukončen druhý pokus o vysoutěžení, bohužel opět neúspěšně. Zároveň společnost
zahájila další, již třetí, který by měl být vyhodnocen v průběhu roku 2021.

Tarify
Současný tarif je v platnosti od 1. září 2016, kdy byla provedena poměrně zásadní úprava tarifních podmínek městské
hromadné dopravy v Hradci Králové a dopravně připojených obcí. Od 1. 1. 2020 došlo k úpravě cen jednotlivých
jízdenek na nočních linkách a v prodeji u řidiče z 25,– Kč na 30,– Kč; u zlevněné ze 12,– Kč na 15,– Kč. Úprava měla
odlehčit řidičům, zrychlit odbavení a nasměrovat cestující k jinému druhu jízdného. Posouzení změny však nešlo
provést vzhledem k neočekávaným změnám vlivem pandemie Covid-19.

Přepravní kontrola
V roce 2020 ubyl počet zjištěných přestupků proti minulému roku o 14%. I přepravní kontrolu tak ovlivnil úbytek
cestujících vlivem rozsáhlých nařízení.
Počet záchytů

5 625

Uhrazené přirážky na místě

893

Uhrazené přirážky do 3 dnů

1 155

Uhrazené dodatečně

587

Postoupené pohledávky

712

Počet neuhrazených přirážek

2 278

Objem uhrazených přirážek

1 129 tis. Kč

Objem neuhrazených přirážek

3 153 tis. Kč

2020
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Obslužné provozy
1. Společnost provozuje Terminál hromadné dopravy (THD) v Hradci Králové, využívaný městskou hromadnou dopravou, veřejnou dálkovou a mezinárodní dopravou. Účetnictví Terminálu je odděleno, výnosy tvoří příjem poplatků
za použití služeb THD od meziměstské, dálkové a mezinárodní dopravy. Náklady na provoz a údržbu budov a okolí
byly v roce 2020 ve výši 15 219 tis. Kč, příjmy 13 294 tis. Kč. V roce 2020 byla na základě dohody s Královéhradeckým
krajem navýšena v posledních třech měsících roku platba za každý vjezd o 80,– Kč. Hospodářským výsledkem je
ztráta 1 925 tis. Kč.
2. Dále společnost vlastními silami zajišťuje údržbu, opravy a rekonstrukce trakčního trolejového vedení a měníren.
Náklady činily v roce 2020 17 000 tis. Kč. Úskalím této činnosti je potřeba vysoce kvalifikovaných pracovníků. Totéž
platí o provozu šesti měníren vysokého napětí.
3. Dalším provozem, který zajišťuje chod střediska přepravy, je hospodářská správa. Jejím úkolem je údržba, opravy
a rekonstrukce všech budov, staveb a dalšího majetku společnosti v zůstatkové hodnotě cca 400 000 tis. Kč a dále
pak zastávkových označníků a sociálních zařízení pro řidiče MHD. Náklady tohoto střediska činily v loňském roce
24 000 tis. Kč.
4. Středisko opraven vozového parku zajišťuje opravy a údržbu vozidel MHD včetně elektrobusů. V souvislosti s pořízením nových moderních vozidel MHD plných elektroniky je údržba mnohem náročnější jak finančně, tak i s ohledem
na lidské zdroje a procesy. Nezbytné bylo rovněž vybavení dílen pro údržbu elektrobusů (pracovní plošina, izolované nářadí, údržba klimatizací, apod.) Náklady střediska se v roce 2020 vyšplhaly na 67 000 tis. Kč.
5. Poslední oddělení související s provozem MHD je oddělení Tarifů a jízdenek a přepravní kontroly, zajišťující prodej
a distribuci všech druhů jízdenek, provoz automatů na jejich prodej, rozvoz dalším prodejcům (papírové jízdenky)
a organizující práci kontrolorů přepravy. Náklady na provoz byly ve výši 14 000 tis. Kč, výnosy, zejména z přirážek,
6 500 tis. Kč. V rámci úspor a zjednodušení administrativních prací spojených s vymáháním pohledávek za černými
pasažéry se změnil jejich systém.
Hospodaření výše uvedených středisek vstupuje do výpočtu provozní ztráty a kompenzace, které souvisejí s provozem městské hromadné dopravy.
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Výnosy
Detailní údaje o výnosech jsou standardně uvedeny ve výkazech a příloze účetní závěrky, nicméně následující graf
dokumentuje význam provozní dotace z rozpočtu města pro hospodaření společnosti.
Výjimečné okolnosti roku 2020 spojené s všeobecným dopadem do ekonomiky významně snížily tržby samostatných
středisek, zejména zájezdové dopravy, a tudíž jejich příspěvek do celkového hospodaření společnosti je proti jiným
obdobím podstatně menší.

Struktura výnosů (celkem 414 731 tis. Kč)
Kompenzace MM
Dotace na vzdělávání 
Tržby z přepravy

67,4%

279 670

0,1%

265

20,7%

85 859

Tržby samostatných středisek

5,9%

24 530

Tržby z vjezdů na THD

2,9%

11 873

Ostatní3%

12 534

Tržby z přepravy
Následující grafy umožňují vytvořit si obrázek o struktuře příjmů společnosti z různých úhlů pohledu. Časové rozlišení
není zahrnuto. I tady se výrazně promítly dopady pandemie. Meziročně došlo k poklesu tržeb z přepravy o více jak
32 mil. Kč.

Tržby dle platebního kanálu (celkem 84 661 tis. Kč) vč. DPH
Informační centra

39,3%

33 290

Dobíjecí automaty

13,2%

11 180

Eshop

18,5%

15 654

SMS

5,6%

4 750

Papírové jízdenky

9,6%

8 088

12,7%

10 744

HopOn

0,5%

413

VYDIS integr. jízdenka

0,6%

542

Řidiči

2020
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Jednotlivé jízdné
Papírové jízdenky 

17,7%

8 088

Úhrady u řidičů 

23,2%

10 606

SMS jízdenky 

9,8%

4 469

Elektronická peněženka 

49%

22 418

HopOn 

0,4%

189

Základní 

49,8%

18 473

Zlevněné 

11,4%

4 210

Školní 

Časové jízdné

33,3%

12 350

Senioři, dárci krve 

3,5%

1 285

VYDIS 

1,5%

542

HopOn 

0,6%

224

Kompenzace
V roce 2020 byla Magistrátem města Hradec Králové společnosti na základě Smlouvy poskytnuta kompenzace ve
výši 279 600 tis. Kč. Navýšení sjednané Dodatkem č. 9 umožnilo dokrýt podstatnou část výpadku v tržbách. Výpočet
se provádí dvakrát ročně. Vždy předpoklad na další období a po jeho skončení pak vyúčtování na základě předběžné
účetní roční závěrky.
Kromě toho společnost v uplynulém roce získala kompenzace ze státních programů na eliminaci dopadů epidemie
Covid-19. Jednalo se především o střediska zájezdové dopravy a autoškoly. V roce 2020 byly využity i dotace úřadu
práce na školení zaměstnanců. Podrobněji viz Příloha účetní závěrky.

Náklady
Celková výše nákladů je uvedena ve výkazech společnosti a příloze účetní závěrky, které jsou součástí této výroční
zprávy. Následující graf dokumentuje zásadní význam osobních nákladů a nákladů na PHM a trakční energii v celkovém objemu nákladů společnosti.

Struktura nákladů (celkem 415 299 tis.Kč)
Osobní náklady 

52,7%

219 028

Spotřeba PHM a trakční energie  9,2%

38 335

Služby 

6,5%

26 981

Spotřeba materiálu 

7,5%

31 229

Odpisy 

18,7%

77 795

Ostatní 

5,3%

21 931

Nezanedbatelnou položkou nákladů jsou odpisy dlouhodobého hmotného majetku. Zejména v souvislosti s obnovou
vozového parku vozidel MHD se každoročně navyšují.
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Personalistika a mzdy
Počet zaměstnanců se meziročně zvýšil o 2,56 FTE, což činí nárůst o 1%. Přijímali se zaměstnanci hlavně s profesí
elektromechanik, v dnešní době tak potřebnou pro opravy a údržbu nových elektrobusů. Nyní je počet zaměstnanců
celkově uspokojivý a stabilní.
Navzdory dramatickému propadu ekonomiky v ČR, nominální průměrná mzda meziročně vzrostla o 6,5%. Během roku
byla i našim zaměstnanců postupně navýšena mzda v průměru o 6%. Stejně jako všude i nám vzrostla nemocnost, a to
o 31%. Díky omezenému provozu autobusů MHD došlo ke snížení přesčasové práce u řidičů, celkem o 25%. Tyto dva
faktory měly vliv na průměrnou měsíční mzdu zaměstnanců, která vzrostla o pouhé 2%. Za standartních podmínek let
předchozích by bylo navýšení větší. Celkové osobní náklady tedy vzrostly o 3,5%, na 219 028 tis. Kč.
I přes nelehkou dobu byly zachovány benefity pro zaměstnance – penzijní připojištění, odměny při významných pracovních a životních výročích, týden dovolené navíc, závodní stravování, poukázky na stravování či pro volný čas, nově
také home office pro TH pracovníky a nařízené volno plně hrazené zaměstnavatelem pro dělnické profese, učitele
autoškoly a řidiče zájezdové dopravy.
Podařilo se tak docílit požadovaného výsledku, tj. ekonomické stability a spokojenosti zaměstnanců.

Pracovníci (FTE)
řidiči MHD 
224
dílny59
THP 
70
ostatní 
20
řidiči MHD 
228
dílny53
THP 
68
ostatní 
22
řidiči MHD 
222
dílny49
THP 
69
ostatní 
25
řidiči MHD 
229
dílny51
THP 
68
ostatní 
25
řidiči MHD 
227
dílny57
THP 
72
ostatní 
25

rok 2020

rok 2019

rok 2018

rok 2017

rok 2016

Osobní náklady (tis. Kč)
rok 2020

219 028

rok 2019

211 510

rok 2018

194 087

rok 2017

179 047

rok 2016

173 075

2020
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Majetek společnosti
Aktiva společnosti se meziročně zvýšila o 13 mil. Kč viz. rozvaha. Níže uvádíme pro informaci detailní strukturu hmotného majetku. V roce 2020 společnost účetně odepsala a tím i vyřadila z provozu MHD zůstatkovou hodnotu elektrobusu
Škoda 26SH01 Perun, ev. č. 402 v celkové částce 5 910 tis. Kč. Důvodem byla nespolehlivost vozidla, potřeba nákladných
oprav a údržby a nedostupnost náhradních dílů. Jednalo se o prototyp zakoupený v roce 2015. Velká část hodnoty
staveb je tvořena areálem Terminálu hromadné dopravy.

