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L
ZákI adní identifi kační údaje

obchodní jméno: Dopravní podnik města Hradce Králové,a.s'

SÍdlo: Hradec Králové 3, Pouchovská 153

PrávnÍ forma: akciová spoleěnost

ldentifikační číslo: 25267213

DlČ 228_25267213

Den zápisu do obchodnÍho rejstřÍku, vedeného Knjským soudem v Hradci Králové, oddÍl B, vloŽka 1625
1.4.1997

Základní kapitál
Splaceno:

460 691 000,- Kč
100 o/o

Akcie:

45 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 000,-Kě
10 kusů akciÍ na jméno ve jmenovité hodnotě 1000 000'-Kě
6 kusů akciÍ na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000'-Kč
9 kusů akciÍ na jméno ve jmenovité hodnotě 'l0 000,-Kč
1 kus akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000'-Kě

Všechny akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva spoleěnosti

Jediný akcionář:

ldentifikační čÍslo:

Město Hradec Králové

00268810

MÍsto uloŽení WroěnÍ zpráw:

V sídle spoleěnosti
Pouchovská 153

500 03 Hradec Králové
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il.
Předmět podnikání

Předmět podnikání akciové spoleěnosti DopravnÍ podnik města Hradce Králové, a.s.

o sllnlčnÍ motorová doprava osobnÍ
o silničnÍ motorová doprava nákladnÍ
. vyuěování řÍzenÍ motorových vozidel
o oPIaW motorových vozidel
. mytÍ vozidel
. zámeěnictví
o reklamní a propagaěnÍčinnost
o koupě zboŽl za úěelem jeho dalšÍho prodeje a prodej
o pIoVoZoVánÍ cestovnÍ kanceláře
. směnárenská činnost
. provozování tělotlýchovných zařlzen] azařIzeni slouŽÍcích k regeneraci a rekondici
o masérské sluŽby (mimo $3 písm.p zákona č.286/95 Sb.,a zák.č. 20/66 sb',o péěi o zdraví lidu)
o plovozování ubytovacího zařÍzenÍ
. holičství, kadeřnictví
. provozovánÍ dráhy - trolejbusové dráhy na územÍ města Hradce Králové
o prováděnÍ staveb, jejich změn a odstraňování
o inŽenýrská činnost ve stavebnictví

RozhodujícÍ činnostÍ spoleěnosti Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. je provozovánÍ 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 é,. 11111994 Sb', o silničnÍ dopravě ve zněnÍ posledních
předpisů a provozování trolejbusové dráhy dle zákona é,.26611994 Sb', o drahách ve zněnÍ poslednÍch
předpisů'

ProvozovánÍ MHD má ve smyslu ustanovení $ '19, odst'l zákona é,.11111994 Sb., o silničnÍ dopravě,
v platném znění a ustanovenÍ $ 39d zákonaě,.2312000 Sb., kteým se měnÍ a doplňuje zákon ě.266/'1994 sb.'
o drahách. charakter závazku veřejné sluŽby tr;n', Že společnostÍ Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.
jsou ve veřejném zájmu a ve vztahu k Městu Hradec Králové smluvně přewaý provozní, přepravní a tarifnÍ
závazky'
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předseda představenstva

m ístopředseda představensfua

ělen představenstva

člen představensfua

ělen představenstva

předseda dozorěí rady

místopředseda dozorčí rady

člen dozorčÍ rady

člen dozorčÍ rady

ělen dozorěí rady

člen dozorěÍ rady

ilt.
P ředstave nstvo s p o I eč n o sti

lng. Miloslav Kulich

lng' PavelZákora

lng. Bedřich Koros

lng. Alois Havrda

lng. Boris Herman

P řed seda představensfu a vykonáv á zárov eň fu n kci řed ite le spoleěnosti

M.
Dozorčí rada

lng. Václav KoutnÍk

Leo Sedláěek

Václav Špina

Květoslav Kapl

Zdeňka Kabourková

lng.arch.Zdeněk Vašata

v.
Změny v orgánech akciové společnosti

P řed staven stvo s po l eě n osti

Rada města Hradec Králové plnÍcí funkci valné hromady spoleěnosti Dopravní podnik města Hradce Králové,
a.s' učinila dne 30.5.2002 rozhodnutí, Že členy představenstva
lng. Miloslava Kulicha,
lng. Pavla Zákoru,
lng. Aloise Havrdu,
kterým uplynulo funkčnÍobdobí, jmenuje členy představenstva i pro další funkční období.

lng. Miloslav Kulich byl představenstvem spolelnosti DopravnÍ podnik města Hradce Králové, a.s. zvolen
předsedou představenstva a lng' PavelZákora mÍstopředsedou představenstva.

Dozorčí rada

Dne 11 '4.2oo2 proběhly volby do dozorčí rady společnosti DopravnÍ podnik města Hradce Králové' a.s z řad

zaměstnanců:
p. Leo Sedláček,
p. Václav Špina,
kteým uplynulo funkčnÍ období. oba byli zvoleni členy dozorčÍ rady i pro další funkčnÍ období.
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w.
Akcionáři společnosÍí a podÍI v jiných podnicích

Jediným akcionářem spoleěnosti DopravnÍ podnik města Hradce Králové,a's' je Město Hradec Králové'
Funkcivalné hromady plnÍ Rada města.

Akciová spoleěnost nemá podílv Žádné obchodnÍ společnosti nebo druŽsfuu.

vil,
Vedení společnosti

ředitel spoleěnosti

dopravně technický náměstek

ekonomick'ý náměstek

vedoucÍ personá!nÍho oddělení

lng. Miloslav Kulich

Ing. VladimÍr Pejřil

Ing. PavelZákora

JiřÍ Hladký
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vtil.
S/ovo předsedy představenstva

Rok 2002 můŽeme bezesporu řadit mezi velmi ÚspěŠné roky naŠÍ akciové společnosti' Toto tvzenÍ
můŽeme opřÍt o řadu faktŮ a výsledků, kteých bylo v roce 2002 dosaŽeno. Proti roku 2001 jsme dokázali
zvýŠit nabÍdku dopravy vyjádřené ve vozových kilometrech cca o 150 tis. km. Celkem jsme tedy ujeli 6 miliÓnů
308 tisíc vozových kilometrů. Tuto nabldku jsme zvýšili při stejné finaněnÍ dotaci, jako v roce předchozÍm.
Zrozpoělu Magistrátu města byla poskytnuta provoznÍ dotace ve výši 126 mil' Kč, která kompenzuje závaze(
veřejné sluŽby ve vztahu ke schválenému tarifu v městské hromadné dopravě. Zvýšená nabídka dopravnÍch
sluŽeb se odrazila pozitivně do zvýšených tžeb od cestujÍcÍ veřejnosti a tÍm akciová spolelnost celkově
dosáhla vyrovnaného hospodářského výsledku s mÍrným ziskem ve výši 380 tís. Kč. Tento hospodářský
rnýsledek byl zároveň docílen tÍm, Že doŠlo k navýšení hospodářského výsledku z ostatních činností, které
naše akciová společnost provozuje mimo hlavnÍ činnost, městskou hromadnou dopravu. celkový přÍnos
z těchto činností je ve uýšitéméř 12 mil. Kč.

V daném roce jsme přispěli ke zvýŠení kultury cestování dalšÍ obnovou vozového parku nÍzkopodlaŽními
vozidly' Bylo vynaloŽeno celkem 56 mil. Kě na pořízenÍS_tinízkopodlaŽnÍch autobusů lGRosA RENAULT a 3
nízkopodlaŽnlch sólo trolejbusŮ 21 Tr' Nákup dopravnlch prostředkŮ byl podpořen účelovou investičnÍ dotacÍ
z rozpočtu města ve rrýši 9 mil. KÓ a dále dotací ze státnlho rozpočtu na podporu obnovy vozového parku MHD
ve uýši 6 mil' Kč' Zvýšená kultura cestovánÍ se taktéŽ projevila zvýŠenou čistotou a celkovým vzhledem
dopravních prostředků při plnohodnotném vyuŽitÍ haly dennÍho ošetřenl' V roce 2002 jsme veškerý
trolejbusový park garáŽovali pod nově vybudovaným zakryým stánÍm' Pro zlepŠenÍ informovanosti cestujíclch
o jízdnÍch řádech byly instalovány ve městě další digítálnÍ jízdní řády, kteých je jiŽ v centrální části města
celkem 'l4. T$o digitálnÍ jízdnÍ řády v zastávkovém oznaÓnÍku jsou vyvinuý a vyrobeny naŠí akciovou
společností. Kromě toho bylo na zastávkách MHD postaveno dalŠÍch 14 modernÍch čekáren, kteých je
v naŠem městě jiŽ 84.

