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Slovo pøedsedy pøedstavenstva
Rok 2012 byl charakteristický tím, že jsme pokraèovali v masivní obnovì trolejbusového vozového parku.
Poøídili jsme, dle plánu dvanáct nových nízkopodlažních trolejbusù, což znamená, že prakticky jsme pøed závìrem
celkové obnovy tohoto vozového parku, kdy nám zbývá pro rok 2013 dokoupit pouze dva kloubové trolejbusy.
Zároveò jsme v tomto roce pokraèovali ve zlepšení informaèních zaøízení pro cestující, které spoèívá v úplné generální obmìnì zastávkových stanièních sloupkù, které byly unifikovány, tak aby tvoøily pouze tøi verze z hlediska
místa výskytu a umožnily pøehlednou informaci pro cestující veøejnost. Stejnì tak, ve spolupráci s mìstem došlo
k vylepšení dalších zastávek a to osazením prosklených èekáren v poètu deseti kusù. Zároveò jsme rozšíøili poèet
informaèních zastávkových oznaèníkù o on-line informaci, to znamená aktuální informaci o pøíjezdu vozidel podle
reálného èasu. Od zaèátku tohoto roku jsme nabídli novou formu úhrady jízdného a to pomocí mobilního telefonu
zasláním SMS zprávy. Postupnì tato forma úhrady si získala svoji klientelu a ustálila se pøibližnì na objemu deseti
tisících prodaných jízdenek za kalendáøní mìsíc. Pøes všechna tato opatøení, která vedou k zlepšování nabídky
našich služeb a zvýšení komfortu jsme v tomto roce zaznamenali pokles pøepravovaných osob proti pøedchozímu
roku, což je trend negativní, a v protikladu se zvyšováním úrovnì námi poskytovaných služeb. Na základì tìchto
poznatkù jsme se rozhodli zvýšit marketingovou a propagaèní aktivitu ve smyslu vìtšího využívání mìstské
hromadné dopravy obèany našeho mìsta. Kampaò byla realizována v druhém pololetí roku. Je tøeba øíci, že
v letošním roce se nám naopak nepodaøil zámìr obnovy palubních poèítaèù s cílem zvýšení kapacity tìchto
poèítaèù a zvýšení rychlosti pøi vydávání jízdenek pro veøejnost u øidièe. Realizace pøechází do roku 2013, a to
z dùvodù nesplnìní termínu dodání ze strany dodavatele. V roce 2012 byla vedena øada jednání ohlednì zaèlenìní
– integrace dopravních podnikù mìsta Hradce Králové a Pardubic do IDS královéhradeckého a pardubického kraje,
avšak zatím bez konkrétních výsledkù. V minulém roce jsme ukonèili ubytovací služby a èinnost støediska Kondic,
byly zahájeny práce na pøestavbì bývalé administrativní budovy pro pøemístìní autoškoly a zøízení nového dispeèerského pracovištì a celého zázemí pro øidièe MHD, též s cílem zavedení nových prvkù do dispeèerského øízení.
Závìrem lze konstatovat, že došlo v øadì pøípadù k pozitivním posunùm pøi zlepšování našich služeb a to za
úèinné spolupráce pøedstavenstva, dozorèí rady a zamìstnancù spoleènosti.
Všem tedy patøí mé podìkování za odvedenou práci v roce 2012.

Ing. Miloslav Kulich
pøedseda pøedstavenstva
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STANOVISKO DOZORÈÍ RADY
Dopravního podniku mìsta Hradce Králové, a.s.
k výsledkùm hospodaøení a k úèetní závìrce
k 31. prosinci 2012
Dozorèí rada spoleènosti Dopravní podnik mìsta Hradce Králové, a.s. (dále jen spoleènost) v roce 2012 vyvíjela
svoji èinnost v souladu s pøíslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a stanov spoleènosti.
Dozorèí rada pøezkoumala øádnou úèetní závìrku ke dni 31. prosince 2012.
Pøi svém hodnocení vycházela dozorèí rada z pøedložených dokumentù úèetní závìrky a informací, které získala
pøi svém pùsobení ve spoleènosti.
Z materiálù pøedložených dozorèí radì a z její kontrolní èinnosti vyplývá, že úèetní zápisy byly ve spoleènosti
øádnì vedeny v souladu se skuteèností, øádná úèetní závìrka k 31. prosinci 2012 byla vyhotovena v souladu
s platnými právními pøedpisy a postupy úètování a podnikatelská èinnost spoleènosti se uskuteèòovala v souladu
s právními pøedpisy a stanovami spoleènosti.

Dozorèí rada doporuèuje valné hromadì spoleènosti Dopravní podnik mìsta Hradce Králové, a.s. schválit:
1. Øádnou úèetní závìrku ke dni 31. prosince 2012
2. Výroèní zprávu spoleènosti za rok 2012

Toto stanovisko bylo projednáno a schváleno na jednání dozorèí rady dne 4. dubna 2013.

V Hradci Králové dne 4. dubna 2013

Mgr. Vladimír Springer
pøedseda dozorèí rady
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ZPRÁVA
o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
dle § 66a, odstavec 9 obchodního zákoníku
v platném znìní za úèetní období
od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012
I.
Vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou
Ovládající osoba – jediný akcionáø ovládané osoby (100 %):
Statutární mìsto Hradec Králové
Èeskoslovenské armády 408
502 00 Hradec Králové
IÈO 00268810
Ovládaná osoba:

Dopravní podnik Mìsta Hradce Králové, a.s.
Pouchovská 153
500 03 Hradec Králové
IÈO 25267213

1. Smlouva na veøejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu mìstské hromadné dopravy pro
roky 2009 až 2018
Mezi Statutárním mìstem Hradec Králové (dále jen Mìsto) a Dopravním podnikem mìsta Hradce Králové, a.s.
(dále jen Dopravní podnik) byl ke Smlouvì na veøejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu mìstské
hromadné dopravy pro roky 2009 až 2018 (Smlouva) pro rok 2012 uzavøen dodatek è. 6, ve kterém Mìsto se
zavázalo z rozpoètu pro rok 2012:
l
Krýt prokazatelnou ztrátu z provozu MHD èástkou 158.500.000,- Kè. Plnìní bylo poskytnuto v plném
rozsahu.
l
Poskytnout dotaci na rekonstrukci a výstavbu nových krytých pøístøeškù zastávek MHD v Hradci Králové
v souhrnné výši 2.050.000,- Kè. Plnìní bylo poskytnuto v plném rozsahu.
l
Poskytnout dotaci na rekonstrukci trakèního trolejového vedení ul. S. K. Neumanna, námìstí 28. øíjna
a Dukelská tø. v souhrnné výši 9.500.000,- Kè. Z dotace vyèerpáno 1.854 tis. Kè. Dùvodem neèerpání
dotace je skluz spoleènosti SOVIS CZ, a.s. pøi provádìní stavebních prací na akci „Rekonstrukce námìstí
28. øíjna a ulic S. K. Neumanna a Dukelská“. V dùsledku toho došlo k nedodržení termínu dokonèení
trakèního vedení, který byl stanoven na 20. 12. 2012. S ohledem na klimatické podmínky se dokonèení
díla oèekává v únoru až bøeznu 2013 s vìtším podílem financování než v roce 2012. Z uvedených
dùvodù, pøi vypoøádání pøíspìvkù a dotací s rozpoètem mìsta, byl podán návrh na pøevedení zbývající
èásti dotace ve výši 7.646 tis. Kè do roku 2013.
2. Ostatní plnìní mezi Mìstem a Dopravním podnikem v roce 2012
2.1. Ostatní plnìní poskytnutá Mìstem Dopravnímu podniku – žádná
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2.2. Plnìní poskytnutá Dopravním podnikem Mìstu
Jízdenky MHD pro zamìstnance Magistrátu mìsta Hradec Králové (dále jen Magistrát)
Na základì objednávek byly prodány Magistrátu èasové jízdenky MHD a nahrány penìžní hodnoty do penìženek bezkontaktních èipových karet (Mìstská karta) pro služební úèely zamìstnancù Magistrátu v celkové
hodnotì 97.450,- Kè vèetnì platné sazby DPH. Faktury vystavené Dopravním podnikem byly Magistrátem øádnì
uhrazeny.
Doprava
Dopravní podnik poskytl pro potøeby Magistrátu:
l
dopravu zájezdovými autobusy,
l
dopravu Turistickým hradeckým vláèkem.
Magistrát uhradil Dopravnímu podniku vystavené faktury za realizovanou dopravu v cenách obvyklých.
Magistrát uhradil Dopravnímu podniku vystavené faktury za realizovanou dopravu v cenách obvyklých.
Autoškola
Autoškola Dopravního podniku provedla školení a zdokonalovací jízdy øidièù referentských vozidel. Magistrát
uhradil Dopravnímu podniku vystavené faktury v cenách obvyklých.
Ostatní služby
Dopravní podnik na základì objednávek provedl:
l
opravu vývìsních skøínìk,
l
zhotovení vitrínek pro komise místní samosprávy,
l
opravu pøístøešku MHD na Riegrovì námìstí,
l
provozování propagaèních letákù.
Vystavené faktury Magistrát uhradil Dopravnímu podniku v cenách obvyklých.