Struktura majetku k 31. 12. 2020 v zůstatkových cenách (celkem 932 356 tis. Kč)
Autobusy MHD 

16,9%

157 882

4%

37 105

12,3%

114 301

2,6%

24 119

Stroje, přístroje, zařízení, inventář 6,2%

58 989

Elektrobusy 
Trolejbusy 
Ostatní dopravní prostředky 

Budovy, stavby 

48,4%

448 998

Pozemky 

9,5%

88 405

Nedokončený DHIM 

0,3%

2 557

Investice
V roce 2020 obnova vozidel MHD pokračovala nákupem 10 ks dieselových solo autobusů s emisní normou E VI a nákupem jednoho sólo trolejbusu Škoda.
Investice pořízené v roce 2020 dosáhly celkového objemu 79 667 tis. Kč.
V roce 2020 nebyly čerpány dotace z evropských fondů na pořízení investic.
Významné investice roku 2020

Pořizovací cena v tis. Kč

Autobus nízkopodlažní sólo Iveco 10 ks

58 000

Trolejbus nízkopodlažní sólo Škoda

10 712

Sociální zařízení konečná Cihelna

1 724

Vstupní turnikety na WC THD

1 534

Privátní cloud

1 415

TV-rekonstrukce

1 207

Depozitní terminál

1 039

Automobil osobní Hyundai

616

Měnírna 4 Buzulucká-rekonstrukce rychlovypínačů

507

Vakuový manipulátor s čelními skly

497

Sloupové zvedáky

480

Autobmobil nákladní Volkswagen

353

Budova Kondic-rekonstrukce restaurace

306

Vysokozdvižný vozík akumulátorů parciálních trolejbusů

206

Informační systém-hlasové majáčky

195

Semiautomatický přístroj pro měření bodu vzplanutí

156

Mezi drobnější akce lze zařadit přestavbu vozu MHD č. 166 na výcvikové vozidlo autoškoly, výměnu vrat na klempírně,
úpravu provozu stanice měření emisí podle nové legislativy a rekonstrukci kanceláří MTZ.
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Budoucí vývoj společnosti
Rok 2021 bude zaměřen zejména na dokončení veřejné zakázky na nákup nového odbavovacího systému v hodnotě
cca 36 mil. Kč. Stávající systém je poruchový, udržení jeho chodu je komplikované a velmi náročné na potřebu finančních i lidských zdrojů. Společnost se zaměří na rekonstrukce stávající infrastruktury, která je v některých případech
již nevyhovující, na rekonstrukce trolejových tratí, na rozšiřování zajištění potřebných zdrojů v souvislosti s náročnou
údržbou nových vozidel – zařizování nových prostor pro činnosti spojené se zmodernizovaným vozovým parkem,
například na dotažení nového střediska údržby a oprav vozových klimatizací, rozšíření pneuservisu atd.
Bude probíhat rekonstrukce Měnírny II Nový Hradec Králové.

Plánovány jsou zejména následující investiční akce:
Název akce

Plánovaná cena v tis. Kč

Odbavovací systém

35 000 000

Rekonstrukce měnírny NHK - technologie

15 000 000

Radiová síť

13 000 000

Kamerový systém do vozidel MHD

12 000 000

Rekonstrukce měnírny NHK - stavba

8 000 000

Kompresorová stanice a rozvody vzduchu

6 000 000

Termokamery na odstavnou plochu EB

5 000 000

Odtahový nákl. automobil

5 000 000

Rekonstrukce TTV

2 850 000

Vybavení opraven

2 170 000

Servery

2 000 000

Rekonstrukce sociálního zařízení Jungmannova

2 000 000

Rekonstrukce osvětlení v areálu

1 500 000

Rekonstrukce sociálního zařízení NHK

1 500 000

Stavební úpravy ubytovny

1 500 000

Rekonstrukce administrativní budovy

1 000 000

Rekonstrukce střešních trojúhelníkových světlíků na objektu dílen

700 000

Technologický automobil pro směnaře

550 000

Osobní automobil kombi střediska reklamy

400 000

Osobní automobil pro autoškolu

350 000

Osobní automobil dispečink

300 000

Technologický/osobní automobil pro měnírny

300 000

Motocykl pro autoškolu

150 000

2020
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Celkem společnost plánuje v roce 2021 proinvestovat zhruba 116 mil. Kč. Z úsporných důvodů a nejistého vývoje
ekonomické situace v roce 2021 byl odsunut původně plánovaný nákup deseti kusů nových autobusů MHD.
Na linkách č. 11 a 17 očekáváme složitou výluku z důvodu pokračování opravy vozovky v Malšově Lhotě v II. etapě.
V návaznosti na záměry města deklarované ve studii SUMF (strategický rámec pro rozvoj veřejné dopravy) a v projektu
Smart City města Hradce Králové bude analyzována a případně realizována nová varianta MHD v Hradci Králové s cílem uspokojit požadavky cestujících s nižšími náklady či zatraktivnit MHD pro obyvatele dosud používající individuální
dopravu.
Pro rok 2021 největší výzvu představuje zvládnutí situace spojené s pokračující epidemií koronaviru v ČR. Problémy
spojené s masivním propadem tržeb a s dalšími negativními vlivy okolí nelze v danou chvíli přesně kvantifikovat.

Ekologie
Náklady spojené s ochranou životního prostředí za rok 2020 činily celkem 856 tis. Kč. Finanční prostředky byly vydány
zejména na likvidaci vzniklých odpadů (730 tis. Kč), na pořízení dvou nových velkoobjemových shromažďovacích prostředků na odpady (87 tis. Kč) a na odběry vzorků a laboratorní rozbory produkovaných odpadních vod (39 tis. Kč). Z hlediska obnovy vozového parku MHD bylo zařazeno do provozu celkem 10 ks dieselových sólo autobusů s emisní normou
EURO VI.
V roce 2020 společnost nezaznamenala žádnou havárii s dopadem do životního prostředí.

Ostatní podnikatelské činnosti
Samostatná střediska, podnikající v činnostech mimo MHD (specifikace je uvedena v Příloze účetní závěrky), přispěla
k hospodářskému výsledku společnosti celkovým ziskem ve výši 884 tis. Kč a pomohla tak vyrovnat záporný HV MHD.
Společnost nenabyla v průběhu účetního období roku 2020 vlastní akcie, ani žádné nevlastní.
Společnost nevlastní žádnou organizační složku v zahraničí.
Společnost nevyužívá žádné investiční nástroje.

Závěr
Podrobné informace o hospodaření společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 jsou obsaženy v účetní závěrce
a její příloze, které jsou součástí Výroční zprávy společnosti za rok 2020.
Závěrem lze konstatovat, že v roce 2020 společnost dostála všem svým smluvním závazkům co do rozsahu a kvality
a dosáhla plánovaného vyrovnaného hospodářského výsledku před zdaněním ve výši 196 tis. Kč.
Hospodářského výsledku bylo dosaženo i přes obrovský propad tržeb, zejména úsporami nákladů v oblasti spotřeby
pohonných hmot a mezd. Nicméně zásadním faktorem byla podpora ze strany města Hradce Králové s navýšením
kompenzace již výše zmíněnými Dodatky ke smlouvě.

V Hradci Králové 9. 4. 2021

Zdeněk Abraham
předseda představenstva
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH

mezi ovládající a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou
a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 sestavená dle § 82 Zákona o obchodních korporacích 90/2012 Sb.
I.
Struktura vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou
Ovládající osoba - jediný akcionář ovládané osoby (100 %)
Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
IČO 00268810
Ovládaná osoba: Dopravní podnik města Hradce Králové, a. s.
Pouchovská 153
500 03 Hradec Králové
IČO 25267213

II.
Struktura vztahů mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládací osobou
Vztahy mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládací osobou nejsou na kapitálové úrovni, ale na úrovni běžných obchodně závazkových vztahů.

III.
Úloha ovládané osoby ve vztahu k ovládající osobě
Ve smyslu zákona o drahách a zákona o silniční dopravě zajišťuje ovládaná osoba pro osobu ovládající dopravní potřeby
(MHD) územního obvodu města Hradce Králové. Na zajištění dopravní obslužnosti uzavírá ovládající osoba s osobou
ovládanou závazek veřejné služby a hradí ze svého rozpočtu prokazatelnou ztrátu vzniklou osobě ovládané plněním
závazku veřejné služby.
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IV.
Způsob a prostředky ovládání
Ovládaná osoba Dopravní podnik města Hradce Králové, a. s. má jediného akcionáře, a to Statutární město Hradec Králové. Na základě ustanovení § 102, odst. 2, písmeno c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je Radě města vyhrazeno rozhodovat o věcech města jako jediného společníka akciové společnosti.
V účetním období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 nebyla učiněna jednání na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí
ovládaných osob, které by se týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle
účetní závěrky k 31. 12. 2020.

V.
Přehled smluv mezi ovládající a ovládanou osobou
1. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Hradce Králové, dopravně připojených obcí a o kompenzaci za tyto služby pro roky 2016 – 2025.
Tato smlouva je mezi stranami uzavřena na základě zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících
a o změně dalších zákonů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě
cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70, zákona č. 111/1994 Sb., o silniční
dopravě, zákona č. 266/1994 Sb. o drahách ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše
kompenzace, a nařízení vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících.
Předmětem smlouvy je:
1a) Závazek dopravce plnit závazek veřejné služby vyplývající z výše uvedené smlouvy, tzn. provozovat o dobu účinnosti této smlouvy městskou hromadnou dopravu (dále jen „MHD“) na území města a dopravně připojených obcí
(Běleč nad Orlicí, Divec, Lochenice, Předměřice nad Labem, Stěžery, Stěžírky, Vysoká nad Labem), prostřednictvím
autobusové a trolejbusové dopravy.
1b) Závazek města uhradit dopravci za podmínek, v termínech a ve výši stanovených v této smlouvě kompenzaci za
výše uvedenou činnost dopravce.
Dle Dodatku č. 8 ze dne 7. 1. 2020 poskytne město pro rok 2020 akciové společnosti kompenzaci ve výši
255 500 tis. Kč a akciová společnost zajistí v MHD přepravní výkon 5 940 tis. km. Kompenzace pokrývá i provozování
MHD pro dopravně připojené obce.
Plnění bylo ze strany města poskytnuto v plném rozsahu.
2. Dodatek č. 9 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Hradce Králové,
dopravně připojených obcí a o kompenzaci za tyto služby pro roky 2016 – 2025 ze dne 5. 10. 2020.
Dodatek byl projednán a schválen RM a ZM v roce 2020 a stanovuje výši smluvního přepravního výkonu
na 5 685 817 km a výši kompenzace pro rok 2020 na 279 600 tis. Kč. Důvodem úprav byly dopady pandemie
Covid-19 na hospodaření společnosti.
3. Dodatek č. 10 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Hradce Králové,
dopravně připojených obcí a o kompenzaci za tyto služby pro roky 2016 – 2025 ze dne 18. 12. 2020.
Dodatek byl projednán a schválen RM a ZM v roce 2020 a stanovuje výši smluvního přepravního výkonu na
5 509 000 km při zachování výše kompenzace pro rok 2020 ve výši 279 600 tis. Kč. Důvodem úprav byly opět
dopady pandemie Covid-19 na hospodaření společnosti.
4. Dodatek č. 11 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Hradce Králové,
dopravně připojených obcí a o kompenzaci za tyto služby pro roky 2016 – 2025 ze dne 21. 12. 2020 stanovil parametry
smlouvy na rok 2021.
5. Smlouva o poskytnutí dotace na zajištění dopravní obsluhy SKI BUS Deštné v Orlických horách. Výše dotace pro rok
2020 činila 70 tis. Kč
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VI.
Ostatní plnění mezi ovládající a ovládanou osobou
1. Mezi ostatní plnění, která byla ovládající osobou ovládané osobě poskytnuta patří nájemné za pozemek v Roudničce
a zřízení služebnosti pro el. označník na zastávce MHD Centrál.
2. Plnění poskytnutá ovládanou osobou osobě ovládající.
Jízdenky MHD pro zaměstnance Magistrátu města Hradec Králové (dále jen Magistrát)
Na základě objednávek byly prodány Magistrátu časové jízdenky MHD a nahrány peněžní hodnoty do peněženek bezkontaktních čipových karet (Městská karta) pro zaměstnance Magistrátu v celkové hodnotě 261 932,– Kč včetně platné
sazby DPH. Faktury vystavené Dopravním podnikem byly Magistrátem řádně uhrazeny.
Doprava
Dopravní podnik poskytl pro potřeby Magistrátu dopravu zájezdovými autobusy a turistickým vláčkem.
Magistrát uhradil Dopravnímu podniku vystavené faktury za realizovanou dopravu v cenách obvyklých.
Autoškola
Autoškola Dopravního podniku poskytla kondiční jízdy v rámci čerpání sociálních fondů pro zaměstnance Magistrátu.
Magistrát uhradil Dopravnímu podniku vystavené faktury v cenách obvyklých.
Ostatní služby
Prodej vitrínek pro komise místních samospráv Třebeš a Pražské Předměstí, prodej 2 ks označníků zastávek MHD v ulici
Spojovací, oprava vozidla – nástřik dutin a spodku Dinitrolem.
Fakturace byla v cenách obvyklých.

