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Slovo předsedy představenstva
Rok 2011 se v životě akciové společnosti vyznačoval zejména tím, že byla zahájena obnova trolejbusového parku, která prakticky znamená za dobu dva a půl roku úplnou výměnu téměř všech tj. celkem 31 kusů
trolejbusů. V dubnu 2011 bylo dodáno 11 nízkopodlažních kloubových trolejbusů a v říjnu 6 krátkých nízkopodlažních sólo trolejbusů. Touto změnou jsme se prakticky dostali do stavu, kdy můžeme v provozu provozovat nízkopodlažní bezbariérové trolejbusy i autobusy v plném rozsahu. Obnova trolejbusů v tomto roce
znamenala výdaj ve výši 195 milionů korun za přispění dotace z ROP tj. prostředky poskytnuté z evropské
unie v částce 70 mil. Kč. Vzhledem k vývoji ekonomické situace bylo přistoupeno k tomu, že Dopravní podnik navrhnul městu Hradci Králové změnit výši jízdného na 12,- Kč z 10,- Kč hrazeného městskou kartou,
čímž dochází k návratu k původní tarifní ceně z roku 2009. Touto úpravou tarifu se zároveň nejen kompenzuje zvýšení DPH, které platí od ledna roku 2012, ale i zvýšená cena pohonných hmot, která za uplynulý
rok proti předchozímu roku představovala dopad do nákladů téměř 4 mil. Kč. Změna jízdného v MHD platí
od září tohoto roku.
Valná hromada v květnu 2011 rozhodla o změně složení členů představenstva a dozorčí rady akciové
společnosti, která odráží výsledek komunálních voleb z podzimu předchozího roku. Představenstvo zůstává pětičlenné a dozorčí rada šestičlenná.
V tomto roce dochází k dokončení vzdělávacího programu, který byl opět prováděn za podpory evropských finančních prostředků. V polovině roku byl projekt ukončen a následně vypořádán z hlediska dotace.
Pro zlepšení dostupné nabídky úhrady jízdného bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele nového
systému pořizování jízdenek městské hromadné dopravy v Hradci Králové prostřednictvím mobilního telefonu. Výběrové řízení vyhrála společnost MATERNA Communications. Služba byla zprovozněna v polovině
ledna roku 2012.
Finanční rok 2011 po změně tarifu od září proběhl úspěšně, společnost skončila kladným hospodářským
výsledkem a to ziskem po zdanění ve výši 1 631 tis. Kč.
Rád bych upřímně poděkoval jednak řídícím orgánům společnosti, ale taktéž všem zaměstnancům, kteří se aktivně podíleli na zajištění služeb spojených s plněním smlouvy o závazku veřejné služby s městem
Hradec Králové.

Ing. Miloslav Kulich
předseda představenstva
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STANOVISKO DOZORČÍ RADY
Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s.
k výsledkům hospodaření a k účetní závěrce
k 31. 12. 2010
Dozorčí rada společnosti Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. (dále jen společnost) v roce 2011
vyvíjela svoji činnost v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a stanov společnosti.
Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku ke dni 31. 12. 2011.
Při svém hodnocení vycházela dozorčí rada z předložených dokumentů účetní závěrky a informací,
které získala při svém působení ve společnosti.
Z materiálů předložených dozorčí radě a z její kontrolní činnosti vyplývá, že účetní zápisy byly ve společnosti řádně vedeny v souladu se skutečností, řádná účetní závěrka k 31. 12. 2011 byla vyhotovena
v souladu s platnými právními předpisy a postupy účtování a podnikatelská činnost společnosti se uskutečňovala v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti.
Dozorčí rada doporučuje valné hromadě společnosti Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. schválit:
1. Řádnou účetní závěrku ke dni 31. 12. 2011.
2. Výroční zprávu společnosti za rok 2011.
3. Rozdělení čistého zisku ve výši 1 631 tis. Kč následovně:
a) Doplnění rezervního fondu akciové společnosti ve výši 82 tis. Kč (dle ustanovení odst. 2, § 217 OZ
je stanovena povinnost přídělu nejméně 5 % zisku).
b) Zbývající část zisku ve výši 1 549 tis. Kč použít na snížení neuhrazené ztráty minulých let (řádek
084 rozvahy).

Toto stanovisko bylo projednáno a schváleno na jednání dozorčí rady dne 29. 03. 2012.

V Hradci Králové dne 29. 03. 2012

Mgr. Vladimír Springer
předseda dozorčí rady
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ZPRÁVA
o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
dle § 66a, odstavec 9 obchodního zákoníku v platném znění
za účetní období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011

I.
Vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou
Ovládající osoba - jediný akcionář ovládané osoby (100 %):
Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
IČO 00268810
Ovládaná osoba:

Dopravní podnik Města Hradce Králové, a.s.
Pouchovská 153
500 03 Hradec Králové
IČO 25267213

