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Základní identifikačnÍ údaje

obchodníjméno:

Sídlo:

Právní forma:

ldentlfikační číslo

Dopravní podnik města Hradce Králové,a.s.

Hradec Králové 3, Pouchovská 153

akclová společnost

25267213

DlČ 228 _ 25267213

Den zápisu do obchodního rejstříku, vedeného Krajslaým soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vloŽka 1625: 1.4.1997

Základní jmění:
Splaceno:

460 691 000,- Kč
100 o/o

Akcie:

45 kusů akcií na jméno ve jmenovlté hodnotě 10 000 000,-Kč
10 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1000 000'-Kč
6 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000'-Kč
9 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000'-Kč
1 kus akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč

Všechny akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti

Jediný akcionář: Město Hradec Králové

ldentifikační číslo: 00268810

Místo uloŽení rnýroční zpráw:

V sídle společnosti
Pouchovská 153

500 03 Hradec Králové
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Předmět podnikání

o silniční motorová doprava osobní
o silniční motorová doprava nákladní
. vyučování řízení motorových vozidel
o oPraW motoroqých vozidel
. mytívozidel
. zámečnictví
o reklamní a propagační činnost
. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
o proVoZování cestovní kanceláře
. směnárenská činnost
o pÍoVoZování tělovýchovných zařízení a zařizení slouŽících k regeneraci a

rekondici
o masérské sluŽby (mimo $3 písm.p zákona č,'286195 Sb.,a zák.č.20166 sb.,o

péči o zdraví lidu)
o proVoZování ubýovacího zaÍízení
. holičství, kadeřnictví
o proVoZování dráhy - trolejbusové dráhy na Území města Hradce Králové
o prováděnístaveb, jejich změn a odstraňování
o inŽenýrská činnost ve stavebnictví

Rozhodující činností je provozováni městské hromadné dopravy (MHD) ve městě
Hradec Králové a dále do obcí Vysoká nad Labem, Lochenice, Předměřice nad
Labem, StěŽery a StěŽírky. K tomu má společnost uděleny příslušné koncese a
oprávnění pro provozování silniční motorové dopravy dle zákona č. 11111994 Sb., o
silniční dopravě ve znění posledních předpisů a provozování trolejbusové dráhy dle
zákona č,.26611994 sb', o drahách ve znění posledních předpisů.

Závazek zajišťovat městskou hromadnou dopravu je smluvně upraven smlouvou o
provozování městské hromadné dopravy, která se vŽdy na kalendářní rok uzavírá
mezi městem Hradec Králové a akciovou společností'
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P ředstave n stvo sp o I eč n osti

Dozorčí rada

předseda představensfua

m ístopředseda představensfua

člen představenstva

člen představenstva

ělen představensfua

předseda dozorčí rady

místopředseda dozorčí rady

člen dozorčí rady

člen dozorčí rady

člen dozorčí rady

člen dozorěí rady

!ng. Miloslav Kulich

lng. Pavel Zákora

!ng. Bedřich Koros

lng. Alois Havrda

lng. Boris Herman

lng. Václav Koutník

Leo Sedláček

Václav Špina

Květoslav Kapl

Zdeňka Kabourková

lng.arch. Zdeněk Vašata
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Vedení spoleěnosti

řediteI společnosti

ekonomický náměstek

dopravně techn ick'ý náměstek

vedoucí personálního oddělení

lng. Miloslav Kulich

Ing. Pavel Zákora

lng. Vladimír Pejřil

Jiří Hladhý

Změny v orgánech spoleěnosti

Valná hromada dne 19.6.2001 na návrh představensfua schválila změnu stanov.
Stanovy akciové společnosti byly uvedeny do souladu s novelou obchodního
zákoníku. NejdůleŽitější změnou bylo zqýšení počtu členů dozorčí rady z 5 na 6, tedy
na počet dělitelný třemi (s 200' odst.1 oZ).

Valná hromada dne 19.6.2001

a) odvolala

pana Doc.PhDr. Vladimíra Taubnera, csc. z člena dozorčí rady,

b) zvolila dva nové čIeny dozorčí rady

paní Zdeňku Kabourkovou,
pana lng.arch. Zdeňka Vašatu
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Sloyo předsedy představenstva

V roce 2001 akciová společnost rozšířila nabídku sluŽeb v podobě změn
jízdního řádu a to tak, že meziroěně došlo k7 % nauýšení rozsahu dopravy. Je třeba
řici, Že byly respektovány připomínky cestující veřejnosti předané prostřednicfuím
Komisí místních samospráv a dalších institucí. Byly posíleny spoje v nejzatiženějších
úsecích, došlo k rozšíření nabídky změnou přetrasování llnek č,' 11 a 17, ale na druhé
straně neefektlvní, málo vyuŽité spoje linky č. 8 byly zrušeny a nahrazeny posílenou
]inkou č.3. Na základě pozitivních ohlasů a průzkumů provedených po realizacltěchto
změn, je třeba řici, Že změny byly pozitivní, coŽ můŽeme spatřovat i ve stále
vzrůstajícím zájmu o MHD v Hradci Králové' Toto jednoznačně dokládá zv''ýšený
objem trŽeb proti předchozímu období i kdyŽ je třeba eliminovat vliv nauýšení jízdného
od ěervence loňského roku o 1,_ Kč ze 7,- na 8,- Kč za jednotlivou jízdu. Toto
nav'ýšení bylo vyvoIáno návrhem sousedního Dopravního podniku města Pardubic, se
kteým zachováváme stejnou vlýši jízdného pro moŽnost vzájemného uznáváni
jízdenek v jednotlirných městech. Celkouý ekonomick'ý efekt je patrný ze závěreěných
hospodářsk'ých rnýsledků. Je třeba říci , Že se zopakova! úspěšný ekonomický rok jiŽ
po druhé za sebou' Tím bylo umoŽněno provést v rámci provozních nákladů další
generální opravy vozidel ve vlastní reŽii, jak autobusů, tak trolejbusů, čímŽ opět došlo
k prodlouŽení Životnosti vozidel a k modernlzaci těchto vozů se zv'ýšením uŽitné
hodnoý pro veřejnost.