II.
Vztahy mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými
majetkovì a personálnì stejnou ovládací osobou
Organizace a obchodní firmy:
Technické služby Hradec Králové
Sídlo:
Hradec Králové 8, Na Brnì 362, PSÈ 500 08
Identifikaèní èíslo:
64809447
Právní forma:
pøíspìvková organizace
Služby poskytnuté Dopravním podnikem Technickým službám:
l
prodej nafty,
l
kurzy a školení øidièù,
l
opravy vozidel.
Technické služby uhradily vystavené faktury za provedené služby v cenách obvyklých a dle ceníku.
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Technické služby Hradec Králové poskytly Dopravnímu podniku:
l
odvoz odpadù z odpadkových košù,
l
posypový materiál,
l
zimní údržbu areálu Dopravního podniku a Terminálu hromadné dopravy,
l
zametání v areálu Terminálu hromadné dopravy,
l
pronájem høištì v areálu TJ Slavia.
Dopravní podnik provedl úhrady dle fakturace v cenách obvyklých.

Vodovody a kanalizace
Sídlo:
Identifikaèní èíslo:
Právní forma:

Hradec Králové, a.s.
Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSÈ 500 03
48172898
akciová spoleènost

Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
l
doprava zájezdovým autobusem.
Faktura uhrazena v cenì obvyklé.
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku – žádné

Tepelné hospodáøství Hradec Králové, a.s.
Sídlo:
Hradec Králové, Na Brnì 362/15, PSÈ 500 06
Identifikaèní èíslo:
25282174
Právní forma:
akciová spoleènost
Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
l
prodej motorové nafty,
l
školení øidièù v autoškole,
l
doprava zájezdovým autobusem
Faktury uhrazeny v cenì obvyklé.
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku – žádné

Správa nemovitostí Hradec Králové
Sídlo:
Hradec Králové, Kydlinovská 1521, PSÈ 501 52
Identifikaèní èíslo:
64811069
Právní forma:
pøíspìvková organizace
Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
l
služby zúètovacího centra za používání karet na koupališti „Flošna“,
l
školení øidièù v autoškole.
Služby zúètovacího centra byly uhrazeny ve výši dohodnutého paušálu a školení øidièù v cenì obvyklé.
Faktury pøijaté Dopravním podnikem:
l
fakturace úhrad vstupného Mìstskými kartami na koupalištì „Flošna“
Dopravní podnik uhradil faktury ve fakturované výši.

DOPRAVNÍ PODNIK MÌSTA HRADCE KRÁLOVÉ, a.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2012

Mìstské lesy Hradec Králové a.s.
Sídlo:
Hradec Králové, Pøemyslova 219, PSÈ 500 08
Identifikaèní èíslo:
25962523
Právní forma:
akciová spoleènost
Služby poskytnuté Dopravním podnikem – žádné
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku – žádné

Královéhradecká provozní, a.s.
Sídlo:
Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSÈ 500 03
Identifikaèní èíslo:
27461211
Právní forma:
akciová spoleènost
Služby poskytnuté Dopravním podnikem – žádné
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku:
l
dodávky vody a odvod odpadní vody na základì uzavøené smlouvy,
l
vytyèení vodovodního a kanalizaèního vedení.
Dopravní podnik uhradil služby dle platného ceníku.

Hradecké služby a.s.
Sídlo:
Identifikaèní èíslo:
Právní forma:

Hradec Králové, Bratøí Štefanù 990, PSÈ 500 03
25962973
akciová spoleènost

Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
l
provozování reklamních letákù.
Faktura uhrazena v cenách dle ceníku.
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku:
l
odvoz separovaného a komunálního odpadu.
Dopravní podnik uhradil fakturované služby ve smluvní výši.

Letecké služby Hradec
Sídlo:
Identifikaèní èíslo:
Právní forma:

Králové a.s.
Hradec Králové, Vìkoše, Letištì è. p. 98, PSÈ 503 41
27520668
akciová spoleènost

Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
l
1 x reklamní letáky,
Fakturace a úhrady provedeny dle ceníku.
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku – žádné
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Královští lvi Hradec Králové a.s.
Sídlo:
Hradec Králové, Komenského 1214, PSÈ 500 02
Identifikaèní èíslo:
25936808
Právní forma:
akciová spoleènost
Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
l
doprava autobusy,
l
celoplošná reklama na autobusu.
Úhrady provedeny v cenách obvyklých a èásteènì zápoètem za reklamu Dopravního podniku.
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku:
l
umístìní reklamy na zimním stadionu.
Úhrada zápoètem v dohodnuté výši.

FC Hradec Králové, a.s.
Sídlo:
Hradec Králové, Všesportovní stadion, Úprkova 473/1, PSÈ 500 09
Identifikaèní èíslo:
27479307
Právní forma:
akciová spoleènost
Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
l
doprava autobusy,
l
celoplošná reklama na autobusu.
l
Úhrady provedeny v cenách obvyklých a èásteènì zápoètem za reklamu Dopravního podniku.
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku:
l
umístìní reklamy Dopravního podniku na fotbalovém stadionu.
Úhrada zápoètem v dohodnuté výši.