1. Smlouva na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty
z provozu městské hromadné dopravy pro roky 2009 až 2018
Mezi Statutárním městem Hradec Králové (dále jen Město) a Dopravním podnikem města Hradce Králové,
a.s. (dále jen Dopravní podnik) byly ke Smlouvě na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu
městské hromadné dopravy pro roky 2009 až 2018 (Smlouva) uzavřeny pro rok 2011 dodatky:
y Dodatek č. 4, na základě kterého Město poskytlo Dopravnímu podniku na krytí prokazatelné ztráty
v roce 2011 částku 147.000.000,- Kč a Dopravní podnik se v dodatku zavázal realizovat přepravní
výkon ve výši 6.150.000 km.
y Dodatek č. 5, kterým bylo zvýšeno krytí prokazatelné ztráty z rozpočtu města o 4.000.000,- Kč, tj. na
151.000.000,- Kč.
Finanční plnění byla Městem poskytnuta ve sjednaném rozsahu. Dopravní podnik splnil přepravní výkon,
a to výkonem 6.212.004 km, dostál i dalším ujednání ze základní Smlouvy včetně kvalitativních parametrů
stanovených pro celou síť MHD.
2. Ostatní plnění mezi Městem a Dopravním podnikem v roce 2011
2.1. Plnění poskytnutá Městem Dopravnímu podniku
Přístřešky MHD v městské části Plotiště
Usneseními Rady města Hradec Králové č. RM/2011/1238 a č. RM/2011/1560 bylo schváleno financování
oprav 2 kusů přístřešků a zhotovení 1 kusu nového přístřešku MHD. Na základě toho byla uzavřena mezi
Městem a Dopravním podnikem Smlouva o financování přístřešků MHD č. 2011/2671, jejímž předmětem
bylo pověření Dopravního podniku:
y opravou 1 kusu přístřešku pro zastávku MHD „Zahrádky“,
y opravou 1 kusu přístřešku pro zastávku MHD „U Čechů“,
y výrobou a montáží 1 kusu přístřešku pro zastávku MHD „Veverkova ul.“
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Na opravy obou přístřešků poskytlo město Dopravnímu podniku finanční příspěvek ve výši 200.000,- Kč
a na výrobu a montáž přístřešku ve Veverkově ulici pak 100.000,- Kč. Dopravní podnik splnil předmět
smlouvy a provedl řádné vyúčtování příspěvku.
Jiná plnění v roce 2011 nebyla Městem Dopravnímu podniku poskytnuta.
2.2. Plnění poskytnutá Dopravním podnikem Městu:
Jízdenky MHD pro zaměstnance Magistrátu města Hradec Králové (dále jen Magistrát)
Na základě objednávek byly prodány Magistrátu časové jízdenky MHD a nahrány peněžní hodnoty do
peněženek bezkontaktních čipových karet (Městská karta) pro zaměstnance Magistrátu v celkové hodnotě 247.322,- Kč včetně platné sazby DPH. Faktury vystavené Dopravním podnikem byly Magistrátem
řádně uhrazeny.
Doprava
Dopravní podnik poskytl pro potřeby Magistrátu:
y dopravu při příležitosti konání Mistrovství Evropy hráčů do 16 let v basketbalu,
y dopravu zájezdovými autobusy,
y dopravu Turistickým hradeckým vláčkem.
Magistrát uhradil Dopravnímu podniku vystavené faktury za realizovanou dopravu v cenách obvyklých.
Autoškola
Autoškola Dopravního podniku provedla školení řidičů referentských vozidel a dvakrát zdokonalovací jízdy pro potřeby Magistrátu. Magistrát uhradil Dopravnímu podniku vystavené faktury v cenách obvyklých.
Ostatní služby
Dopravní podnik na základě objednávek provedl:
y výrobu 2 kusů vývěsek do čekáren,
y výměnu skla u čekárny Pražská ul.,
y odstranění nalepeného textu v Informačním centru,
y provozování propagačních letáků.
Vystavené faktury Magistrát uhradil Dopravnímu podniku v cenách obvyklých.

II.
Vztahy mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými
majetkově a personálně stejnou ovládací osobou
Organizace a obchodní firmy:
Technické služby Hradec Králové
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:

Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 500 08
64809447
příspěvková organizace

Služby poskytnuté Dopravním podnikem Technickým službám:
y prodej nafty,
y školení a přezkoušení řidičů,
y opravy vozidel.
Technické služby uhradily vystavené faktury za provedené služby v cenách obvyklých a dle ceníku.
Kromě toho Technické služby uhradily škodu vzniklou Dopravnímu podniku rozbitím skla u trolejbusu
odlétnutým kamenem od sekačky na trávu.
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Technické služby Hradec Králové poskytly Dopravnímu podniku:
y odvoz odpadů z odpadkových košů,
y posypový materiál,
y zimní údržbu areálu Dopravního podniku a Terminálu hromadné dopravy,
y zametení v areálu Terminálu hromadné dopravy.
Dopravní podnik provedl úhrady dle fakturace v cenách obvyklých.
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:

Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03
48172898
akciová společnost

Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
y doprava zájezdovým autobusem.
Faktura uhrazena v ceně obvyklé.
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné
Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:

Hradec Králové, Na Brně 362/15, PSČ 500 06
25282174
akciová společnost

Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
y prodej motorové nafty,
y školení řidičů v autoškole.
Faktury uhrazeny v ceně obvyklé.
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné
Správa nemovitostí Hradec Králové
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:

Hradec Králové, Kydlinovská 1521, PSČ 501 52
64811069
příspěvková organizace

Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
y služby zúčtovacího centra za používání karet na koupališti „Flošna“.
Služby zúčtovacího centra byly uhrazeny ve výši dohodnutého paušálu.
Faktury přijaté Dopravním podnikem:
y fakturace úhrad vstupného Městskými kartami na koupaliště „Flošna“.
Dopravní podnik uhradil faktury ve fakturované výši.
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Městské lesy Hradec Králové a.s.
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:

Hradec Králové, Přemyslova 219, PSČ 500 08
25962523
akciová společnost

Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
y 1x doprava zájezdovým autobusem,fty,
y 1x doprava Turistickým hradeckým vláčkem.
Faktury uhrazeny v ceně obvyklé.
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné
Královéhradecká provozní, a.s.
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:

Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03
27461211
akciová společnost

Služby poskytnuté Dopravním podnikem - žádné
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku:
y dodávky vody a odvod odpadní vody na základě uzavřené smlouvy.
Dopravní podnik uhradil fakturované vodné a stočné dle platného ceníku.
Hradecké služby a.s.
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:

Hradec Králové, Bratří Štefanů 990, PSČ 500 03
25962973
akciová společnost

Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
y mytí vozidel,
y 1x doprava zájezdovým autobusem.
Faktury uhrazeny v cenách dle ceníku.
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku:
y odvoz separovaného a komunálního odpadu.
Dopravní podnik uhradil fakturované služby ve smluvní výši.
Letecké služby Hradec Králové a.s.
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:

Hradec Králové, Věkoše, Letiště č. p. 98, PSČ 503 41
27520668
akciová společnost

Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
y 1x reklamní letáky,
y 1x doprava autobusem.
Fakturace a úhrady provedeny v cenách obvyklých a dle ceníku.
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné
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Magnalink, a.s.
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:

Hradec Králové, Na Brně 362/15, PSČ 500 06
27547469
akciová společnost

Služby poskytnuté Dopravním podnikem - žádné
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné
HC VCES Hradec Králové a.s.
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:

Hradec Králové, Komenského 1214, PSČ 500 02
25936808
akciová společnost

Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
y doprava autobusy,
y celoplošná reklama na autobusu.
Úhrady provedeny v cenách obvyklých a částečně zápočtem za reklamu Dopravního podniku.
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku:
y umístění reklamy na zimním stadionu.
Úhrada zápočtem v dohodnuté výši.
FC Hradec Králové, a.s.
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:

Hradec Králové, Všesportovní stadion, Úprkova 473/1, PSČ 500 09
27479307
akciová společnost

Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
y doprava autobusy,
y celoplošná reklama na autobusu,
y prodej motorové nafty.
Úhrady provedeny v cenách obvyklých a částečně zápočtem za reklamu Dopravního podniku.
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku:
y umístění reklamy Dopravního podniku na fotbalovém stadionu.
Úhrada zápočtem v dohodnuté výši.
Filharmonie Hradec Králové o.p.s.
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:

Hradec Králové, Eliščino nábřeží 777, PSČ 500 03
27504247
obecně prospěšná společnost

Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
y provozování reklamy ve vitrínách na zastávkách MHD,
y doprava autobusy,
y papírové jízdenky MHD.
Úhrady faktur provedeny v cenách dle ceníku.
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné
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Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla o.p.s.
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:

Hradec Králové, Hradební 632, PSČ 500 03
27504671
obecně prospěšná společnost

Služby poskytnuté Dopravním podnikem - žádné
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné
Klicperovo divadlo o.p.s.
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:

Hradec Králové, Dlouhá ul. čp. 99, PSČ 500 01
27504689
obecně prospěšná společnost

Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
y provozování reklamy,
y doprava autobusy.
Fakturace a úhrady provedeny dle ceníku a v cenách obvyklých.
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o.
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:

Hradec Králové, Československé armády 300, PSČ 500 03
27472809
společnost s ručením omezeným

Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
y prodej použité vitríny na propagační tiskoviny,
y 2 x zajíždění linky MHD na kulturní akci v Pileticích.
Úhrady faktur provedeny v dohodnuté výši.
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku:
y pronájem nebytových prostor na základě smlouvy o podnájmu v nebytových prostorech na
Gočárově třídě č. p. 1225 v Hradci Králové za účelem provozování předprodeje jízdenek MHD.
Úhrady nájemného byly Dopravním podnikem prováděny na základě smlouvy o podnájmu dle dohodnuté výše, úhrady služeb zálohově s ročním vyúčtováním dle skutečnosti.
Dětský denní rehabilitační stacionář
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:

Hradec Králové, Gagarinova 639, PSČ 500 03
64809986
příspěvková organizace

Služby poskytnuté Dopravním podnikem - žádné.
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné.
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Nadační fond na podporu královéhradeckých středoškolských studentů
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:

Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00
25954261
-

Služby poskytnuté Dopravním podnikem - žádné
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné
Technologické centrum Hradec Králové o.p.s.
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:

Hradec Králové, Piletická 486/19, PSČ 503 41
27493784
obecně prospěšná společnost

Služby poskytnuté Dopravním podnikem - žádné
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné
Nadační fond pro rozvoj města Hradec Králové
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:

Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00
27533832
-

Služby poskytnuté Dopravním podnikem - žádné
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné
Královéhradecká labská o.p.s.
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:

Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00
27552969
obecně prospěšná společnost

Služby poskytnuté Dopravním podnikem - žádné
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné
Dům dětí a mládeže
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:

Hradec Králové, Rautenkrancova 1241, PSČ 500 03
61222275
-

Služby poskytnuté Dopravním podnikem - žádné
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH

Mateřské a základní školy zřízené Statutárním městem Hradce Králové
Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
y doprava autobusy,
y doprava Turistickým hradeckým vláčkem,
y reklamní letáky.
Doprava byla uhrazena Dopravnímu podniku na základě fakturace v cenách obvyklých a reklama dle
ceníku.
Dopravní podnik vydal pro žáčky nastupující v roce 2011 do 1. tříd základních škol celkem 315 kusů
Městských karet pro odbavení ve vozidlech MHD. Úhrada karet byla provedena Magistrátem v cenách
dle ceníku.
Služby poskytnuté školskými zařízeními Dopravnímu podniku - žádné

III.
Závěrečné prohlášení
1. Vztahy mezi Městem, Dopravním podnikem a propojenými osobami byly v roce 2011 realizovány v rámci občanského a obchodního závazkového práva s přiměřeným plněním a protiplněním. Z těchto vztahů
nevznikla Dopravnímu podniku ani jeho partnerům žádná újma. Zúčastněné osoby vždy vystupovaly jako
samostatné právní subjekty
2. Jiné právní úkony nebo opatření mezi propojenými osobami nejsou známy.
3. Zprávu projednalo a schválilo představenstvo společnosti Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.
dne 15. února 2012
Hradec Králové 15. února 2012

Ing. Miloslav Kulich
předseda představenstva

Vypracoval: Ing. Pavel Zákora
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STANOVISKO DOZORČÍ RADY
Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s.
ke zprávě představenstva a.s.
o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
za účetní období roku 2011

Dozorčí rada Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s. přezkoumala zprávu představenstva
akciové společnosti z 15. února 2012 o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou dle § 66a, odstavec 9
obchodního zákoníku v platném znění za účetní období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011.
Zpráva uvádí vztahy mezi osobou ovládající – Statutárním městem Hradec Králové a osobou ovládanou
– Dopravním podnikem města Hradce Králové, a.s. v oblasti smlouvy na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu MHD a v oblasti ostatního plnění nad rámec uvedené smlouvy. Dále zpráva uvádí
vztahy mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými majetkově a personálně stejnou ovládací osobou
za rok 2011.
Dozorčí rada ověřila věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě a konstatuje, že nebyly zjištěny
nesprávnosti.
Stanovisko dozorčí rady bylo projednáno a schváleno na jednání dozorčí rady Dopravního podniku
města Hradce Králové dne 23. února 2012.