VII.
Vztahy mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými majetkově a personálně stejnou
ovládající osobou
Obchodní firmy a organizace:
Technické služby Hradec Králové
Sídlo: Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 500 08
Identifikační číslo: 64809447
Právní forma: příspěvková organizace
Služby poskytnuté Dopravním podnikem Technickým službám:
• prodej nafty
• školení řidičů
Technické služby uhradily vystavené faktury za provedené služby v cenách obvyklých a dle ceníku.
Technické služby Hradec Králové poskytly Dopravnímu podniku:
• zimní údržbu areálu Dopravního podniku a Terminálu hromadné dopravy
• posypová směs
Fakturace byla v cenách obvyklých.
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
Sídlo: Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03
Identifikační číslo: 48172898
Právní forma: akciová společnost
Služby poskytnuté Dopravním podnikem - žádné
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné
Tepelné hospodářství Hradec Králové, a. s.
Sídlo: Hradec Králové, Na Brně 362/15, PSČ 500 06
Identifikační číslo: 25282174
Právní forma: akciová společnost
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Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
• školení řidičů v autoškole
Fakturace byla v cenách obvyklých.
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné
Správa nemovitostí Hradec Králové
Sídlo: Hradec Králové, Kydlinovská 1521, PSČ 501 52
Identifikační číslo: 64811069
Právní forma: příspěvková organizace
Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
• služby zúčtovacího centra za používání karet na koupališti „Flošna“ a Plaveckého areálu
• reklama na vozidlech MHD
• školení řidičů
Služby zúčtovacího centra byly uhrazeny ve výši dohodnutého paušálu, školení řidičů a reklama v cenách obvyklých.
Faktury přijaté Dopravním podnikem:
• umístění reklamy u vchodu do letního koupaliště Flošna a Plaveckého bazénu
• reklama na webu SNHK
Fakturace byla v cenách obvyklých.
Městské lesy Hradec Králové, a. s.
Sídlo: Hradec Králové, Přemyslova 219, PSČ 500 08
Identifikační číslo: 25962523
Právní forma: akciová společnost
Služby poskytnuté Dopravním podnikem - žádné
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku:
• prodej kaprů pro zaměstnance
Fakturace byla v cenách obvyklých.
Královéhradecká provozní, a. s.
Sídlo: Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03
Identifikační číslo: 27461211
Právní forma: akciová společnost
Služby poskytnuté Dopravním podnikem - žádné
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku:
• dodávky vody a odvod odpadní vody na základě uzavřené smlouvy
Dopravní podnik uhradil služby dle platného ceníku.
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Hradecké služby, a. s.
Sídlo: Hradec Králové, Bratří Štefanů 990, PSČ 500 03
Identifikační číslo: 25962973
Právní forma: akciová společnost
Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
• školení řidičů v autoškole
Fakturace byla v cenách obvyklých.
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku:
• odvoz separovaného a komunálního odpadu.
Dopravní podnik uhradil fakturované služby ve smluvní výši.
Letecké služby Hradec Králové, a. s.
Sídlo: Hradec Králové, Věkoše, Letiště č. p. 98, PSČ 503 41
Identifikační číslo: 27520668
Právní forma: akciová společnost
Služby poskytnuté Dopravním podnikem - žádné
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné
Mountfield HK, a. s.
Sídlo: Hradec Králové, Komenského 1214/2, PSČ 500 02
Identifikační číslo: 01916441
Právní forma: akciová společnost
Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
• doprava turistickým vláčkem
• celoplošná reklama na kloubovém trolejbuse
Úhrady provedeny v cenách obvyklých a částečně zápočtem za reklamu Dopravního podniku.
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku:
• pronájem ledové plochy
• reklamní služby
• permanentky na zápasy
Fakturace byla v cenách obvyklých, část úhrad zápočtem v dohodnuté výši.
FC Hradec Králové, a. s.
Sídlo: Hradec Králové, Všesportovní stadion, Úprkova 473/1, PSČ 500 09
Identifikační číslo: 27479307
Právní forma: akciová společnost
Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
• doprava autobusy
• celoplošná reklama na autobusu
Úhrady provedeny v cenách obvyklých a částečně zápočtem za reklamu Dopravního podniku.
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku:
• umístění reklamy Dopravního podniku na fotbalovém stadionu
Úhrada zápočtem v dohodnuté výši.
Filharmonie Hradec Králové, o. p. s.
Sídlo: Hradec Králové, Eliščino nábřeží 777, PSČ 500 03
Identifikační číslo: 27504247
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
• reklamní služby
• doprava autobusy
Fakturace byla v cenách obvyklých.
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné
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Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla, o. p. s.
Sídlo: Hradec Králové, Hradební 632, PSČ 500 03
Identifikační číslo: 27504671
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Služby poskytnuté Dopravním podnikem - žádné
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné
Klicperovo divadlo, o. p. s.
Sídlo: Hradec Králové, Dlouhá ul. č. p. 99, PSČ 500 01
Identifikační číslo: 27504689
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
• provozování reklamy
• doprava autobusy
Fakturace a úhrady provedeny dle ceníku a v cenách obvyklých.
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné.
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, s. r. o.
Sídlo: Hradec Králové, Československé armády 300, PSČ 500 03
Identifikační číslo: 27472809
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Služby poskytnuté Dopravním podnikem - žádné
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku:
• provize dle Smlouvy o obchodním zastoupení - předprodej MHD v Informačním centru
• služby spojené s prodejem jízdného MHD
Provize hrazena ve smluvní výši, úhrady za služby hrazeny dle fakturace v ceně obvyklé.
Knihovna města Hradce Králové
Sídlo: Hradec Králové, Tomkova 177
Identifikační číslo: 00125491
Právní forma: příspěvková organizace
Služby poskytnuté Dopravním podnikem - žádné
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné
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Dětský denní rehabilitační stacionář
Sídlo: Hradec Králové, Gagarinova 639, PSČ 500 03
Identifikační číslo: 64809986
Právní forma: příspěvková organizace
Služby poskytnuté Dopravním podnikem - žádné
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné
Nadační fond na podporu královéhradeckých středoškolských studentů
Sídlo: Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00
Identifikační číslo: 25954261
Právní forma: nadační fond
Služby poskytnuté Dopravním podnikem - žádné
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné
Technologické centrum Hradec Králové, o. p. s.
Sídlo: Hradec Králové, Piletická 486/19, PSČ 503 41
Identifikační číslo: 27493784
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
• provozování reklamy
Fakturace a úhrady provedeny dle ceníku a v cenách obvyklých.
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné
Královéhradecká labská, o. p. s.
Sídlo: Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00
Identifikační číslo: 27552969
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Služby poskytnuté Dopravním podnikem - žádné
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné
Dům dětí a mládeže
Sídlo: Hradec Králové, Rautenkrancova 1241, PSČ 500 03
Identifikační číslo: 61222275
Právní forma: příspěvková organizace
Služby poskytnuté Dopravním podnikem - žádné
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné
Mateřské a základní školy zřízené Statutárním městem Hradce Králové
Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
• doprava autobusy
• doprava turistickým vláčkem
Doprava byla uhrazena Dopravnímu podniku na základě fakturace v cenách obvyklých.
Dopravní podnik pro žáčky nastupující v roce 2020 do 1. tříd základních škol vydal Městské karty pro odbavení ve vozidlech MHD. Úhrada karet byla provedena základními školami dle ceníku.
Služby poskytnuté školskými zařízeními Dopravnímu podniku - žádné
Bohemian Waste Management, a. s.
Sídlo: Hradec Králové, Průběžná 1940, PSČ 500 09
Identifikační číslo: 42194938
Právní forma: akciová společnost
Služby poskytnuté Dopravním podnikem - žádné
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné
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Aldis, a. s.
Sídlo: Hradec Králové, Eliščino nábřeží 375, PSČ 500 03
Identifikační číslo: 47468386
Právní forma: akciová společnost
Služby poskytnuté Dopravním podnikem - žádné
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné
Krematorium, a. s.
Sídlo: Jaroměř, Knappova 151, PSČ 551 01
Identifikační číslo: 60112352
Právní forma: akciová společnost
Služby poskytnuté Dopravním podnikem - žádné
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné

VIII.
Posouzení toho, zda ovládané osobě vznikla újma a posouzení jejího případného
vyrovnání podle § 71 a 72 ZOK
Ovládaná osoba zajišťuje pro ovládající osobu na základě smluvního vztahu veřejné služby v přepravě cestujících (dopravní obslužnost na území města). Výše kompenzace za poskytování těchto služeb vychází z finančního modelu nákladů
a výnosů, který zahrnuje i přiměřený zisk povolený právními předpisy pro poskytování kompenzace ve veřejné dopravě
a obvyklý v daném odvětví. Výše kompenzace poskytovaná ovládající osobou vyčíslený zisk nezahrnuje a pokrývá jen
provozní ztrátu ovládané osoby. Ovládané osobě tak do budoucna chybí zdroj pro investice do obnovy majetku společnosti a rozvoje její činnosti. Za způsobenou újmu by tak bylo možno považovat přiměřený zisk, kterého nemůže ovládaná
osoba vzhledem k výši kompenzace vynucené ovládající osobou dosáhnout.
V rámci obchodní činnosti ovládané společnosti dochází i ke vzniku dalších smluvních vztahů mezi ovládanou osobou,
ovládající osobou a dalšími ovládanými osobami. Tyto smluvní vztahy byly uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění nebo protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku. Mezi
ovládající a ovládanou osobou a mezi dalšími ovládanými osobami nebyla poskytnuta ani jiná plnění v souvislosti s uzavřením a plněním vzájemných smluv.
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IX.
Zhodnocení výhod a nevýhod
Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi propojenými osobami a uvedení toho, zda převládají výhody
nebo nevýhody a jaká z toho pro ovládanou osobu plynou rizika. Dále uvedení toho, zda a jakým způsobem a v jakém
období byla nebo bude vyrovnána případná újma podle § 71 nebo 72:
Újma vzniklá v důsledku nedostatečné výše smluvní kompenzace poskytované za zajištění dopravní obslužnosti
ovládanou osobou není ovládané osobě nijak nahrazena. Vzhledem k tomu, že jediným akcionářem ovládané osoby
je právě ovládající osoba, povinnost nahradit újmu dalším akcionářům ovládané osoby ve smyslu § 71 odst. 2 zákona
o obchodních korporacích z podstaty věci nevzniká.
Při uvážení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi propojenými osobami je třeba posoudit zejména vztah k ovládající osobě - statutárnímu městu Hradec Králové. Ovládající osoba na jedné straně nutí ovládanou osobu uzavírat smluvní
vztah za podmínek, za nichž ovládané osobě vzniká újma v podobě nemožnosti dosahovat přiměřeného zisku. Tato
újma je však vyrovnávána skutečností, že ovládaná osoba má zajištěn výkon činnosti, která je hlavním předmětem jejího
podnikání (provozování silniční osobní dopravy a trolejbusové drážní dopravy) i bez soutěžení s jinými subjekty na trhu.
Za situace, kdy ovládající osoba je současně jediným akcionářem ovládané osoby, nelze považovat skutečnost, že společnost nemůže kvůli omezené výši kompenzace vytvářet zisk, který by mohl být rozdělen formou dividendy akcionářům,
za podstatnou nevýhodu plynoucí ze vztahů mezi propojenými osobami. Jakkoliv je ovládající osoba podnikatelem,
dosahování zisku není hlavním účelem, za nímž byla ovládaná osoba založena.
Nedostatek vlastních zdrojů společnosti pro obnovu majetku a rozvoj činnosti je v současné době vyvažován možností
získat pro projekty v oboru hlavní činnosti ovládané osoby dotace zejména z dotačních programů Evropské unie. Tato
skutečnost však problém prohlubuje, protože odpisy plynou pouze z nedotované části získaného majetku, tedy jsou jen
zlomkem skutečné hodnoty majetku, který bude nutno jednoho dne obnovit.
Dlouhodobé nevytváření podstatnějšího zisku tedy přináší ovládané osobě riziko, že v budoucnu nebude schopna
obnovovat svůj majetek z vlastních zdrojů. Do budoucna tak bude patrně nutné, aby kompenzace za poskytování
veřejných služeb v dopravě zahrnovala též přiměřený zisk dle kalkulace uvedené ve smlouvě, eventuálně byly prostředky
pro rozvoj společnosti poskytnuty navýšením základního kapitálu.
Celkově lze tedy uzavřít, že ve vztahu mezi ovládající a ovládanou osobou převažují výhody, neboť tento vztah zajišťuje
ovládané osobě jistotu výkonu hlavní činnosti a tím i jistotu existence. Nevýhody ze vztahu plynoucí se v kontextu skutečnosti, že ovládající osoba je jediným akcionářem ovládané osoby, a že existují alternativní možnosti pro financování
investičních výdajů, nejeví jako podstatné.
Ze vztahů k dalším propojeným osobám neplynou ovládané osobě žádné výhody ani nevýhody.
Vztahy mezi Ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami byly v roce 2020 realizovány v rámci občanského a obchodního závazkového práva s přiměřeným plněním a protiplněním. Zúčastněné osoby vždy vystupovaly jako
samostatné právní subjekty.
Jiné právní úkony nebo opatření mezi propojenými osobami nejsou známy.

Hradec Králové 1. března 2021
Zdeněk Abraham
předseda představenstva

Vypracoval: Ing. Iva Mádlová
Ing. Lubomír Štěpán
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU
ke dni 31. prosince 2020
(údaje jsou vyčísleny v celých tisících Kč)

sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s
Českými účetními standardy pro podnikatele

Obchodní firma nebo jiný název účetní
jednotky

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky
Pouchovská 153
Hradec Králové
50003
ČR

Dopravní podnik města Hradce Králové a.s.
25267213
CZ25267213

IČO:
DIČ:

Právní forma účetní jednotky:
Předmět podnikání nebo jiné činnosti:

a.s.
provozování městské hromadné dopravy

Běžným účetním obdobím se rozumí účetní období od
Minulým účetním obdobím se rozumí účetní období od
Obsah účetní závěrky:
Rozvaha
Výkaz zisků a ztrát
Příloha v plném znění
Výkaz Cash flow
Výkaz o změnách vlastního kapitálu
Podepisující osoba/vztah k účetní jednotce:

Okamžik sestavení

1.1.2020
1.1.2019

do
do

strana
2
4
5
27
28

počet stran
2
1
22
1
1

31.12.2020
31.12.2019

Zdeněk Abraham - Předseda představenstva

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení
účetní závěrky

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

Lubomír Štěpán

Zdeněk Abraham

9. duben 2021
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Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

ROZVAHA

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

Dopravní podnik
města Hradce Králové
a.s.

(BILANCE)

ke dni 31. prosince 2020
(v celých tisících Kč)

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

IČ

Pouchovská 153
Hradec Králové
50003

25267213
AKTIVA

označ

a

řád

c

b
AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 78)

001

B.

Stálá aktiva (ř. 04 + 14 + 27)

B. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 až 11)

003
004

Běžné účetní období
Brutto
1

1 816 381
1 691 642
6 466

Korekce
2

Netto
3

-760 583

1 055 798

-3 002

3 464

-755 821

935 821

Minulé úč.
období
Netto
4

1 042 833

928 834

426

Ocenitelná práva (ř. 07 + 08)

006

6 466

-3 002

2.1

Software

007

6 054

-2 783

3 271

119

2.2

Ostatní ocenitelná práva

008

412

-219

193

237

011

0

0

0

70

2

5
5.2

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 12 + 13)
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 18 až 20 +24)

B. II.

013
014

0

1 685 176

0

-752 819

3 464

0

356

70

932 357

928 408

Pozemky a stavby (ř. 16 + 17)

015

753 005

-215 602

537 403

1.1

Pozemky

016

88 405

0

88 405

88 405

1.2

Stavby

017

664 600

-215 602

448 998

459 463

2

Hmotné movité věci a jejich soubory

018

929 614

-537 217

392 397

378 711

024

2 557

0

2 557

1 829

026

2 557

0

2 557

1 829

037

124 739

-4 762

119 977

113 999

039

5 945

-713

5 232

4 890

043

75

0

75

B. II. 1

5
5.2

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (ř. 25 + 26)
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

B. III.

Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)

C.

Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 72 + 75)

027
038

Zásoby (ř.39 + 40 + 41 + 44 + 45)

C. I.
C. I. 1
3
3.2
C. II.
C. II. 1
1.5

Materiál

041

Výrobky a zboží (ř.42 + 43)
Zboží
Pohledávky (ř. 47 + 57 + 68)
Pohledávky - ostatní (ř. 53 až 56)

C. II. 2
2.1
2.4

Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61)
Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67)

2.4.4 Krátkodobé poskytnuté zálohy
2.4.6 Jiné pohledávky
C. II. 3
3.1
3.3
C. III.

Příjmy příštích období
Peněžní prostředky (ř. 76 +77)

C. IV.
C. IV. 1
2

0

504

498

Peněžní prostředky na účtech

504
504

0
0

504
504

498
498

057

21 437

-4 049

17 388

12 778

061

17 267

-3 747

13 520

6 800

065

889

0

889

1 016

4 170
8 063
1

-302
0
0

3 868

-3 747

4 567

069

861

0

861

071

3 515

075

92 402

077

89 544

0

2 858

0

1 420

1

8 314
4 376

5 978

8 063

067

076

Peněžní prostředky v pokladně

3

504

072

Krátkodobý finanční majetek (ř. 73 +74)

3

052

068

Časové rozlišení aktiv (ř. 69 až 71)

Náklady příštích období

75

18 034

066

2.4.5 Dohadné účty aktivní

4 893

22 268

064

2.4.3 Stát - daňové pohledávky

0

5 307

0

-4 049

058

Pohledávky z obchodních vztahů

75

-713

0

26 317

054

1.5.2 Dlouhodobé poskytnuté zálohy

6 020

0

046
047

Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52)

0

547 868

312

4 052

4 376

4 758

1 122

0

3 515

3 636

0

92 402

91 072

0

89 544

87 460

0
0

0

2 858
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označ

PASIVA

řád

a

b

c

082

PASIVA CELKEM (ř. 83 + 104 + 147)
A.

Vlastní kapitál (ř. 84 + 88 + 96 + 99 + 102 - 103)

A. I.

Základní kapitál (ř. 85 až 87)
1

083
084
085

Základní kapitál

088

Ážio a kapitálové fondy (ř. 89 + 90)

A. II.
2

090

Kapitálové fondy (ř. 91 až 95)

091

2.1 Ostatní kapitálové fondy

096

A. III.

Fondy ze zisku (ř. 97 + 98)

A. IV.

Výsledek hospodáření minulých let (+/-) (ř. 100 + 101)

A. V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

B. + C.

Cizí zdroje (ř. 105 + 110)

/ř.01 - (+ 84 + 88 + 96 + 99 - 103 + 104 + 144)/

4

Ostatní rezervy
Závazky (ř. 111 + 126 + 144)

C.
C. I.

Závazky k úvěrovým institucím

8

Odložený daňový závazek

C. II.

Závazky k úvěrovým institucím

3

Krátkodobé přijaté zálohy

4

Závazky z obchodních vztahů

8

Závazky - ostatní (ř. 137 až 143)

C. III.

Časové rozlišení pasiv (ř. 145 + 146)

C. III. 1

Výdaje příštích období

2

Výnosy příštích období

30

215 609

0

0

212 997

215 609

215 609

0

0

7 962

5 449
5 449

110

122 393

111 383

115

19 687

23 009

52 195
32 508

51 366
3 323

54 763
31 754

38 408
3 323

131

11 095

10 111

136

23 753

17 963

7 742

5 927

748

530

140
142
143

13 195
12 224
2 725

314

7 011
9 208

2 041

257

144

18 832

18 212

146

12 872

15 771

145
3

212 997

7 962

141

8.7 Jiné závazky

713 004

212 997

109

139

8.6 Dohadné účty pasivní

713 004

116 832

132

8.5 Stát - daňové závazky a dotace

713 004

130 355

130

8.4 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

926 001

104

126

8.3 Závazky k zaměstnancům

713 004

1 042 833

-2 612

121

Krátkodobé závazky (ř. 127 + 130 až 136)
2

925 443

-558

111

Dlouhodobé závazky (ř. 112 + 115 až 122)
2

1 055 798

Minulé účetní
období
6

102
105

Rezervy (ř. 106 až 109)

B.

099

Běžné účetní
období
5

5 960

2 441

2020

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

Obchodní firma nebo jiný název účetní
jednotky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ke dni 31. prosince 2020

Dopravní podnik města
Hradce Králové a.s.