V loňském roce jsme dosáhli vÍce jak 50 ti procentnÍho podílu nÍzkopodlaŽnÍch autobusŮ z celkového
vozového parku sÓlo autobusů a tři čfurtiny trolejbusů z celkového vozového parku jsou nízkopodlaŽnÍ.
Vnašich dÍlnách jsme provedli další generálnÍ oPravu kloubového trolejbusu 15 Tr, ěÍmŽ se docÍlí u tohoto
vozidla prodlouŽenÍ Životnosti minimálně o dalŠích 7 let, se zlepŠenÍm i celkového vzhledu a komfortu tohoto
vozidla. Je to jiŽ v pořadí pátá generální oprava kloubového trolejbusu. Dále jsme vyuŽili finančnÍ zdroje
zrezeNy, účelově vázané, na generální opravy vozidel a zároveň dobrého hospodářského výsledku
z ostatnÍch činnostía provedlo se 6 generálnÍch oprav sólo autobusů dodavatelským zpŮsobem.

V tomto roce byl zároveň plně v provozu integrovaný dopravnÍ systém pod názvem \^/Dls, od zářÍ 2002 byl
rozšířen o dalšÍ města, jako je Jaroměř a Chrudim. o tento integrovaný systém se zejména v druhém pololetí
loňského roku zvýšil zájem veřejnosti. Naše akciová společnost utrŽila vÍce jak 600 tis. Kě tžeb jako podÍl

z celkově realizovaných trŽeb v systému VYDls ve výŠitéměř 3,5 mi|. Kč'

Tyto pozitivnl výsledky jsou dÍlem vŠech zÚěastněných zaměstnanců a řídÍcÍch pracovnlků, kteým právem
patří mé poděkovánÍ za jejich kvalitnÍ plnění úkolů, počlnaje orgány společnosti, představenstvem, dozorčí
radou, přes vedoucí řídÍcÍ pracovníky a konče všemi výkonnými pracovníky našÍ akciové společnosti'

Dovolte mi, abych Wádřil přesvědčenÍ, Že tento trend našÍ kvalitnt práce bude pokračovat i
v nadcházejlcím roce, V roce 2003, kteý nebude nikterak jednoduchý, neboť jsme přijali závazek rozsahu
veřejné sluŽby městské hromadné dopravy o 1% vyšší neŽ v roce 2002 a to při stejné dotaci z rozpočtu města
ve výŠi 126 mil.Kč' přičemŽ se budeme nutně muset vypořádat s inflačními vlivy a zároveň bychom chtěli
pokráčovat v dalŠím zrnýŠenÍ kvaliý naŠich sluŽeb městské hromadné dopravy a to optimalizacl jízdnlch řádů a
dalŠím přizpůsobenÍm se potřebám oběanŮ našeho kráŠného města.

lng. Miloslav Kulich
předseda představenstva
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lx.
Dozorčí rada

Donravního oodnikz města Hradec Krdlové, a.s., Pouchovskó 153.
Hrodec KróIové

Zoráva Dozorěí radv DP něgtr llradcc Krílové kr.ýsledkům hospodaření e účetní
zlvérce zt rok2002

Dozorčí rada projcdnala nE svém zasedárrí předložcný matcriál Rozboru hospodďení za rok 2002.
Předběžné stanovisko kýslcdlnlm hospodďcní bylo provcdcno na jcůrání dozorčí rady na únorovém jednání a

to ve smyslu předběátých ýslcdků hospodďení.

Po prosntdovárrÍ píscmného mttcriálu Rozboru hospodďení zarok2002DozoréÍ rada konsatuje, že se

potwdily prcauozne výslědky hospodďcní 8 to ve všech ukazatclÍch. Proto i stanovisko DR nenl odlišné od

předběžného a

dává proto doporulení Vrlné hromadě DP e.s. ke schválení roční účctní závěrku roku 2002
bcz jelýchkoliv výhred.

Své kladrré stanovisko odůvodňuje obdobným stanoviskem Auditora za rok 2002 a dálc dosaženými

výslcdky hospodďenÍ, které byly průběžrě v roce kontrolovárry a DR projednávány' l přes absolutní nártlst

nirtaaů proti roku 200l o l2.o5' fis, Kč bylo dosažcno téměř shodného hospodářského ýsledku jako ve

stcjném ouoout minulého roku, tj 380 tfu. Kč zisku' Přcsto, Žc nÉrklady dosďrují meziročnÍ nárůst 12.059 tis. Kč z
titrrlu nárústu spořeby matoriáiu a nárústem mzdoých a osobních nákladů, hospodářského výsledku bylo
dosaženo se stejnou dotacÍ od Magistrátu města jako v rocc 200l.

Vc mzdové probtematici se podďilo dodržet dohodu s odborovými organizacemi, bylo dosaženo

nárůstu průměrných mezd o 3,0l yo,
'Vc 

výn'osové části po odpočtu dotace města na provoznÍ část došlo kmeziročnímu nárůstu výnosů u

MHD o 3,75 ó/o v porovnánis rokcm 2001. Ncbyl zantatnenán úbytek ájmu o hromadnou dopraw v důsledku

zněn ceny jízdnéhb v roce 200l, naopak v roce 2002 dochází k neustálému meziročnÍmu nárůstu tržeb z hlavní
činnosti.

U sarrrostaÍrých sťedisek po vyloučení mimořádných Meb u sťediska Rcklamy bylo dosaženo

shodného hospodářského ýsledku jako v roce 200l, Tato samostofirá sťcdiska yyprodukovala za rok 2002

l2.073 tis. Kč zisku.
V oblasti investíc byl dodrŽcn rozpočct i plárrované invcstiční akce. Podďilo se dodržovat

harmonogram akcÍ' ve srojníčh invcsticích pat aoslo kdohodě mezi dodavatcli autobusů a bolejbusů_ co do

tcrmÍrrů áodávek. xc. poátivnÍ je to, Že DP a.s' zapojuje do investičnÍ výstavby všechny vlastn! zdroje a

především vytlžIvá plně státrí dotaci.' 
DŘ je přěsvědčena, žc bylo hospodárně nakládárro s těmito prosředky, což se promítá jak do kvality

cestovánl, tak i celkového stavu DP a.s.

DR se seznámila i s náwhem na finanční vypořádání roku 2002 včetrě rozdělení čistého zisku

společnosti.

DozorčÍ rada na svých jednárrích v prúběhu rolnr 2002 projednávala pralidelně měsíčnÍ ýsledky
hospodařcní za podnik i zajedrrotlivá sďcdiska, vyhodnocovata přesčasovou próci, zabÝv_alLse úpravoujízdních

řádi" nákupem nových .oiou*,t a ostatními investičními akcimi. Z ekonomických hledisek pozornost byla

věnována jednak pbt'l'daukm, dálc nárrlstu nákladú - předevšlm vc vztahu k rozpočtu na rok 2003.

Ý nepost"ant řadě se dozorčÍ rada zabývala kontrolním mechanismem v Dopravním podniku a.s. z pohledu jak

ekonomíckého, tak provoznÍho.

Příprava plárru roku 2003 byta pravidelnou náplní rady v celém II. pololetí 2002.
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Pravidelně DR na sých jcdnárrích projc&róvala hospodďení jcdnotlivých sÉcdisck za úěasti

jednotlivých jcjich vcdouclch, iÁe dózorčí rada klidnu hodnotí ckonomický přínos těchto_ středisek pÍoto, Ž'e

irospoaer.ry ýslcdek v meziroěnÍm srovnárrí vykazrrjc stabilnl trond a tírn dopomáůrají nárokovat rclativně niŽší

dotaci města na MHD. Přesto však Dozorčí rada spaňjc pro dalšÍ období určité nobczpcčí v tom, žc meziroční
nárůst nákladů pfi stagrraci dotacc od města ncbudc Dóprarrní podnik a.s, schopcn při zachovárrí cenyjÍzdného
pokýt tcnto nárůst nákladú ani při omezenÍ rcžic podniku.