Mgr. Vladimír Springer
předseda dozorčí rady

Hradec Králové dne 23. února 2012
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DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ, a.s.
Pouchovská 153
Hradec Králové

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
k 31. 12. 2011
Rozvaha, výkaz a ztráty, příloha,
přehled o peněžních tocích (cash – flow)

13

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

14

14

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

15

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

16

16

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

17

ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

18

18

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

19

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Příloha účetní závěrky
k 31. 12. 2011
Obecné informace
Identifikační údaje
Obchodní jméno:

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.

Sídlo:

Hradec Králové 3, Pouchovská 153

Právní forma:

akciová společnost

Identifikační číslo:

25267213

DIČ:

CZ25267213

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

Akcie společnosti
69 ks akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě
1 ks akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě
16 ks akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě
1 ks akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě
14 ks akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě
10 ks akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě
4 ks akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě

10.000.000,5.000.000,1.000.000,500.000,100.000,10.000,1.000,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Všechny akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti.

Základní kapitál společnosti
713.004.000,- Kč
Splaceno: 100 %

Jediný akcionář
Statutární město Hradec Králové
Identifikační číslo: 00268810

Místo uložení výroční zprávy
Sbírka listin obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
Sídlo akciové společnosti na adrese: Pouchovská 153, PSČ 500 03 Hradec Králové
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Orgány společnosti
Orgány společnosti Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s. jsou valná hromada, představenstvo,
dozorčí rada a výkonným orgánem ředitel společnosti.
Představenstvo je pětičlenné, dozorčí rada šestičlenná. Funkční období v obou orgánech je pětileté.
Dle stanov akciové společnosti vykonává předseda představenstva zároveň funkci ředitele společnosti.
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu společnosti připojí svůj
podpis předseda představenstva. V době nepřítomnosti předsedy, místopředseda a nejméně jeden člen
představenstva.

Složení orgánů akciové společnosti k 31. 12. 2011
Představenstvo
předseda představenstva

Ing. Miloslav Kulich

místopředseda představenstva

Ing. Pavel Zákora

člen představenstva

MUDr. Jan Michálek

člen představenstva

Jaromír Kotěra

člen představenstva

Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.

Dozorčí rada
předseda dozorčí rady

Mgr. Vladimír Springer

místopředseda dozorčí rady

Leo Sedláček

člen dozorčí rady

Ing. Václav Koutník

člen dozorčí rady

Ing. Martin Samohrd

člen dozorčí rady

Václav Špina

člen dozorčí rady

Mgr. Naďa Štěrbová

Akcionáři společnosti a podíl v jiných podnicích
Jediným akcionářem společnosti Dopravní podnik města Hradce Králové,a.s. je Statutární město Hradec
Králové. Na základě ustanovení § 102, odst.2, písmeno c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je Radě města vyhrazeno rozhodovat o věcech města jako jediného společníka akciové společnosti.
Akciová společnost nemá podíl v žádné obchodní společnosti nebo družstvu.
S žádnou společností nebyla uzavřena ovládací smlouva, smlouva o převodu zisku ani jiné smlouvy, ze kterých by vyplývaly obdobné povinnosti.
Akciová společnost nemá organizační složku podniku v zahraničí.
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Předmět podnikání
Silniční motorová doprava
y nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,
y nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,
y nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,
y nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,
y vnitrostátní příležitostná osobní,
y mezinárodní příležitostná osobní,
y vnitrostátní veřejná linková,
y mezinárodní kyvadlová
Holičství, kadeřnictví
Provozování dráhy – trolejbusové dráhy na území města Hradce Králové
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Provozování autoškoly
Opravy silničních vozidel
Zámečnictví, nástrojařství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Pronájem nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb.

Organizační členění společnosti
Organizačně se Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. člení na:
y Městskou hromadnou dopravu (MHD) – rozhodující činnost
y Provozování Terminálu hromadné dopravy
y Ostatní činnosti
Městská hromadná doprava
Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. provozuje MHD ve městě Hradec Králové a do dopravně
připojených obcí Vysoká nad Labem, Lochenice, Předměřice nad Labem, Stěžery, Stěžírky, Divec a Běleč
nad Orlicí. K tomu má společnost uděleny příslušné koncese a oprávnění pro provozování silniční motorové dopravy dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění posledních předpisů a provozování
trolejbusové dráhy dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách ve znění posledních předpisů.
Provozování MHD má ve smyslu ustanovení § 19, odst.1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění a ustanovení § 39d zákona č. 23/2000 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 266/1994 Sb.,
o drahách charakter závazku veřejné služby. K zajištění tohoto závazku byla mezi Městem Hradec Králové
a akciovou společností uzavřena pro roky 2009 až 2018 smlouva na veřejné služby a úhradu prokazatelné
ztráty z provozu městské hromadné dopravy.
Terminál hromadné dopravy v Hradci Králové
Společnost Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. je vlastníkem a provozovatelem moderního
přestupního terminálu hromadné dopravy, který zvyšuje komfort, informovanost, bezpečnost cestujících
a dopravců provozujícími městskou, příměstskou a dálkovou dopravu.
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Ostatní činnosti:
y Autoškola – činnost vyučování řízení motorových vozidel
y Externí opravy – činnost opravy motorových vozidel a mytí vozidel
y Výroba městského mobiliáře – činnosti zámečnictví, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, inženýrská činnost ve stavebnictví
y Reklama – činnost reklamní a propagační činnost
y Služby KONDIC – činnosti provozování ubytovacího zařízení, provozování tělovýchovných zařízení, holičství a kadeřnictví.
y Prodej nafty – prodej nafty externím zákazníkům
y Zájezdová doprava – smluvní nepravidelná přeprava
y Provozování Turistického hradeckého vláčku