PovaŽuji za další rnýznamný úspěch realizaci investiění akce qýstavby kfiého
stánÍ pro trolejbusy. V závéru roku bylo stání dokoněeno a předáno k uŽívání pro
odstavování trolejbusů v areáIu DP. Tato lnvestice, cca 20 mil. Kč, bude mít poměrně

rychlou návratnost, neboť se předpokládá prodIouŽení Životnosti trolejbusů z důvodu
ochrany před povětrnostními vllvy. Důležité je také zamezení moŽností porušení
izolačních stavů a bezpečnosti těchto trolejbusů na linkách MHD. Návratnost se
předpokládá cca 5 roků. Výmluvné je i srovnání s pořizovací cenou u trolejbusů, kdy
nízkopodlaŽní trolejbus 21 TR Acl stojí dnes 8,5 mil. Kč, coŽ ve srovnání s investiění
akcí je vlastně hodnota 2,5 vozidel.

V tomto roce téŽ povaŽuji za velmi rnýznamný krok zavedení první fáze
integrované dopravy mezi městy Pardubice a Hradcem Králové se zapojením
Českých drah. V druhém pololetí roku 200't probíhaly přÍpravy pro uzavření smlouvy a
dohody o vydávání a uznávání jednoho jízdního dokladu u tří dopravců a k 1.1. 2002
došlo k zavedení do praxe. Jsou vydávány jednotlivé jízdenky po dobu jednoho
kalendářního dne, stejně tak časové předplatné jízdenky pětidenní a třicetidenní,
s dalšími varlantami slev pro studenty a starší občany. Lze to povaŽovat za velmi
uýznamný krok při ověřování moŽnosti integrovaného systému V tomto regionu při
propojení dvou krajů . Zároveň se jedná bezesporu o v'ýznamný signá!, podpoře a vůli,
orientaci na zákaznika - cestujícího, kterému je třeba nabídnout stále lepší a
dostupnější služby pro podporu hromadné dopravy přl cestování mezi těmito dvěma
velmi uýznamnými městy.

Další podnikatelské činnosti přinesly do hospodářského uýsledku spoleěnosti
více jak 8 mil. Kč čistého zisku. Velmi dobrého tlýsledku bylo dosaŽeno v
oblastl poslrytování reklamy' Městslcý mobiliář zqýšil svůj hospodářslcý uýsledek'
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stejně trak velmi úspěšně skončilo středisko autďkoly a středisko služeb KoNDlc,
které zdvojnásobilo svůj hospodábký výsledek proti roku předchozÍmu. oproti tomu v
činnosti cestovnÍ kance!áře přetrvávajÍ potlŽe v oŽivenÍ ekonomiky v tomto oboru
podnikánÍ.

Akciová společnost v roce 2001 vykázala vysokou ekonomickou stabilitu a
velmi dobrou efektivnost zhodnocenl vstupnÍch ÍinančnÍch prostbdků a je třeba
vyslovit spokojenost a poděkovánÍ všem, kteřÍ aktivně svým dÍlem k těmto qýsledkům
pfispěli.

lng. Miloslav Kulich
předseda p ředstravenstva
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SÍanovís ko dozorčí rady k wýsledkům hospodaření
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SÍanovísko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi ovládající
a ovládanou osobou

Strnovbko
dozortí ndvDoorermlbo oodnlkn něrúr llrrdcc Kríloyá e"r.

\tg zmr{vě o ylil|rdch nod ovlldelíď r ovlódrnÓu orobou

DozorŮí rada DoprarmÍbo eodnil$ městr llradcc l&álové, as. přezkoumala zprátru o
vfueccbmozi ovládajÍoÍ a ovládanou osobou za účetní oMobí rolu 200l zs dnc 2?.2.2002.

ovládaiÍcí osoba: Město llradcc tr&álové
IČo 26s81o

ovládaná osoba: DopravnÍ Podnik Města llradcc Králové, as.
Porrcbovská l53
500 03llradcc Králové
Ičo 25z672t3

JcdinÝ akcionář: Město llradcc trkálové

Konstanrjo, žs ťldaje uvedené vc zprávě j sou pravdivé.

Stanovislro dozorěÍ rady sobváloro na jcdnání dozorčí rady Dopravního podniku města
řIradce l&álové dna 28.2.2002.

Ing. Vtíclav
Přods€da dozoÉí rady

l|radcc trfuálové be 28.2.2002
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Významné akce a hospodaření společnosti v roce 2001

Rozhodující akcí byla realizace krytého stání pro trolejbusy MHD. Tato koncepčně
zásadní investice byla připravována několik let. Její efekt spočívá v prodlouŽení
životnosti trolejbusů a zuýšení bezpečnosti trolejbusového provozu zajištěním
klidového izolačního stavu. Stavbou byl rovněŽ vyřešen havarijní stav velké ěásti
odstavné plochy určené pro dopravní prostředky MHD. Výdaje v celkové Výši 20 464
tis.Kč mil.Kč byly kryty z odpisů investičního majetku Dopravního podniku.

V roce 2001 byla provedena rnýměna 16 kusů nevyhovujících vrat u opravárenských
hal za moderní elektrická vrata s rnýrazně lepšími izolačními a světelnými vlastnostmi
v hodnotě 2278 tis.Kč.
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V běŽném roce disponovala společnost pro zajištění MHD 104 autobusy a 42
trolejbusy, které by|y jejím majetkem. Podíly jednotliuých typů jsou uvedeny
v následujících grafech.

Autobusy

Ikloubová Karosa

Elautobus krátký soR
lnízkopodlažní CITY BUS

Eklasická Karosa

Trolejbusy

1

lkloubová Škoda tr t5
lnízkopodlažní škoda Tr 2í
E nízkopodlďni T r 21 se spalovacím motorem

Eklasická škoda Tr íl

V rámci obnovy Vozového parku MHD bylo v roce 2001 zakoupeny 2 nízkopodlaŽní
autobusy Karosa clTY BUS a 2 kloubové trolejbusy Tr 15.
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5 200

Zdrqe financování nákupu nových vozidel
pro MHD v tis.Kč

!Dopravní
podnik - odpisy

IRozpoěet
města

trStrátní rozpoěet

Kromě nákupu nouých Vozldel bylo pokračováno v efektivním prodlužování Životnosti
Vozidel MHD generálními opravami. Byly realizovány dvě generální opravy autobusů
dodavatelským způsobem a dvou kloubov'ých trolejbusů vlastními sihmi.