7Á:vétem DR konstatrrjc, žc hodnoccní jak podniku, tak jednotliých sďcdisek včetně hodnoccnl

ckonomiclých laitérií nczaznamenalo negativní stanovisko, vždy došlo k jedrrotrému a konstruktivnlmu ávěru
a opařenÍ včeÍrě společných ávěrů jak přodstavcnswa, tak iDR.

Tato zprávabyla projednárra a schválcna na zascdání Dozorčí rady DP a.s. HK dne l0'4.2003.

llradec Králové, 10.4.2003

Ing. Václav
předscda Dozorčí rady
DopravnÍho podniku a.s.

}hadec Králové
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ovládající osoba:

ovládaná osoba:

ZákladnÍ kapitál:
Splaceno:

X.
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou

za účetní období 2002

Město Hradec Králové
lČo 268810

Dopravnípodnik Města Hradce Králové, a.s.
Pouchovská 153
500 03 Hradec Králové
lČo25267213

460,691.000,- Kě
100 o/o

Jediný akcionář: StatutárnÍ město Hradec Králové

Vztahy mezi ovládajícÍ a ovládanou osobou

í. Smlouva o provozování městské hromadné dopraw v roce 2002.

Mezi ovládající a ovládanou osobou byla uzavřena smlouva o provozování městské hromadné dopravy v roce
2002. Předmětem smlouvy bylo zajištěnÍ městské hromadné dopravy na území StatutárnÍho města Hradec
Králové a do obcÍ Vysoká n.L., Předměřice n.L., Lochenice a StěŽery po trasách MHD, a to Dopravním
podnikem města Hradec Králové,a s. za pouŽití trolejbusů a autobusů v majetku této akciové společnosti, za
schválených tarifních podmÍnek a dle platného jízdního řádu. Smlouva byla uzavřena na dobu od 1.ledna 2002
do 31.prosince 2OO2' Na základě této smlouvy proti plnění ovládané osoby se ovládajÍcÍ osoba zavázala
pos$1tnout ovládané osobě finanční plnění:

* provozní dotaci ze schválených běŽných výdajů rozpoětu města pro rok 2002 ve Výši 126'000.000,-
Kč urlenou na dokrytí nákladů na MHD,

.:. investiění dotacize schválených kapitálových výdajů rozpoětu města pro rok 2002 urlenou na pořÍzení
autobusů a trolejbusů pro MHD ve výši9,000.000,- Kč.

Uvedená finanění plněnÍ byla ovládajÍcí osobou osobě ovládané poskytnuta.

2. ostatní plnění

ovládaná osoba poslqtla pro potřeby ovládajícÍ osoby v 11 případech dopravu sv'ými autobusy. Doprava byla

uhrazena ovládající osobou ovládané osobě v ceně obvyklé.

Vztahy mezi ovládanou osobou a ostatnÍmi osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou (propojené osoby1

obchodnífirmy:

1. Městská zeleň Hradec Králové
SÍdlo: Hradec Králové 23, Škroupova726, PsČ 500 02
ldentifikační čÍslo: 70887471
PrávnÍ forma: PřÍspěvková organizace

Vztah k DopravnÍmu podniku města Hradec Králové, a.s.:
Jednorázové plnění: Dodávka 30 kusů tůjí včetně jejich vysazení.

Za dodávku poskytnutou Městskou zelení provedeny Úhrady dle fakturace.

I



2. Technické sluŽby Hradec Králové
SÍdlo: Hradec Králové 8, Na Brně 362, PsÓ 500 o8
ldentifikačnÍčíslo: 64809447
PrávnÍforma: Příspěvková organizace

Vztah k DopravnÍmu podniku města Hradec Králové, a.s':
Smlouva na odvoz komunálního odpadu
odvoz a likvidace fekálil
Jednorázová plnění: Zameteníodstavné ploch a parkoviště

Dodávka 'l 230 kg posypové soli.

Za sluŽby poskytnuté TechnickýmisluŽbami byly provedeny Úhrady dle fakturace

3' Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s'
Sídlo: Hradec Králové 8, Na Brně 362, PsČ 500 08
ldentifikačníčÍslo: 64809447
Právní forma: Akciová společnost

Vztah k DopravnÍmu podniku města Hradec Králové, a.s
Smlouva na odběr vody a odvádění odpadních vod.

Za tuto sluŽbu byly prováděny úhrady dle cenÍku platného od 1.1.2002

Závěrečné prohlášení

1' Vztah mezi ovládajÍcÍ a ovládanou osobou a ovládanými osobami ovládanými stejnou
ovládajÍcÍ osobou V roce 2002 odpovÍdal běŽným obchodním vztahům s přiměřeným plněnÍm a
protiplněnÍm. Z těchto vztahŮ nevznÍkla ovládané osobě Žádná újma.

2. Jiné právní úkony nebo opatřenÍ mezi propojenými osobami nebyly uěiněny.

3. Zprávu schválilo představenstvo spoleěnosti DopravnÍ podnik města Hradce Králové, a.s. dne
3.2.2003.

Hradec Králové 3.2.2003

lng. Miloslav Kulich
předseda představenstva
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n.

Strnovfuko
domdí nÚv l}opnvnlho oodnl}u n&tr Hndcc lt{lová e.c.

kc znr{vě o rztrdch mad ovlídrilcÍ r ovHdrnou orobou
zlúlrílnÍ oMobí 2002

Dozorčí rada Dopravního podniku města l{radcé l(rálové, as. přez*oumala zpráw
přcdstavenstva as. o váadch mezi ovládqiící a ovládanou osobou za úěctní období 2002.

ovládající osoba: Město l{radec lkálové
IČo 268810

ovládan{osoba: Dopravní podnik Města }Iradce lkálové' as.
Pouchovská 153
500 03llradec Í&álové
IČo25267213

I4iný akcionář: Město llradec lGálové

Konstratuje, Ťs ítdaje uvedené ve zptávé jsou pravdivé.

Stanovisko dozorčí rady schvál€no n& jďnání dozorčí rady Doprarnrího pďniku města

llradce lftálové fue 27 .2.2003.

Ing. Václav
předscda dozorčí rady

llradec Králové dne 27,2,20a3
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xil.
Rozvaha (v tis.Kč)

rok
2000

718 172
668 206

_ _4_69 9e_1.
205 532

619
505

+ 859
45 450
5 500

39 950

4 5'16

2001

732 560
679 035

Zo-ob-gT

215 733

1 478
505

+ 628
48

--a
_ _3_a

977
500

477

4 548

2002
731 489
650 825

460 69'l
218 530

_ _2_!09.
-30 880

380
76 331
43 102

33229

4 331

Pasiva celkem
Vlastníkapitál

atkFglílqpjtgt-
kapitálové fondy

lo1 {y_tv_oje.1 9 _ze_ A s}!
! o_spqdg is!1i_vy9l g{e ! 1n1ng l cln_l e_t _
hospodá sk v sledek četn ího
období
Cizí zd
teze
9tgrthg{ole Zqv?zly
\qt!o-d-opé-zsynzyy-
bankovní a
z toho: dlouhodobé bankovní věry
ostatní pasiva

A

A.t
A.lt

A.llt
A.IV
A.V

B
B.t.
B.il
B.lil
B.IV
B.lV.í
c

rok
2000
718',172

643 509

99
643 410

73 554
6 770

350
17 455
48 979

___1!qs_

2001
732 560

658 459

5í
658 408

73 355
5 8'18

344
15 563
5í 630

746

2002
73'.1489

639 211

_____15_
639 196

91 522
5 995

337
13 156
72034

756

Aktiva celkem
Pohledávky za upsan vIastní
kapitál
Stálá aktiva
dlouhodoby nehmotn majetek