Filharmonie Hradec Králové o.p.s.
Sídlo:
Hradec Králové, Elišèino nábøeží 777, PSÈ 500 03
Identifikaèní èíslo:
27504247
Právní forma:
obecnì prospìšná spoleènost
Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
l
provozování reklamy ve vitrínách na zastávkách MHD,
Úhrady faktur provedeny v cenách dle ceníku.
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku – žádné

Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla o.p.s.
Sídlo:
Hradec Králové, Hradební 632, PSÈ 500 03
Identifikaèní èíslo:
27504671
Právní forma:
obecnì prospìšná spoleènost
Služby poskytnuté Dopravním podnikem – žádné
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku – žádné
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Klicperovo divadlo o.p.s.
Sídlo:
Hradec Králové, Dlouhá ul. èp. 99, PSÈ 500 01
Identifikaèní èíslo:
27504689
Právní forma:
obecnì prospìšná spoleènost
Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
l
provozování reklamy,
l
doprava autobusy.
Fakturace a úhrady provedeny dle ceníku a v cenách obvyklých.
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku – žádné

Hradecká kulturní a vzdìlávací spoleènost s.r.o.
Sídlo:
Hradec Králové, Èeskoslovenské armády 300, PSÈ 500 03
Identifikaèní èíslo:
27472809
Právní forma:
spoleènost s ruèením omezeným
Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
l
2 x zajíždìní linky MHD na kulturní akci v Pileticích.
Úhrady faktur provedeny v dohodnuté výši.
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku:
l
pronájem nebytových prostor na základì smlouvy o podnájmu v nebytových prostorech na Goèárovì
tøídì è. p. 1225 v Hradci Králové za úèelem provozování pøedprodeje jízdenek MHD,
Úhrady nájemného byly Dopravním podnikem provádìny na základì smlouvy o podnájmu dle dohodnuté
výše, úhrady služeb zálohovì s roèním vyúètováním dle skuteènosti.

Dìtský denní rehabilitaèní stacionáø
Sídlo:
Hradec Králové, Gagarinova 639, PSÈ 500 03
Identifikaèní èíslo:
64809986
Právní forma:
pøíspìvková organizace
Služby poskytnuté Dopravním podnikem – žádné
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku – žádné

Nadaèní fond na podporu královéhradeckých støedoškolských studentù
Sídlo:
Hradec Králové, Èeskoslovenské armády 408, PSÈ 502 00
Identifikaèní èíslo:
25954261
Právní forma:
–
Služby poskytnuté Dopravním podnikem – žádné
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku – žádné
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Technologické centrum
Sídlo:
Identifikaèní èíslo:
Právní forma:

Hradec Králové o.p.s.
Hradec Králové, Piletická 486/19, PSÈ 503 41
27493784
obecnì prospìšná spoleènost

Služby poskytnuté Dopravním podnikem – žádné
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku – žádné

Nadaèní fond pro rozvoj mìsta Hradec Králové
Sídlo:
Hradec Králové, Èeskoslovenské armády 408, PSÈ 502 00
Identifikaèní èíslo:
27533832
Právní forma:
–
Služby poskytnuté Dopravním podnikem – žádné
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku – žádné

Královéhradecká labská o.p.s.
Sídlo:
Hradec Králové, Èeskoslovenské armády 408, PSÈ 502 00
Identifikaèní èíslo:
27552969
Právní forma:
obecnì prospìšná spoleènost
Služby poskytnuté Dopravním podnikem – žádné
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku – žádné

Dùm dìtí a mládeže
Sídlo:
Identifikaèní èíslo:
Právní forma:

Hradec Králové, Rautenkrancova 1241, PSÈ 500 03
61222275
–

Služby poskytnuté Dopravním podnikem – žádné
Služby poskytnuté Dopravnímu podniku – žádné

Mateøské a základní školy zøízené Statutárním mìstem Hradce Králové
Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
l
doprava autobusy,
l
doprava Turistickým hradeckým vláèkem,
l
reklamní letáky a reklamní spoty ve vozidlech MHD.
Doprava byla uhrazena Dopravnímu podniku na základì fakturace v cenách obvyklých a reklama dle ceníku.
Dopravní podnik vydal pro žáèky nastupující v roce 2012 do 1. tøíd základních škol celkem 258 kusù Mìstských
karet pro odbavení ve vozidlech MHD. Úhrada karet byla provedena Magistrátem v cenách dle ceníku.
Služby poskytnuté školskými zaøízeními Dopravnímu podniku – žádné

DOPRAVNÍ PODNIK MÌSTA HRADCE KRÁLOVÉ, a.s.
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III.
Závìreèné prohlášení
1. Vztahy mezi Mìstem, Dopravním podnikem a propojenými osobami byly v roce 2012 realizovány v rámci
obèanského a obchodního závazkového práva s pøimìøeným plnìním a protiplnìním. Z tìchto vztahù
nevznikla Dopravnímu podniku ani jeho partnerùm žádná újma. Zúèastnìné osoby vždy vystupovaly jako
samostatné právní subjekty
2. Jiné právní úkony nebo opatøení mezi propojenými osobami nejsou známy.
3. Zprávu projednalo a schválilo pøedstavenstvo spoleènosti Dopravní podnik mìsta Hradce Králové, a.s.
dne 19. února 2013

Hradec Králové 19. února 2013

Ing. Miloslav Kulich
pøedseda pøedstavenstva

Vypracoval: Ing. Pavel Zákora
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STANOVISKO DOZORÈÍ RADY
Dopravního podniku mìsta Hradce Králové, a.s.
ke zprávì pøedstavenstva a.s.
o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
za úèetní období roku 2012
Dozorèí rada Dopravního podniku mìsta Hradce Králové, a.s. pøezkoumala zprávu pøedstavenstva akciové
spoleènosti z 19. února 2013 o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou dle § 66a, odstavec 9 obchodního
zákoníku v platném znìní za úèetní období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012.
Zpráva uvádí vztahy mezi osobou ovládající, kterou je Statutární mìsto Hradec Králové a osobou ovládanou
Dopravním podnikem mìsta Hradce Králové, a.s. v oblasti smlouvy na veøejné služby a úhradu prokazatelné ztráty
z provozu MHD a v oblasti ostatního plnìní nad rámec uvedené smlouvy.
Statutární mìsto Hradec Králové je 100 % vlastníkem spoleènosti Dopravní podnik mìsta Hradce Králové, a.s.
Dále zpráva uvádí vztahy mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými majetkovì a personálnì stejnou
ovládací osobou za rok 2012.
Dozorèí rada ovìøila vìcnou správnost údajù uvedených ve zprávì a konstatuje, že nebyly zjištìny
nesprávnosti.
Stanovisko dozorèí rady bylo projednáno a schváleno na jednání dozorèí rady Dopravního podniku mìsta
Hradce Králové dne 28. února 2013.

Mgr. Vladimír Springer
pøedseda dozorèí rady

V Hradci Králové dne 28. února 2013
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Dopravní podnik mìsta Hradce Králové, a.s.
Pouchovská 153, Hradec Králové

ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA
K 31. 12. 2012

Rozvaha l
výkaz zisku a ztráty l
pøíloha
pøehled o penìžních tocích (cash–flow)
POHODLNÌ S MHD
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PØÍLOHA ÚÈETNÍ ZÁVÌRKY K 31. 12. 2012
OBECNÉ INFORMACE
Identifikaèní údaje
Obchodní jméno:

Dopravní podnik mìsta Hradce Králové, a.s.

Sídlo:

Hradec Králové 3, Pouchovská 153

Právní forma:

akciová spoleènost

IÈ:

25267213

DIÈ:

CZ25267213

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

Akcie spoleènosti
69 ks akcií na jméno v listinné podobì o jmenovité hodnotì 10.000.000,- Kè
1 ks akcie na jméno v listinné podobì o jmenovité hodnotì 5.000.000,- Kè
16 ks akcií na jméno v listinné podobì o jmenovité hodnotì
1.000.000,- Kè
1 ks akcie na jméno v listinné podobì o jmenovité hodnotì
500.000,- Kè
14 ks akcií na jméno v listinné podobì o jmenovité hodnotì
100.000,- Kè
10 ks akcií na jméno v listinné podobì o jmenovité hodnotì
10.000,- Kè
4 ks akcie na jméno v listinné podobì o jmenovité hodnotì
1.000,- Kè
Všechny akcie jsou pøevoditelné pouze se souhlasem pøedstavenstva spoleènosti.