Tr'l5 před generálnÍ opravou

Výsledek generální opravy

.-)
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Dopravní podnik prakticky dosáhl se všemi činnostmi vyrovnaného výsledku
hospodaření. Zisk ve rnýši 628 tis.Kě je navrŽeno použít jako příděl do rezervního
fondu akciové společnosti.

Akciová společnost dokázala v souhrnu v běŽném roce kqýt náklady vlastními v''ýnosy
bez provozní dotace v průměru na 55,35 o/o (rok 2000 - 53,19 o/o), městská hromadná
doprava (MHD) pak na 44,77 o/o (rok 2000 - 42,04 o/o).

Zrozpoétu města byla poslqtnuta provozní dotace na cenové dorovnání (dokýí
nákladů MHD) ve rlýši 126 200 tis.Kč a dotace na kapitálové dovybavení 5 000 tis.Kč
s určením na nákup dopravních prostředků pro MHD. Ze státního rozpoětu byla
získána dotace na obnovu vozového parku MHD ve finaněním objemu 5 200 tis.Kč.

Dotace na kapitálové dovybavení poskytnuté z rozpočtu města a ze státního
rozpočtu se promítly do zqýšení vlastního jmění společnosti.

PoRovNÁNí oorncÍ

250 000

200 000

í50 000

tis.Kč

t00 000

50 000

0

slouoec Rok 2000 Rok 2001 rozdíl
- 133 935 - 468Nákladv MHD neookMé vÝnosv 1 -133 467

2 124 000 126200 + 2200Provozní dotace poskytnutá z rozpočtu města na
cenové dorovnání

3=1+2 - 9467 - 7735 +1732HV - ztráta MHD
4 + 10 326 + 8363 -1963Zisk - ěist'ý ořÍnos samostatnÝch středisek

+ 628 - 231Konečný HV celé akciové spoleěnosti Dopravní
oodnik

5=3+4 + 859

2000 200í

EDotace ze SR 33 467 5 200

IKapitálová
dotace města

38 200 5 000

lProvozni dotace í24 000 126200
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Úaaie z rozvahy

(tis.Kč)

ok rok

Pasiva celkem 732 560 718172Aktiva celkem 732 560 718172
A Pohledávkyza upsaný

vlastní kapitáI

679 035

460 691

215733

1478

+ 628

505

668 206

460 691

205532

619

+ 859

505

658 459

51

658 408

643 509

643 410
99

A.IV.
4.ilt.

A.V.

A

A.l.
Á.ii

Vlastní kapitál

kapitálové fondy

tvořené ze zisku

hosp. výsledek minulých let

hospodářský výsledek
účetniho období

základní

8.ilt,1

B.l.
.P.

B.ll,
Erir.

dlouhodobý nehmotný

dlouhodobý finanční

z toho: podíl.cen'papíry a
vklady v podnicich

s rozhoduiícim vlivem

Stá!á aktiva

51 630

73 355'-T6í6

3M
lT s63

73 554
6770

17 455
48 979

350
c.t
c.il.
c.ilt

c

c.tv

oběŽná aktiva

dlouhodobé

krátkodobé
finanční

B.t.

B.il.
B.ilt.

B.IV

B.lv.í

B

.ttt{t!poq!É_4y-a49 -

!?I'!,9J-,1i ú 
ygý_a ý_pq!1ó9i -

z toho: dlouhodobé
bankovni úvěrv

dlou

Cizizd

34 477

14

48977 45 450

5 500

39 950

4 516c ostatní pasiva 4 548

Ostatní aktiva 746 1 í09D
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Úaaie z výkazu zisků a ztrát

(tis.Kč)

rok Íok rok Íok

* Provoz.hoso.vÚsledek .676 12l+ll Výkonv a orodei zboži 146074 127 860
124745 Xl+Xll Zúčtování rezerv a oprav. do

Íinančnich výnosů
l+11.1. z toho: trŽby za prodej

vlastní výroby, sluŽeb a
zboŽi

'142707

Změna stavu
vnitropodnikových zásob
vlastní výrobv

- 158 - 189 L+M Tvorba ÍezeN aopravných
poloŽek na Íinančni náklady

|.2.

1 598 984il.3. Aktivace 3525 3 304 Vlll+lX+
X+Xlll+
XIV+XV

Jiné Íinančníýnosy

K+N+O
+P+R

Jiné Íinanční náklady 459 530A+B Výkon.spotřeba a náklady
na prodané zboŽi

92448 90771

53 626 37 089 * Hosp. výsledek z finanč.
operací včetně daně
z příimu z běžné člnnosti +í 139 + 454

+ Přidaná hodnota

+ 463 + 466
112 958 104 277 Ů* Hosp.výsledek za běŽnou

ěinnost
c Osobní náklady

401 5380dpisy dlouhodobého
nehm.a hmotného maietku

58729 54377 xvt Mimořádné výnosyE

Mimořádné náklady 236 145Zúčtování rezerv,opr.pol.a
čas.rozl. orovoz.výnosů

352 S+TIV+V

* Mimořádný hosp.výsledek
+ í65 + 393

G+H Tvorba rezerv,oprav.poloŽek
a čas.rozl.provoz. nákladů 9734 6204

134 527 Ů* Hosp.výsledek za účetní
období

+ 628 + 859lll+Vl+
+Vll

Jiné provozni výnosy 133 464

6746D+F+l+

J
Jiné provozni náklady 6 697

16
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Přehled o peněžních tocÍch (cash flow)

běŽný rok minulý rok
v tis' Kč v tis. Kě

48 979 6 669Stav peněŽnÍch prostředků na začátku Účetního obdobíP
Peněžní toky z hlavní výděleěné činnosti

722463z. UčetnÍ zisk nebo ztráta před zdaněním
65 320 52 983Upraw o nepeněŽnÍ operace4.1
58 877 53927odoisv stálých aktiv' odois pohledávek4.1.1

9777 5 470
4.1.2. Zména stavu opravných poloŽek, rezerv

a změna zůstatků přechodných účtů' aktiv a pasiv
-1 876 -5 7124.1.3. ZisVztráta z prodeie stálých aktiv

004.1.4. Výnosv z dividend a podílů na zisku
-702-1 458A.1.5. Vvúčtované nákladové úroky a v'ýnosové úroky

53 70565 783
A.* Čisý peněŽnÍ tok z provoznl ěinnosti

před zdaněním, změnami pracovnÍho kapitálu
-3 153 I 777Změna potřeby pracovnÍho kapitálu4.2
1 637 167Změna stavu pohledávek4.2.1

-5 473 4778Změna stavu závazků4.2.2.
683 4 832Změna stavu zásob4.2.3.