(v celých tisících Kč)
DRUHOVÉ ČLENĚNÍ

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

IČ

Pouchovská 153
Hradec Králové
50003

25267213
Označení

TEXT

Číslo

b

řádku
c

a
I.
A.

Tržby za prodej zboží

1.

Náklady vynaložené na prodané zboží

2.

Spotřeba materiálu a energie

3.
B.

01

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb

II.

02

Výkonová spotřeba (ř. 04 + 05 + 06)

1 965

161 467
4 153

115 183
3 731

06

26 971

26 685

08

Aktivace (-)

C.

118 786

minulém
2

104 908
1 741

07

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

běžném
1

03
04
05

Služby

Skutečnost v účetním období

76 196
0

-426

84 767
20

-741

09

219 029

211 510

11

62 876

60 087

2. 1 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

12

52 407

50 930

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

14

76 630

65 664

77 795

67 827

Osobní náklady (ř. 10 + 11)

D.
1.
2.

Mzdové náklady
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady
(ř. 12 + 13)

13

2. 2 Ostatní náklady
E.
1.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 + 17 )

2.

Úpravy hodnot zásob

1. 1 Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé
3.

III.

Úpravy hodnot pohledávek

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

2 Tržby z prodaného materiálu
3 Jiné provozní výnosy

2.
3.
4.
5.

*
VI.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

2.

VII.
K.

*

Daně a poplatky
Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

10 469
77 795
-108

19
20

-1 057
293 643

22

679

144

151 423

9 157

67 827
28

-2 191
245 978
3 929
1 199

23

292 820

240 850

25

0

3 837

27
28

13 581

19 444

426

0

495

2 514

940

850

Provozní výsledek hospodaření (+/-)

10 146

13 817

672

518

Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 40 + 41)

39

330

747

43

442

614

(ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)

41

2 Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

45
46

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

Ostatní finanční výnosy

47

Ostatní finanční náklady

Finanční výsledek hospodaření ( +/- )

(ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47)

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

2.

Daň z příjmů odložená ( +/- )

Daň z příjmů (ř. 51 + 52)

**

Výsledek hospodaření po zdanění ( +/- ) (ř. 49 - 50)

*

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

***

156 153

29
30

Jiné provozní náklady

**
L.

18

26

Prodaný materiál

Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 44 + 45)

J.

16

24

Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)

1.

15

21

III. 1 Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

F.

10

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

48
49

50
52
53
55
56

330

747

442
9

614
1

373

454

-476

-320

196

754

754
-558
-558
414 733
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PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2020
POPIS SPOLEČNOSTI
Identifikační údaje
Obchodní jméno: Dopravní podnik města Hradce Králové, a. s.
Sídlo:
Hradec Králové 3, Pouchovská 153
Právní forma:
akciová společnost
IČ:
25267213
DIČ:
CZ25267213
Den zápisu do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 1625: 1. 4. 1997

Akcie společnosti

69 ks akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě
1 ks akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě
16 ks akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě
1 ks akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě
14 ks akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě
10 ks akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě
4 ks akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě
Všechny akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti.

10.000.000,– Kč
5.000.000,– Kč
1.000.000,– Kč
500.000,– Kč
100.000,– Kč
10.000,– Kč
1.000,– Kč

Základní kapitál společnosti
713.004.000,– Kč
Splaceno: 100 %

Jediný akcionář

Statutární město Hradec Králové
Identifikační číslo: 00268810

Místo uložení výroční zprávy

• sbírka listin obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
• sídlo akciové společnosti na adrese Pouchovská 153, PSČ 500 03 Hradec Králové

Orgány společnosti

Akciová společnost má dualistický systém vnitřní struktury, statutárním orgánem je představenstvo, dohlížecím
a kontrolním orgánem dozorčí rada.
Představenstvo je šestičlenné, dozorčí rada šestičlenná. Funkční období v obou orgánech je pětileté.
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu společnosti připojí svůj podpis
předseda představenstva. V době nepřítomnosti předsedy místopředseda a nejméně jeden člen představenstva.

32

2020

Složení představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit akciové společnosti k 31. 12. 2020
Představenstvo
předseda představenstva
místopředseda představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva

Bc. Zdeněk Abraham
Ing. Lubomír Štěpán
Ing. Vladimír Pejřil
Andrea Turková
Jiří Tesner
Mgr. Miroslav Půža, Ph.D.

Dozorčí rada
předseda dozorčí rady
místopředseda dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady

JUDr. Věra Pourová
Lubomír Lipp
Ing. Václav Koutník
Mgr. Libuše Friedlová
Ing. arch. Roman Plát
Ing. arch. František Křelina

Výbor pro audit
předseda výboru pro audit
místopředseda výboru pro audit
člen výboru pro audit

Ing.Vlastimil Hokr, CSc.
Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph. D.
Ing. Vlastimil Juppa

Akcionáři společnosti a podíl v jiných podnicích
Jediným akcionářem společnosti Dopravní podnik města Hradce Králové, a. s. je Statutární město Hradec Králové. Na
základě ustanovení § 102, odst. 2, písmeno c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je Radě
města vyhrazeno rozhodovat o věcech města jako jediného společníka akciové společnosti.
Akciová společnost nemá podíl v žádné obchodní společnosti nebo družstvu.
S žádnou společností nebyla uzavřena ovládací smlouva, smlouva o převodu zisku ani jiné smlouvy, ze kterých by
vyplývaly obdobné povinnosti.
Akciová společnost nemá organizační složku podniku v zahraničí.

Předmět podnikání
Silniční motorová doprava
• nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
• nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
• nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
• nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
• vnitrostátní příležitostná osobní
• mezinárodní příležitostná osobní
• vnitrostátní veřejná linková
• vnitrostátní zvláštní linková
• mezinárodní linková
• mezinárodní kyvadlová
Holičství, kadeřnictví
Provozování dráhy - trolejbusové dráhy na území města Hradce Králové
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Provozování autoškoly
Opravy silničních vozidel
Zámečnictví, nástrojařství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Pronájem nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb.

Organizační členění společnosti
Organizačně se Dopravní podnik města Hradce Králové, a. s. člení na
• Městskou hromadnou dopravu (MHD) – rozhodující činnost
• Provozování Terminálu hromadné dopravy
• Ostatní činnosti
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Městská hromadná doprava
Dopravní podnik města Hradce Králové, a. s. provozuje MHD ve městě Hradec Králové a do dopravně připojených obcí
Vysoká nad Labem, Lochenice, Předměřice nad Labem, Stěžery, Stěžírky, Divec a Běleč nad Orlicí. K tomu má společnost
uděleny příslušné koncese a oprávnění pro provozování silniční motorové dopravy dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční
dopravě ve znění posledních předpisů a provozování trolejbusové dráhy dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách ve znění
posledních předpisů.
Mezi Městem Hradec Králové a akciovou společností byla v roce 2016 uzavřena „Smlouva o veřejných službách
v přepravě cestujících na území statutárního města Hradce Králové, dopravně připojených obcí a o kompenzaci
za tyto služby pro roky 2016 – 2025“.
Tato Smlouva je mezi stranami uzavřena na základě zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících
a o změně dalších zákonů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných nařízení Rady
(EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70, zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, zákona č. 266/1994 Sb. o drahách ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 296/2010 Sb.,
o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace, a nařízení vlády č. 63/2011 Sb.,
o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti
s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících.
Předmětem Smlouvy je:
1. Závazek dopravce plnit závazek veřejné služby vyplývající z výše uvedené smlouvy, tzn. provozovat po dobu účinnosti
této smlouvy městskou hromadnou dopravu (dále jen „MHD“) na území města a dopravně připojených obcí (Běleč nad
Orlicí, Divec, Lochenice, Předměřice nad Labem, Stěžery, Stěžírky, Vysoká nad Labem), prostřednictvím autobusové
a trolejbusové dopravy.
2. Závazek města uhradit dopravci, za podmínek, v termínech a ve výši stanovených v této smlouvě, kompenzaci za výše
uvedenou činnost dopravce.
Smlouva je upřesňována pro každý kalendářní rok formou dodatků.

Terminál hromadné dopravy v Hradci Králové
Společnost Dopravní podnik města Hradce Králové, a. s. je vlastníkem a provozovatelem moderního přestupního
Terminálu hromadné dopravy, který zvyšuje komfort, informovanost, bezpečnost cestujících a dopravců provozujícími
městskou, příměstskou a dálkovou dopravu.
Ostatní činnosti:
• Autoškola – činnost vyučování řízení motorových vozidel
• Externí opravy – činnost opravy motorových vozidel, lakování a mytí vozidel
• Reklama – činnost reklamní a propagační
• Prodej nafty – prodej nafty externím zákazníkům
• Zájezdová doprava – smluvní nepravidelná přeprava
• Provozování Turistického hradeckého vláčku
• Pronájem nebytových prostor
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ZMĚNY V ÚČETNÍM OBDOBÍ ROKU 2020
Představenstvo akciové společnosti
V roce 2020 nedošlo ke změnám.
Dozorčí rada akciové společnosti
V roce 2020 nedošlo ke změnám.
Živnostenský rejstřík
V roce 2020 nedošlo ke změnám.
Obchodní rejstřík
V roce 2020 nedošlo ke změnám.
Základní kapitál
Nebyly prováděny změny.
Akcie
Nebyly prováděny změny.
Stanovy společnosti
Nebyly prováděny změny.
Organizační struktura
V roce 2020 nedošlo k organizačním změnám.
Integrovaný systém řízení
V roce 2020 akciová společnost úspěšně absolvovala audit Integrovaného systému řízení podle norem EN ISO 9001:2015,
EN ISO 14001:2015 a OHSAS 18001:2007 pro činnosti doprava MHD, servis autobusů a trolejbusů a lakování
vozidel. Platnost certifikátů je do června 2021.
Vzdělávání zaměstnanců společnosti
Navázali jsme na projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)“, který jsme započali už v roce 2019.
Je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců společnosti Dopravní podnik města Hradce Králové, a. s. od pozic řidičů MHD až
po vrcholový management.
Část řidičů MHD se díky tomuto programu, který je součástí Operačního programu Zaměstnanost, mohla účastnit
celodenního výcviku řidičských dovedností a základů bezpečnosti silničního provozu ve výcvikovém polygonu na letišti
v Hradci Králové. Prvních 20 zaměstnanců DP prošlo zkušebním školením už v září roku 2019. To bylo díky profesionálnímu
individuálnímu přístupu zkušených odborných lektorů s dlouholetými praktickými zkušenostmi velmi úspěšné a dobře
hodnocené ze strany samotných řidičů. V letošním roce prošlo školením dalších 40 řidičů, vždy ve skupinách po 20.
Školení bylo rozděleno na dvě části. Dopoledne probíhala teorie zaměřená na faktory ovlivňující hospodárnost provozu
vozidla, využití moderních bezpečnostních systémů při jízdě, zvýšení kvality ovládání vozidla, zásady bezpečné jízdy,
prevence vzniku a řešení krizových situací, reakční dobu řidiče, správnou volbu rychlosti jízdy a bezpečného odstupu,
základní fyzikální zákonitosti pohybu autobusu, příčiny vzniku smyku a způsoby jeho zvládnutí, základy defenzivní
jízdy apod. Součástí bylo i školení první pomoci přímo na palubě autobusu, kde se řidiči učili mimo jiné vyprostit
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cestujícího a poskytnout mu první pomoc. V odpolední části si pak řidiči vyzkoušeli na vlastní kůži v rámci praktického
tréninku výcvikovou individuální jízdu ve vytvořených podmínkách pro ověření chování vozidla a řidičských dovedností
pro zvládnutí rizikových situací, lidově označovanou jako „školu smyku“. Bezpečnost našich řidičů a cestujících je pro nás
nejdůležitější prioritou a jsme proto velmi rádi, že se nám podařilo zajistit toto školení, ve kterém plánujeme pokračovat
i v následujících letech. Vyzkoušení si a zvládnutí krizových situací a techniky řízení výrazně přispívá k bezpečnějšímu
pohybu řidičů na komunikacích ve složitých podmínkách současného stále náročnějšího hradeckého městského provozu.

