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SLOVO PěEDSEDY PěEDSTAVENSTVA

Slovo pĜedsedy pĜedstavenstva
Rok 2009 nebyl po stránce ekonomické srovnatelný s pĜedchozím rokem 2008, byla zde Ĝada vzájemnČ i protichĤdných vlivĤ. Zejména je tĜeba upozornit na to, že po mnoha letech došlo k výraznému
snížení ceny nafty, což se pĜíznivČ projevilo v oblasti nákladĤ na pohonné hmoty. Naopak tomu bylo
u elektrické energie. Naproti tomu na zaþátku roku v prvém þtvrtletí došlo k poklesu tržeb, zĜejmČ z dĤvodu pokraþující ekonomické krizi, která se promítla i do oblasti našich služeb sníženou poptávkou.
MČsto Hradec Králové pĜistoupilo k snížení tarifĤ v MHD. Od 1. 7. 2009 byly sníženy ceny všech druhĤ
jízdného jak jednotlivého tak pĜedplatných þasových jízdenek. Toto opatĜení mČlo vést k podpoĜe mČstské hromadné dopravy a zvýšení zájmu o tuto službu ze strany obþanĤ a návštČvníkĤ mČsta. NáslednČ
se však ukázalo, že ani snížení tarifĤ nepĜimČlo veĜejnost k vyššímu zájmu o MHD a došlo tak ke snížení tržeb ve výši cca 5 mil. Kþ za druhé pololetí roku. Na základČ tohoto poznatku bylo pĜistoupeno k opČtovnému návratu k pĜedchozím tarifĤm s výjimkou roþních seniorských jízdenek a roþních obþanských
jízdenek. Ze strany mČsta došlo k þásteþné kompenzaci zmínČného propadu z titulu zmČny tarifu.
Rok 2009 byl zároveĖ rokem celoroþního kompletního provozu Terminálu hromadné dopravy. Lze konstatovat, že Terminál a jeho služby vykázal již standardní provoz vþetnČ souþinnosti s ostatními dopravci, kteĜí využívají Terminál jako výchozí a koneþnou stanici v Hradci Králové. Problémem se jeví nižší
zájem o obþerstvovací služby nabízené v tČchto prostorech. Jinak lze provoz Terminálu hodnotit jako
úspČšný a v plném rozsahu ze strany cestující veĜejnosti akceptovaný.
I v roce 2009 bylo pokraþováno v obnovČ vozového parku autobusĤ, kde podle dlouhodobého plánu
byly poĜízeny dva kloubové nízkopodlažní autobusy a þtyĜi krátké nízkopodlažní autobusy. NepodaĜilo se
však uskuteþnit zámČr podání projektu na obnovu trolejbusového vozového parku a vypsání výbČrového
Ĝízení na dodavatele, neboĢ výzva ROP, která obsahuje tento druh programu byla pĜesunuta do roku
následujícího. Je tĜeba Ĝíci, že pro naši spoleþnost to má velmi negativní dopad, je potĜeba neodkladnČ
zahájit nákup zejména kloubových trolejbusĤ. V dĤsledku tohoto þasového posunu bylo nutno pĜistoupit
k posouzení daného stavu vČci a nakonec bylo rozhodnuto postupnČ odstavit z provozu tĜi kloubové
trolejbusy, které po technické stránce a vzhledem k 20leté životnosti již nesplĖovali podmínky pro bezpeþné provozování v MHD. Tento výpadek nahrazujeme autobusy.
PĜi hodnocení výsledkĤ z ostatních podnikatelských aktivit naší spoleþnosti je tĜeba zdĤraznit, že
proti obavČ, že dojde k poklesu tržeb a následnČ ziskĤ se podaĜilo udržet respektive mírnČ navýšit celkový zisk z tČchto þinností. Zejména je tĜeba pĜipomenout výrazný nárĤst hospodáĜského výsledku ze
zájezdové þinnosti, což v souþasné situaci považujeme za velký úspČch. StejnČ dobĜe lze hodnotit
i externí opravy pro ostatní zákazníky, kdy došlo též k navýšení zisku proti pĜedchozímu období. Navíc
jsme v závČru roku se spoleþností SOR Libchavy dohodli záruþní a pozáruþní servis tČchto vozidel v naší
spoleþnosti.
Finanþní situace spoleþnosti byla po celý rok 2009 uspokojivá a zároveĖ v tomto roce se podaĜilo
posílit krátkodobý finanþní majetek ve smyslu strategie a kumulování penČz na nákup trolejbusĤ v dalších letech.
Záporný hospodáĜský výsledek, je zejména ovlivnČn snížením tržeb MHD v dĤsledku zmČny tarifu
a dále zhoršenou ekonomikou Terminálu hromadné dopravy následkem navýšení nájemného za státní
pozemky. PĜes tento negativní hospodáĜský výsledek nedošlo k výraznému narušení platební schopnosti a fungování spoleþnosti jako takové.

Ing. Miloslav Kulich
pĜedseda pĜedstavenstva
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STANOVISKO DOZORýÍ RADY

STANOVISKO DOZORýÍ RADY
Dopravního podniku mČsta Hradce Králové, a.s.
k výsledkĤm hospodaĜení a úþetní závČrce
k 31. 12. 2009
Dozorþí rada spoleþnosti Dopravní podnik mČsta Hradce Králové, a.s. (dále jen spoleþnost) v roce
2009 vyvíjela svoji þinnost v souladu s pĜíslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a stanov spoleþnosti.
Dozorþí rada pĜezkoumala Ĝádnou úþetní závČrku ke dni 31. 12. 2009. PĜi svém hodnocení vycházela dozorþí rada z pĜedložených dokumentĤ úþetní závČrky a informací, které získala pĜi svém pĤsobení
ve spoleþnosti.
Z materiálĤ pĜedložených dozorþí radČ a z její kontrolní þinnosti vyplývá, že úþetní zápisy byly ve spoleþnosti ĜádnČ vedeny v souladu se skuteþností, Ĝádná úþetní závČrka k 31. 12. 2009 byla vyhotovena
v souladu s platnými právními pĜedpisy a postupy úþtování a podnikatelská þinnost spoleþnosti se uskuteþĖovala v souladu s právními pĜedpisy a stanovami spoleþnosti.
Dozorþí rada doporuþuje valné hromadČ spoleþnosti Dopravní podnik mČsta Hradce Králové, a.s. schválit:
1. ěádnou úþetní závČrku ke dni 31. 12. 2009.
2. PĜipoþítání ztráty roku 2009 ve výši - 4 759 tis. Kþ k neuhrazené ztrátČ minulých let ve výši
32 562 tis. Kþ.

Toto stanovisko bylo projednáno a schváleno na jednání dozorþí rady dne 25. 03. 2010.