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA
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ZMĚNY V ÚČETNÍM OBDOBÍ ROKU 2011
Představenstvo akciové společnosti
Rada města v působnosti valné hromady dne 25. 5. 2011:
y odvolala členy představenstva společnosti Ing. Miloslava Kulicha, Ing. Pavla Zákoru, Ing. Josefa
Malíře, Ing. Pavlu Finfrlovou a MUDr. Jana Michálka,
y jmenovala pro další funkční období členy představenstva Ing. Miloslava Kulicha, Ing. Pavla Zákoru,
MUDr. Jana Michálka, Doc. Ing. arch. Vladimíru Šilhánkovou, Ph.D. a Jaromíra Kotěru.
Představenstvo společnosti na zasedání dne 16. 6. 2011 zvolilo ze svého středu za předsedu představenstva Ing. Miloslava Kulicha a za místopředsedu představenstva Ing. Pavla Zákoru.
Dozorčí rada akciové společnosti
Rada města v působnosti valné hromady dne 25. 5. 2011:
y odvolala členy dozorčí rady společnosti Ing. Václava Koutníka, Ing. Martina Samohrda,
Mgr. Vladimíra Springera a RNDr. Jaroslava Kubicu,
y jmenovala pro další funkční období členy Ing. Martina Samohrda, Mgr. Vladimíra Springera,
Bc. Rudolfa Duse a Mgr. Naďu Štěrbovou.
Dozorčí rada společnosti na zasedání dne 26. 5. 2011 zvolila ze svého středu za předsedu dozorčí rady
Mgr. Vladimíra Springera a místopředsedu dozorčí rady p. Leo Sedláčka.
Dne 7. 6. 2011 na funkci člena dozorčí rady rezignoval Bc. Rudolf Dus.
Rada města v působnosti valné hromady dne 1. 11. 2011 vzala na vědomí rezignaci Bc. Rudolfa Duse
a novým členem dozorčí rady jmenovala Ing. Václava Koutníka.
Živnostenský rejstřík
Bez změn.
Obchodní rejstřík
V obchodním rejstříku byly zapsány změny ve složení představenstva a dozorčí radě společnosti na základě rozhodnutí valné hromady a výsledků voleb v představenstvu a dozorčí radě společnosti.
Základní kapitál
Bez změn.
Akcie
Bez změn.
Organizační struktura
Bez změn.
Integrovaný systém řízení
V roce 2010 akciová společnost úspěšně prošla kontrolním auditem systému managementu jakosti dle normy EN ISO 9001:2000, managementu BOZP dle předpisu OHSAS 18001:1999 a environmentálního managementu dle normy EN ISO 14001:2004 pro oblast MHD, servis autobusů a trolejbusů a lakování vozidel.
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Projekt „Vzdělávání zaměstnanců Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s.“
je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR
registrační číslo projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00264

Vzdělávání zaměstnanců společnosti
Pro zlepšení kvality poskytovaných služeb a ve zvýšení efektivity pracovních procesů zpracovalo vedení
společnosti projekt, který byl po finanční stránce významně podpořen z prostředků Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR dotací
ve výši téměř 2,5 mil. Kč. Realizace projektu nastartovala v lednu 2010 a byla ukončena v červnu 2011.
Vzdělávací projekt obsahoval šest modulů, které byly zaměřeny na prohloubení dovedností při jednání se
zákazníky, na zvládání konfliktních situací při řízení vozidel, prodeji jízdních dokladů, poskytování informací
a přepravní kontrole. Další část pak byla zaměřena na prohloubení manažerských dovedností řídících
pracovníků a na racionální využívání kancelářského softwaru. Celkem bylo realizováno 6 třídenních školení, 3 dvoudenní školení a 20 jednodenních školení, na kterých si svoje znalosti prohloubilo 304 zaměstnanců, z nichž nejvyšší podíl tvořili řidiči městské hromadné dopravy. Plánované ukazatele dané projektem byly
splněny.
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POČET ZAMĚSTNANCŮ A OSOBNÍ NÁKLADY
Zaměstnanci

Osobní náklady

Ostatní peněžní a nepeněžní plnění
Akcionáři, současným ani bývalým členům statutárního a dozorčího orgánu společnosti nebyly poskytnuty
žádné půjčky, úvěry, záruky, zajištění ani jiné plnění v peněžní nebo nepeněžní formě s výjimkou předsedy
představenstva, místopředsedy představenstva, kterým bylo poskytnuto nepeněžní plnění vyplývající z poskytnutí osobního automobilu k služebnímu i soukromému používání v souladu se zákonem č.586/1992 Sb.,
o daních z příjmů.
Zaměstnancům poskytuje společnost příspěvek na penzijní připojištění:

Ze služeb zajišťovaných akciovou společností byla zaměstnancům společnosti a jejich rodinným příslušníkům poskytnuta v souladu s Nařízením města Hradec Králové č. 8/2009, o maximálních cenách jízdného
v MHD, stálá roční jízdenka za cenu 350,- Kč.
Sedmi vedoucím zaměstnancům bylo poskytnuto nepeněžní plnění vyplývající z poskytnutí osobního automobilu k služebnímu i soukromému používání v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
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INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH,
OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ
Základními předpisy pro vedení účetnictví účetní jednotky:
y zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
y vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů,
y České účetní standardy.
Účetní závěrka je sestavena k 31. 12. 2011 a byla zpracována dne 14. března 2011.