$9,th9{"!y !T"Jt _["J":eL_ _ _ _ _
9lq{hg{o! finanční
z toho: podíl.cen.papíry a vklady
v podnicích s rozhoduiícím vlivem
oběžná aktiva
ZŤ9bJ-
I t g,{_h g {o! e pqhle-d qvJ<y

!pt!qd_ope_qo!l_e{qv!y_
finančnímaietek
ostatní aktiva

A

B
Bi.- - -'

B.lt
B.il

IB.il

c
c.t.
c.ll
c.ilt
c.lv
D
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wt.
V kaz ziskit a ztrát (v tis.Kč)

rok
2000

t2
0

0

984

530

+ 454

+ 466

538

t45

+ 393

+ 859

609

0

0

osoby s více než 20 %o podílem na základním kapitá|u:
Město Hradec Králové _ l00 oÁ

2001

- 676
0

0

1 s98

459

+1139

+ 463

401

236

+ 165

+ 628

809

0

0

2002

793
0

0

I 293

351

+t 112

+400

0

20

-20

+380

s28

0

0

Provozní hospodá skÝ vÝsledek
Ztičtování Íezev a opravn ch poloŽek
do finančních rnÍnosri

Tvorba rezery a opravn ch
položek na finanční naklady
Jiné ťrrranční v-inosy

Jiné furanční náklady

Hospodá sk v sledek z finančních
operací včetně daně z p íjmu
zbéžné činnosti
Hospodá sk v sledek za běžnou
činnost
Mimo ádné vnosy

Mimo ádné naklady

Mimo ádn hospodá sk v sledek

Hospodá sk v sledek za četní
období

Pohledávkv l80 dn po lhritě splatnosti:

Závazky l80 dn po lhritě splafirosti:
DHMzatížen zást. právem nebo věc. b emeny

XI+XII

L+M

VIII+IX+
X+XIII+
XIv+XV
K+N+O+
P+Q+R

*

**

XVI

S+T

*

**

rok
2000

127 860
124',745

- 189

3 304

90 771

37 089

104 277

54 377

0

6204

t34 527

6',746

64 772
- 9t 849

69 387

Dce inné oodnikv: žádné

2001

t46 074
142707

- 158

3 525

92 448

53 626

ttz 9s8

s8 729

352

9 734

t33 464

6 697

64 253
-71 802

l0 200

2002

149 049
t45 378

-530

3 842

103 3il

45 738

122267

56 797

4 534

458

138 653

8 6r0
49 071
-28 435

0

V konyaprodei zboží
ztoho: trŽby zaprodej vlastní
r"- roby,služeb a zboŽi
Změna stavu vnitropodnikov- ch zásob
vlastní vyroby
Aktivace

V konová spot eba a niíklady
na prodané zboží
P idaná hodnota

osobní náklady

odpisy dlouhodobého
nehmoÚrého .a hmotného maietku
Zr;'čtování rezery, opravn ch poloŽek a
časové rozlišení provozních rninosri
Tvorba rezerv, opravn ch poloŽek
a čas. rozlišení provozních nákladťr

Jiné provozrí vnosy

Jiné provomí nakladv
** Peněžní tok z provozní činnosti:
** Peněžrí tok z investiční činnosti:
** PeněŽní tok z furanční činnosti

I+II

I+II.1

tr.2.

II.3

A+B

+

C

E

IV+V

G+H

III+VI+
+VII

D+F+I+J
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Moderní digitálnÍ označník zastávky MHD'
výrobek Dopravního podniku

Také označnÍky zastávek MHD

Jedna ze třech kffich zastávek
MHD vyrobených a věnovaných
Dopravním podnikem občanům
v okrajových čtvrtÍch města
v roce 2002
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XM.
Přehled o peněžních tocích (cash flow)

rok

2002 2001 2000
v tis.Kč v tis. Kč v tis. Kč

P Stav peněŽních prostředků na zaěátku účetnÍho období 51 630 48 979 6 669

Peněžní toky z hlavní uýděleěné ěinnosti
z. Úcetnlzisk nebo ztrátaz běŽné činnosti před zdaněním 1 905 463 722

4.1 Úoraw o nepeněŽnÍ operace 46 617 65 320 52 983
4.1.1 odpisv stálÝch aktiv 56797 58 877 5392t
A.1.2 Změna stavu ooravných ooloŽek. změna stavu rezerv -2 571 I 777 5 474
4.1.3. ZisVztráta z prodeie stálých aktiv -6 3'16 -1 876 -5712
A.1.4 ýýnosv z dividend a podÍlů na zisku 0 0 c

4.1.5 ývÚčtované nákladové Úrokv a Wnosové Úroky -1293 -1458 -702
A.1.6 Případné úpraw o ostatnÍ nepeněŽní operace 0 0 c

A.* ČistÝ oeněŽní tok z orovozní ěinnosti
ořed zdaněnÍm, změnami pracovního kapitálu 48 522 65 783 53 705

A.2. Změna stavu nepeněŽnÍch sloŽek pracovnÍho kapitálu 549 -3'153 9777
A.2.1 Změna stavu pohledávek,aktivní úětv čas'rozliš.,dohadné úěty akt. 2 145 1 637 167

4.2.2 Změna stavuzávazků, pasivní úětv čas.rozl.,dohadné účty pasivnÍ -'Í 465 -5 473 4 77e
4.2.3. Změna stavu zásob -131 683 4 832
4.2.4 Změna stavu krátkodobého finančního maietku nespadajÍcÍho do

oeněŽnÍch prostředků a ekvivalentů 0 0 c

A.* Čistý peněŽnÍ tok z provozní ěinnosti před zdaněním 49 071 62 630 63 482

4.3. Vvplacené úrokv s uýiimkou kapitalizovaných úroků 0 0 -8

4.4. Přiiaté Úrokv 1 293 1 458 710
4.5. Zaolacená daň z oříimů . doměrkv daně -1 505 c 0

4.6 Mimořádný výsledek hospodařen í -24 165 226
4.7 Přiiaté dividendy a podÍly na zisku (+) 0 c 0

A.* Čistý peněŽnÍ tok z provoznÍ ěinnosti 48 839 64253 64 410

Peněžní tokv z inve.stiění činnosti
B.'t Výdaie spoiené s nabytím stálých aktiv -37 828 -75742 -97 199

8.2 Příimv z orodeie stálÝch aktiv o 20? 3 94C 5712
B.3 Půičkv a úvěry spřízněným osobám 0 c 0

B.* peněŽnÍ tok vztahuiÍcí se k investiění činnosti -28 435 -71802 -91487

PeněžnÍ tol<y z finančnÍch ěinností
c.í Dooadv změn dlouhodobých závazkťl, které spadaiÍ do oblasti

finančníčinnosti na oeněŽní orostředkv a ekvivalenty 0 c -2280
c.2. Dooadv změn vlast. imění na peněŽní prostředků 0 10 200 7',|667
c.2.1 ZvýšenÍ peněŽ. Prostředků z titulu zvýšení základního kapitálu 0 0 0

c.2.2 VvolacenÍ oodílu na vlastním imění společníkům 0 0 0

c.2.3 DalšÍ vkladv peněŽních prostředků spoleěnlků a akcionářů 0 10200 71 667

c.2.4 Úhrada ztrátv spoleěníky 0 0 0

c.2.5 Přímé olatbv na vrub fondů c 0 0

c.2.6 Vvolacené dividendv nebo podílv na zisku c 0 0

c.* Tistýpenežnítokvztahu jícÍsekf inaněníěinnosti c 10200 71 667

F Óiste zv'ýŠen í/sn íŽen í peněŽn ích prostřed ků 20 404 2651 44 590

R. Stav peněŽních prostředků na konci období 72034 51 630 51 259
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xv.
Úaaie z přítohy k účetní závěrce

1. Změny v úěetním obdobÍ roku 2002

Kromě změn v orgánech akciové společnosti nebyly v roce 2002 provedeny jiné změny promÍtajÍcí se do
změn v obchodnÍm rejstříku.

2. orgány společnosÍí

orgány spoleěnosti DopravnÍho podniku města Hradce Králové, a.s. jsou valná hromada, představenstvo,
dozorčí rada a výkonným orgánem ředitel spoleěnosti.