Základní kapitál spoleènosti
713.004.000,- Kè
Splaceno:
100 %

Jediný akcionáø
Statutární mìsto Hradec Králové
Identifikaèní èíslo: 00268810

Místo uložení výroèní zprávy
l
sbírka listin obchodního rejstøíku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
l
sídlo akciové spoleènosti na adrese Pouchovská 153, PSÈ 500 03 Hradec Králové
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VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2012

Orgány spoleènosti
Orgány spoleènosti Dopravního podniku mìsta Hradce Králové, a.s. jsou valná hromada, pøedstavenstvo,
dozorèí rada a výkonným orgánem øeditel spoleènosti.
Pøedstavenstvo je pìtièlenné, dozorèí rada šestièlenná. Funkèní období v obou orgánech je pìtileté.
Dle stanov akciové spoleènosti vykonává pøedseda pøedstavenstva zároveò funkci øeditele spoleènosti.
Podepisování za spoleènost se dìje tak, že k vytištìnému nebo nadepsanému názvu spoleènosti pøipojí
svùj podpis pøedseda pøedstavenstva. V dobì nepøítomnosti pøedsedy, místopøedseda a nejménì jeden èlen
pøedstavenstva.

Složení orgánù akciové spoleènosti k 31. 12. 2012
Pøedstavenstvo:
pøedseda pøedstavenstva

Ing. Miloslav Kulich

místopøedseda pøedstavenstva

Ing. Pavel Zákora

èlen pøedstavenstva

MUDr. Jan Michálek

èlen pøedstavenstva

Jaromír Kotìra

èlen pøedstavenstva

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

pøedseda dozorèí rady

Mgr. Vladimír Springer

místopøedseda dozorèí rady

Eva Marešová

èlen dozorèí rady

Ing. Václav Koutník

èlen dozorèí rady

Lubomír Lipp

èlen dozorèí rady

Ing. Martin Samohrd

èlen dozorèí rady

Mgr. Naïa Štìrbová

Dozorèí rada:

Akcionáøi spoleènosti a podíl v jiných podnicích
Jediným akcionáøem spoleènosti Dopravní podnik mìsta Hradce Králové, a.s. je Statutární mìsto Hradec
Králové. Na základì ustanovení § 102, odst. 2, písmeno c) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích, ve znìní pozdìjších
pøedpisù, je Radì mìsta vyhrazeno rozhodovat o vìcech mìsta jako jediného spoleèníka akciové spoleènosti.
Akciová spoleènost nemá podíl v žádné obchodní spoleènosti nebo družstvu.
S žádnou spoleèností nebyla uzavøena ovládací smlouva, smlouva o pøevodu zisku ani jiné smlouvy, ze kterých
by vyplývaly obdobné povinnosti.
Akciová spoleènost nemá organizaèní složku podniku v zahranièí.
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Pøedmìt podnikání
Silnièní motorová doprava
l
nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o nejvìtší povolené hmotnosti do 3,5 tuny vèetnì,
l
nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o nejvìtší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,
l
nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o nejvìtší povolené hmotnosti do 3,5 tuny vèetnì,
l
nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o nejvìtší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,
l
vnitrostátní pøíležitostná osobní,
l
mezinárodní pøíležitostná osobní,
l
vnitrostátní veøejná linková,
l
vnitrostátní zvláštní linková,
l
mezinárodní linková,
l
mezinárodní kyvadlová.
Holièství, kadeønictví
Provozování dráhy – trolejbusové dráhy na území mìsta Hradce Králové
Provádìní staveb, jejich zmìn a odstraòování
Provozování autoškoly
Opravy silnièních vozidel
Zámeènictví, nástrojaøství
Výroba, obchod a služby neuvedené v pøílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Pronájem nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb.

Organizaèní èlenìní spoleènosti
Organizaènì se Dopravní podnik mìsta Hradce Králové, a.s. èlení na:
l
Mìstskou hromadnou dopravu (MHD) – rozhodující èinnost
l
Provozování Terminálu hromadné dopravy
l
Ostatní èinnosti
Mìstská hromadná doprava
Dopravní podnik mìsta Hradce Králové, a.s. provozuje MHD ve mìstì Hradec Králové a do dopravnì pøipojených obcí Vysoká nad Labem, Lochenice, Pøedmìøice nad Labem, Stìžery, Stìžírky, Divec a Bìleè nad Orlicí.
K tomu má spoleènost udìleny pøíslušné koncese a oprávnìní pro provozování silnièní motorové dopravy dle
zákona è. 111/1994 Sb., o silnièní dopravì ve znìní posledních pøedpisù a provozování trolejbusové dráhy dle
zákona è. 266/1994 Sb., o drahách ve znìní posledních pøedpisù. Mezi Mìstem Hradec Králové a akciovou
spoleèností byla v roce 2008 pro roky 2009 až 2018 uzavøena smlouva na veøejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu mìstské hromadné dopravy. Smlouva je upøesòována pro každý kalendáøní rok formou
dodatkù.
Terminál hromadné dopravy v Hradci Králové
Spoleènost Dopravní podnik mìsta Hradce Králové, a.s. je vlastníkem a provozovatelem moderního pøestupního terminálu hromadné dopravy, který zvyšuje komfort, informovanost, bezpeènost cestujících a dopravcù
provozujícími mìstskou, pøímìstskou a dálkovou dopravu.
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Ostatní èinnosti:
l
Autoškola – èinnost vyuèování øízení motorových vozidel
l
Externí opravy – èinnost opravy motorových vozidel a mytí vozidel
l
Výroba mìstského mobiliáøe – èinnosti zámeènictví, provádìní staveb, jejich zmìn a odstraòování, inženýrská èinnost ve stavebnictví
l
Reklama – èinnost reklamní a propagaèní èinnost
l
Prodej nafty – prodej nafty externím zákazníkùm
l
Zájezdová doprava – smluvní nepravidelná pøeprava
l
Provozování Turistického hradeckého vláèku

ORGANIZAÈNÍ SCHÉMA
valná hromada

dozorèí rada

pøedstavenstvo

øeditel spoleènosti
PV ISØ
sekretariát
PV SM BOZP

dopravnìtechnický
námìstek

ekonomický
námìstek

støedisko mìstské
hromadné dopravy

oddìlení ekonom.
informací

støedisko údržby
a oprav vozového
parku

odd. tarifu,
jízdenek a pøepr.
kontroly

støedisko trakèního
vedení a mìníren

výpoèetní
støedisko

støedisko správy
majetku a investièní
výstavby

referát plánování
a financování

støedisko terminál
hromadné dopravy

referát
ekonomiky práce

referát technického
rozvoje a ŽP

referát
mzdové úèetní

referát rozvoje
technologie ÈK

referát cen

personální
oddìlení
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støedisko zájezdové
dopravy
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autoškola
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ZMÌNY V ÚÈETNÍM OBDOBÍ ROKU 2012
Pøedstavenstvo akciové spoleènosti
Bez zmìn.