V Hradci Králové dne 25. 3. 2010

Ing. Václav Koutník
pĜedseda dozorþí rady
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZPRÁVA
o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
dle § 66a, odstavec 9 obchodního zákoníku
za úþetní období roku 2009

I.
Vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou
Ovládající osoba - jediný akcionáĜ ovládané osoby (100 %):
Statutární mČsto Hradec Králové
ýeskoslovenské armády 408
502 00 Hradec Králové
IýO 00268810
Ovládaná osoba:

Dopravní podnik MČsta Hradce Králové, a.s.
Pouchovská 153
500 03 Hradec Králové
IýO 25267213

1. Smlouva na veĜejné služby a úhradu prokazatelné ztráty
z provozu mČstské hromadné dopravy pro roky 2009 až 2018
Mezi Statutárním mČstem Hradec Králové (dále jen MČsto) a Dopravním podnikem mČsta Hradce
Králové, a.s. (dále jen Dopravní podnik) byla na dobu urþitou od 1.1.2009 do 31.12.2018 uzavĜena smlouva na veĜejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu mČstské hromadné dopravy (dále jen
Smlouva) jejímž pĜedmČtem je:
y UzavĜení závazku veĜejné služby mezi Dopravním podnikem a MČstem a jeho plnČní Dopravním
podnikem podle NaĜízení Rady (EHS) þ. 1191/69 ve znČní pozdČjších zmČn a doplĖkĤ, zákona
þ. 111/1994 Sb., o silniþní dopravČ, ve znČní pozdČjších zmČn a doplĖkĤ, zákona þ. 266/1994 Sb.,
o drahách, ve znČní pozdČjších zmČn a doplĖkĤ, k zajištČní pĜimČĜených dopravních služeb pro
veĜejnost provozováním autobusových a trolejbusových linek v zájmové oblasti MČsta, a to podle
stanovených ujednání, zásad a podmínek v rozsahu sjednaného pĜepravního výkonu vyplývajícího z platných jízdních ĜádĤ linek MHD.
y Závazek MČsta krýt v roce 2009 Dopravnímu podniku prokazatelnou ztrátu vzniklou na základČ
plnČní Smlouvy þástkou 142.000.000,- Kþ.
V prosinci 2009 byl schválen a uzavĜen Dodatek þ.1 ke SmlouvČ, kde MČsto a Dopravní podnik shodnČ konstatují, že od 1.7.2009 byla v mČstské hromadné dopravČ snížena cena jednopásmového jízdného
a jízdného pro seniory. Na základČ toho se obČ smluvní strany se dohodly na kompenzaci finanþního
dopadu z provedeného snížení tarifu ve výši 4.000.000,- Kþ. Dle Dodatku þ. 1 MČsto pokrylo celkovČ
Dopravnímu podniku prokazatelnou ztrátu v roce 2009 þástkou 146.000.000,- Kþ.
Dopravní podnik dodržel své závazky vyplývající ze Smlouvy. Splnil pĜepravní výkon dohodnutý ve výši
6.411.000 km, a to výkonem 6.413.036 km, dostál i další ujednání a kvalitativní parametry stanovené pro
celou síĢ MHD.
MČstem bylo sjednané finanþní plnČní na krytí prokazatelné ztráty poskytnuto v plné výši.
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2. Ostatní plnČní mezi MČstem a Dopravním podnikem v roce 2009

2.1. PlnČní poskytnutá MČstem Dopravnímu podniku:
Dokonþení informaþního systému cestujících v pĜednádražím prostoru Riegrova námČstí
a Terminálu hromadné dopravy
Mezi MČstem a Dopravním podnikem byla uzavĜena smlouva o financování informaþního systému.
PĜedmČtem smlouvy bylo povČĜení Dopravního podniku zajištČním realizace dokonþení informaþního systému v pĜednádražím prostoru Riegrova námČstí a Terminálu hromadné dopravy. Na základČ toho se MČsto se zavázalo poskytnout Dopravnímu podniku pĜíspČvek na realizaci tohoto
informaþního systému ve výši max. 600.000,- Kþ. Dopravní podnik zajistil realizaci informaþního
systému za cenu 549.500,- Kþ, Tato vynaložená þástka byla zcela pokryta z rozpoþtu mČsta dle uzavĜené smlouvy o financování informaþního systému. Zbývající þást do 600.000,- Kþ, tj. 50.500,- Kþ
nebyla Dopravním podnikem þerpána.
Jiná plnČní nebyla MČstem Dopravnímu podniku poskytnuta.

2.2. PlnČní poskytnutá Dopravním podnikem MČstu:
Jízdenky MHD pro zamČstnance Magistrátu MČsta (dále jen Magistrát)
Na základČ objednávek byly prodány Magistrátu þasové jízdenky MHD a nahrány penČžní hodnoty
do penČženek bezkontaktních þipových karet (MČstská karta) pro zamČstnance Magistrátu v celkové hodnotČ 409.421,- Kþ vþetnČ platné sazby DPH. Faktury vystavené Dopravním podnikem byly
Magistrátem ĜádnČ uhrazeny.
Doprava
Dopravní podnik poskytl pro potĜeby Magistrátu v 9 pĜípadech dopravu autobusy. Magistrát uhradil
Dopravnímu podniku vystavené faktury za realizovanou dopravu v cenách obvyklých.
Autoškola
Autoškola Dopravního podniku provedla školení ĜidiþĤ referentských vozidel a zkušební jízdy pro
potĜeby Magistrátu. Magistrát uhradil Dopravnímu podniku vystavenou fakturu v cenách obvyklých.
Výroba drobného hmotného majetku
Na základČ objednávky Magistrátu byla vyrobena a namontována 1 vývČska do þekárny MHD
v mČstské þásti Roudniþka. Magistrát uhradil Dopravnímu podniku vystavené faktury v cenČ obvyklé.
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II.
Vztahy mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými
majetkovČ a personálnČ stejnou ovládací osobou
Organizace a obchodní firmy:
Technické služby Hradec Králové
Sídlo:
Hradec Králové 8, Na BrnČ 362, PSý 500 08
Identifikaþní þíslo:
64809447
Právní forma:
pĜíspČvková organizace
Služby poskytnuté Dopravním podnikem Technickým službám:
y prodej nafty
y školení a pĜezkoušení ĜidiþĤ
y opravy vozidel
y zhotovení siluety dravce ze samolepící folie.
Technické služby uhradily vystavené faktury za provedené služby v cenách obvyklých a dle ceníku.
Technické služby Hradec Králové poskytly Dopravnímu podniku služby:
y odvoz odpadĤ z odpadkových košĤ
y úklid chodníkĤ a vozovek
y prodej posypové soli
y pokládka a válcování živice
y vývoz jímky fekálním vozem
Dopravní podnik provedl úhrady dle fakturace.
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Sídlo:
Identifikaþní þíslo:
Právní forma:

Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSý 500 03
48172898
akciová spoleþnost