62 630 63 482zdaněnÍmČistý peněŽnÍ tok z provoznÍ ěinnosti předA.*
0 -84.3 V-ýdaié z plateb úroků

1 458 7104.4 Přiiaté úroky
0 04.5. Zaplacená daň z příjmů , doměrky daně

165 226Příimy a Wdaje spojené s mimoř. úč' případy4.6
64253 64 410Fistý peněŽní tok z provozní ěinnostiA.*

Peněžní toky z investiční činnosti
-75742 -97 199Výdaie spoiené s pořízením stálých aktiv8.1

3 940 57',12PřÍimy z prodeie stálých aktiv8.2
0 0Půičkv a úvěry spřízněným osobám8.3

-71802 -91487B.* eištý peněŽnÍ tok VztahujÍcí se k investičnÍ činnosti
Peněžní toky z finančních ěinností

0 -2280c.1 Změna stavu dlouhodobých závazktt
71 66710 200Dopadv změn vlast. imění na peněŽní prostřc.2.

00Zuýšení oeněŽ. prostř. z titulu zWŠ. zákl. jměníc.2.1
00VvolacenÍ podílu na vl. imění společníkůmc.2.2

10200 71 667PeněŽnÍ dary a dotacec.2.3.
0 0Ú h rada ztrátv společn íkyc.2.4.
0 0c.2.5. PřÍmé platbv na vrub fondů
0 0é dividendy nebo podíly na ziskuc.2.6.

00Přiiaté dividendy a podíly na ziskuc.3.
10200 69 387c.* Fntý pénezní tok vztahuj ící se k finanční činnosti

423102651Fzvýše n í/s n ÍŽe n í pe n ěŽn Ích p rostřed k ůF
51 630 48 979Sťáv peněŽnÍch prostředků na konci obdobÍR
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Úaaie z přítohy k účetní závěrce

Akcionářispoleěnosti a podíl v jiných podnicích

Jediným akcionářem spoleěnosti Dopravní podnik města Hradce Králové,a.s. je
Město Hradec Králové. Ve smyslu ustanovení $ 102, odst.2, písmeno c) zákona
é1282000 sb., o obcích, plní funkcivalné hromady Rada města.

Akciová společnost nemá podílv Žádné obchodní spoleěnosti nebo druŽsfuu'

Změny v účetním období roku 200í

S v'.ýjimkou zqýšení členů dozorčí rady na 6, odvolání a zvolení noqých členů dozorěí
rady valnou hromadou, nebyly v roce 2001 provedeny jiné změny v obchodním
rejstříku.

orgány spoleěnosti

orgány spoleěnost| jsou valná hromada, představensfuo, dozorěÍ rada a uýkonným
orgánem ředitel společnosti.

Představensfuo je pětičlenné, dozorěí rada šestičlenná.
Dle stanov akciové společnosti vykonává předseda představenstva zároveň funkci
ředitele spoleěnosti.

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.

,)
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a

VÝkon řízení v akciové společnostije organizován po dvou liniích:

První linie - rozhodující předmět činnosti (MHD):

o ředitel společnosti

d op ravně-tech n iclqý n áměstek, ekonom ický náměstek,
vedoucí personálního oddělení, útvar zvláštních úko!ů

vedoucí středisek, odděIení a referátů rozhodující činnosti

ostatn í zaměstnanci rozhod uj ící činnosti

Druhá linle - ostatní předmětv podnikání:

a ředitel spoleěnosti

ved oucí h ospod ářslqých střed isek ostatn í či n nosti

o zaměstnanci ostatní činnosti

Zmény v organizační struktuře

V roce 2001 nedošlo ke změnám v organizační struktuře akciové společnosti

Zaměstnanci a osobní náklady

ostatní peněžní a nepeněžní plnění

Akcionáři, členům statutárního a dozorčího orgánu a managementu společnosti
nebyly pos!rytnuý Žádné půjčky, úvěry azáruky.

a

a

o

BěŽný
rok

Minulý
rok

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců celkem 458 447
Management - počet vrcholových řídících pracovníků
(1 ředitel, 2 náměstci, 1 vedoucí personálního oddělení)

4 4

BěŽný
rok

Minulý
rok

osobní nákladv na zaměstnance v tis.Kě celkem 112959 104 277
v tom - osobní náklady na řídící pracovníky (4 pracovníci) 3 262 2 932

- odměnv členů představensfua a dozorčí rady 610 549
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BěŽný rok Minulý
rok

PřÍspěvek na penziinÍ připoiištěnÍ poskytnutý zaměstnancům celkem 787 0
v tom manaoement 42 0

Zaměstnancům je poskytován příspěvek na penz[ní připojištění.

Ze sluŽeb zajišťovaných akciovou společností je zaměstnancům spoIečnosti a jejich
rodinným příslušníkům poskytována dle tarifních zásad SdruŽení dopravních podniků
Čn stala ročníjízdenka městské hromadné dopravy v ceně 100,- Kě.

lnformace o použiých účetních metodách, obecných účetních zásadách a
způsobech oceňování

Základním předplsem pro vedení účetnlctví je zákon č.563/1991 sb., o účetnictví ve
znění pozoéjsic-n předpisů. Účtování je prováděno podIe Účtové osnovy a postupů
účtování pro podnikatele, vydané MF é'.j.vl20100/1992 ve znění pozdějších předpisů.
Zásady vedení účetnictví v účetní jednotce jsou upraveny vnitřním předpisem
směrnicí ě,.4198.

Způsoby oceňování

U nakupovaných zásob je do pořizovací ceny zahrnována cena pořízení a náklady
související s pořízením konkrétního druhu zásob.