Způsoby oceňování
U nakupovaných zásob je do pořizovací ceny zahrnována pořizovací cena a náklady související s pořízením konkrétního druhu zásob.
Náklady na přepravu externím dodavatelem jsou buď již obsaženy v ceně, nebo jsou připočteny k ceně
pořízení konkrétního druhu zásob ve výši vyfakturované přepravcem.
Z vnitropodnikových služeb souvisejících s pořízením materiálu (doprava vlastními vozidly) jsou do pořizovací ceny zahrnovány výdaje spojené s pořízením materiálu prostřednictvím vykalkulované průměrné hodnoty podnikových výdajů, a to ve výši 5,5 % k pořizovací ceně.
Do vedlejších pořizovacích nákladů, kromě nákladů na dopravu, jsou dále v konkrétních případech zahrnuty výdaje spojené se zaplacením skladného, provizí, cla a pojistného.
Do zásob – materiál na skladě, patří náhradní díly renovované vlastní činností. Oceňují se ve výši spotřebovaného přímého materiálu a provedeného výkonu, který je součinem vykalkulované výkonové sazby
a odpracovaného času, včetně podílu zdravotního a sociálního pojištění.
Dlouhodobý hmotný majetek je při nákupu oceněn pořizovací cenou, která zahrnuje i vedlejší náklady
spojené s pořízením. Pořizovací cena je eventuelně snížena o poskytnutou investiční dotaci.
Nedokončené zakázky jsou oceňovány vlastními přímými náklady.
Společnost nemá majetek, u kterého se provádí přecenění v souladu s ustanovením § 27 zákona o účetnictví na reálnou hodnotu.

Tvorba opravných položek
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Způsob stanovení daňově uznatelných opravných položek k pohledávkám se provádí v souladu se Zákonem
č. 593/92 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů ve znění pozdějších předpisů.
Účetní opravná položka k pohledávkám je tvořena do 100 % výše nevymahatelných pohledávek po lhůtě
splatnosti.

Změny v postupech účtování, oceňování a odpisování
V účetním období roku 2011 nedošlo k zásadním změnám v postupech účtování, způsobech oceňování
a odpisování. Bylo postupováno v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., a vyhláškou č. 500/2002
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví.
Odložená daň je v roce 2011 účtována jako závazek ve výši 1 203 tis. Kč, takže celkový dlouhodobý závazek z odložené daně činí 25 211 tis. Kč (rozvaha ř. 102). Zvýšení závazku zhoršilo celkový účetní hospodářský výsledek.

Odpisový plán a použitá odpisová metoda účetních odpisů investičního majetku
Pro daňové účely je nově pořízený odpisovaný hmotný investiční majetek zatříděn do příslušných odpisových skupin podle §30 a přílohy k zákonu č. 586/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Ve společnosti Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. je zavedena metoda účetního 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.
Účetní odpisování hmotného investičního majetku se provádí měsíčně, a to jednou dvanáctinou ročního
odpisu z ceny, ve které je majetek oceněn v účetnictví, a to do její výše.
Nehmotný investiční majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než 60 tis. Kč je odepisován 36 měsíců od jeho
pořízení jak účetně, tak daňově.
Ocenitelná práva (licence) jsou odepisovány 72 měsíců.

Přepočet údajů v cizích měnách
Přepočet valut na českou měnu se provádí při jejich zúčtování čtvrtletně podle pevného kurzu devizového
trhu vyhlášeného ČNB k 1. dni v měsíci.
Akciová společnost nemá závazky a ani pohledávky v cizích měnách.
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
Rozpis hlavní skupiny samostatných movitých věcí

Nehmotný majetek

Společnost nemá majetek, jehož účetní hodnota se výrazně liší od hodnoty tržní. V držení společnosti
nejsou žádné dlouhodobé cenné papíry a majetkové účasti.

Finanční pronájem

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

Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku

Rozdíl mezi účetními a daňovými zůstatkovými cenami u dlouhodobého majetku činí 143.638.991,- Kč,
přičemž účetní hodnota je vyšší.

Pohledávky z obchodního styku
Pohledávky z obchodního styku 180 dnů po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2011 činí 1 619 tis. Kč.
Akciová společnost nemá pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem.
Akciová společnost nemá pohledávky určené k obchodování oceněné reálnou hodnotou.

Odložený daňový závazek (rozvaha ř. 102)
Odložený daňový závazek (řádek 102 rozvahy) zvyšuje odložená daň z příjmu za běžné účetní období ve
výši 1 203 tis. Kč (řádek 51 výkazu zisku a ztráty).
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Rozpis odložené daně v Kč

Zástavní právo a věcné břemeno
Akciová společnost nemá hmotný majetek zatížený zástavním právem.
Věcným břemenem jsou zatíženy pozemky:
Parcely č. 279/1, 1149, 280/2, 279/3, 280/4, 278/2 a 1000/2 v k.ú. Věkoše
Oprávnění pro Elektrárny Opatovice, a.s., Opatovice nad Labem, PSČ 532 13, IČO 28860621. Obsahem
věcného břemene je vybudování a provozování primární trasy horkovodu včetně horkovodní odbočné
jímky, komunikačního kabele, elektrické přípojky, oprávnění vstupovat na uvedené pozemky za účelem
provádění oprav a údržby po předchozím ohlášení.
Parcela č. 278/2 v k.ú. Věkoše
Věcné břemeno podzemního vedení telekomunikační sítě ve prospěch společností, České radiokomunikace a.s., U nákladového nádraží 3144/4, Praha 3, PSČ 130 00, IČO 27444902, GTS Czech s.r.o.,
Přemyslovská 2845/43, Praha 3, PSČ 130 00, IČO 28492170 a Sloane Park Property Trust, a.s., Sluneční
náměstí 2588/14, Praha 6, PSČ 160 00, IČO 25036459.