Služby poskytnuté Dopravním podnikem
y 7x doprava autobusem.
Faktury uhrazeny v cenách obvyklých.
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné
Tepelné hospodáĜství Hradec Králové, a.s.
Sídlo:
Hradec Králové, Na BrnČ 362/15, PSý 500 06
Identifikaþní þíslo:
25282174
Právní forma:
akciová spoleþnost
Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
y prodej motorové nafty
y 3x doprava autobusem
y pĜefakturace obČdĤ na základČ dohody o odbČru obČdĤ zamČstnanci Tepelného hospodáĜství
v jídelnČ Dopravního podniku
y školení ĜidiþĤ v autoškole.
Faktury za prodej motorové nafty a dopravu autobusem uhrazeny v cenČ obvyklé, obČdy za ceny
úþtované dodavatelem obČdĤ.
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné
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Správa nemovitostí Hradec Králové
Sídlo:
Identifikaþní þíslo:
Právní forma:

Hradec Králové, Kydlinovská 1521, PSý 501 52
64811069
pĜíspČvková organizace

Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
y 4x doprava autobusem
y školení ĜidiþĤ v autoškole
y reklamní letáky do vozidel MHD.
Faktury uhrazeny v cenách obvyklých a dle ceníku.
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku:
y pronájem ploch svČtelné reklamy v podchodu Balkán.
Dopravní podnik uhradil fakturované nájemné v dohodnuté výši.
MČstské lesy Hradec Králové a.s.
Sídlo:
Identifikaþní þíslo:
Právní forma:

Hradec Králové, PĜemyslova 219, PSý 500 08
25962523
akciová spoleþnost

Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
y 1x doprava autobusem
Faktura uhrazena v cenČ obvyklé.
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné.
Královéhradecká provozní, a.s.
Sídlo:
Identifikaþní þíslo:
Právní forma:

Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSý 500 03
27461211
akciová spoleþnost

Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
y poĜízení penČžní hodnoty do penČženek služebních bezkontaktních þipových karet (MČstská
karta) na úhradu jednotlivého jízdného v dopravních prostĜedcích MHD
y 3x doprava autobusem.
Královehradecká provozní, a.s. uhradila vystavené faktury za provedené služby ve skuteþné výši
a v cenČ obvyklé.
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku:
y dodávky vody a odvod odpadní vody na základČ uzavĜené smlouvy.
Dopravní podnik uhradil fakturované vodné a stoþné dle platného ceníku.
Hradecké služby a.s.
Sídlo:
Identifikaþní þíslo:
Právní forma:

Hradec Králové, BratĜí ŠtefanĤ 990, PSý 500 03
25962973
akciová spoleþnost

Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
y mytí vozidel
y 1x doprava autobusem.
Faktury uhrazeny v cenách obvyklých.
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku:
y odvoz separovaného a komunálního odpadu
Dopravní podnik uhradil fakturované služby ve smluvní výši.

7

ZPRÁVA O VZTAZÍCH

HC VCES Hradec Králové a.s.
Sídlo:
Identifikaþní þíslo:
Právní forma:

Hradec Králové, Komenského 1214, PSý 500 02
25936808
akciová spoleþnost

Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
y doprava autobusy
y provozování celoplošné reklamy.
Fakturace a úhrady provedeny v cenách obvyklých a dle ceníku.
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku:
y umístČní reklamy na fotbalovém stadionu.
Cena uhrazena v dohodnuté výši.

FC Hradec Králové,
Sídlo:
Identifikaþní þíslo:
Právní forma:

a.s.
Hradec Králové, Všesportovní stadion, Úprkova 473/1, PSý 500 09
27479307
akciová spoleþnost

Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
y doprava autobusy
y provozování celoplošné reklamy.
Fakturace a úhrady provedeny v cenách obvyklých a dle ceníku.
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku:
y umístČní reklamy Dopravního podniku na fotbalovém stadionu.
Cena uhrazena v dohodnuté výši.

Filharmonie Hradec
Sídlo:
Identifikaþní þíslo:
Právní forma:

Králové o.p.s.
Hradec Králové, Elišþino nábĜeží 777, PSý 500 03
27504247
obecnČ prospČšná spoleþnost

Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
y provozování reklamních letákĤ
y 1x doprava autobusem.
Úhrady faktur provedeny v cenách dle ceníku.
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné.

Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla o.p.s.
Sídlo:
Identifikaþní þíslo:
Právní forma:

Hradec Králové, Hradební 632, PSý 500 03
27504671
obecnČ prospČšná spoleþnost

Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
y školení a rozšíĜení Ĝidiþského oprávnČní v autoškole.
Fakturace a úhrady provedeny v cenách obvyklých.
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné.
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Klicperovo divadlo o.p.s.
Sídlo:
Hradec Králové, Dlouhá ul. þp. 99, PSý 500 01
Identifikaþní þíslo:
27504689
Právní forma:
obecnČ prospČšná spoleþnost
Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
y instalace a provozování reklamních letákĤ ve vozidlech MHD
y doprava autobusy.
Úhrady za dopravu autobusy byly provedeny na základČ fakturace v cenách obvyklých, za provoz
letákĤ byly úhrady provedeny v cenách dle ceníku.
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné.

Hradecká kulturní a vzdČlávací spoleþnost s.r.o.
Sídlo:
Hradec Králové, ýeskoslovenské armády 300, PSý 500 03
Identifikaþní þíslo:
27472809
Právní forma:
spoleþnost s ruþením omezeným
Služby poskytnuté Dopravním podnikem - žádné.
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku:
y pronájem nebytových prostor na základČ smlouvy o podnájmu v nebytových prostorech na GoþárovČ tĜídČ þ.p. 1225 v Hradci Králové za úþelem provozování pĜedprodeje jízdenek MHD
y prodej vstupenek na kulturní akce organizované Hradeckou kulturní a vzdČlávací spoleþností.
Úhrady nájemného byly Dopravním podnikem provádČny na základČ smlouvy o podnájmu dle dohodnuté
výše, úhrady služeb zálohovČ s roþním vyúþtováním dle skuteþnosti, úhrady vstupenek ve zveĜejnČné výši.

DČtský denní rehabilitaþní stacionáĜ
Sídlo:
Identifikaþní þíslo:
Právní forma:

Hradec Králové, Gagarinova 639, PSý 500 03
64809986
pĜíspČvková organizace

Služby poskytnuté Dopravním podnikem - žádné.
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné.