Náklady na přepravu externím dodavatelem jsou bud' jiŽ obsaŽeny v ceně (motorová
nafta), nebo jsou připočteny k ceně pořízení konkrétního druhu zásob ve uýši
vyfaktu rované přep ravcem.

Z vnitropodnikorr'ých sluŽeb souvlsejících s pořízením materiálu jsou do pořizovací
ceny zahrnovány qýdaje spojené s pořízením materiálu prostřednicfuím vykalkulované
průměrné hodnoý podnikor4ých rnýdajů, a to ve rrrýši 5,5 % k ceně pořízení.

Do vedlejších pořlzovacích nákladů, kromě nákladů na dopravu, jsou dále zahrnuty
v konkrétních případech rnýdaje spojené se zaplacením skladného, provizí, cla a
pojistného.

Do zásob - materiál na skladě, patří náhradní díly renovované vlastní činností.
oceňují se ve uýši spotřebovaného přímého materlálu a provedeného qýkonu, kteý je
souěinem vykalkulované r4ýkonové sazby a odpracovaného času.

Vlastní člnností byl pořízen hmotný majetek, a to 2 zastávkové označníky MHD
s elektroniclaými informačními paneIy pro cestující. Tento majetek byl oceněn
skutečnými vynaloŽenými přímými materiálouými náklady a qýkonem, kteý je

součinem hodinové vykalkulované výkonové sazby a skutečně odpracovaných hodin.

ocenění cenných papírů a majetkov'ých účastí nebylo pouŽito z důvodů, Že
společnost takové papíry nevlastní a ani nenítaké jinde majetkově účastná.
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Tvorba opravných položek

Způsob stanovení daňově uznatelných opravných poloŽek k pohledávkám se provádí
v souladu se Zákonem č.593/92 sb., o rezervách pro zjištění základu daně z př'ljmů.
Účetni opravné poloŽky k pohledávkám se fuoří do 100 % nevymahatelných
pohledávek po Ihůtě splatnosti.

opravné poloŽky k zásobám se fuoří dle vnitřní směrnice pro fuorbu opravných
poloŽek. Při fuorbě se přihlíŽí k vyuŽitelnosti zásob a k době obrátky zásob.

Zmény v postupech účtování, oceňování a odpisování

V úěetním období roku 2001 nedošlo ke změnám v postupech účtování, způsobech
oceňování a odpisování.

odpisový plán a pouŽitá odpisová metoda účetních odpisů investiěního majetku

Pro daňové účely je nově pořízený odepisovaný hmotný investiční majetek zatříděn
do příslušných odpisotlých skupin podle $ 30 a přílohy k zákonu č.586/92 Sb., ve
znění pozdějších předpisů'

Ve společnostl je zavedena metoda účetního lineárního odpisování, ve které se
uplatňují časové odpisy odpovídající době pouŽívání majetku.
Při stanovení doby pouŽití a tím qýše 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 úrovně péč€ o tento majetek.

Účetní odplsování hmotného investičního majetku se provádí měsíčně, a to jednou
dvanáctinou ročního odpisu.

Účetní odpisy se počítají zceny, ve které je majetek oceněn v Účetnicfuí, a to do její

Wše.

Nehmotný investiění majetek, jehoŽ pořizovací cena je vyšší neŽ 60 tis.Kč je
odepisován 5 let od jeho pořízení.

Přepoěet údajů v cizích měnách

Přepočet valut na českou měnu se provádí při jejlch zúčtování čtvrtletně podle
pevného kurzu devizového trhu vyhlášenéno ČNg k 1. dni v měsíci.

Akciová společnost nemá závazky a pohledávky v cizích měnách.
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BěŽný rok Minulý rok
daňově uznatelné na nedobytné pohledávky za dluŽnlky 395 172,20 Kě 261 557'10 Kč
Účetní na nedobytné pohledávky za dluŽníky 69 274'00 Kě 322 612,00 Kě,

na bezpohybové zásoby - materiál na skladě 269 075,88 Kč 120 000,00 Kč



Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

Rozpis hlavní skupiny samostatných moviých věcí

Stav maietku v tis.Kě
I budovy,haly,stavby

I energetické a hnací stroje

trstroje,
přístroje'zařízení,inventář

tr dopravní prostředky

265 431

35í
729 í6 260

Nehmotný majetek

Finanční pronájem

Formou finančního leasingu byIo v běŽném i v minulém roce pronajato 5 ks osobních
vozidel.

BěŽnÝ rok Minulý rok
pořizovacÍ

cena
oprávky pořizovací

cena
oprávky

Stroie' přístroie a zaťÍzenl tis.Kě 43 159 10 649 33 307 7 941
DooravnÍ orostředkv tis.Kč 466729 '143 557 426 917 100 594
lnventář tis.Kč 452 249 46'.\ '192

Samostatné movité věci celkem (ř.15
rozvahv)

tis.Kě 510 340 154 455 460 685 108727

BěŽný rok Minulý rok
pořizovacÍ

cena
oprávky pořizovacÍ

cena
oprávky

Dlou hodobý nehmotný maietek(soffware) tis.Kč 300 249 300 200
Dlouhodobý drobný nehmotný majetek
(software do 60 tis.)

tis.Kč '|'739 1 739 1 450 1 450

BěŽný rok Minulý rok

Souěet solátek za celou dobu oronáimu tis.Kč 1 436 1 436
Skuteěně uhrazená výše splátek k3'l.12.2001 tis.Kč 874 451
Solátkv solatné do iednoho roku tis.Kč 356 423
Splátkv splatné po iednom roce tis.Kč 206 562
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Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku

Nedokoněený dlouhodobý hmotný majetek (ř. 019)

rok

Mi rok

objekt dennÍho ošetření vozidel MHD,
výstavba financována v letech 1999 aŽ 2000
z rozpoětu města ve výši27 000 tis.Kě