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Přiložená individuální účetní závěrka (nekonsolidovaná) byla připravena 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, ve znění pozdějších předpisů a Českých účetních
standardů pro podnikatele č. 001-023.
Účetní jednotka je součástí konsolidačního celku Statutárního města Hradec Králové jakožto svého jediného akcionáře,
nepřímo pak součástí konsolidačního celku České republiky. Konsolidující jednotka uvádí informace o konsolidovaných
účetní jednotkách ve své účetní závěrce. Výše uvedenou konsolidovanou účetní závěrku je možné získat v sídle
konsolidující účetní jednotky.

OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ METODY A JEJICH ZMĚNY A ODCHYLKY
Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2020 a 2019 jsou následující:
a) Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením
související.
Odpisy
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Odpisový plán
účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku účetní jednotka sestavila v interním předpisu tak, že za základ vzala
metody používané při vyčíslování daňových odpisů, účetní a daňové odpisy se rovnají. Používá se lineární metoda odepisování.
Nehmotný investiční majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než 60 tis.Kč je odepisován 36 měsíců od jeho pořízení jak daňově,
tak účetně.
Ocenitelná práva (licence) jsou odepisovány 72 měsíců.
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují
do nákladů.
b) Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo
a další náklady s pořízením související.
Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové
a mzdové náklady.
Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč v roce 2020 a 2019 se odepisuje do nákladů po dobu ekonomické
životnosti.
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku se snižuje o nezpochybnitelný nárok na dotace.
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba
se účtují do nákladů.
Odpisy
Pro daňové účely je nově pořízený odpisovaný hmotný investiční majetek zatříděn do příslušných odpisových skupin podle § 30
a přílohy k zákonu č. 586/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Při stanovení doby
použití a tím výše účetních odpisů u dlouhodobého hmotného majetku je přihlíženo k odhadu celkového opotřebení majetku,
ke zkušenostem s používáním stejného nebo podobného majetku, ke konstrukci a prostředí, ve kterém je používán, k ochraně
a úrovni péče o tento majetek.
Společnost používá metodu lineárního odpisování. Předpokládaná životnost jednotlivých druhů majetku je stanovena ve
vnitropodnikové směrnici.
Společnost nemá majetek, u kterého se provádí přecenění v souladu s ustanovením § 27 zákona o účetnictví na reálnou
hodnotu.
c) Dlouhodobý finanční majetek
Společnost nemá podíly v ovládaných a řízených osobách ani ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly.
Společnost není společníkem v žádné společnosti s neomezeným ručením.
Účetní jednotka nemá vyměnitelné dluhopisy.
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d) Peněžní prostředky
Peněžní prostředky tvoří ceniny (jízdenky MHD), peníze v hotovosti a na bankovních účtech, valuty.
V rámci skupiny společností vlastněných městem Hradec Králové byl zaveden systém využívání volných peněžních
prostředků jednotlivých společností skupiny v rámci tzv. „Cash pool“.
Účetní jednotka nepoužívá deriváty.
e) Zásoby
Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody váženého aritmetického průměru.
Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na
přepravu).
Nedokončená výroba se oceňuje skutečnými vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují přímé náklady vynaložené
na výrobu (materiál a práce).
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.
f) Pohledávky
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje
pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu, a to na základě individuálního posouzení
jednotlivých dlužníků a věkové struktury pohledávek.
Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů.
Pohledávky 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.
Účetní jednotka nemá pohledávky, které by k rozvahovému dni měly splatnost delší než 5 let.
g) Vlastní kapitál
Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu.
h) Cizí zdroje
Společnost vytváří účetní a zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách.
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.
Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů.
Účetní jednotka nemá závazky, které by k rozvahovému dni měly splatnost delší než 5 let, vyjma dlouhodobého
bankovního úvěru na pořízení pozemků - viz dále.
i) Leasing
Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů. Splátky nájemného hrazené
předem se časově rozlišují.
j) Devizové operace
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách (v kurzu platném k prvnímu dni daného
měsíce vyhlášeným ČNB) a k rozvahovému dni byly položky peněžité povahy oceněny kurzem platným k 31. 12.
vyhlášeným Českou národní bankou.
Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do finančních výnosů nebo finančních nákladů
běžného roku.
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k) Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv
na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za
sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných
relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od
těchto odhadů odlišovat.
l) Účtování výnosů a nákladů
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.
Výnosy z hlavní činnosti jsou především tržby za jízdné ve vozech MHD. Jízdenky na období kratší jak čtvrtletí
(včetně) se časově nerozlišují a účtují se do výnosů v období, kdy byly zakoupeny. Jízdenky pololetní a roční se
časově rozlišují dle měsíců, do kterých jízdné spadá.
Výnosy z reklamních smluv se účtují do výnosů dle délky uzavření smlouvy.
m) Daň z příjmů
Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého
o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních
rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.). Dále se
zohledňují položky snižující základ daně (dary), odčitatelné položky (daňová ztráta, náklady na realizaci projektů
výzkumu a vývoje) a slevy na dani z příjmů.
Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi účetním zachycením relevantních
titulů a jejích dopadem do základu daně z příjmů v budoucnu, a to s přihlédnutím k období realizace vzhledem
k očekávané budoucí sazbě daně z příjmů.
n) Dotace / Investiční pobídky
Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího nezpochybnitelného nároku na přijetí. Dotace přijatá na úhradu nákladů
se účtuje do provozních výnosů. Dotace přijatá na pořízení dlouhodobého majetku snižuje pořizovací cenu
tohoto majetku.
o) 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.
p) Změna metody
Nebyla.

DLOUHODOBÝ MAJETEK
a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)
Pořizovací cena
Počáteční
zůstatek

Přírůstky

1 658

4 457

Vyřazení

Konečný
zůstatek

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ostatní ocenitelná práva

61

6 054

412

412

Goodwill
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

70

4 387

4 457

0

Celkem 2020

2 140

8 844

4 518

6 466

Celkem 2019

1 803

604

267

2 140
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Odpisy a oprávky
Počáteční
zůstatek

Odpisy

Prodej

Likvidace

Konečný
zůstatek

61

2 783

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software

1 539

1 305

175

44

Celkem 2020

1 714

1 349

Celkem 2019

1 489

225

Ostatní ocenitelná práva

219

Goodwill
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
61

3 002
1 714

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)
Pořizovací cena
Počáteční
zůstatek
Pozemky

Přírůstky

Vyřazení

Konečný
zůstatek

88 405

0

0

88 405

Stavby

660 720

3 880

0

664 600

Hmotné movité věci a jejich soubory:

891 228

75 787

37 401

929 614

Stroje, přístroje a zařízení

132 272

6 089

819

137 542

Dopravní prostředky

755 851

69 698

36 410

789 139

569

0

0

569

2 536

0

172

2 364

0

0

0

0

Inventář
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

1 829

84 242

83 514

2 557

Celkem 2020

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

1 642 182

163 909

120 915

1 685 176

Celkem 2019

1 663 480

167 921

189 219

1 642 182
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Odpisy a oprávky
Počáteční
zůstatek

Odpisy

Prodej

Likvidace

Konečný
zůstatek

Pozemky
Stavby

201 257

14 345

0

0

215 602

Hmotné movité věci a jejich soubory:

512 517

62 099

11 074

26 325

537 217

71 834

7 541

542

276

78 557

437 614

54 524

10 532

25 877

455 729

532

34

0

0

566

2 537

0

0

172

2 365

Stroje, přístroje a zařízení
Dopravní prostředky
Inventář
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem 2020

713 774

76 444

11 074

26 325

752 819

Celkem 2019

732 755

71 439

13 775

76 645

713 774

Některé pozemky jsou zatíženy věcným břemenem:
Oprávnění pro Elektrárny Opatovice, a. s., 532 13 Opatovice nad Labem, IČO 28860621
Parcely k.ú.Věkoše č. 1000/2, 1149, 278/2, 279/1, 279/3, 280/2, 280/4, 1199
Obsahem věcného břemene je vybudování a provozování primární trasy horkovodu včetně horkovodní odbočné jímky,
komunikačního kabele, elektrické přípojky, oprávnění vstupovat na uvedené pozemky za účelem provádění oprav
a údržby po předchozím ohlášení.
České radiokomunikace, a. s., U nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha, IČO 27444902
Parcela k.ú.Věkoše 278/2
UPC Česká republika, s. r. o., Závišova 502/5, 140 00 Praha Nusle, IČO 00562262
Parcela k.ú.Věkoše 278/2
ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha, IČO 26470411
Parcela k.ú.Věkoše 278/2
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín, IČO 24729035
Parcely k.ú. Věkoše 285/2
Parcela k.ú. Hradec Králové St.1252
Parcela k.ú. Pražské Předměstí St. 4391, 2193, 2256, stavba č. p.1703+č. p.1704
Parcela k.ú. Kukleny St.1917
Parcela k.ú. Nový Hradec Králové St.670
Parcela k.ú. Lochenice St. 318
Česká Telekomunikační infrastruktura, a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, IČO 04084063
Parcela k.ú. Pražské Předměstí 2259, 2256
Parcela k.ú. Kukleny 893/3

ZÁSOBY
K 31. 12. 2020 nebyly zásoby společnosti zatíženy zástavním právem.
Způsoby oceňování
U nakupovaných zásob je do pořizovací ceny zahrnována pořizovací cena a náklady související s pořízením konkrétního
druhu zásob.
Náklady na přepravu externím dodavatelem jsou buď již obsaženy v ceně nebo jsou připočteny k ceně pořízení
konkrétního druhu zásob ve výši vyfakturované přepravcem.
Z vnitropodnikových služeb souvisejících s pořízením materiálu (doprava vlastními vozidly) jsou do pořizovací ceny
zahrnovány výdaje spojené s pořízením materiálu prostřednictvím vykalkulované průměrné hodnoty podnikových
výdajů, a to ve výši 5,5 % k pořizovací ceně.
Do vedlejších pořizovacích nákladů, kromě nákladů na dopravu, jsou dále v konkrétních případech zahrnuty výdaje
spojené se zaplacením skladného, provizí, cla a pojistného.
Náhradní díly odebírané z konsignačního skladu společnosti Zliner se neúčtují do zásob, ale jdou do spotřeby ve
fakturované výši.
Do zásob - materiál na skladě, patří náhradní díly renovované vlastní činností. Oceňují se ve výši spotřebovaného
přímého materiálu a provedeného výkonu, který je součinem vykalkulované výkonové sazby a odpracovaného času,
včetně podílu zdravotního a sociálního pojištění.
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Zásoby na skladě k 31. 12. 2020 (v tis. Kč)
2020

2019

Hlavní sklad náhradních dílů

4 709

5 111

Sklad hospodářské správy

23

11

Sklad městského mobiliáře

0

89

Sklad vrchního vedení

454

454

Sklad městských karet a JŘ

759

46

5 945

5 711

Materiál na skladě celkem

POHLEDÁVKY
K 31. 12. 2020 pohledávky po lhůtě splatnosti, více než 365 dní, činily 336 tis. Kč (k 31. 12. 2019 344 tis. Kč). Došlo
k meziročnímu poklesu o 8 tis.Kč.
Společnost z důvodu nedobytnosti, zastavení exekuce či neuspokojení pohledávek v konkurzním řízení atd. v roce 2020
odepisovala pohledávky ve výši 2 tis. Kč.
Společnost postupně prodává nevymožitelné pohledávky za „černými pasažéry“. V roce 2020 prodala pohledávky ve výši
3 840 tis. Kč (v roce 2019 4 866 tis. Kč).