DĤm dČtí a mládeže
Sídlo:
Identifikaþní þíslo:
Právní forma:

Hradec Králové, Rautenkrancova 1241, PSý 500 03
61222275
pĜíspČvková organizace

Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
y instalace a provozování reklamních letákĤ ve vozidlech MHD
y 1x doprava autobusem.
Úhrady provedeny dle ceníku a v cenách obvyklých.
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku:
y 1x pobyt dítČte zamČstnance Dopravního podniku v dČtském táboĜe.
Úhrada pobytu provedena ve fakturované výši.
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Školská zaĜízení - zĜizovatel Statutární mČsto Hradec Králové
Dopravní podnik poskytl dopravu autobusy tČmto školským zaĜízením:
ZŠ Bezruþova
ZŠ Jih
ZŠ Habrmanova
ZŠ Sever
ZŠ a MŠ Jiráskovo námČstí
ZŠ Milady Horákové
ZŠ Pouchov
ZŠ a MŠ Pohádka Mandysova
MŠ Zvoneþek
ZŠ SNP
ZŠ a MŠ Josefa Goþára
ZŠ a MŠ Svobodné Dvory
MŠ Klíþek Urxova
MŠ Kompanova
MŠ Sion

ZŠ Nový Hradec Králové
ZŠ a MŠ Kukleny
ZŠ Štefánikova
ZŠ Štefcova
ZŠ Úprkova
MŠ Sluníþko Štefánikova
MŠ Sluníþko TĜebeš

Doprava byla uhrazena Dopravnímu podniku na základČ fakturace v cenách obvyklých.
Na základČ objednávky Dopravní podnik vydal pro žáþky nastupující v roce 2009 do 1. tĜíd základních
škol celkem 316 kusĤ MČstských karet pro odbavení ve vozidlech MHD. Úhrada karet byla provedena
v cenách dle ceníku.
Služby poskytnuté školskými zaĜízeními Dopravnímu podniku - žádné

III.
ZávČreþné prohlášení
1. Vztahy mezi MČstem, Dopravním podnikem a propojenými osobami byly v roce 2009 realizovány v
rámci obþanského a obchodního závazkového práva s pĜimČĜeným plnČním a protiplnČním. Z tČchto
vztahĤ nevznikla Dopravnímu podniku ani jeho partnerĤm žádná újma. ZúþastnČné osoby vždy vystupovaly jako samostatné právní subjekty.
2. Jiné právní úkony nebo opatĜení mezi propojenými osobami nejsou známy.
3. Zprávu projednalo a schválilo pĜedstavenstvo spoleþnosti Dopravní podnik mČsta Hradce Králové, a.s.
dne 1. února 2010.
Hradec Králové 1. února 2010

Ing. Miloslav Kulich
pĜedseda pĜedstavenstva

Vypracoval: Ing. Pavel Zákora
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STANOVISKO DOZORýÍ RADY
Dopravního podniku mČsta Hradce Králové, a.s.
ke zprávČ o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
za úþetní období roku 2009
Dozorþí rada Dopravního podniku mČsta Hradce Králové, a.s. pĜezkoumala zprávu pĜedstavenstva
akciové spoleþnosti o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou dle § 66a, odstavce 9 obchodního
zákoníku za úþetní období roku 2009.
Zpráva uvádí vztahy mezi osobou ovládající – MČstem Hradec Králové a osobou ovládanou –
Dopravním podnikem mČsta Hradce Králové, a.s. v oblasti smlouvy na veĜejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu MHD a v oblasti ostatního plnČní nad rámec uvedené smlouvy. Dále zpráva
uvádí vztahy mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými majetkovČ a personálnČ stejnou ovládací
osobou za tok 2009.
Dorozþí rada ovČĜila vČcnou správnost údajĤ uvedených ve zprávČ a konstatuje, že nebyly zjištČny nesprávnosti.
Stanovisko dozorþí rady bylo projednáno a schváleno na jednání dozorþí rady Dopravního podniku
mČsta Hradce Králové dne 25. února 2010.

Ing. Václav Koutník
pĜedseda dozorþí rady

V Hradci Králové dne 25. února 2010
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DOPRAVNÍ PODNIK MċSTA HRADCE KRÁLOVÉ, a.s.
Pouchovská 153
Hradec Králové
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PĜíloha úþetní závČrky
k 31. 12. 2009
Obecné informace
Identifikaþní údaje
Obchodní jméno:

Dopravní podnik mČsta Hradce Králové, a.s.

Sídlo:

Hradec Králové 3, Pouchovská 153

Právní forma:

akciová spoleþnost

Identifikaþní þíslo:

25267213

DIý:

CZ25267213

Den zápisu do obchodního rejstĜíku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1625:
1. 4. 1997

Akcie spoleþnosti
69 ks akcií na jméno v listinné podobČ o jmenovité hodnotČ 10,000.000,1 ks akcie na jméno v listinné podobČ o jmenovité hodnotČ 5,000.000,16 ks akcií na jméno v listinné podobČ o jmenovité hodnotČ 1,000.000,1 ks akcie na jméno v listinné podobČ o jmenovité hodnotČ
500.000,14 ks akcií na jméno v listinné podobČ o jmenovité hodnotČ
100.000,10 ks akcií na jméno v listinné podobČ o jmenovité hodnotČ
10.000,4 ks akcie na jméno v listinné podobČ o jmenovité hodnotČ
1.000,-

Kþ
Kþ
Kþ
Kþ
Kþ
Kþ
Kþ

Všechny akcie jsou pĜevoditelné pouze se souhlasem pĜedstavenstva spoleþnosti.

Základní kapitál spoleþnosti
713.004.000,- Kþ
Splaceno: 100 %

Jediný akcionáĜ
Statutární mČsto Hradec Králové
Identifikaþní þíslo: 00268810

Místo uložení výroþní zprávy
Sbírka listin obchodního rejstĜíku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
Sídlo akciové spoleþnosti na adrese:
Pouchovská 153, PSý 500 03 Hradec Králové
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Orgány spoleþnosti
Orgány spoleþnosti Dopravního podniku mČsta Hradce Králové, a.s. jsou valná hromada, pĜedstavenstvo, dozorþí rada a výkonným orgánem Ĝeditel spoleþnosti.
PĜedstavenstvo je pČtiþlenné, dozorþí rada šestiþlenná. Funkþní období v obou orgánech je pČtileté.
Dle stanov akciové spoleþnosti vykonává pĜedseda pĜedstavenstva zároveĖ funkci Ĝeditele spoleþnosti.
Podepisování za spoleþnost se dČje tak, že k vytištČnému nebo nadepsanému názvu spoleþnosti pĜipojí svĤj podpis pĜedseda pĜedstavenstva. V dobČ nepĜítomnosti pĜedsedy, místopĜedseda a nejménČ jeden
þlen pĜedstavenstva.

Složení orgánĤ akciové spoleþnosti k 31.12.2009
PĜedstavenstvo
pĜedseda pĜedstavenstva

Ing. Miloslav Kulich

místopĜedseda pĜedstavenstva

Ing. Pavel Zákora

þlen pĜedstavenstva

Ing. Pavla Finfrlová

þlen pĜedstavenstva

Ing. Josef MalíĜ

þlen pĜedstavenstva

MUDr. Jan Michálek

Dozorþí rada
pĜedseda dozorþí rady

Ing. Václav Koutník

místopĜedseda dozorþí rady

Leo Sedláþek

þlen dozorþí rady

Václav Špina

þlen dozorþí rady

Ing. Martin Samohrd

þlen dozorþí rady

Mgr. Vladimír Springer

þlen dozorþí rady

RNDr. Jaroslav Kubica

AkcionáĜi spoleþnosti a podíl v jiných podnicích
Jediným akcionáĜem spoleþnosti Dopravní podnik mČsta Hradce Králové, a.s. je Statutární mČsto Hradec
Králové. Na základČ ustanovení § 102, odst. 2, písmeno c) zákona þ. 128/2000 Sb., o obcích, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ, je RadČ mČsta vyhrazeno rozhodovat o vČcech mČsta jako jediného spoleþníka
akciové spoleþnosti.
Akciová spoleþnost nemá podíl v žádné obchodní spoleþnosti nebo družstvu.
S žádnou spoleþností nebyla uzavĜena ovládací smlouva, smlouva o pĜevodu zisku ani jiné smlouvy, ze
kterých by vyplývaly obdobné povinnosti.
Akciová spoleþnost nemá organizaþní složku podniku v zahraniþí.