BěŽný rok MinulÝ rok

přírůste
k

nákuo

úbytek
vyřazenÍ

Úbytek
odpisy

přÍrůste
k

nákup

úbytek
vyřazení

úbytek
odpisy

Pozemkv tis.Kč
Budow a stavbv tis.Kč 25 056 791 7 882 40 631 483 6 368
Stroie. ořístroie a zaťízenl tis.Kč 1',|040 1 188 3 897 I 655 261 3261
Dopravní orostředkv tis.Kč 44 435 4622 47 585 86723 1 932 42691
lnventář tis.Kč I 66 66
Drobného dlouhodobého
hmotného maietku

tis.Kč 1 026 155 1 026 924 140 924

Drobného dlouhodobého
nehmotného maietku

tis.Kč 289 289 550 550

Výdaje
v tis.Kč

Termín dokončení popř
zařazení do provozu

Druh investice lnvestičnÍ akce

20Stavební investice TrakěnÍ trolejové vedenÍ Plačice

0StrojnÍ investice

82Proiektv

Výdaje
v tis.Kč

Koneěné výdaje a termÍn
dokončenÍ popř. zařazení
do provozu

Druh investice lnvestiěnÍ akce

364 Celk.výdaje 21 669 tis.Kč'
dokončeno 1u2oo'|

Stavební investice Krytá stání pro trolejbusy

820

7 500

30

Celk.výdaje 820 tis.Kč'
dokončeno 5l2oo1
7 500 tis.Kč, zařazen do
provozu 1l2OO1

30 tis.Kč povýšení vstupní
cenv investice 3l2OO1

StrojnÍ investice Dálkové ovládánÍ měníren

Nákup trolejbusu 21Tr ACl

objekt dennÍho ošetřenÍ vozidel

954 Dle realizace stavebnÍch investicProiekty
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Výdaje
v tis.Kě

Druh investice lnvestiční akce TermÍn dodání

50

6 563

2 000

Strojní investice Mikrobus MB VITO 1'10 CDI - 1 kus

Trolejbus 21 TrIAC - 3 kusy

Autobus Karosa City Bus - 5 kusů

leden 2002

červen 2002

ěervenec - srpen 2002

Celkem pos]<vtnuté zálohv I 613

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (ř.020)

BěŽn rok

Zástavní právo a věcné břemeno

Akciová společnost nemá hmotný majetek zatíŽený zástavním práVem

Věcným břemenem jsou zatíŽeny pozemky:

Parc.č. 27812 v k'ú' Věkoše, oprávněný Povodí Labe, a.s. Hradec Králové. obsahem
věcného břemene je vybudování ochranné protipovodňové hrázky' její provozování a
údrŽba.

Parc.č. 16412 v k.ú. Věkoše, oprávněný Východočeská energetika a.s. Hradec
Králové. obsahem věcného břemena je věcné břemeno vlastnictví , chůze a jízdy
k přívodu 5 000 Va k rozvodně 5 000V.

Parc.č. 27911, 1149, 28012, 27913, 28ol4, 27812 a 1oool2, oprávněný Elektrárny
opatovice, á.S. 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.

Bankovní úvěry

V běŽném roce akciová společnost nečerpala ani nesplácela bankovní úvěr

Pohledávky z obchodního styku

Pohledávky z obchodního styku 180 dnů po lhůtě splatnosti dosáhly v běŽném roce
809 tis. Kč.

Akciová společnost nemá pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné
jiným způsobem.
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Druh investice lnvestiění akce Výdaje
v tis.Kě

Termín dodání

5 149 březen 2001
Strojní investice Kloubový trolejbus Tr 15 - výrobce

Škoda ostrov nad ohřÍ



ostatnÍ kapitálové
fondy (ř.068)

Dotace na kapitálové dovybavení - úěelově určená
z rozpoltu města na pořízení dopravních prostředků pro
MHD + 5 000 tis.Kč

Dotace na kapitálové dovybavení ze státního rozpoětu
určená na obnovu vozidel MHD

+ 5 200 tis.Kč
Celkem dotace na kapitálové dovybavenÍ zaúčtované do
kapitálovÝch fondů + 10 200 tis.Kč

Zákonný rezervní
fond
G.042)

RozhodnutÍ jediného akcionáře o přidělení zisku za rok 2000
do rezervnÍho fondu + 859 tis'Kě

Vlastní kapitál

PoloŽky zvyšující vlastní kapitál

Hospodářský tlýsledek - zisk běŽného období ve Výši 628 tis.Kč navrhuje vedení
společnosti použít pro příděl do rezervního fondu.

Rezerva

Výsledky běŽného roku umoŽnily pokračovat ve fuorbě ostatní Íezervy urěené na krytí
nákladů na generální opravy dopravních prostředků MHD částkou 9 000 tis.Kč.

Provozní dotace

Město Hradec Králové pos$lo V roce 2001 akciové společnosti provozní dotaci na
úhradu nepokryt'ých nákladů MHD ve uýši 126 20o tis.Kč. Tato dotace má charakter
cenového dorovnání, neboť cena jízdného je věcně usměrňována. Dotace je
zaúětována do uýnosů - ostatnÍ provozní uýnosy (č.ú. 648).

Závazky

Akciová společnost nemá závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti. RovněŽ nemá
závazky kMé podle zástavního práva a přijaté záruky za jiné organizace.

Jiné závazky (řádek 100) zahrnují závazek obsahující zúčtování opravných účtů v
souvislosti se zÚčtováním rozdílů mezi úěetní hodnotou původního vkladu státního
podniku provedeným v úěetní zůstatkové hodnotě k 31.8.1997 a znaleclcým oceněním
tohoto vkladu realizovaným k 18.2.1998, a to ve Výši 15 213 tis.Kč.