Představenstvo je pětičlenné, dozorěí rada Šestičlenná. FunkěnÍ období v obou orgánech je pětileté.

Dle stanov akciové společnosti vykonává předseda představenstva zároveň funkci ředitele společnosti.

Podepisování za spoleÓnost se děje tak, Že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu společnosti připojí svůj
podpis předseda představensfua. V době nepřÍtomnosti předsedy, místopředseda a nejméně jeden člen
představenstva.

Výkon řízení v akciové společnostije orqanizován po dvou liniích:

PrvnÍ linie - rozhodujícíoředmět činnosti MHD:

. ředitelspolečnosti

. dopravně-technick'ý náměstek, ekonomický náměstek,
vedoucí personálního oddělenÍ, útvar zvláštních úkolů

o vedoucístředisek, oddělení a referátů rozhodujícÍ činnosti

o ostatní zaměstnanci rozhodujÍcÍ činnosti

Druhá linie _ ostatní oředmětv podnikání:

o ředitelspoleěnosti

. vedoucí hospodářských středisek ostatní činnosti

o zaměstnanciostatníěinnosti

3. Změny v organizační struktuře

V roce 2002 nedošlo ke změnám v organizační struktuře akciové spoleěnosti

4. Zaměstnanci a osobní náklady

rok
2002 2001 2000

Prů kem 457 458 447

Management - poěet vrcholových řídících pracovn íků
Ího oddělenÍ)(1 ředitel,2 náměstci, 1 vedoucí

4 4 4
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rok
2002 2001 2000

12
3

959
262
6 1 0

! 104 277-- - Ž95ž
549

247
7ís
o+-g

1 22

:::i
- odměnv členů předstiavenstva a dozorčí rady

ryJÍ!!c!p1qcgynl$t
osobnÍ na zaměstnance
v tom - osobnÍ

5' ostatní peněžní a nepeněžní plnění

Akcionáři, členŮm statutárního a dozorčího orgánu a managementu spoleěnosti nebyly pos$fnuý Žádné
půjčky' úvěry a záruky.

Zaměstnancům je poslqtován příspěvek na penzijní připojištěnÍ:

Ze sluŽeb zajišťovaných akciovou společnostÍ je zaměstnancům společnosti a jejich rodinným příslušníkům
pos$1tována dle tarifních zásad SdruŽení dopravních podniků CR stálá roěnÍ jÍzdenka městské hromadné
dopravyv ceně 100,- Kč.

rok
2002 200'l 2000

787 0885Příspěvek na penziinÍ připoiištěnÍ posMnutý zaměstnancům celkem

_l
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6.lnformace o použiých účetnÍch metodách, obecných úěetních zásadách
a zpúsobech oceňování

Základním předpisem pro vedení účetnictví je zákon č' 563/1991 Sb., o ÚčetnicfuÍ ve znění pozdějŠích
předpisů. Úeetni postupy jsou prováděny podle opatření MF č.j' 281189 75912001, kteným se stanovÍ Účtová

bsnova a postupy úětovánl pro podnikatele a opatřenÍ MF čj. 281171701/1995 ve zněnÍ pozdějšÍch předpisů,

kteým se stanoví obsah úěetnÍ závěrky pro podnikatele. Zásady vedení účetnictvÍ v ÚěetnÍ jednotce jsou

upraveny vnitřnlm předpisem - směrnicÍ č' 04/1998 ve zněnÍ pozdějších dodatků.

6'1 . Zpďtsoby oceňován í
U nakupovaných zásob je do pořizovací ceny zahrnována cena pořÍzení a náklady související s pořízením
konkrétnÍho druhu zásob.

Náklady na přepravu externÍm dodavatelem jsou buď jiŽ obsaŽeny v ceně (motorová nafta), nebo jsou
připočteny k ceně pořÍzenÍ konkrétního druhu zásob ve výši vyfakturované přepravcem.

Z vnitropodnikovrých sluŽeb souvisejícÍch s pořÍzením materiálu (doprava vlastními vozidly) jsou do pořizovací
ceny zahrnovaný vyoaje spojené s pořízenÍm materiálu prostřednictvÍm vykalkulované průměrné hodnoý
podnikových uýdajŮ, a to ve výši 5,5 % k ceně pořÍzení.

Do vedlejšÍch pořizovacÍch nákladů, kromě nákladů na dopravu, jsou dále zahrnuý v konkrétních případech
výdaje spojené se zaplacením skladného, provizí, cla a pojistného'

Do zásob - materiál na skladě, patří náhradnÍ dÍly renovované vlastní ěinnostÍ. oceňují se ve výši
spotřebovaného přÍmého materiálu a provedeného výkonu, kteý je souěinem vykalkulované v'ýkonové sazby a.

odpracovaného lasu'

Vlastní činnostÍ byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek, ato2 zastávkové oznaěníky MHD selektronickými
informačnÍmi panely pro cestující a 3 ěekárny MHD v okrajových čtvrtÍch města. Tento majetek byl oceněn
skutečnými vynaloŽenými přÍmými materiálornými náklady a uýkonem, kteý je součinem hodinové
vykalkulované výkonové sazby a skutečně odpracovaných hodin'

ocenění cenných papÍrů a majetkov'ých Úěastí nebylo pouŽito z důvodů, Že společnost takové papíry nevlastnÍ

a ani nenÍ také jinde majetkově účastná.

6'2' Tvorba opravných položek

Způsob stanovení daňově uznatelných opravných poloŽek k pghledávkám se provádí v souladu se Zákonem
e.sgelgz Sb., o rezervách pro zjištěnÍ základu daně z přÍjmů. Účetni opravné poloŽky k pohledávkám se tvoří

do 100 % nevymahatelných pohledávek po lhůtě splatnosti.

opravné poloŽky k zásobám se tvoří dle vnitřnÍ směrnice pro tvorbu opravných poloŽek' Při tvorbě se přihlíŽí

k vyuŽitelnosti zásob a k době obrátky zásob'

Nově je tvořena opravná poloŽka k pohledávkám za ,,ěernými" pasďéry, tj' cestujícími, kteří neuhradili
přiráŽki:r k jÍzdnémuža jizdu bez platné jízdenky v roce 200'1' Tato přiráŽkaje vymáhána soudně.

2002 2001 2000

Daňově uznatelné na nedobýné pohledávky za dluŽníky 42330,20 395172,20Ké, 261557,10Ké
Úěetnl na nedobýné pohledávky zadluŽníky 66 000,00 69 274'00 Kč 322612,00 Ké

Na bezpohybové zásoby - materiál na skladě 45 680,25 269 075'88 Kč 120 000'00 Kč

K poh ledávk ám za,,černými" 349 600,00
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6.3. Změny v postupech (tčtovánÍ, oceňování a odpisovánÍ

V účetním obdobÍ roku 2002 došlo ke změnám v postupech ÚětovánÍ, způsobech oceňovánÍ a odpisování
v souladu s novelou opatření MF ě.j. 281189 75912001, kteým se stanovÍ úětová osnova a postupy účtovánÍ
pro podnikatele. PočÍnaje rokem 2002 sniŽují pořizovací cenu majetku dotace na pořízení dlouhodobého
majetku.

6.4. odpisouý plán a použitá odpisová metoda účetních odpisďt investiěního majetku

Pro daňové Úěely je nově pořízený odepisovaný hmotný investiění majetek zatříděn do přÍslušných odpisových
skupin podle $ 30 a přílohy k zákonu č.586/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ve spoleěnosti Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. je zavedena metoda Úěetního lineárnÍho
odpisovánÍ, ve které se uplatňují časové odpisy odpovÍdající době pouŽívánÍ 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 úrovně péče o tento majetek.

Úcetni odpisovánÍ hmotného investičního majetku se provádí měsÍěně, a to jednou dvanáctinou roěního
odpisu.