Dozorèí rada akciové spoleènosti
Èlenùm dozorèí rady, kteøí byli voleni zamìstnanci, pánùm Leo Sedláèkovi a Václavu Špinovi uplynulo v roce
2012 funkèní období. Pro další funkèní období byli do dozorèí rady z øad zamìstnancù zvoleni pí Eva Marešová
a pan Lubomír Lipp. Rada mìsta v pùsobnosti valné hromady vzala dne 5. 6. 2012 zmìnu ve složení dozorèí
rady na vìdomí.
Na zasedání dozorèí rady spoleènosti dne 28. 6. 2012 byla paní Eva Marešová zvolena místopøedsedkyní dozorèí rady.

Živnostenský rejstøík
Bez zmìn.

Obchodní rejstøík
V obchodním rejstøíku byly zapsány zmìny ve složení èlenù dozorèí rady volených z øad zamìstnancù.

Základní kapitál
Bez zmìn.

Akcie
Bez zmìn.

Organizaèní struktura
V roce 2012 byla ukonèeno provozování ubytovacího zaøízení KONDIC. Uvolnìný objekt bude rekonstruován
na moderní dispeèink vèetnì výpravny pro øidièe MHD a nové vyuèovací prostory pro autoškolu.

Integrovaný systém øízení
V roce 2012 akciová spoleènost úspìšnì prošla recertifikaèním auditem systému managementu jakosti dle
normy EN ISO 9001:2000, managementu BOZP dle pøedpisu OHSAS 18001:1999 a environmentálního managementu dle normy EN ISO 14001:2004 pro oblast MHD, servis autobusù a trolejbusù a lakování vozidel.

Vzdìlávání zamìstnancù spoleènosti
Pro zlepšení kvality prozákaznického pøístupu probìhly specializované semináøe organizované externí vzdìlávací firmou se zamìstnanci spoleènosti na pozicích pøepravních kontrolorù a referentek informací.
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POÈET ZAMÌSTNANCÙ A OSOBNÍ NÁKLADY
Zamìstnanci
rok
2012
Prùmìrný pøepoètený poèet zamìstnancù celkem
Management - poèet vrcholových øídících pracovníkù
(1 øeditel, 2 námìstci, 1 vedoucí personálního oddìlení)

2011
401

410

4

4

Osobní náklady
(tis. Kè)
rok
Osobní náklady celkem
V tom - osobní náklady na øídící pracovníky
- odmìny èlenù pøedstavenstva a dozor èí rady
- výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazk ù bývalých èlenù
pøedstavenstva a dozor èí rady

2012
157 513
5 849
531

2011
160 403
5 562
736

žádné

žádné

Ostatní penìžní a nepenìžní plnìní
Akcionáøi, souèasným ani bývalým èlenùm statutárního a dozorèího orgánu spoleènosti nebyly poskytnuty
žádné pùjèky, úvìry, záruky, zajištìní ani jiné plnìní v penìžní nebo nepenìžní formì s výjimkou pøedsedy
pøedstavenstva, místopøedsedy pøedstavenstva, kterým bylo poskytnuto nepenìžní plnìní vyplývající z poskytnutí osobního automobilu k služebnímu i soukromému používání v souladu se zákonem è. 586/1992 Sb.,
o daních z pøíjmù.
Zamìstnancùm poskytuje spoleènost pøíspìvek na penzijní pøipojištìní:

(tis. Kè)

Pøíspìvek na penzijní pøipojištìní poskytnutý zamìstnancùm celkem

rok
2012
2 122

2011
2 130

Ze služeb zajiš ovaných akciovou spoleèností byla zamìstnancùm spoleènosti a jejich rodinným pøíslušníkùm
poskytnuta v souladu s Naøízením mìsta Hradec Králové è. 2/2011, o maximálních cenách jízdného v MHD,
stálá roèní jízdenka za cenu 350,- Kè.
Pìti vedoucím zamìstnancùm bylo poskytnuto nepenìžní plnìní vyplývající z poskytnutí osobního automobilu
k služebnímu i soukromému používání v souladu se zákonem è. 586/1992 Sb., o daních z pøíjmù.
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INFORMACE O POUŽITÝCH ÚÈETNÍCH METODÁCH,
OBECNÝCH ÚÈETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPÙSOBECH OCEÒOVÁNÍ
Základními pøedpisy pro vedení úèetnictví úèetní jednotky:
l
zákon è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní pozdìjších pøedpisù,
l
vyhláška è. 500/2002 Sb., kterou se provádìjí nìkterá ustanovení zákona è. 563/1991 Sb., ve znìní
pozdìjších pøedpisù,
l
Èeské úèetní standardy.
Úèetní závìrka je sestavena k 31. 12. 2012 a byla zpracována dne 7. bøezna 2013.

Zpùsoby oceòování
U nakupovaných zásob je do poøizovací ceny zahrnována poøizovací cena a náklady související s poøízením
konkrétního druhu zásob.
Náklady na pøepravu externím dodavatelem jsou buï již obsaženy v cenì, nebo jsou pøipoèteny k cenì poøízení konkrétního druhu zásob ve výši vyfakturované pøepravcem.
Z vnitropodnikových služeb souvisejících s poøízením materiálu (doprava vlastními vozidly) jsou do poøizovací ceny zahrnovány výdaje spojené s poøízením materiálu prostøednictvím vykalkulované prùmìrné hodnoty
podnikových výdajù, a to ve výši 5,5 % k poøizovací cenì.
Do vedlejších poøizovacích nákladù, kromì nákladù na dopravu, jsou dále v konkrétních pøípadech zahrnuty
výdaje spojené se zaplacením skladného, provizí, cla a pojistného.
Náhradní díly odebírané z konsignaèního skladu spoleènosti Zliner se neúètují do zásob, ale jdou do spotøeby
ve fakturované výši.
Do zásob – materiál na skladì, patøí náhradní díly renovované vlastní èinností. Oceòují se ve výši spotøebovaného pøímého materiálu a provedeného výkonu, který je souèinem vykalkulované výkonové sazby a odpracovaného èasu, vèetnì podílu zdravotního a sociálního pojištìní.
Dlouhodobý hmotný majetek je pøi nákupu ocenìn poøizovací cenou, která zahrnuje i vedlejší náklady spojené
s poøízením. Poøizovací cena je eventuelnì snížena o poskytnutou investièní dotaci.
Nedokonèené zakázky jsou oceòovány vlastními pøímými náklady.
Spoleènost nemá majetek, u kterého se provádí pøecenìní v souladu s ustanovením § 27 zákona o úèetnictví
na reálnou hodnotu.

Tvorba opravných položek

Daòovì uznatelné na nedobytné
pohledávky za dlužníky
Úèetní na nedobytné pohledávky
za dlužníky
Na bezpohybové zásoby – materiál
na skladì
K pohledávkám za „èernými“ pasažéry

Stav k 1.1.2012

Úbytky

Pøírùstky

Stav
k 31.12.2012

Kè

Kè

Kè

Kè

1 297 669,95
179 934,23

230 385,74
56 886,72

1 528 055,69
123 047,51

376 721,96

138 799,04

515 521,00

4 080 811,00

1 022 900,00

5 103 711,00
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Zpùsob stanovení daòovì uznatelných opravných položek k pohledávkám se provádí v souladu se Zákonem
è. 593/92 Sb., o rezervách pro zjištìní základu danì z pøíjmù ve znìní pozdìjších pøedpisù.
Úèetní opravná položka k pohledávkám je tvoøena do 100 % výše nevymahatelných pohledávek po lhùtì
splatnosti.