OPRAVNÉ POLOŽKY
Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v bodech Dlouhodobý majetek, Zásoby a Pohledávky).
Změny na účtech opravných položek(v tis. Kč)
Opravné
položky k:

Zůstatek
k 31. 12. 2018

Netto změna
v roce 2019

Zůstatek
k 31. 12. 2019

Netto změna
v roce 2020

Zůstatek
k 31. 12. 2020

793

28

821

-108

713

Dlouhodobému majetku
Zásobám
Pohledávkám – zákonné

1 067

-879

188

15

203

Pohledávkám - ostatní

6 230

-1 313

4 917

-1 071

3 846

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

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV
Náklady příštích období zahrnují především náklady vyfakturované dopředu, náklady na získání certifikátu ISO (3 roky),
zřizovací poplatek na provozování odbavovacího systému HOPON (5 let) a jsou účtovány do nákladů období, do kterého
věcně a časově přísluší.
Příjmy příštích období zahrnují zejména kreditní úrok a časové rozlišení u faktur vydaných.

VLASTNÍ KAPITÁL
Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč)
Zůstatek
2018
Základní kapitál
Ážio
Ostatní kapitálové fondy
Ostatní rezervní fondy
Hospodářský výsledek
minulých let
Výsledek hospodaření
běžného účetního období

Zvýšení

Snížení

Zůstatek
2019

Zvýšení

Snížení

Zůstatek
k 31. 12. 2020

713 004

713 004

713 004

0

0

0

213 928

1 681

215 609

0
473
13

-473

2 612

212 997

0

0

0

0

-2 612

-558

-2612

-558

Akciová společnost nepořizovala v účetním období roku 2020 vlastní akcie.
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REZERVY
Změny na účtech rezerv (v tis. Kč)
Zůstatek
k 31. 12. 2018

Netto změna
v roce 2019

Zůstatek
k 31. 12. 2019

Daňově uznatelné

1 497

-1 497

0

Ostatní

3 101

2 348

5 449

Rezervy

Netto změna
v roce 2020

Zůstatek
k 31. 12. 2020

Na důchody a podobné
závazky
Na daň z příjmu
0
2 513

7 962

Ostatní (účetní) rezerva začala být tvořena v roce 2017 na opravy vozovek v areálu podniku a terminálu hromadné
dopravy. Bohužel z důvodu epidemiologické situace COVID – 19 se nepodařilo opravy vozovek zrealizovat. V roce 2020
začala tvorba nové účetní rezervy na opravy podlah v hale dílen ve výši 2513 tis.Kč.

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
Akciová společnost nemá závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti. Rovněž nemá závazky kryté podle zástavního práva
a přijaté záruky za jiné organizace.
Akciová společnost nemá splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění.
Akciová společnost nemá daňové nedoplatky u místně příslušného finančního úřadu.

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
Významné přijaté zálohy k 31. 12. 2020 byly přijaty jako kauce složená pro nákupy nafty a nájem restaurace na Terminálu
hromadné dopravy. Společnost CK Cyklotour složila zálohu ve výši 500 tis. Kč na zahraniční zájezdy v roce 2021. Dále
společnost eviduje zálohy (přijaté platby) od občanů jako plnění elektronické peněženky k úhradě jízdného MHD.
Společnost má jeden nesplacený úvěr ve výši 2 616 tis. Kč na nákup pozemků pod THD od Úřadu pro zastupování státu.
Další dva úvěry ve stejné výši po 10 196,7 tis. Kč na nákup pozemků pod THD od Ředitelství silnic a dálnic Praha.
Závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku k 31. 12. 2020
• Technické služby Hradec Králové, IČ: 64809447
• Městské lesy Hradec Králové, a. s. IČ: 25962523
• Královéhradecká provozní, a. s. IČ:27461211
• Hradecké služby, a. s. IČ: 25962973

2 tis. Kč
113 tis. Kč
107 tis. Kč
66 tis. Kč

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV
Výdaje příštích období zahrnují běžné náklady vyfakturované v roce 2020 a jsou účtovány do období, do kterého věcně
a časově přísluší.
Výnosy příštích období zahrnují časové rozlišení výnosů (jízdného na MHD a reklamních služeb) a jsou účtovány do
výnosů období, do kterého věcně a časově přísluší.

DAŇ Z PŘÍJMU
Výpočet efektivní daňové sazby za rok 2020 a 2019 (v tis. Kč)
2020
Zisk před zdaněním
Daň z příjmů splatná
Daň z příjmů odložená

2019
196

198

0

0

754

2 810

Podle zákona o daních z příjmů může společnost převést daňovou ztrátu do dalších let 5 let, k uplatnění zbývá daňová
ztráta z roku 2016 ve výši 2 tis. Kč.
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Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč)
2020
Odložená
daňová
pohledávka

Položky odložené daně

2019
Odložený
daňový
závazek

Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou
cenou dlouhodobého majetku

Odložená
daňová
pohledávka

34 193

Odložený
daňový
závazek
32 984

OP k pohledávkám

104

118

OP k zásobám

135

156

SZ a ZP r. 2017 nedaňové
Nezaplacené sankce-pohledávky

68

Rezervy

82

1 512

1 035

2

4

Dohadné položky
Daňová ztráta z minulých let
Celkem

1 754

Netto

34 260

1 313

32 508

33 066
31 753

Společnost účtovala zvýšení odloženého daňového závazku ve výši 754 tis. Kč.

LEASING
V roce 2020 neměla společnost majetek najatý formou finančního leasingu.

POLOŽKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE (V TIS.KČ)
2020
Drobný nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis.Kč
Drobný hmotný majetek

2019

1 047

1 255

- v pořizovací ceně do 500,– Kč

163

161

- v pořizovací ceně do 40 tis.Kč

16 856

14 475

VÝNOSY PODLE ČINNOSTÍ
Rozpis tržeb společnosti z prodeje zboží, výrobků a služeb z běžné činnosti (v tis. Kč)
2020

2019

Hlavní činnost – městská hromadná doprava

86 987

119 354

Terminál hromadné dopravy v Hradci Králové

13 270

11 336

Reklamní a propagační činnost

7 721

9 429

Autoškola - vyučování řízení motorových vozidel

2 769

2 836

Opravy motorových vozidel

3 723

5 072

Zájezdová doprava

4 211

13 224

Prodej PHM

1 884

4 125

186

244

120 751

165 620

5

36

Turistický hradecký vláček
TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA PRODEJ ZBOŽÍ CELKEM
- z toho tržby v EU (terminál hromadné dopravy)
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OSOBNÍ NÁKLADY
Pracovníci
2020
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců celkem

2019
374

371

4

4

Z toho zaměstnanci v kategorii I.

70

68

Z toho zaměstnanci v kategorii II.

301

300

Z toho zaměstnanci v kategorii III.

3

3

Management - počet vrcholových řídících pracovníků
(předseda představenstva, místopředseda představenstva, 1 člen představenstva,
1 vedoucí personálního oddělení)

Osobní náklady (v tis.Kč)
2020
Osobní náklady celkem
V tom – odměny členů představenstva a dozorčí rady
Výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů
představenstva a dozorčí rady

2019

219 028

211 510

4 932

4 692

Žádné

Žádné

Ostatní peněžní a nepeněžní plnění
Akcionáři, současným ani bývalým členům statutárního a dozorčího orgánu společnosti nebyly poskytnuty žádné
půjčky, úvěry, záruky, zajištění ani jiné plnění v peněžní nebo nepeněžní formě s výjimkou předsedy představenstva,
místopředsedy představenstva a dopravně technického ředitele, kterým bylo poskytnuto nepeněžní plnění vyplývající
z poskytnutí osobního automobilu k služebnímu i soukromému používání.

Zaměstnancům poskytuje společnost příspěvek na penzijní připojištění (v tis.Kč)
2020
Příspěvek na penzijní připojištění poskytnutý zaměstnancům celkem

3 513

2019
2 925

Ze služeb zajišťovaných akciovou společností byla zaměstnancům společnosti a jejich rodinným příslušníkům poskytnuta
v souladu s Nařízením města Hradec Králové č. 2/2016, o maximálních cenách jízdného v MHD, stálá roční jízdenka
za cenu 350 Kč.
Šesti vedoucím zaměstnancům bylo poskytnuto nepeněžní plnění vyplývající z poskytnutí osobního automobilu
k služebnímu i soukromému používání.
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INFORMACE O TRANSAKCÍCH SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI
V roce 2020 a 2019 neobdrželi členové řídících, kontrolních a správních orgánů žádné zálohy, závdavky, zápůjčky, úvěry,
přiznané záruky, a jiné výhody a nevlastní žádné akcie/podíly společnosti.

VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ
V účetním období roku 2020 nebyly akciovou společností vynaloženy prostředky na vývoj a výzkum.

VÝZNAMNÉ POLOŽKY Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
Položka služby představuje náklady na opravy a udržování majetku společnosti, zahraniční cestovné řidičů zájezdové
dopravy, právní služby, stočné, náklady na reklamu, školení, telefony a internet.
Ostatní provozní výnosy tvoří tržby za prodej majetku a materiálu, přijaté dotace, náhrady škod od pojišťoven.
Ostatní provozní náklady tvoří především silniční daň, odpis prodaných pohledávek, mýtné v zahraničí při provozování
zájezdové dopravy, pojištění, tvorba a rozpuštění opravných položek a rezerv, pokuty, zůstatková cena prodaného
majetku.
Ostatní finanční výnosy tvoří kurzové zisky.
Ostatní provozní výnosy a ostatní provozní náklady (v tis. Kč)
2020

2019

Ostatní provozní výnosy

293 643

245 980

- z toho kompenzace Statutárního města HK

279 600

230 500

70

70

265

317

- dotace COVID a Antivirus

4 144

0

Ostatní provozní náklady

13 581

19 444

- dotace Staturátního města HK na Skibus
- dotace z Úřadu práce ČR na vzdělávání

DOTACE
1. Rozpočet Města Hradec Králové
1. 1. Mezi Statutárním městem Hradec Králové (dále jen Město) a Dopravním podnikem města Hradce Králové, a. s.
bylo, ke „Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Hradce Králové,
dopravně připojených obcí a o kompenzaci za tyto služby pro roky 2016 – 2025“ uzavřeno sedm dodatků, na
základě kterých Město poskytlo z rozpočtu pro rok 2020, na krytí prokazatelné ztráty z provozu MHD, částku
279 600 tis. Kč. Plnění bylo poskytnuto v plném rozsahu.
1. 2. Finanční podpora na krytí ztrát tržeb v rámci zajištění dopravní obsluhy SKI BUS Deštné v Orlických horách. Výše
podpory činila 70 000,– Kč. Plnění bylo poskytnuto v plném rozsahu.