Poěáteěnístav ěerpánl tvorba Koncový stav
Rezerva MHD v tis.Kč 5 500 0 9 000 14 500
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Rozvrh tržeb za vlastní výkony podle činností (hospodářských středisek)

Výnosy
iIHD

lpodnikatelské
činnosti

Eprovozní dotace

4o/o

17olo

lspotř.nákupy

lsluŽby

Eosobní náklady

Eldaně a poplatky

Ijiné
provoz.náklady

Iodpisy

Ifinanění náklady

[ltvorby Íezent a
opr.poloŽek

Náklady

3,5o/o

20,60/o
25,60/o

1,5o/o

BěŽný rok Minulý rok
Hlavní ěinnost MHD - doprava městská, realizovaná autobusy a
troleibusv (prodei iízdenek a smluvní iÍzdv) tis.Kč 94 072 81 123
Reklamní a orooaoační ěinnost tis.Kč 7 281 6 996
Autoškola - wučování řízenÍ motoroWch vozidel tis.Kě 2028 2861
Výroba městského mobiliáře - zámeěnicfuÍ tis.Kč 13 474 10 619
ooraw motororných vozidel tis.Kě 4 548 3 416
Záiezdová doorava 7 649 I 031
CestovnÍ kancelář tis.Kč 6 444 5 891
KoNDlc - provozování tělov'ýchovných zaíIzenÍ azařIzenl
k regeneraci, masérské sluŽby, ubytovací sluŽby, holičství,
kadeřnictvÍ tis.Kč 2992 2 388
Tžby ostatnÍch středisek tis.Kč 3 841 3 066

TRZBY ZA VLASTNI VYKONY CELKEM tis.Kě 142329 124 391

0,4o/o
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7,3Vo



*!

Podnikatelské činnosti

Zájezdová doprava a cestovní kancelář

Výroba městského mobiliáře

Reklama
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Autoško!a

Služby Kondic v býva!é
administrativní budově

Události po datu úěetní závěrky

Mezi datem úěetní závěrky za Íok 2001 do data předání uýkazů mimo účetní jednotku
nenastaly žádné události, které by mohly významně ovlivnit stav aktiv a závazkťl
akciové spoleěnosti.
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Zpráva o vztazích mezi ovládajícÍ a ovládanou osobou

o rztrzÍch mczi ovlffffi ovHdanou ogoboo
za účetní období 2001

Ovládaiící osoba: Město řIradcc Králové
tČo zossto

ovládaná osoba: Dopravní podnik Města llradce Králové, a.s.
Pouchovská l53
500 03 řIradec Králové
|Čo252672|3

Základrríkapitá: 460'69l.000,- Kč
Solaceno: l0O o/o

JedinÝ akcionář: Město llradec Králové

Mezi ovládající a ovládanou osobou byla v roce 2001 podepsána jediná smlouva, a to
Smlouva o provozování městské bromadné dopravy. Předmětem smlouvy bylo zajišťování
městské hromadrré dopravy na rfuemí Města [Iradec Králové a do obcí Vysoká n.L.,
Předměřicc n.L., Lochenice a Stěžery po trasách MHD, a to Dopravním podnikem za použití
trolejbusů a autobusů v majď<u Doprarmího podniku a dle platného jízdďho řádu. Smlouva
byla rrzavřcna na dobu od 1.ledrra 2001 do 31.prosince 2001.

Na zálrladě této smlouvy bylo ovládanou osobou poskytnuto plnění spočívající v zajištění
městské hromadné dopraly vrozsahu 6,l5L.623 km. Proti tomu ovládající osoba poslrytla
ovládané osobě na dokrytí nákladů na MHD finanění prosftdky ve formě provozní dotace ve
výši |26200.000,- Kě a kapitálovou dotaci na poffzení autobusů pro MHD ve výši 5'000.000
tis.Kč.

Plněním této smlouvy nevznikla ovládané osobě újma.

r---ž
Ing. Mloslav Kulich

předseda představenstva

Hradec Králové 2002-02-27
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vývoj podnikání a finanční situace

Hlavním předmětem činnosti společnosti Dopravní podnik města Hradec Králové, a's. se
sídlem Pouchovská 153 Hradec Králové, je zajišťování městské hromadné dopravy (MHD)
autobusy a trolejbusy na území města Hradec Králové a na smluvním základě také do obcí
Vysoká nad Labem, Předměřice nad Labem, Lochenice, StěŽery a StěŽírky.

Provozování MHD má charakterzávazku veřejné sluŽby tzn',Že akciovou společnostíjsou ve
veřejném zájmu a ve vztahu k městu Hradec Králové smluvně převzaty provozní, přepravnía
tarifní závazky'

V roce 2001 byla realizována MHD v rozsahu 6 152 tis.vozov'ých km, coŽ představuje
zuýšení přepravního v'ýkonu proti mlnulému roku o 412 tis.km (+ 7,2o/o).

Smlouvou o provozování MHD v roce 2001, uzavřenou mezi Městem Hradec Králové
a Dopravním podnikem, bylo stanoveno zajišťovat MHD v plánovaném rozsahu 5 794
tis.vozorr-''ých kilometrů. Plánovaný rozsah MHD by! překročen o 358 tis.km.

Náklady na vyšší rozsah přepravy byly pokryty trŽbami od objednavatelů a cestujících

yÝvo.l RozsAHu MHD s PoDÍLEM TRAKcÍ

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

í o00

0

Pro rok 2002 byla schválena Zastupitelstvem města a následně uzavřena smlouva o
provozování MHD mezi akciovou společnostía městem Hradec Králové s těmito podmínkami:

. V roce 2002 akciová společnost zajistí MHD v rozsahu 6 240 000 vozových kilometrů'

K tomu poskytne město Hradec Králové provozní dotaci na dokrytí nákladů MHD ve výši
126 000 000,_ Kč a investiční dotaci 9 000 000,- Kč s určením na nákup dopravních
prostředků pro MHD.

E
+
.!!

a

í995 í996 í997 1998 t999 2000 200í 2002

Itroleibusv 't 648 1 781 í 639 I 600 í 631 í 645 1 758 í 869

lautobusv 3 925 3 933 3 8í4 3 756 4 001 4 095 4 394 4 371

I
TII
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Tarif MHD a tarifní podmínky podléhajívěcné regulaci jakze strany ústředních orgánů tak ize
strany města. Schválený rozpočet akciové společnosti nepředpokládá V roce 2oo2 zvýšení
ceny jízdného v MHD.

Základní ukazatelé rozpočtu akciové spoleěnosti pro rok2002

Financování investic

Zdrojem financování investic akciové společnosti jsou odplsy investičního majetku,
investiční dotace z rozpočtu města a dotace ze státního rozpoětu. lnvestiční dotace
z rozpočtu města a ze státního rozpočtu jsou určeny qýhradně na nákup dopravních
prostředků pro MHD.