Zmìny v postupech úètování, oceòování a odpisování
V úèetním období roku 2012 nedošlo k zásadním zmìnám v postupech úètování, zpùsobech oceòování a odpisování. Bylo postupováno v souladu se zákonem o úèetnictví è. 563/1991 Sb., a vyhláškou è. 500/2002 Sb.,
kterou se provádìjí nìkterá ustanovení zákona o úèetnictví.
Odložená daò je v roce 2012 úètována jako závazek ve výši 1.303 tis. Kè, takže celkový dlouhodobý závazek
z odložené danì èiní 26.514 tis. Kè (rozvaha ø. 102). Zvýšení závazku zhoršilo celkový hospodáøský výsledek.

Odpisový plán a použitá odpisová metoda úèetních odpisù investièního majetku
Pro daòové úèely je novì poøízený odpisovaný hmotný investièní majetek zatøídìn do pøíslušných odpisových
skupin podle § 30 a pøílohy k zákonu è. 586/92 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù.
Ve spoleènosti Dopravní podnik mìsta Hradce Králové, a.s. je zavedena metoda úèetního lineárního odpisování,
ve které se uplatòují èasové odpisy odpovídající dobì používání majetku. Pøi stanovení doby použití a tím výše
úèetních odpisù u dlouhodobého hmotného majetku je pøihlíženo k odhadu celkového opotøebení majetku,
ke zkušenostem s používáním stejného nebo podobného majetku, ke konstrukci a prostøedí ve kterém je
používán, k ochranì a úrovnì péèe o tento majetek.
Úèetní odpisování hmotného investièního majetku se provádí mìsíènì, a to jednou dvanáctinou roèního
odpisu z ceny, ve které je majetek ocenìn v úèetnictví, a to do její výše.
Nehmotný investièní majetek, jehož poøizovací cena je vyšší než 60 tis. Kè je odepisován 36 mìsícù od jeho
poøízení jak úèetnì, tak daòovì.
Ocenitelná práva (licence) jsou odepisovány 72 mìsícù.

Pøepoèet údajù v cizích mìnách
Pøepoèet valut na èeskou mìnu se provádí pøi jejich zúètování ètvrtletnì podle pevného kurzu devizového trhu
vyhlášeného ÈNB k 1. dni v mìsíci.
Akciová spoleènost nemá závazky a ani pohledávky v cizích mìnách.
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DOPLÒUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
Rozpis hlavní skupiny samostatných movitých vìcí
(tis. Kè)
rok
2012
poøizovací
oprávky
cena

2011
poøizovací
oprávky
cena

Stroje, pøístroje a zaøízení
Dopravní prostøedky
Inventáø
Drobný hmotný majetek

78 358
865 029
784
3 612

44 427
457 547
562
3 612

78 530
843 780
786
3 935

39 649
494 919
523
3 935

Samostatné movité vìci celkem (ø. 16 rozvahy)

947 783

506 148

927 031

539 026

Nehmotný majetek
(tis. Kè)
rok
2012
poøizovací
oprávky
cena
Dlouhodobý nehmotný majetek (PC nad 60 tis.)
Dlouhodobý drobný nehmotný majetek
(PC do 60 tis.)
Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek
(ø. 11 rozvahy)

2011
poøizovací
oprávky
cena

869

725

869

663

322

322

322

322

-

-

-

-

Spoleènost nemá majetek, jehož úèetní hodnota se výraznì liší od hodnoty tržní. V držení spoleènosti nejsou
žádné dlouhodobé cenné papíry a majetkové úèasti.

Finanèní pronájem
rok
2012
Poèet pronajatých osobních vozidel k 31. 12.
Souèet splátek za celou dobu pronájmu
Skuteènì uhrazená výše splátek k 31. 12.
Splátky splatné do jednoho roku
Splátky splatné po jednom roce

kusy
tis. Kè
tis. Kè
tis. Kè
tis. Kè

3
1 077
684
125
276

Akciová spoleènost nemá jiný pronajatý majetek.
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2
681
409
59
213

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2012

Majetek neuvedený v rozvaze
Majetek neuvedený v rozvaze je evidován formou operativní evidence a podrozvahové evidence.
(tis. Kè)
k 31. 12. 2012

k 31. 12. 2011

Drobný nehmotný majetek v poøizovací cenì do 60 tis. Kè

885

878

Drobný hmotný majetek

218

307

11 954

11 687

- v poøizovací cenì do 500,- Kè
- v poøizovací cenì do 40 tis. Kè

Pøírùstky a úbytky dlouhodobého majetku
(tis. Kè)

2012
pøírùstek
nákup
Pozemky
Budovy a stavby
Stroje, pøístroje a zaøízení
Dopravní prostøedky
Inventáø
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek

2 092
393
99 630
0
698

úbytek
vyøazení
32
565
78 381
2
324

2011
úbytek
odpisy
10 294
5 390
44 100
41
698

pøírùstek
nákup

úbytek
vyøazení

9 220
1 857
124 950

31
911
44 333
3
308

1 038
88

úbytek
odpisy
10 272
5 253
42 138
41
1 038
79

Rozdíl mezi úèetními a daòovými zùstatkovými cenami u dlouhodobého majetku èiní 157.713.730,- Kè, pøièemž úèetní hodnota je vyšší.

Pohledávky z obchodního styku
Pohledávky z obchodního styku 180 dnù po lhùtì splatnosti k 31. 12. 2012 èiní 1.746 tis. Kè.
Akciová spoleènost nemá pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištìné jiným zpùsobem.
Akciová spoleènost nemá pohledávky urèené k obchodování ocenìné reálnou hodnotou.

Odložený daòový závazek (rozvaha ø. 102)
Odložený daòový závazek (øádek 102 rozvahy) zvyšuje odložená daò z pøíjmu za bìžné úèetní období ve výši
1.303 tis. Kè (øádek 51 výkazu zisku a ztráty).
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Rozpis odložené danì v Kè

Kategorie
DHM bez pozemkù
Pozemky
ÚOP k pohledávkám
Opravná položka k zásobám
Úèetní rezervy nedaòové
Daòová ztráta
Celkem odložená daò k 31.12.2012
Poèáteèní stav k 1.1.2012
Zaúètovaná odložená daò k 31.12.2012

Odložená daò
v Kè
+ závazek
- pohledávka
29.965.608,70
-1.213.689,79
-23.379,03
-97.948,99
-1.064.000,00
-1.052.139,06
26.514.451,83
25.211.152,97
1.303.298,86

Zástavní právo a vìcné bøemeno
Akciová spoleènost nemá hmotný majetek zatížený zástavním právem.
Vìcným bøemenem jsou zatíženy pozemky:
Parcely è. 279/1, 1149, 280/2, 279/3, 280/4, 278/2 a 1000/2 v k.ú. Vìkoše
Oprávnìní pro Elektrárny Opatovice, a.s., Opatovice nad Labem, PSÈ 532 13, IÈO 28860621. Obsahem vìcného
bøemene je vybudování a provozování primární trasy horkovodu vèetnì horkovodní odboèné jímky, komunikaèního kabele, elektrické pøípojky, oprávnìní vstupovat na uvedené pozemky za úèelem provádìní oprav
a údržby po pøedchozím ohlášení.
Parcela è. 278/2 v k.ú. Vìkoše
Vìcné bøemeno podzemního vedení telekomunikaèní sítì ve prospìch spoleèností, Èeské radiokomunikace a.s.,
U nákladového nádraží 3144/4, Praha 3, PSÈ 130 00, IÈO 27444902, GTS Czech s.r.o., Pøemyslovská 2845/43,
Praha 3, PSÈ 130 00, IÈO 28492170 a Sloane Park Property Trust, a.s., Sluneèní námìstí 2588/14, Praha 6,
PSÈ 160 00, IÈO 25036459.