2. Dotace ostatní
2. 1. Již v roce 2019 byly zahájeny projekty na podporu vzdělávání zaměstnanců. V roce 2020 byla získána dotace
z evropských fondů ve výši 265 000,– Kč na projekty „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ od Úřadu
práce ČR. V daném roce byly realizovány tři aktivity: Efektivní jízda, Odborná angličtina pro komunikaci
s partnery a Akreditovaný kurz Manažer pro vedoucí zaměstnance I a II. Vzhledem k epidemiologické situaci se
podařilo ukončit jen kurz „Angličtina“, další jsou prodlouženy do následujícího roku 2021.
2. 2. Dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje (20RRD08-0010) poskytnutá přes účet obce Hradec Králové
ve výši 341 000,– Kč (Nákup prostředků proti COVID-19).
2. 3. Úřad práce České republiky poskytl příspěvek z programu ANTIVIRUS za povinné uzavření střediska Autoškoly
v listopadu a prosinci 2020 (198 tis. Kč).
2. 4. Česká republika - Ministerstvo dopravy poskytlo dotaci za uzavření střediska Zájezdové dopravy (3 605 tis. Kč –
Podpora podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě postižených celosvětovým šířením onemocnění
COVID-19 „COVID-BUS“).

46

2020

INFORMACE O TRANSAKCÍCH
Mezi akciovou společností a jediným akcionářem nebyly v roce 2020 přímo ani nepřímo provedeny nestandardní
transakce.
Mezi akciovou společností a členy vedení společnosti, představenstva a dozorčí rady nebyly v roce 2020 přímo ani
nepřímo provedeny nestandardní transakce.
Představenstvo společnosti bude navrhovat valné hromadě zaúčtování ztráty vzniklé za rok 2020 ve výši 558 tis. Kč po
zdanění na vrub ostatních kapitálových fondů.
Účetní jednotka neprovádí operace nezahrnuté v rozvaze, kterých finanční dopad, resp. riziko by byly významné.
Účetní jednotka neprovádí transakce se spřízněnými stranami za jiné, než obvyklé ceny.

PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI
Schopnost společnosti pokračovat nepřetržitě ve své činnosti je závislá na realizaci plánů přijatých a schválených vedením
společnosti. Dle těchto plánů by v následujících letech mělo dojít k dokončení obnovy vozového parku modernizací
vozů s dieselovými motory s normou E VI. V návaznosti na záměry města deklarované ve studii SUMF(strategický rámec
pro rozvoj veřejné dopravy) a v projektu Smart City města Hradce Králové, bude analyzována a případně realizována
nová varianta MHD v Hradci Králové s cílem uspokojit požadavky cestujících s nižšími náklady, či zatraktivnit MHD pro
obyvatele dosud používající individuální dopravu.
Společnost plánuje dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření i v letech 2020 – 2022. Management společnosti věří, že
tyto plány jsou, ve spolupráci s Magistrátem, realistické a že jejich splnění je vysoce pravděpodobné.
Hlavní činností akciové společnosti Dopravní podnik města Hradce Králové, a. s. je provozování městské hromadné
dopravy (MHD) autobusy a trolejbusy na území města Hradec Králové a do dopravně připojených obcí Vysoká nad
Labem, Předměřice nad Labem, Lochenice, Stěžery, Stěžírky, Divec a Běleč nad Orlicí.
V roce 2020 byly ke „Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Hradce Králové,
dopravně připojených obcí a o kompenzaci za tyto služby pro roky 2016 – 2025“ uzavřeny následující dodatky:
„Dodatek č. 8“ z 7. 1. 2020 stanovil výši smluvního přepravního výkonu a kompenzace pro rok 2020.
„Dodatek č. 9“ z 5. 10. 2020 řešil dopady pandemie Covid-19 na hospodaření společnosti.
„Dodatek č. 10“ z 18. 12. 2020 dopřesnil kompenzaci dopadu druhé vlny covid-19. Celková kompenzace za rok 2020 ze
strany Magistrátu dosáhla výše 279 600 tis. Kč.
Pro rok 2021 město poskytne akciové společnosti kompenzaci, definovanou Dodatkem č. 11, ve výši 275 500 tis. Kč
a akciová společnost zajistí v MHD přepravní výkon 5 950 tis. km. Kompenzace pokrývá i provozování MHD pro dopravně
připojené obce.
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Cena jízdného v MHD je stanovena Nařízením č. 2/2016 Rady města Hradec Králové o maximálních cenách jízdného
městské hromadné dopravy v městě Hradec Králové a v dopravně připojených obcí, které vydala Rada města Hradec
Králové usnesením č. RM/2016/633 ze dne 14. 6. 2016 na základě § 4a odst. 1 zákona ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti
orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů. Doplněno Nařízením č. 8/2017 a Nařízením č. 10/2017 města Hradec Králové.
Účetní závěrka k 31. prosinci 2020 byla sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání společnosti. Přiložená účetní
závěrka tudíž neobsahuje žádné úpravy, které by mohly z této nejistoty vyplývat.

PRIORITY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI V ROCE 2021
1. Provozování městské hromadné dopravy na území města Hradec Králové a do dopravně připojených obcí Vysoká nad
Labem, Předměřice nad Labem, Lochenice, Stěžery, Stěžírky, Divec a Běleč nad Orlicí na odpovídající kvalitativní úrovni
dané smlouvou s městem.
2. Ve spolupráci s Magistrátem města zvládnout dopady mimořádné situace spojené s pokračující epidemií koronaviru,
spočívající v masivním propadu tržeb a nedodržení plánovaného objemu vozokm.
3. Realizace investičních projektů v rámci dotačních programů ITI (integrovaných územních investic) Hradeckopardubické metropolitní oblasti a IROP s využitím překlenovacích bankovních úvěrů.
• Modernizace vozového parku městské hromadné dopravy Hradec Králové je z důvodu epidemie pozastaveno.
• Vysoutěžení dodavatele nového odbavovacího systému a jeho implementace.
• Modernizace měnírny na Novém Hradci Králové.
4. Dokončení implementace systému DMS i IT podpoře.
5. Zpracování variantních řešení MHD v Hradci Králové s cílem maximalizovat kvalitu služeb při minimálních nákladech
v návaznosti na strategický rámec pro rozvoj veřejné dopravy v Hradci Králové.
6. Prosazování a realizace upřednostňování MHD ve městě Hradec Králové.
7. Uplatňovat implementované Obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, plným názvem Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
8. Využívat výsledky hodnocení systému řízení rizik k zajištění kvalitních služeb pro vlastníka.

ODMĚNY AUDITORA
Odměny statutárnímu auditorovi k 31. 12. (v tis.Kč)
Služby
Povinný audit roční účetní

2020

2019
79

79

Jiné ověřovací služby

0

0

Daňové poradenství

0

0

Jiné neauditorské služby

0

0

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné události, které by měly významný vliv na
informace uvedené v účetní závěrce.
Sestaveno dne: 9. 4. 2021
Jméno a podpis statutárního orgánu společnosti:

Zdeněk Abraham
předseda představenstva
Vypracovali: Ing. Iva Mádlová
Ing. Lubomír Štěpán
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Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb.

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
(výkaz cash-flow)

ke dni 31. prosince 2020
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní
jednotky

Dopravní podnik města Hradce
Králové a.s.
Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

Pouchovská 153
Hradec Králové
50003

Označení

Skutečnost v účetním období

TEXT

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)
Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním

Z.

A. 1

91 072

minulém

93 059

196

Úpravy o nepeněžní operace

A. 1 1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku

A. 1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv
A. 1 3 Zisk z prodeje stálých aktiv
Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku
A. 1 5
a vyúčtované výnosové úroky
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu
A. *

A. 2

běžném

Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu

A. 2 1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv
A. 2 2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv
A. 2 3 Změna stavu zásob
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním
A. **

A. 3

Vyplacené úroky s vyjímkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku

198

79 220

66 289

77 795

67 827

-144

-92

1 457

-1 313

112

-133

79 416

66 487

-3 177

7 011

9 987

246

13 578

-5 685

-414

-1 080

89 403

66 733

-442

-614

A. 4

Přijaté úroky

A. ***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

89 291

66 866

B. 1

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

-87 296

-70 310

B. ***

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

-87 152

-66 381

C.

Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků

-809

-2 472

-809

-2 472

B. 2

C.

1

2

330

Peněžní toky z investiční činnosti

Příjmy z prodeje stálých aktiv

144

Peněžní toky z finančních činností

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
C. ***
F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků

R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období

747

3 929

0

0

1 330

-1 987

92 402

91 072

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz
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Zpracováno  v  souladu  s  vyhláškou  č.  
500/2002  Sb.

Obchodní  firma  nebo  jiný  název  
účetní  jednotky

PŘEHLED  O  ZMĚNÁCH  
VLASTNÍHO  KAPITÁLU

Dopravní  podnik  města
Hradce  Králové  a.s.

ke  dni  31.  prosince  2020
(  v  celých  tisicích  Kč  )

Sídlo,  bydliště  nebo  místo  podnikání  
účetní  jednotky

Pouchovská  153
Hradec  Králové
50003

Počáteční  
zůstatek

Zvýšení

Snížení

Konečný  
zůstatek

713  004

0

0

713  004

A. Základní  kapitál  zapsaný  v  obchodním  rejstříku

0

0

0

0

713  004

0

0

713  004

0

0

0

0

713  004

0

0

713  004

E. Emisní  ážio

0

0

0

0

F.   Zákonné  rezervní  fondy

0

0

0

0

G. Ostatní  fondy  ze  zisku

0

0

0

0

B. Základní  kapitál  nezapsaný  v  obchodním  rejstříku
C. Součet  A  +/-  B
D. Vlastní  akcie  a  vlastní  obchodní  podíly
* Součet  A  +/-  B  +/-  D

215  609

-2  612

0

212  997

I. Rozdíly  z  přecenění  nezahrnuté  do  hosp.  výsledku

0

0

0

0

J. Zisk  minulých  účetních  období

0

0

0

0

-2  612

-558

-2  612

-558

926  001

-3  170

-2  612

925  443

H. Kapitálové  fondy

K. Zisk/ztráta  za  účetní  období  po  zdanění
* Celkem

Formulář  zpracovala  ASPEKT  HM,  daňová,  účetní  a  auditorská  kancelář,  www.danovapriznani.cz,  business.center.cz
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ZPRÁVA AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
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VÝROČNÍ ZPRÁVA

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ, a.s.
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