Bankovní úvěry
V běžném roce akciová společnost nečerpala ani nesplácela bankovní úvěr.
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Přehled o změnách vlastního kapitálu

Výsledek hospodaření minulých let
Do výsledku hospodaření minulých let (řádek 082 rozvahy) se promítlo snížení ztráty z minulých let
o 11 833 tis. Kč dle rozdělení zisku, o kterém rozhodla valná hromada na zasedání 24. 5. 2011.

Pořizování vlastních akcií
Akciová společnost nepořizovala v účetním období roku 2011 vlastní akcie.

Ostatní rezervy (ř. 090 rozvahy)
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Rezerva MHD na GO trolejbusů
Účetní rezerva na generální opravy trolejbusů v majetku Dopravního podniku ve výši 5.000.000,- Kč byla
rozpuštěna z důvodu její nepotřebnosti. V letech 2011 až 2013 probíhá 5-ti etapová obnova vozového parku trolejbusů na základě schváleného projektu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod
spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Rezerva pro případ vrácení prodaného zájezdového autobusu
Pro případ vrácení prodaného ojetého zájezdového autobusu Mercedes OO303 Lahti Eagle v účetním
období roku 2012 na základě pravomocného rozsudku (autobus byl prodán Dopravní podnikem v roce 2009,
kupující podal žalobu domáhající se vrácení peněz, které zaplatil Dopravnímu podniku za autobus z důvodu vad autobusu, na které nebyl upozorněn), je v účetním období roku 2011 vytvořena účetní rezerva:
y na úhradu jistiny ve výši 430.000,- Kč,
y na úhradu úroku z prodlení ve výši 90.000,- Kč,
y na úhradu nákladů řízení 85.000,- Kč.
Celkem rezerva na vrácení zájezdového autobusu 605.000,- Kč.
Tvorba rezervy pro případ pravomocného rozsudku v záležitosti p. Pekárka
Pro případ pravomocného rozsudku ve věci náhrady nemajetkové újmy, která vznikla p. Josef Pekárkovi
úmrtím syna při střetu autobusu MHD v majetku Dopravního podniku s vlakem Českých drah na železničním přejezdu v Březhradu dne 4. 4. 2003, bude v účetním období roku 2011 vytvořena účetní rezerva:
y na náhradu nemajetkové újmy ve výši 1.000.000,- Kč
y na náklady řízení ve výši 100.000,- Kč.
Celkem rezerva na náhradu nemajetkové újmy p. Pekárkovi 1.100.000,- Kč.

Rezervy dle zvláštních právních předpisů (ř. 087 rozvahy)
Rezervy dle ustanovení zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů ve znění
pozdějších předpisů nebyly v účetním období vytvářeny.

Závazky
Akciová společnost nemá závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti. Rovněž nemá závazky kryté podle zástavního
práva a přijaté záruky za jiné organizace, ani závazky k účetním jednotkám v konsolidačním celku.
Jiné závazky (řádek 101 rozvahy) zahrnují závazek obsahující zúčtování opravných účtů v souvislosti se
zúčtováním rozdílů mezi účetní hodnotou původního vkladu státního podniku provedeným v účetní zůstatkové
hodnotě k 31. 8. 1997 a znaleckým oceněním tohoto vkladu realizovaným k 18. 2. 1998, a to ve výši
15 213 tis. Kč.
Akciová společnost nemá splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění.
Akciová společnost nemá daňové nedoplatky u místně příslušného finančního úřadu.

Dotace
a) Rozpočet Města Hradec Králové
Na základě Dodatků č. 4 a č. 5 uzavřených mezi Statutárním městem Hradec Králové (dále jen Město)
a akciovou společností ke Smlouvě na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu městské
hromadné dopravy pro roky 2009 až 2018 poskytlo Město v roce 2011 ze svého rozpočtu na krytí prokazatelné ztráty z provozu MHD celkem 151.000.000,- Kč.
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Na opravy 1 kusu přístřešku pro zastávku MHD „Zahrádky“ a 1 kusu přístřešku pro zastávku MHD
„U Čechů“ poskytlo Město z rozpočtu Dopravnímu podniku finanční příspěvek ve výši 200.000,- Kč.
Na výrobu a montáž 1 kusu přístřešku pro zastávku MHD „Veverkova ul.“ poskytlo Město z rozpočtu
Dopravnímu podniku finanční příspěvek ve výši 100.000,- Kč.
b) Rozpočet Královéhradeckého kraje
Krajský úřad Královéhradeckého kraje poskytl na základní dopravní obslužnost do obcí Vysoká nad
Labem, Lochenice a Běleč nad Orlicí dotaci v souhrnné výši 270.255,- Kč..
c) Státní rozpočet
V letech 2011 až 2013 probíhá 5-ti etapová obnova vozového parku trolejbusů na základě schváleného
projektu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod spolufinancovaného Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V roce 2011 byly realizovány první dvě etapy:
1. etapa – 11 kusů kloubových nízkopodlažních trolejbusů ŠKODA 31Tr SOR
2. etapa – 6 kusů nízkopodlažních trolejbusů v sólo provedení ŠKODA 30Tr SOR.
Celkem dotace poskytnutá v roce 2011 na dvě etapy projektu 70.150.772,- Kč.
d) Státní rozpočet
Financování projektu „Vzdělávání zaměstnanců Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s.“ v účetním období roku 2011 z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ve výši 995.441,40 Kč.