Bankovní úvìry
V bìžném roce akciová spoleènost neèerpala ani nesplácela bankovní úvìr.
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Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu
(tis. Kè)
poèáteèní
stav

rok 2011
Základní kapitál zapsaný v OR (ú.411)
Základní kapitál nezapsaný (ú.419)
Emisní ážio
Rezervní fondy
Ostatní fondy ze zisku
Kapitálové fondy
Rozdíly z pøecenìní nezahrnuté do HV
Zisk úèetních období (ú.428)
Ztráta úèetních období (ú.429)
Zisk/ztráta za úèetní období po zdanìní

zvýšení

713 004
0
1 992
6 722
0
216 540
0
0
37 321
0

koneèný
stav

snížení

623

11 833
1 631

713 004
0
1 992
7 345
0
216 540
0
0
25 488
1 631
(tis. Kè)

poèáteèní
stav

rok 2012
Základní kapitál zapsaný v OR (ú.411)
Základní kapitál nezapsaný (ú.419)
Emisní ážio
Rezervní fondy
Ostatní fondy ze zisku
Kapitálové fondy
Rozdíly z pøecenìní nezahrnuté do HV
Zisk úèetních období (ú.428)
Ztráta úèetních období (ú.429)
Zisk/ztráta za úèetní období po zdanìní

zvýšení

koneèný
stav

snížení

713 004

713 004

1 992
7345

1 992
7 427

82

216 540
0

216 540

25 488

1 550

23 938
-2 692

Výsledek hospodaøení minulých let
Do výsledku hospodaøení minulých let (øádek 082 rozvahy) se promítlo snížení ztráty z minulých let o 1.550 tis. Kè
na základì rozdìlení zisku, o kterém rozhodla valná hromada dne 5. 6. 2012.

Poøizování vlastních akcií
Akciová spoleènost nepoøizovala v úèetním období roku 2012 vlastní akcie.

Ostatní rezervy (ø. 091 rozvahy)
Poèáteèní
stav
k 1.1.2012
Rezerva pro pøípad vrácení prodaného zájezdového
autobusu
Tvorba rezervy pro p øípad pravomocného rozsudku
v záležitosti p. Pekárka
Rezerva na výmìnu palubních poèítaèù v autobusech
a trolejbusech MHD
Celkem ostatní rezervy

Použití
(èerpání)

(tis. Kè)
Koncový
stav
k 31.12.2012

Tvorba

605

605

1 100

0

0

1 100

0

0

4 500

4 500

1 705

605

4 500

5 600
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Rezerva pro pøípad vrácení prodaného zájezdového autobusu
Rezerva byla vytvoøena v roce 2011 pro dùvodné riziko, že akciová spoleènost v pøípadì pravomocného rozsudku
bude povinna v budoucnosti pøevzít zpìt ojetý zájezdový autobus Mercedes OO303 Lahti Eagle, který prodala
v roce 2009. Kupující podal žalobu domáhající se vrácení penìz z dùvodu vad autobusu, na které nebyl upozornìn.
Na základì rozsudku, který nabyl právní moci dne 24. 1. 2012, vrátila akciová spoleènost v roce 2012 žalobci
èástku 508.206,- Kè a zaplatila náklady øízení ve výši 83.854,- Kè. Proti tomu byla použita rezerva 605.000,- Kè.
Rezerva pro pøípad pravomocného rozsudku v záležitosti p. Pekárka
Pro pøípad pravomocného rozsudku ve vìci náhrady nemajetkové újmy, která vznikla p. Josef Pekárkovi úmrtím
syna pøi støetu autobusu MHD v majetku Dopravního podniku s vlakem Èeských drah na železnièním pøejezdu
v Bøezhradu dne 4. 4. 2003, byla v úèetním období roku 2011 vytvoøena úèetní rezerva:
l
na náhradu nemajetkové újmy ve výši 1.000.000,- Kè
l
na náklady øízení ve výši 100.000,- Kè
Celkem rezerva na náhradu nemajetkové újmy p. Pekárkovi 1.100.000,- Kè
Rezerva na výmìnu palubních poèítaèù v autobusech a trolejbusech MHD
V roce 2012 byla plánovaná výmìna palubních poèítaèù ve vozidlech MHD, která mìla být složkou provozních
nákladù MHD. Tyto náklady jsou souèástí krytí dotací na provoz MHD z rozpoètu mìsta pro rok 2012. Na
základì dodatku sjednaného ke smlouvì s dodavatelem byla výmìna palubních poèítaèù posunuta do roku
2013. Na základì této skuteènosti je vytvoøena v úèetním období roku 2012 úèetní (nedaòová) rezerva ve výši
4.500.000,- Kè na finanèní krytí výmìny poèítaèù v roce 2013.

Rezervy dle zvláštních právních pøedpisù (ø. 087 rozvahy)
Rezervy dle ustanovení zákona è. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištìní základu danì z pøíjmù ve znìní
pozdìjších pøedpisù nebyly v úèetním období vytváøeny.

Závazky
Akciová spoleènost nemá závazky 180 dnù po lhùtì splatnosti. Rovnìž nemá závazky kryté podle zástavního
práva a pøijaté záruky za jiné organizace, ani závazky k úèetním jednotkám v konsolidaèním celku.
Jiné závazky (øádek 101 rozvahy) zahrnují závazek obsahující zúètování opravných úètù v souvislosti se zúètováním rozdílù mezi úèetní hodnotou pùvodního vkladu státního podniku provedeným v úèetní zùstatkové
hodnotì k 31. 8. 1997 a znaleckým ocenìním tohoto vkladu realizovaným k 18. 2. 1998, a to ve výši 15.213 tis. Kè.
Závazky z obchodních vztahù (øádek 104 rozvahy) zahrnují v bìžném období fakturu ve výši 65.925.540,- Kè za
dodávku 6 nízkopodlažních trolejbusù ze Škody Plzeò, která byla splatná 1. 2. 2013 a uhrazena akciovou spoleèností do data splatnosti. Dále dvì faktury za dodávku 2 autobusù Irisbus Citelis, celkem za 17.764.896,- Kè se
splatností do 12. 5. 2013.
Akciová spoleènost nemá splatné závazky pojistného na sociální zabezpeèení a veøejné zdravotní pojištìní.
Akciová spoleènost nemá daòové nedoplatky u místnì pøíslušného finanèního úøadu.