Účetni odpisy se poěítají z ceny, ve které je majetek oceněn v úěetnicfuí, a to do její výše. Podle opatřenÍ MF
ěj. 281l8g 75912001, kteým se stanovÍ Úětová osnova a postupy účtovánÍ pro podnikatele, poěínaje rokem
2002 sniŽ$í pořizovacÍ cenu majetku dotace přijaté na pořízenÍ dlouhodobého majetku' V přÍpadě spoleěnosti
DopravnÍ podnik města Hradce Králové, a.s. se jedná o dotace z rozpoětu města a ze státního rozpočtu
urěené na obnovu vozového parku MHD případně i na jiné investice'

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

6.5. Přepoěet údajŮ v cizích měnách

Přepoěet valut na českou měnu se provádí přijejich zÚčtování čtvrtletně podle pevného kuzu devizového trhu

vyhlášeného ČNg r 1. dni v měsíci.

Akciová spoleěnost nemázávazky a pohledávky v cizÍch měnách'
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7. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

7.1. Rozpis hlavní skupiny samostatných moviých věcí

7.2. Nehmotný majetek

Spoleěnost Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. nemá majetek nevykázaný v rozvaze' Spoleěnost
nemá majetek, jehoŽ úěetní hodnota se výrazně liší od hodnoty tŽnÍ. V dŽení společnosti nejsou Žádné
dlouhodobé cenné papíry a majetkové Účasti.

7.3. Finanční pronájem

Formou finaněního leasingu bylo pronajato 5 kusů osobních vozidel.

rok

2002 2001 2000
pořizovací

cena
oprávkypořizovací

cena
oprávky pořizovací

cena
oprávky

33 307Stroie. ořÍstroie a zařízení 43 800 13 783 43 159 10 649 7 941
426 917DooravnÍ orostředkv 506 343 187 208 466729 '143 557 1 00 594

461 192lnventář 452 309 452 249
Drobný hmotný maíetek 5 925 5 925

510 340 154 455 460 685 108727Samostatné movité věci celkem
(ř.15 rozvahv)

556 520 207 225

rok

2002 2001 2000
pořizovacÍ

cena
oprávky pořizovací

cena
oprávky pořizovací

cena
oprávky

278 263 300 249 300 200Dlouhodobý nehmotný
maietek(software)

1 450 1 4501 705 1 705 1 739 '1739Dlouhodobý drobný nehmotný
majetek
(sofÍware do 60 tis')

rok

20002002 2001
1 4361 400 1 436Součet splátek za celou dobu pronájmu

I 124 874 451Skutečně uhrazená v'ýše solátek k31.12.
235 356 423Solátkv splatné do iednoho roku

206 56241Splátkv splatné po iednom roce
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7.4. Přírustky a úbytky dlouhodobého majetku

Dvě

BěŽné obdobÍ

Areál Dopravního podniku s kryým
stáním pro trolejbusy

objekt denního ošetřenÍ vozidel
MHD včetně doplňovánÍ PHM a
provoznÍch kapalin

2001 2000
přírůstek
nákuo

úbytek
wřazenI

Úbytek
odoisv

přÍrůstek
nákup

úbytek
wřazenÍ

úbytek
odoisv

Pozemkv
Budow a stiavbv 25 056 791 7 882 40 631 483 6 368

I 655 261 3261Stroie. ořístroie a zallzenl 11 040 1 188 3 897
44 435 4622 47 585 86723 1 932 42691Dooravní prostředkv

I 66 66lnventář
924 '|'40 924Drobného dlouhodobého hmotného maietku 1 026 155 I 026

289 289 550 550Drobného dlouhodobého nehmotného maietku

2002
přhůstek
nákuo

úbytek
wřazenÍ

úbytek
odoisv

přÍrůstek
nákup

úbytek
wřazení

Úbytek
odpisv

Pozemkv
3 077 9 372Budow a stavbv 4 304

968 327 3 461Stroie. ořÍstroie a zařIzení
42642 3 029 46 680DooravnÍ prostředkv

59lnventář
1 236 131 I 236Drobného dlouhodobého hmotného maietku

265 265Drobného dlouhodobého nehmotného maietku
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7.5. Nedokoněený dlouhodobý hmotný majetek (ř.019)

Rok 2002

Rok 200í

Rok 2000

Druh investice lnvestiěnlakce Výdaje
v tis.Kč

Konečné výdaje a termín dokončení
popř. zařazenÍ do provozu

Stavební investice TTV Plačice 20 5 000 tis.Kč, realizace
dostavby trakčnÍho
troleibusového vedenÍ r.2003

StrojnÍ investice Zvedáky
Myěka nádobl
Sodabary 2 kusy
Podvozek Daewoo pro montáŽní plošinu

150
126

2
687

150 tis.Kl, leden 2003
126 tis'Kě, leden 2003
106 tis.Kč, duben 2003
2 032 tis.Kě. duben 2003

Projeký TTV Plačice
KMá stánÍ autobusů

73
64

Druh investice lnvestičnÍ akce Výdaje
v tis.Kč

TermÍn dokončenl popř
zařazenl do provozu

StavebnÍ investice Trakěn í trolejové veden í
Plačice

20

Strojní investice 0

Proiektv 82

Druh investice lnvestiční akce Výdaje
v tis.Kč

Konečné ýdaje a termín dokončení
popř. zařazení do provozu

StavebnÍ investice Krytá stánÍ pro trolejbusy 364 Celk.výdaje 21 669 tis.Kč,
dokončeno 1212001

StonÍ investice Dálkové ovládánÍ měnÍren

Nákup trolejbusu 21Tr ACl

objekt dennÍho oŠetřenÍ vozidel

820

7 500

30

Celk'výdaje 820 tis.Kč'
dokončeno 512001
7 500 tis.Kč,zařazen do
provozu 11200'l
30 tis.Kč pouýšení vstupní
ceny investice 312001

Projeký 954 Dle realizace stavebních investic
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Druh investice !nvestičnÍakce Výdaje
v tis.Kč

TermÍn dodání

Stoní investice Sodabary 2 kusy 39 duben 2003

Celkem oos]<vtnuté zálohv 39

7.6. Possnuté záIohy na dlouhodobý hmotný majetek (ř' o20)

Rok 2002

Rok zoor

Rok 2000

7.7. Zástavní právo a věcné břemeno

Akciová spoleěnost nemá hmotný majetek zatíŽený zástavnÍm právem

Věcným břemenem isou zatíŽeny oozemky:

Parcela ě.16412 v k.ú. Věkoše
oprávnění pro Východočeskou energetiku a.s. Hradec Králové. obsahem věcného břemena je věcné
břemenovlastnictví, chůze ajlzdy k přívodu 5 000Va k rozvodně 5 000V.

Parcely é.27911, 1149,28012,27913,28014,27812 a 100012 v k.Ú. Věkoše
oprávnění pro Elektrárny opatovice, a.s. obsahem věcného břemene je vybudování a provozovánÍ primární
trasy horkovodu věetně horkovodní odboěné jÍmky, komunikaěnÍho kabele, elektrické přÍpojky' oprávněnÍ
vstupovat na uvedené pozemky za účelem provádění oprav a údrŽby po předchozím ohlášení.

Parcela ě,.27812 v k.Ú. VěkoŠe
Věcné břemeno podzemnÍho vedení telekomunikaění sítě pro Aliatel a's., České radiokomunikace a.s.,
Sloane ParkpropertyTrust, a.s. zezákona č.'t10/1964 sb.

7.8. BankovnÍ úvěry

V běŽném roce akciová společnost nečerpala ani nesplácela bankovnÍ Úvěr

7.9. Pohledávky z obchodního sýku
Pohledávky z obchodnÍho sýku 180 dnů po lhůtě splatnosti V roce 2002 éinily 528 tis' Kě'

Akciová spoleěnost nemá pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem

Druh investice lnvestičnÍ akce Výdaje
v tis.Kě

TermÍn dodání

Strojní investice Míkrobus MB VlTo 110 cDl - 1 kus

Trolejbus 21 TrIAC - 3 kusy

Autobus Karosa Ciý Bus - 5 kusů

50

6 563

2 000

leden 2002

ěerven 2002

ěervenec - srpen 2002

Celkem ooskvtnuté zálohv 8 613

Druh investice lnvestiění akce Výdaie v tis.Kč Termín dodání
StrojnÍ investice Kloubový trolejbus Tr 15 - výrobce Skoda

ostrov nad ohřÍ 5 149 březen 200'1
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rok

2002 2001 2000
Dotace na kapitálové dovybavení z rozpoětu města

"..l!iJ3Jřu'lŤ3iÍ'jB 
Ei',o"n 

Í dopravn Ích +5000 + 20 000

Dotace na kapitálové dovybavenÍ z rozpočtu města
- účelově určená na:

.:. dokončenÍ objektu výdeje PHM
* přÍpravu kýého stání pro trolejbusy
.:. v'ýstavbu ěekárnv MHD na Ulrichově nám.