Výsledky podle činností

Akciová společnost a zhotovitel Terminálu hromadné dopravy společnost STRABAG dne 19. 10. 2010 uzavřely
Dohodu o narovnání a privativní inovaci, kterou byly vyřešeny sporné pohledávky a ukončeny vedené soudní
spory. Na základě toho ovlivňuje výsledek hospodaření společnosti v minulém účetním období (rok 2010)
rozpuštění účetní rezervy k bankovní záruce ve výši 80 000 tis. Kč do nákladů (řádek 25 výkazu zisku a ztrá-
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ty) a zaúčtování narovnání se zhotovitelem terminálu ve výši 50 000 tis. Kč na vrub výnosů (řádek 53 výkazu
zisku a ztráty). Rezerva byla vytvořena pro případ pravomocného soudního rozhodnutí, že akciová společnost
bude muset vrátit zhotoviteli bankovní záruku čerpanou za nedodržení termínu předání terminálu.
Výsledek hospodaření akciové společnosti před zdaněním činí 2 834 tis. Kč (řádek 61 výkazu zisku a ztráty),
po zdanění, tj. započtení odložené daně ve výši 1 203 tis. Kč (řádek 51 výkazu zisku a ztráty), pak 1 631 tis.
Kč (řádek 60 výkazu zisku a ztráty).

Informace o transakcích
Mezi akciovou společností a jediným akcionářem nebyly v roce 2011 přímo ani nepřímo provedeny nestandardní transakce.
Mezi akciovou společností a členy vedení společnosti, představenstva a dozorčí rady nebyly v roce 2011 přímo ani nepřímo provedeny nestandardní transakce.

Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje
V účetním období roku 2011 nebyly akciovou společností vynaloženy prostředky na vývoj a výzkum.

Náklady na povinný audit účetní závěrky a daňové poradenství
V roce 2011 činily náklady na povinný audit účetní závěrky 95 786,- Kč a daňové poradenství 72 000,- Kč.

Rozvrh tržeb za vlastní výkony a za prodej zboží podle činností
(hospodářských středisek)

Ochrana životního prostředí
V roce 2011 vynaložila akciová společnost na ochranu životního prostředí 740 tis. Kč. Finanční prostředky byly
vydány na likvidaci nebezpečných odpadů, laboratorní odběry odpadních vod a měření výdechů a ovzduší.
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Oblast pracovněprávní
Na roky 2011 – 2013 byla uzavřena mezi akciovou společností a odborovou organizací kolektivní smlouva,
která vymezila v souladu se zákoníkem práce pracovní podmínky a vztahy i další dohodnuté závazky k zajištění sociálního smíru.

Produkční kvóty a limity
Akciová společnost nemá žádné produkční kvóty ani jiné produkční limity.

Informace o skutečnostech
mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky
V období mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly skutečnosti, které by
významným způsobem měnily pohled na finanční situaci akciové společnosti.

Kloubové nízkopodlažní trolejbusy ŠKODA 31Tr SOR připraveny k předání dne 4. dubna 2011
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PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ
ČINNOSTI AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
Hlavní činností akciové společnosti v oblasti poskytování služeb je provozování městské hromadné dopravy (MHD) na území města Hradec Králové a do dopravně připojených obcí Vysoká nad Labem, Předměřice
nad Labem, Lochenice, Stěžery, Stěžírky, Divec a Běleč nad Orlicí. K tomu je pro roky 2009 až 2018 mezi
Městem Hradec Králové a společností Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. uzavřena smlouva na
veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu MHD. Předmětem smlouvy je:
1. Uzavření závazku veřejné služby mezi akciovou společností a Městem a jeho plnění akciovou společností podle Nařízení Rady (EHS) č. 1191/69, ve znění pozdějších změn a doplňků, zákona
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších změn a doplňků, a zákona č. 266/1994 Sb.,
o drahách, ve znění pozdějších změn a doplňků, k zajištění přiměřených dopravních služeb pro
veřejnost provozováním autobusových, trolejbusových linek v zájmové oblasti Města, a to podle
stanovených ujednání, zásad a podmínek v rozsahu sjednaného přepravního výkonu vyplývajícího
z platných jízdních řádů linek MHD.
2. Závazek Města uhradit akciové společnosti částku na krytí prokazatelné ztráty.
Pro rok 2012 je Smlouva upřesněna dodatkem č. 6 dle které Město poskytne akciové společnosti v roce
2012 na úhradu prokazatelné ztráty z provozu MHD 158 500 tis. Kč a akciová společnost zajistí přepravní
výkon 6 150 tis.km.
Cena jízdného v MHD je stanovena Nařízením č. 2/2011 města Hradec Králové o maximálních cenách jízdného městské hromadné dopravy v městě Hradec Králové a v dopravně připojených obcí, které vydala Rada
města Hradec Králové usnesením č. RM/2011/894 ze dne 2. 8. 2011 a usnesením RM/2011/1492 ze dne
6. 12. 2011.

Nízkopodlažní trolejbus ŠKODA 30Tr SOR
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Priority akciové společnosti v roce 2012
y Cíle a úkoly pro naplnění strategie – „Kvalitní doprava pro zvýšený počet cestujících“.
y Zajištění MHD v zájmové oblasti Města dle Smlouvy na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty
z provozu MHD.
y Pokračování v obnově vozového parku trolejbusů dle projektu „Obnova vozového parku trolejbusů“
vedeném v Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod. Projekt je spolufinancován
Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
.

Financování nákupu nových vozidel pro MHD

* Obnova vozového parku trolejbusů dle Projektu „Obnova vozového parku trolejbusů“.
** Účelová dotace na realizaci projektu „Obnova vozového parku trolejbusů“.
Projekt je vedený v Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod. Projekt je spolufinancován Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Ing. Miloslav Kulich
předseda představenstva

Hradec Králové 14. března 2012

Vypracovali: Ing. Iva Mádlová
Ing. Pavel Zákora
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DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ, a.s.