20

PěÍLOHA ÚýETNÍ ZÁVċRKY

PĜedmČt podnikání
PĜedmČt podnikání akciové spoleþnosti Dopravní podnik mČsta Hradce Králové, a.s.:
y silniþní motorová doprava osobní
y silniþní motorová doprava nákladní
y vyuþování Ĝízení motorových vozidel
y opravy motorových vozidel
y mytí vozidel
y zámeþnictví
y reklamní a propagaþní þinnost
y koupČ zboží za úþelem jeho dalšího prodeje a prodej
y provozování tČlovýchovných zaĜízení a zaĜízení sloužících k regeneraci a rekondici
y provozování ubytovacího zaĜízení
y holiþství, kadeĜnictví
y provozování dráhy - trolejbusové dráhy na území mČsta Hradce Králové
y provádČní staveb, jejich zmČn a odstraĖování
y inženýrská þinnost ve stavebnictví
y provozování þerpacích stanic s pohonnými hmotami
y zprostĜedkování obchodu a služeb
y technické þinnosti v dopravČ
y pronájem a pĤjþování vČcí movitých
y pronájem nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb
ProvoznČ se Dopravní podnik mČsta Hradce Králové, a.s. þlení na:
y MČstskou hromadnou dopravu (MHD) - rozhodující þinnost
y Provozování Terminálu hromadné dopravy
y Ostatní þinnosti
MČstská hromadná doprava
Dopravní podnik mČsta Hradce Králové, a.s. provozuje MHD ve mČstČ Hradec Králové a do dopravnČ
pĜipojených obcí Vysoká nad Labem, Lochenice, PĜedmČĜice nad Labem, StČžery, StČžírky a BČleþ nad
Orlicí. K tomu má spoleþnost udČleny pĜíslušné koncese a oprávnČní pro provozování silniþní motorové
dopravy dle zákona þ. 111/1994 Sb., o silniþní dopravČ ve znČní posledních pĜedpisĤ a provozování trolejbusové dráhy dle zákona þ. 266/1994 Sb., o drahách ve znČní posledních pĜedpisĤ.
Provozování MHD má ve smyslu ustanovení § 19, odst. 1 zákona þ. 111/1994 Sb., o silniþní dopravČ,
v platném znČní a ustanovení § 39d zákona þ. 23/2000 Sb., kterým se mČní a doplĖuje zákon þ. 266/1994
Sb., o drahách charakter závazku veĜejné služby. K zajištČní tohoto závazku byla mezi MČstem Hradec
Králové a akciovou spoleþností uzavĜena pro roky 2009 až 2018 smlouva na veĜejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu mČstské hromadné dopravy.
Terminál hromadné dopravy
Spoleþnost Dopravní podnik mČsta Hradce Králové je vlastníkem a provozovatelem moderního pĜestupního terminálu hromadné dopravy, který zvyšuje komfort, informovanost, bezpeþnost cestujících a dopravcĤ provozujícími mČstskou, pĜímČstskou a dálkovou dopravu.
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Ostatními þinnostmi jsou:
y Autoškola - þinnost vyuþování Ĝízení motorových vozidel
y Externí opravy - þinnost opravy motorových vozidel a mytí vozidel
y Výroba mČstského mobiliáĜe - þinnosti zámeþnictví, provádČní staveb, jejich zmČn a odstraĖování,
inženýrská þinnost ve stavebnictví
y Reklama - þinnost reklamní a propagaþní þinnost
y Služby KONDIC - þinnosti provozování ubytovacího zaĜízení, provozování tČlovýchovných zaĜízení,
holiþství a kadeĜnictví.
y Prodej nafty - prodej nafty externím zákazníkĤm
y Zájezdová doprava - smluvní nepravidelná pĜeprava

ORGANIZAýNÍ SCHÉMA
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ZMċNY V ÚýETNÍM OBDOBÍ ROKU 2009
PĜedstavenstvo a dozorþí rada akciové spoleþnosti
Rada mČsta plnící funkci valné hromady dne 19. 5. 2009 vzala na vČdomí rezignaci Bc. Rudolfa Duse na
funkci þlena dozorþí rady a zvolila nového þlena dozorþí rady RNDr. Jaroslava Kubicu.
Živnostenský rejstĜík a pĜedmČt podnikání
Nebyly provádČny zmČny.
Obchodní rejstĜík
Provedeny zmČny ve složení dozorþí rady dle rozhodnutí valné hromady, a to zánik þlenství Bc. Rudolfa
Duse v dozorþí radČ a zápis nového þlena dozorþí rady RNDr. Jaroslava Kubici.
Základní kapitál
Nebyly provádČny zmČny.
Akcie
Nebyly provádČny zmČny.
Organizaþní struktura
Nebyly provádČny zmČny.
Integrovaný systém Ĝízení
V roce 2009 akciová spoleþnost úspČšnČ prošla recertifikaþním auditem systému managementu jakosti
dle normy EN ISO 9001:2000, managementu BOZP dle pĜedpisu OHSAS 18001:1999 a environmentálního managementu dle normy EN ISO 14001:2004 pro oblast MHD, servis autobusĤ a trolejbusĤ a lakování vozidel.
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POýET ZAMċSTNANCģ A OSOBNÍ NÁKLADY
ZamČstnanci

Osobní náklady

Ostatní penČžní a nepenČžní plnČní
AkcionáĜi, souþasným ani bývalým þlenĤm statutárního a dozorþího orgánu spoleþnosti nebyly poskytnuty žádné pĤjþky, úvČry, záruky, zajištČní ani jiné plnČní v penČžní nebo nepenČžní formČ s výjimkou
pĜedsedy pĜedstavenstva, místopĜedsedy pĜedstavenstva, kterým bylo poskytnuto nepenČžní plnČní vyplývající z poskytnutí osobního automobilu k služebnímu i soukromému používání v souladu se zákonem
þ.586/1992 Sb., o daních z pĜíjmĤ.
ZamČstnancĤm vþetnČ Ĝídících pracovníkĤ je poskytován pĜíspČvek na penzijní pĜipojištČní:

Ze služeb zajišĢovaných akciovou spoleþností byla zamČstnancĤm spoleþnosti a jejich rodinným pĜíslušníkĤm poskytnuta v souladu s NaĜízením mČsta Hradec Králové þ. 9/2005, o maximálních cenách jízdného v MHD, stálá roþní jízdenka za cenu 350,- Kþ.
ýtyĜem vedoucím zamČstnancĤm bylo poskytnuto nepenČžní plnČní vyplývající z poskytnutí osobního
automobilu k služebnímu i soukromému používání v souladu se zákonem þ. 586/1992 Sb., o daních
z pĜíjmĤ.
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INFORMACE O POUŽITÝCH ÚýETNÍCH METODÁCH,
OBECNÝCH ÚýETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPģSOBECH OCEĕOVÁNÍ
Základními pĜedpisy pro vedení úþetnictví úþetní jednotky:
y zákon þ. 563/1991 Sb., o úþetnictví, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
y vyhláška þ. 500/2002 Sb., kterou se provádČjí nČkterá ustanovení zákona þ. 563/1991 Sb., ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ
y ýeské úþetní standardy.
Úþetní závČrka je sestavena k 31. 12. 2009 a byla zpracována dne 26. února 2010.
ZpĤsoby oceĖování
U nakupovaných zásob je do poĜizovací ceny zahrnována poĜizovací cena a náklady související s poĜízením konkrétního druhu zásob.
Náklady na pĜepravu externím dodavatelem jsou buć již obsaženy v cenČ, nebo jsou pĜipoþteny k cenČ
poĜízení konkrétního druhu zásob ve výši vyfakturované pĜepravcem.
Z vnitropodnikových služeb souvisejících s poĜízením materiálu (doprava vlastními vozidly) jsou do poĜizovací ceny zahrnovány výdaje spojené s poĜízením materiálu prostĜednictvím vykalkulované prĤmČrné
hodnoty podnikových výdajĤ, a to ve výši 5,5 % k poĜizovací cenČ.
Do vedlejších poĜizovacích nákladĤ, kromČ nákladĤ na dopravu, jsou dále v konkrétních pĜípadech zahrnuty výdaje spojené se zaplacením skladného, provizí, cla a pojistného.
Do zásob - materiál na skladČ, patĜí náhradní díly renovované vlastní þinností. OceĖují se ve výši spotĜebovaného pĜímého materiálu a provedeného výkonu, který je souþinem vykalkulované výkonové sazby a odpracovaného þasu, vþetnČ podílu zdravotního a sociálního pojištČní.
Dlouhodobý hmotný majetek, poĜizovaný dodavatelsky, je pĜi nákupu ocenČn poĜizovací cenou, která
zahrnuje i vedlejší náklady spojené s poĜízením. PoĜizovací cena je eventuelnČ snížena o poskytnutou
investiþní dotaci.
Nedokonþené zakázky jsou oceĖovány vlastními pĜímými náklady.
Spoleþnost nemá majetek, u kterého se provádí pĜecenČní v souladu s ustanovením § 27 zákona o úþetnictví na reálnou hodnotu.

25

PěÍLOHA ÚýETNÍ ZÁVċRKY

Tvorba opravných položek

ZpĤsob stanovení daĖovČ uznatelných opravných položek k pohledávkám se provádí v souladu se
Zákonem þ. 593/92 Sb., o rezervách pro zjištČní základu danČ z pĜíjmĤ ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Úþetní opravná položka k pohledávkám je tvoĜena do 100 % výše nevymahatelných pohledávek po lhĤtČ splatnosti.

ZmČny v postupech úþtování, oceĖování a odpisování
V úþetním období roku 2009 nedošlo k zásadním zmČnám v postupech úþtování, zpĤsobech oceĖování
a odpisování. Bylo postupováno v souladu se zákonem o úþetnictví þ. 563/1991 Sb., a vyhláškou
þ. 500/2002 Sb., kterou se provádČjí nČkterá ustanovení zákona o úþetnictví.
Odložená daĖ je v roce 2009 úþtována jako pohledávka 2 294 tis. Kþ, takže celkový dlouhodobý závazek z odložené danČ þiní 20 490 tis. Kþ (rozvaha Ĝ. 101). Snížení závazku zlepšilo celkový úþetní hospodáĜský výsledek.

Odpisový plán a použitá odpisová metoda úþetních odpisĤ investiþního majetku
Pro daĖové úþely je novČ poĜízený odepisovaný hmotný investiþní majetek zatĜídČn do pĜíslušných odpisových skupin podle § 30 a pĜílohy k zákonu þ. 586/92 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Ve spoleþnosti Dopravní podnik mČsta Hradce Králové, a.s. je zavedena metoda úþetního lineárního odpisování, ve které se uplatĖují þasové odpisy odpovídající dobČ používání majetku. PĜi stanovení doby
použití a tím výše úþetních odpisĤ u dlouhodobého hmotného majetku je pĜihlíženo k odhadu celkového
opotĜebení majetku, ke zkušenostem s používáním stejného nebo podobného majetku, ke konstrukci
a prostĜedí ve kterém je používán, k ochranČ a úrovnČ péþe o tento majetek.
Úþetní odpisování hmotného investiþního majetku se provádí mČsíþnČ, a to jednou dvanáctinou roþního
odpisu z ceny, ve které je majetek ocenČn v úþetnictví, a to do její výše.
Nehmotný investiþní majetek (software), jehož poĜizovací cena je vyšší než 60 tis. Kþ je odepisován
36 mČsícĤ od jeho poĜízení jak úþetnČ, tak daĖovČ.

PĜepoþet údajĤ v cizích mČnách
PĜepoþet valut na þeskou mČnu se provádí pĜi jejich zúþtování þtvrtletnČ podle pevného kurzu devizového trhu vyhlášeného ýNB k 1. dni v mČsíci.
Akciová spoleþnost nemá závazky a ani pohledávky v cizích mČnách.
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DOPLĕUJÍCÍ INFORMACE
K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
Rozpis hlavní skupiny samostatných movitých vČcí

Nehmotný majetek

Spoleþnost nemá majetek, jehož úþetní hodnota se výraznČ liší od hodnoty tržní. V držení spoleþnosti
nejsou žádné dlouhodobé cenné papíry a majetkové úþasti.

Finanþní pronájem

Akciová spoleþnost nemá jiný pronajatý majetek.
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Majetek neuvedený v rozvaze
Majetek neuvedený v rozvaze je evidován formou operativní evidence a podrozvahové evidence.

PĜírĤstky a úbytky dlouhodobého majetku

Rozdíl mezi úþetními a daĖovými zĤstatkovými cenami u dlouhodobého majetku þiní 239 521 606,- Kþ,
pĜiþemž úþetní hodnota je vyšší.

Pohledávky z obchodního styku
Pohledávky z obchodního styku 180 dnĤ po lhĤtČ splatnosti k 31. 12. 2009 þiní 1 373 tis. Kþ.
Akciová spoleþnost nemá pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištČné jiným zpĤsobem.
Akciová spoleþnost nemá pohledávky urþené k obchodování ocenČné reálnou hodnotou.