+ 17 000
+1000

+ 20O
Dotrace na kapitálové dowbavenÍze státnÍho
rozpočtu určená na obnovu vozidel MHD 

(1) +5200

ostatnÍ kapitálové
fondy (ř.070)

Přijatý dar(" + 2797

Zákonný rezervní
fond (ř.074)

Přidělení zisku za rezervnÍho fondu na základě
rozhodnutÍ iediného akcionáře

+ 628 + 859 + 582

7.10. Vlastní kapitál

PoloŽky zwšuiící vlastní kapitál

Poznámkv:nlNaE[iadě metodiky stanovené opatřenlm MF ěj. 281t8g 75gt2oo1, kteým se stanoví účtová osnova a
postupy účtování pro podnikatele, dotace na pořízení dlouhobého majetku, které od roku 2002 sniŽujÍ
pořizovacÍ cenu majetku, nezvyšujÍ vlastnÍ kapitál'

(2)Na základě darovací smlouvy mezi spoleěnostmi Carrefour Česká republika s'r.o', EuroMall Czech -
Hradec, s'r.o. na straně jedné a Dopravním podnikem města Hradce Králové, a.s. na straně druhé, byl
DopravnÍmu podniku města Hradce Králové darován dlouhodobý majetek, a to 3 kusy oznančníků MHD, 3
kusy ěekáren MHD a přeloŽky trakčních kabelů, stoŽárů a vrchnÍho trakčního trolejbusového vedení.
Pořizovací cena byla stanovena na základě znaleckého posudku ě.184818412002'

Výsledek hospodaření za béŽné účetnÍ obdobÍ ve v'ýši + 380 tis.Kě navrhuje představenstvo společnosti
pouŽít pro přÍděldo rezervního fondu.

PoloŽkv sniŽujlcÍ vlastnÍ kapitál

7.11. Poftzování vlastnÍch akciÍ

Během účetního obdobÍ roku 2002 nepořizovala spoleěnost vlastnÍ akcie. Společnost nemá organizaěnÍ sloŽku
v zahraničí.

rok

2002 2001 2000

- 30 880
Výsledek
hospodařenÍ
minulých let
ff.0771

S n iŽuj e prom ítn utí od loŽen ého daňového záv azku
za celou dobu existence úÓetní jednotky ve výši
31 385 tis.Kč k 1.1.2002

23



7.12. Rezerua

V roce 2002 byly zrealizovány dodavatelským způsobem generální opravy 6 kusů autobusů MHD ýpu Karosa
v souhrnu za 8 352 tis.Kě. Na dokrytí nákladů na tyto generálnÍ opravy byla pouŽita část rezervy vfiořené
v předchozích letech k tomuto úěelu:

7.13. Provozní dotace

Na základě uzavřených smluv mezi Městem Hradec Králové a společnostÍ Dopravní podnik města Hradce
Králové, a.s. o provozovánl městské hromadné dopravy, kterou vzniká společnosti závazek veřejné sluŽby ve
smyslu ustanovení $ 19, odst.1 zákona ě,.11111994 Sb., o silničnÍ dopravě, v platném zněnÍ a ustanovenÍ
s 39d zákona ě,.2312000 Sb., kteým se mění a doplňuje zákon ě.266/1994 Sb', o drahách byly z rozpočtu
města poslqtnuý dotace na úhradu nákladů MHD nepokffich výnosy MHD. Přt1até dotace zcela nekryjí
potřebu, zbýva1ícÍ část nákladů MHD je dokýána příjmem z ostatnÍch ěinností.

Dotace na krytÍ nákladů jsou zaúčtovány do qýnosů - ostatnÍ provozní výnosy (č.Ú. 648)'

7'14' Závazky

Akciová společnost nemázávazky í80 dnů po lhůtě splatnosti. RovněŽ nemázávazky kryté podle zástavního
práva a přijaté záruky za jiné organizace.

Jiné závazky (řádek 102) zahrnují závazek obsahujícízúčtovánÍ opravných účtů v souvislosti se zúčtováním
rozdílů mezi účetní hodnotou původního vkladu státního podniku provedeným v úěetní zůstatkové hodnotě k
31.8'1997 a znaleckým oceněním tohoto vkladu realizovaným k 18.2.1998, a to ve výši 15 2't3 tis.Kč a dále
sloŽené jistoý uchazečů o podánÍ nabídek na základě zadání veřejné zakázky ve uýši 'l 1 50 tis. Kě.

7.15. Výdaje na činnostv oblasti uýzkumu a vývoje

V účetnÍm období roku 2002 nebyly vynaloŽeny Žádné prostředky na vývoj a výzkum

TvorbaRezerva MHD na Go autobusů
a troleibusů MHD

Počáteční
stav

PouŽitÍ
(čerpání)

Koncový
stav

2000 0 0 5 500 5 500

2001 5 500 0 I 000 14 500rok

2002 14 500 4289 0 10 211

2002 2001 2000
248 845 242 514 230282Náklady

Výnosv 238657 234779 220 8'.15

v tom dotace z rozooětu města 126 000 126200 124 000
- 7735 - 9467

MHD

HV MHD - 10 188

38747 32769Nákladv 42970
Výnosv 55 043 47'.110 43 095

+ 12073 +8363 + 10326

ostatnÍ
ěinnosti

HV
293 320 281 261 263 051Náklady

z příimů
včetně zaÚčtovánÍ odloŽené daně
zarok2002ve uýši 1 505 tis'Kč

28í 889 263 910VÝnosv 293700
380 + 628 + 859

DpmHK,a.s.
celkem

HV
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rok
2002 2001 2000

96 904 94 072 81 123
HlavnÍ činnost MHD - doprava městská, realizovaná autobusy a
troleibusv (iízdenkv a smluvní iízdv)
Reklamní a orooaoačnÍ ěinnost 6 635 7 281 6 996
Autoškola - wučovánÍ řízenÍ motorouých vozidel 2349 2028 2861

12221 13 474 10 6't9Výroba městského mobiliáře - zámečnictví
Ooraw motoroWch vozidel 5 596 4 548 3 416
Záiezdová doorava 7 614 7 649 I 031
Cestovní kancelář 9 095 6 444 5 891
KoNDlc - provozování tělovýchovných zařízenI azaíizenI
k regeneraci, masérské sluŽby, ubýovacÍ sluŽby, holiěsfuÍ,
kadeřnictví 2 309 2992 2 388
Tžby ostatnÍch činností 2 655 3 841 3 066

145 378 142329 124 391TRZBY ZA VLASTNI VI/KONY CELKEM

7.16. Rozvrh tržeb za vlastní ýkony podle činností (hospodářských středisek)

yÝvo.l TRŽEB MHD

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

7.17. UdáIosti po datu úěetní závěrky

Dne 18.2'2003 skončilo funkčníobdobí ělenu dozorčÍ rady panu Květoslavovi Kaplovi . DalšÍělen dozorěí rady
panÍ Zdeňka Kabourková poŽádala o uvolnění. Nové sloŽení je řešeno Radou města, která plní funkci valné
hromady a představenstvem společnosti.

Byly vyhodnoceny dvě obchodní veřejné soutěŽe vypsané DopravnÍm podnikem města Hradce Králové, a's., a
to jedna soutěŽ na dodávku 2 kusů nízkopodlaŽních vysokokapacitních autobusů a druhá na dodávku 5 kusů
nÍzkopodlaŽních autobusů pro provoz MHD v roce 2003' KaŽdé soutěŽe se zúčastnili dva uchazeči. Jako
cenově a technicky nejvýhodnějšÍ byly v obou soutěŽích vybrány nabídky podané spoleÓností Karosa a.s.
Vysoké Mýto. Na základě toho byly uzavřeny kupní smlouvy. Cena dodávky 2 kusů nÍzkopodlaŽnÍch
vysokokapacitních (klouborných) autobusů karosa Ciý bus je 15 550 tis.Kč a 5 kusů nÍzkopodlaŽních autobusů
Karosa Ciý bus je28250 tis.Kě.