Financování investic v roce 2002

9o/o Solo

IDopravní podnik
lrozpoěet města
trstátní rozpoěet

86%

činnost ukazatel tis.Kč

Hlavní činnost
MHD

Nákladv 253 800
Výnosv 244 800

v tom orovozní dotace z rozooětu města 126 000
Hospodářský výsledek - ztráta - 9000

ostatní ěinnosti
samostatná střediska

Nákladv 41 100
Výnosv 50210
Hosoodářslaý výsledek - zisk 9 110

Akciová spol. celkem za
všechny ěinnosti

Nákladv 294 900
Výnosv 295 010
Hospodářský výsledek 1't0

Plán financování investic v roce2002 tis.Kč

o'ď
Lo
N

Akciová spoleěnost odpisy dlouhodobého majetku plánované V roce
2002

62291

Převod odpisů z roku 2001 28 881
Celkem zdroie akciové společnosti 91 172

lnvestiční dotace z rozpočtu
města

S urěenÍm na dopravní prostředky MHD I 000

StátnÍ dotace S určením na dooravní orostředkv - oředooklad 5 000
Celkem zdroie oro financování investic 105 172

Celkem plánované investiční výdaie 1 0s 060

Zůstatek 'l'12
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Výhled technického plánu obnovy vozového parku MHD

Pozn.: " Počet vozidel z končící ekonomickou a technickou ŽivotnostÍ v běŽném roce je zvyŠován o
neřešená vozidla z předchozÍho roku. V řádku ,,celkem" je součet vozidel s koněÍcí Životnost
vjednotlivých letech.

Výhled financování nákupu nových vozidel pro MHD v tis.Kč

Pozn.: *Vroce 2002 jsou zdroje DPmHK, a.s. zvýšeny o finanční prostředky převedené zroku 2001,
které byly ušetřeny z důvodu posunu realizace nového odbavovacího systému MHD do roku2002.

Podíly na financování nákupu nových
vozidel pro MHD v letech 2002-2006

státní

rozpočet
1,5o/o

města
13,9o/o

Dopravní
podnik
84,8o/o

rok počet vozidel
za hranicí tech.
a ek.Životnosti *

plánované řešenÍ
neřešený počet

vozidelnákup
novÝch vozidel

generálnÍ
oprava

sníŽení počtu
wřazením

2002 25 I 7 ,l I
2003 26 10 4 12
2004 30 11 2 17
2005 23 10 3 10
2006 17 I 1 7

Celkem 73 48 17 1 7

rok počet finanční
náročnost

financování Zdroje*
(odpisy)
DPmHK,

a.s.

zbývá'na
ostatní

investice
vč.odb.sys.

DPmI{I(a.s.
rozpočet

města
stáfrtí

rozpočet úvěr

2002 8 s6 060.0 42060.0 9 000.0 s 000.0 0 91092.0 49 032.0
2003 l0 69 697,3 61697,3 8 000,0 0 0 64 600.0 2902,7
2004 1t 74 304-0 64 304.0 l0 000.0 0 0 64 550.0 246.0
2005 l0 7t 684.0 61684.0 l0 000.0 0 0 6s 600,0 3 916,0
2006 9 69 46s,0 59 465,0 l0 000.0 0 0 64 620.0 5 155.0

Celkem 48 34t 2t0.3 289 210,3 47 000,0 5 000,0 0 350 462,0 6t 251,7
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Zpráva auditora

/blttea , o.o.s. aak rutqla,

zPRÁvl AUDIToRA
k účctnízjvěrcc rcfi.vcné k3l.l22{nt

Provedli jsnre ruďt pÍÍložsrÉ řádné úěstní ávěrky spoločnosti Dopravní
po{t'úk měqta Hradcc t&álové, a.s., říradec lftátové, IČo 25 26 ?2 tr t rt.prosina
200l. za s€stilrcní úě€td ávěrky je ďpovědný statutáÍní orgán společnosti. Nďí
úlobou jo ryjádtÍt na álrladě arrditrr výfok o této úč€úní ávěrce.

Auďt jsme provodli v souladu se ákoncm o aditorech a arrditorskými
sÍÍ'ěrnic€Íni Komory arrditonl ceské republiky. Tyto urditorské smě,mice
požadÚí,abv byl adit rraplínován a provcdcn tEk' aby arrditor 'Jskel p}iměřenou
jistotu' žE účstÍú zívétka neobsabrrjo výzÍ'amné rrcsprávnosti. Audit zatrrnrrje
qýběrov'ým způsob€m provederré ověňonrí úplnosti a pnlkaznosti ěástck a irtrorrnací
wedených vúčctní zívěrcn. Audit rovněž zahnnrje posorrzení poržitých rič€fuíďl
postupů a významnýoh odhadů učiněnýoh úěstní jednotkou a áodnoced celkové
pte?ffiarc úč€tní zív&ý. Jsme přewědčerri' žo provedeirý urdit poskytuje přiměřeoý
podklad pro vydání výrob.

Pďle našeho názoru' účctní áv&ka podává vo všech ýznamných ohlodcch
věrný a pootivý obraz aktiv' závadrú, vlasilrlho kapitálu a finarrční ďnrace spole&rosti
Dopravní podnik města řIradce l&álové, a.s. k3l. prosinoi 200l a výslodku
hospodaření za rok 200l v souladu se zákonem g účcurictví a příshršnými přodpisy
čes&c rcpúliky.

ovďili jsme soulad irrformací o arrditovarré spoloěnosti za uplynrrlé obdob!
uvedemých ve výrďd zprávě, g ověřovanou ávěrlcorr. pďle n šebo rre.oru jsou tyto
informace vc všech význanných ohlcdech vsorrMu stouto úč€toí zlv&lkory zúž
bylypřerzrfy.

Za úplnost a správnost ar$ry o rztaách mezi propoj€nýnú osobami odpoúdá
stattJtáÍní orgán společnosti. o\'ěřili jsme věc,lrou spnívnost údsjů uvederrýc,h v této
ryrávě' a neaiistili jsme významné neoprávnosti.

Dnc: 18.3.2002

Arrďtea' v.o.s.

PÍas€k 8, Nový Bydžov

č.opróvněoí 106

b.aarfu-^/
rÍg. r'''"Bcnďová
č. opr$měd 276

AT'DITOR
č.l.106
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