Odložený daĖový závazek (rozvaha Ĝ. 101)
Odložený daĖový závazek (Ĝádek 101 rozvahy) snižuje odložená daĖ z pĜíjmu za bČžné úþetní období ve
výši 2 294 tis. Kþ (Ĝádek 51 výkazu zisku a ztráty).
Rozpis odložené danČ v Kþ
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Zástavní právo a vČcné bĜemeno
Akciová spoleþnost nemá hmotný majetek zatížený zástavním právem.
VČcným bĜemenem jsou zatíženy pozemky:
Parcely þ. 279/1, 1149, 280/2, 279/3, 280/4, 278/2 a 1000/2 v k.ú. VČkoše
OprávnČní pro International Power Opatovice, a.s., Opatovice nad Labem, PSý 532 13, IýI 45534292.
Obsahem vČcného bĜemene je vybudování a provozování primární trasy horkovodu vþetnČ horkovodní
odboþné jímky, komunikaþního kabele, elektrické pĜípojky, oprávnČní vstupovat na uvedené pozemky za
úþelem provádČní oprav a údržby po pĜedchozím ohlášení.
Parcela þ. 278/2 v k.ú. VČkoše
VČcné bĜemeno podzemního vedení telekomunikaþní sítČ ve prospČch spoleþností, ýeské radiokomunikace a.s., U nákladového nádraží 3144/4, Praha 3, PSý 130 00, IýO 27444902, GTS Novera a.s,
PĜemyslovská 2845/43, Praha 3, PSý 130 00, IýO 61058904 a Sloane Park Property Trust, a.s., Lužná
716/2, Praha 6, PSý 160 00, IýO 25036459.

Bankovní úvČry
V bČžném roce akciová spoleþnost neþerpala ani nesplácela bankovní úvČr.

PĜehled o zmČnách vlastního kapitálu
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Výsledek hospodaĜení minulých let
Do výsledku hospodaĜení minulých let (Ĝádek 081 rozvahy) se promítlo zapoþítání ztráty roku 2008 ve
výši 70 372 tis. Kþ proti nerozdČlenému zisku minulých let ve výši 37 810 tis. Kþ (Ĝádek 082 rozvahy).

PoĜizování vlastních akcií
Akciová spoleþnost nepoĜizovala v úþetním období roku 2009 vlastní akcie.

Ostatní rezervy (Ĝ. 090 rozvahy)

Rezerva MHD na GO trolejbusĤ
ýerpání rezervy se pĜedpokládá v roce 2010.
Rezerva k bankovní záruce
V letech 2006 až 2008 byla akciová spoleþnost investorem stavby „Terminál hromadné dopravy - Hradec
Králové“. VeĜejnou soutČž na zhotovení díla vyhrála spoleþnost STRABAG a.s. (dále jen zhotovitel). Dle
uzavĜené smlouvy o dílo na dodávku stavby ruþil zhotovitel bankovní zárukou ve výši 80 000 tis. Kþ za
dodržení termínu dokonþení díla. Sjednaný termín dokonþení byl do 30. 11. 2007. Vzhled k tomu, že ani
po výzvČ zhotovitel stavby nesplnil svĤj závazek a nepĜedal terminál, uplatnila akciová spoleþnost v mČsíci prosinci 2007 u ruþící banky uvolnČní bankovní záruky za nedodržení termínu pĜedání díla. Finanþní
þástka byla pĜipsána na úþet akciové spoleþnosti v lednu 2008. Dne 11. 7. 2008 zhotovitel podal ke
Krajskému soudu v Hradci Králové žalobu na akciovou spoleþnost o zaplacení. 80.003.574,- Kþ s pĜíslušenstvím, a to dle jeho názoru z dĤvodu neoprávnČného þerpání této bankovní záruky. Dne 22. 12. 2008
vynesl soud prvního stupnČ rozsudek ve prospČch zhotovitele s tím, že akciová spoleþnost je povinna
vrátit zhotoviteli 80 000 tis. Kþ s pĜíslušenstvím. Rozsudek nenabyl právní moci neboĢ dne 30. 1. 2009,
tj. ve stanovené lhĤtČ, se akciová spoleþnost odvolala proti tomuto rozsudku k Vrchnímu soudu v Praze.
Tento soud dne 12. 1. 2010 zrušil rozsudek Krajského soudu a vČc vrátil tomuto soudu k dalšímu Ĝízení.
Rezerva k bankovní záruce byla vytvoĜena pro pĜípad, že by nabylo právní moci rozhodnutí soudu vrátit
bankovní záruku.

Rezervy dle zvláštních právních pĜedpisĤ (Ĝ. 087 rozvahy)
Rezervy dle ustanovení zákona þ. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištČní základu danČ z pĜíjmĤ ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ nebyly v úþetním období vytváĜeny.
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Závazky
Akciová spoleþnost nemá závazky 180 dnĤ po lhĤtČ splatnosti. RovnČž nemá závazky kryté podle zástavního práva a pĜijaté záruky za jiné organizace, ani závazky k úþetním jednotkám v konsolidaþním celku.
Jiné závazky (Ĝádek 100 rozvahy) zahrnují závazek obsahující zúþtování opravných úþtĤ v souvislosti se
zúþtováním rozdílĤ mezi úþetní hodnotou pĤvodního vkladu státního podniku provedeným v úþetní zĤstatkové hodnotČ k 31. 8. 1997 a znaleckým ocenČním tohoto vkladu realizovaným k 18. 2. 1998, a to ve výši
15 213 tis. Kþ.
Závazky z obchodních vztahĤ (Ĝádek 103 rozvahy) jsou 71 394 tis. Kþ, z toho 36 969 tis. Kþ þiní dle smlouvy o dílo pozastávka úhrad zhotoviteli terminálu firmČ STRABAG a.s. do doby odstranČní vad a nedodČlkĤ
a pĜedání bankovních záruk za kvalitu díla a 23 258 tis. Kþ za dodávku nízkopodlažních autobusĤ IVECO
se splatností 27. 3. 2010.
Akciová spoleþnost nemá splatné závazky pojistného na sociální zabezpeþení a veĜejné zdravotní pojištČní.
Akciová spoleþnost nemá daĖové nedoplatky u místnČ pĜíslušného finanþního úĜadu.