Výběrové řízení na dodávku 2 kusů nÍzkopodlaŽnÍch trolejbusů Tr 21 v roce 2003 proběhlo ve 4.čfurtletí 2002
Kúpnísmlouva byla uzavřena se Škodou ostrov s.r.o. Cena těchto trolejbusů éiní 17 565,8 tis.Kě.
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7.18. Přehled o změnách vlastního kapitálu

rok2OO2 počáteěnÍ
stav

zvýšení snÍŽení koneěný
stav

Základnl kapitál zapsaný v oR (Ú.411) 460 691 0 0 460 691
Základní kapitál nezapsaný(ú.4 1 9) 0 c

Emisní áŽio 1 991 0 0 1 991
RezervnÍ fondy 1 478 628 0 2 106
ostatní fondy ze zisku 0 c
Kapitálové fondy 213742 2796 0 216 538
Rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV 0 0

Zisk účetních obdobl (ú.428) 505 0 505 0

Ztráta úěetnÍch obdobl (().429) 0 30 880 095 0 30 880 095
ZisVztráta za účetní období po zdanění 628 0 248 380

rok 200í počáteční
stav

zuýŠení sníŽenÍ koneěný
stav

ZákladnI kapitál zapsaný v oR (ú'411) 460 691 0 0 460 691
Základn Í kapitál nezapsaný(ú'41 9) 0

Emisní áŽio I 991 1 991
Rezervní fondy 619 859 0 1 478
ostatní fondy ze zisku 0 0

Kapitálové fondy 203 541 10 201 0 213742
Rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV 0 0

Zisk Účetních období (ú.428\ 505 0 0 505
Ztráta účetnÍch období ru.429) 0 0
ZisVztráta za úěetnÍ obdobl po zdaněnÍ 859 0 231 628

rok 2000 poěáteěnÍ
stav

zv'ýšení sníŽenÍ konečný
stav

ZákladnI kapitál zapsaný v oR (Ú'41 1) 460 691 0 0 460 691

ZákladnÍ kapitál nezapsaný(ú.4'l 9) 0 c

Emisní áŽio 1 991 0 0 1 991
Rezervní fondy 37 582 0 619
ostatnÍ fondy ze zisku 0 0

Kapitálové fondy 131 875 71 666 0 203 541
Rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV 0 0

Zisk Úěetních období (ú'428) 505 0 0 505

Ztráta ÚčetnÍch období ru.429\ 0 0

ZisVztráÍa za ÚčetnÍobdobí po zdanění 582 277 0 859
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nfl.
vývoj podnikání a finanční situace

Pro rok 2003 byla mezi Městem Hradec Králové a spoleěností Dopravní podnik města Hradce Králové, a's.
uzavřena smlouva o provozovánÍ MHD, kterou společnost přebÍrá závazek veřejné sluŽby vyplývajícÍ ztarifu
MHD za těchto podmÍnek:

.:. Na dokrytí nákladů poskytne město Dopravnímu podniku provozní dotaci pro rok 2003
ve vlýŠi 126 000 tis.Kč.

* K tomu Město poslqtne Dopravnímu podniku V roce 2003 investičnÍdotaciv celkové
Výši 11 000 tis.Kě, z toho na nákup nových trolejbusů a autobusů pro MHD 6 000 tis.Kč a na výstavbu
trolejového vedení oC Kukleny - Plaěice (Vlěkovická ul.) 5 000 tis'Kě.

* DopravnÍ podnik bude v roce 2003 zajišťovat MHD v plánovaném rozsahu 6 300 tis.vozouých km.

Tarif MHD a tarifní podmínky pod|éhají věcné regulaci jakze strany ústředních orgánů tak ize strany města.
V roce 2003 se nepředpokládá zv'ýšení ceny jízdného v MHD.

vÝvoJ RočNÍHo vÝKoNu MHD v KlLoilETREcH

7 000

6 000

5 000

tl3.km

4 000

3 000

2 000

í 000

lTrololbu3y
lAutobu.y
Elcslksm

0

ďďďďďď
rcky

Provozní
dotace

z rozpočtu
města

Kapitálová (investiční) dotace
z rozpočtu města

s určením na

Rozsah MHD

obnovu
vozového

parku MHD
stavebni
investice

předpokládaný skuteěný

tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.km tis.km

Smlouva o orovozování MHD v r.2000 124000 20 000 18 200 5642 5740
Smlouva o orovozování MHD v r.2001 126200 5 000 5 794 6 152
Smlouva o provozováni MHD v r.2002 126 000 I 000 6240 6 308
Smlouva o provozováni MHD v r.2003 126 000 6 000 5 000 6 300

6 308 6 3006 í52
67405 632

5 356
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Ekonomické ukazatelé akciové společnosti pro rok 2003

lnvestiěnÍ rozvoj

Prioritou je obnova vozového parku MHD' Zdrojem financování jsou odpisy investičního majetku, investiční
dotace z rozpoětu města a případně dotace ze státního rozpočtu.

Struktun vozového parku MHD k 31.12.2002

ProvedenÍ dopravního prostředku počet

Trolejbusy NízkopodlaŽnÍ sólo Tr 2'1 20

Klasický sólo Tr'14 5
Klouboyý Tr 15 14
Celkem troleibusv 39

Autobusy NÍzkopodlaŽnÍ Karosa Ciý Bus 38

Klasický Karosa sólo 36

Kloubový Karosa 27

Celkem autobusy 101

V přÍštím období se nepředpokládá rozŠiřovánÍ vozového parku MHD o dalšÍ dopravnÍ prostředky

Technický plán obnovy vozového parku MHD

ěinnost ukazatel tis.Kě

Hlavníěinnost
MHD

Nákladv 241 600
Výnosv 232600

v tom provozní dotace z rozpočtu města 126 000
Hospodářsloý v'ýsledek - ztráta - 9000

ostatnÍ činnosti
samostatná střediska

Nákladv 52400
Výnosv 61 400
Hospodářský v'ýsledek 9 000

Akciová spol' celkem za
všechny ěinnosti

Náklady 294 000
Výnosv 294 000
Hospodářský v'ýsledek 0

p|ánované řešenírok počet vozidel za
hranicÍ technické a

ekonomické.Životnosti nákup
noWch vozidel

generálnÍ oprava
neřešený počet

vozidel

2002 25 8 o 9
2003 24 I 3 12
2004 26 I 6 12
2005 19 I 3 I
2006 18 7 1 10

7 3 92007 19
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Financování nákupu nových vozidel pro MHD

rok
Počet
pořiz.

vozidel
celkem

z toho finanční
nároěnost

oodíly fi nancování nákupu

DPmIII(a"s
dotace

z rozpočtu
města

dotace
ze stáfitího
rozpočfu

úvěrtrolejbus
nízkopoď.

sólo

tolqbus
klouboý

autobus
nlzkopoď'

só|o

autobus
vysoko-
kapacitní

íkloubovú)kusy tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč

2002 I 3 5 56 060.0 41 060.0 9 000.0 6 000.0 0
2003 9 2 5 2 ól 365.8 45 365.8 6 000.0 r0 000.0 0
2004 8 5 3 54 000.0 44 000.0 t0 000.0 podíl neznám 0
2005 8 5 3 56 000.0 46 000,0 10 000.0 podll nemám 0
2006 7 I 3 3 68 000.0 58 000.0 l0 000.0 podÍl neznám 0

2007 7 I 3 3 70 000,0 60 000,0 10 000.0 podll nemám 0

Celkem 47 5 2 26 t4 365 425.8 294 425.8 s5 000,0 16 000.0 0

PoDíLY NA FlNANcoVÁNí NÁKUPU
VOZIDEL PRO MHD

lDopravní podnik

lRozpočet města

trStátní rozpoěet

rok 2003

11o/o

rok2002
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