Dotace
a) Rozpoþet MČsta Hradec Králové
Mezi Statutárním mČstem Hradec Králové (dále jen MČsto) a akciovou spoleþností byla uzavĜena
smlouva na veĜejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu mČstské hromadné dopravy pro
roky 2009 až 2018. Na základČ této smlouvy poskytlo MČsto v roce 2009 akciové spoleþnosti
146.000.000,- Kþ na krytí prokazatelné ztráty z provozu mČstské hromadné dopravy.
Na základČ smlouvy o financování informaþního systému poskytlo MČsto akciové spoleþnosti na dokonþení informaþního systému v pĜednádražním prostoru Riegrova námČstí a Terminálu hromadné dopravy
finanþní pĜíspČvek ve výši 549.500,- Kþ. Akce byla zrealizována ve sjednaném rozsahu.
b) Rozpoþet Královéhradeckého kraje
Krajský úĜad Královéhradeckého kraje poskytl na základní dopravní obslužnost do obcí Vysoká nad
Labem, Lochenice a BČleþ nad Orlicí dotaci v souhrnné výši 300.785,- Kþ.
c) Státní rozpoþet
Na základČ vládního programu podpory obnovy vozidel MHD a veĜejné linkové dopravy byla získána
státní dotace na obnovu vozového parku MHD, a to na 3 nízkopodlažní autobusy v sólo provedení ve
výši 3.636.000,- Kþ. O dotace byla dle platné metodiky snížena poĜizovací cena autobusĤ.
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Výsledky podle þinností

Výsledek hospodaĜení pĜed zdanČním þiní minus 7 053 tis. Kþ (Ĝádek 61 výkazu zisku a ztráty), po zdanČní, tj. zapoþtení odložené danČ ve výši 2 294 tis. Kþ (Ĝádek 51 výkazu zisku a ztráty), pak minus
4 759 tis. Kþ (Ĝádek 60 výkazu zisku a ztráty).

Informace o transakcích
Mezi akciovou spoleþností a jediným akcionáĜem nebyly v roce 2009 pĜímo ani nepĜímo provedeny nestandardní transakce.
Mezi akciovou spoleþností a þleny vedení spoleþnosti, pĜedstavenstva a dozorþí rady nebyly v roce 2009
pĜímo ani nepĜímo provedeny nestandardní transakce.

Výdaje na þinnost v oblasti výzkumu a vývoje
V úþetním období roku 2009 nebyly akciovou spoleþností vynaloženy prostĜedky na vývoj a výzkum.

Náklady na povinný audit úþetní závČrky a daĖové poradenství
V úþetním období roku 2009 þinily náklady na povinný audit úþetní závČrky 91.190,- Kþ a daĖové poradenství 72.000,- Kþ.
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Rozvrh tržeb za vlastní výkony a za prodej zboží
podle þinností (hospodáĜských stĜedisek)

Ochrana životního prostĜedí
V roce 2008 vynaložila akciová spoleþnost na ochranu životního prostĜedí 459 tis. Kþ. Finanþní prostĜedky
byly vydány na likvidaci nebezpeþných odpadĤ, laboratorní odbČry odpadních vod a mČĜení výdechĤ
a ovzduší.

Oblast pracovnČprávní
Na roky 2008 - 2010 byla uzavĜena mezi akciovou spoleþností a odborovými organizacemi kolektivní smlouva, která vymezila v souladu se zákoníkem práce pracovní podmínky a vztahy i další dohodnuté závazky
k zajištČní sociálního smíru.

Produkþní kvóty a limity
Akciová spoleþnost nemá žádné produkþní kvóty ani jiné produkþní limity.

Informace o skuteþnostech
mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení úþetní závČrky
V období mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení úþetní závČrky nenastaly skuteþnosti, které by
významným zpĤsobem mČnily pohled na finanþní situaci akciové spoleþnosti.
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PěEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ
ýINNOSTI AKCIOVÉ SPOLEýNOSTI
Hlavní þinností akciové spoleþnosti v oblasti poskytování služeb je provozování mČstské hromadné dopravy (MHD) na území mČsta Hradec Králové a do dopravnČ pĜipojených obcí Vysoká nad Labem,
PĜedmČĜice nad Labem, Lochenice a StČžery). K tomu je pro roky 2009 až 2018 mezi MČstem Hradec
Králové a spoleþností Dopravní podnik mČsta Hradce Králové, a.s. uzavĜena smlouva na veĜejné služby
a úhradu prokazatelné ztráty z provozu MHD. PĜedmČtem smlouvy je:
y UzavĜení závazku veĜejné služby mezi akciovou spoleþností a MČstem a jeho plnČní akciovou spoleþností podle NaĜízení Rady (EHS) þ. 1191/69, ve znČní pozdČjších zmČn a doplĖkĤ, zákona þ. 111/1994
Sb., o silniþní dopravČ, ve znČní pozdČjších zmČn a doplĖkĤ, a zákona þ. 266/1994 Sb., o drahách, ve
znČní pozdČjších zmČn a doplĖkĤ, k zajištČní pĜimČĜených dopravních služeb pro veĜejnost provozováním autobusových, trolejbusových linek v zájmové oblasti MČsta, a to podle stanovených ujednání,
zásad a podmínek v rozsahu sjednaného pĜepravního výkonu vyplývajícího z platných jízdních ĜádĤ
linek MHD.
y Závazek MČsta uhradit akciové spoleþnosti þástku na krytí prokazatelné ztráty.
Pro rok 2010 byla Smlouva upĜesnČna dodatky þ. 2 a þ. 3.
Cena jízdného v MHD je stanovena NaĜízením þ. 8/2009 mČsta Hradec Králové o maximálních cenách
jízdného mČstské hromadné dopravy v mČstČ Hradec Králové a v dopravnČ pĜipojených obcí, které vydala Rada mČsta Hradec Králové usnesením þ. RM/2009/1493 ze dne 1.12.2009.

Priority akciové spoleþnosti v roce 2010
y PĜedložení projektu na obnovu trolejbusĤ v majetku akciové spoleþnosti na základČ výzvy þ. 17 pro
pĜedkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operaþního programu NUTS II Severovýchod a vyhlášení veĜejné soutČže na pĜedložení nabídky na dodávku trolejbusĤ.
y Zpracování a vydání nového jízdního Ĝádu MHD.
y PlnČní opatĜení pro snížení nákladĤ a zvýšení pĜíjmĤ.
y Realizace turistického kolového vláþku v Hradci Králové.
y Realizace projektu vzdČlávání zamČstnancĤ.
y Propagace, informace o MHD pro veĜejnost.
y Rozvoj integrovaného dopravního systému.
y Provedení auditu dodržování zákonných povinností vyplývajících z ustanovení zákona þ. 101/2000 Sb.,
o ochranČ osobních údajĤ.
y Realizace projektu Online jízdní Ĝády na zastávkových oznaþnících.
y Internetový prodej þasových jízdenek a plnČní elektronické penČženky na MČstské kartČ.
y Projekt SMS jízdenky MHD.
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Financování nákupu nových vozidel pro MHD

Poznámky:
(1)
Obnova vozového parku trolejbusĤ se pĜedpokládá v letech 2011 až 2013 s podporou dotace v rámci Regionálního operaþního programu NUTS II Severovýchod.
(2)
K datu zpracování nebylo známo zda a v jaké výši bude dotace ze státního rozpoþtu poskytnuta na konkrétní autobusy.

Ing. Miloslav Kulich
pĜedseda pĜedstavenstva

Hradec Králové 26. února 2010

Vypracovali: Ing. Iva Mádlová
Ing. Pavel Zákora
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