Dotace
a) Rozpoèet Mìsta Hradec Králové
Dle dodatku è. 6, který byl uzavøen pro rok 2012 mezi Statutárním mìstem Hradec Králové (dále jen Mìsto)
a akciovou spoleèností ke Smlouvì na veøejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu mìstské
hromadné dopravy pro roky 2009 až 2018, poskytlo Mìsto v bìžném roce ze svého rozpoètu na krytí
prokazatelné ztráty z provozu MHD celkem 158.500.000,- Kè.
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Dále v roce 2012 Mìsto poskytlo akciové spoleènosti:
l
Dotaci na rekonstrukci a výstavbu nových krytých pøístøeškù zastávek MHD v Hradci Králové
v souhrnné výši 2.050.000,- Kè,
l
Dotaci na rekonstrukci trakèního trolejového vedení ul. S. K. Neumanna, námìstí 28. øíjna a Dukelská tø. v souhrnné výši 9.500.000,- Kè (devìt milionù pìt set tisíc korun èeských). V bìžném
období bylo prostavìno za 1.853.886,- Kè. Dùvodem neèerpání dotace bylo nedodržení termínu
stavebních prací ze strany dodavatele spoleènosti SOVIS CZ, a.s. Z tohoto dùvodu nebylo možné
realizovat navazující práce na trakèním vedení. Dokonèení celé akce se oèekává v dubnu 2013.
Proto akciová spoleènost požádala o pøevod zbylých finanèních prostøedkù do roku 2013.
b) Rozpoèet Královéhradeckého kraje
Krajský úøad Královéhradeckého kraje poskytl na základní dopravní obslužnost do obcí Vysoká nad Labem,
Lochenice a Bìleè nad Orlicí dotaci v souhrnné výši 287.333,- Kè.
c) Státní rozpoèet
V roce 2012 probìhly 3. a 4. etapa z 5-ti etapové obnovy vozového parku trolejbusù, která je schváleným
projektem Regionálního operaèního programu NUTS II Severovýchod spolufinancovaného Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V roce 2011 byly realizovány první dvì etapy:
3. etapa – 6 kusù nízkopodlažních trolejbusù v sólo provedení ŠKODA 30 Tr SOR, v tom 2 trolejbusy s pomocným dieselovým motorem za 59.518 tis. Kè,
4. etapa – 6 kusù nízkopodlažních trolejbusù v sólo provedení ŠKODA 30Tr SOR za 54.938 tis. Kè.
Celkem podpora z ROP v roce 2012 na obì etapy dosáhla 41.337 tis. Kè.

Výsledky podle èinností

Turistický
hradecký
vláèek

Výsledek hospodaøení akciové spoleènosti pøed zdanìním èiní 287 tis. Kè (øádek 61 výkazu zisku a ztráty), po
zdanìní, tj. zapoètení odložené danì ve výši 1.303 tis. Kè (øádek 51 výkazu zisku a ztráty), pak – 1.016 tis. Kè
(øádek 60 výkazu zisku a ztráty).
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Informace o transakcích
Mezi akciovou spoleèností a jediným akcionáøem nebyly v roce 2012 pøímo ani nepøímo provedeny nestandardní transakce.
Mezi akciovou spoleèností a èleny vedení spoleènosti, pøedstavenstva a dozorèí rady nebyly v roce 2012 pøímo
ani nepøímo provedeny nestandardní transakce.

Výdaje na èinnost v oblasti výzkumu a vývoje
V úèetním období roku 2012 nebyly akciovou spoleèností vynaloženy prostøedky na vývoj a výzkum.

Náklady na povinný audit úèetní závìrky a daòové poradenství
V roce 2012 èinily náklady na povinný audit úèetní závìrky 117.416,- Kè a daòové poradenství 86.400,- Kè.

Rozvrh tržeb za vlastní výkony a za prodej zboží podle èinností
(hospodáøských støedisek)

Ochrana životního prostøedí
V roce 2012 vynaložila akciová spoleènost na ochranu životního prostøedí 382 tis. Kè. Finanèní prostøedky byly
vydány na likvidaci nebezpeèných odpadù, laboratorní odbìry odpadních vod a mìøení výdechù a ovzduší.

Oblast pracovnìprávní
Na roky 2011 – 2013 byla uzavøena mezi akciovou spoleèností a odborovou organizací kolektivní smlouva,
která vymezila v souladu se zákoníkem práce pracovní podmínky a vztahy i další dohodnuté závazky k zajištìní sociálního smíru.
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Produkèní kvóty a limity
Akciová spoleènost nemá žádné produkèní kvóty ani jiné produkèní limity.

Informace o skuteènostech
mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení úèetní závìrky
V období mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení úèetní závìrky nenastaly skuteènosti, které by
významným zpùsobem mìnily pohled na finanèní situaci akciové spoleènosti..
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Jeden z nízkopodlažních trolejbusù ŠKODA 30Tr SOR spolufinancovaných na základì projektu
ROP NUTS II Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Nízkopodlažní kloubový trolejbus ŠKODA 31Tr SOR
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PØEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ÈINNOSTI AKCIOVÉ SPOLEÈNOSTI
Hlavní èinností akciové spoleènosti Dopravní podnik mìsta Hradce Králové, a.s. je provozování mìstské hromadné dopravy (MHD) autobusy a trolejbusy na území mìsta Hradec Králové a do dopravnì pøipojených obcí
Vysoká nad Labem, Pøedmìøice nad Labem, Lochenice, Stìžery, Stìžírky, Divec a Bìleè nad Orlicí. K tomu je pro
roky 2009 až 2018 mezi Mìstem Hradec Králové a spoleèností Dopravní podnik mìsta Hradce Králové, a.s.
uzavøena smlouva na veøejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu MHD. Pøedmìtem smlouvy je:
1. Uzavøení závazku veøejné služby mezi akciovou spoleèností a Mìstem a jeho plnìní akciovou spoleèností
k zajištìní pøimìøených dopravních služeb pro veøejnost provozováním autobusových, trolejbusových
linek v zájmové oblasti Mìsta, a to podle stanovených ujednání, zásad a podmínek v rozsahu sjednaného pøepravního výkonu vyplývajícího z platných jízdních øádù linek MHD.
2. Závazek Mìsta uhradit akciové spoleènosti èástku na krytí prokazatelné ztráty.
Pro rok 2013 je Smlouva upøesnìna dodatkem è. 7 dle které Mìsto poskytne akciové spoleènosti v roce 2013
na úhradu prokazatelné ztráty z provozu MHD 158.500 tis. Kè a akciová spoleènost zajistí pøepravní výkon
6.150 tis. km.
Cena jízdného v MHD je stanovena Naøízením è. 2/2011 mìsta Hradec Králové o maximálních cenách jízdného
mìstské hromadné dopravy v mìstì Hradec Králové a v dopravnì pøipojených obcí, které vydala Rada mìsta
Hradec Králové usnesením è. RM/2011/894 ze dne 2. 8. 2011 a usnesením RM/2011/1492 ze dne 6. 12. 2011.

Priority akciové spoleènosti v roce 2013
l
Plnìní cílù a úkolù pro naplnìní strategie – „Kvalitní doprava pro zvýšený poèet cestujících“.
l
Zajištìní MHD v zájmové oblasti Mìsta dle Smlouvy na veøejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu MHD.
l
Realizace poslední páté etapy v obnovy vozového parku trolejbusù dle projektu „Obnova vozového parku
trolejbusù“ vedeném v Regionálním operaèním programu NUTS II Severovýchod. Projekt je spolufinancován
Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V páté etapì budou poøízeny 2 kloubové nízkopodlažní trolejbusy ŠKODA 31Tr SOR.
l
Realizace moderního dispeèinku vèetnì výpravny pro øidièe MHD a nových vyuèovacích prostorù pro autoškolu.
l
Dokonèení rekonstrukce trakèního trolejového vedení v ulici S. K. Neumanna, námìstí 28. øíjna a Dukelské
tøídì.
l
Realizovat výmìnu palubních poèítaèù ve vozidlech MHD s cílem zvýšení výkonnostních parametrù.
l
Systematické sledování vytížení linek a spojù MHD pomocí zaøízení, které je osazeno do 3 autobusù.
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Podíly na financování obnovy autobusù a trolejbusù pro MHD
v letech 2002 až 2013 v tis. Kè

* Úèelová dotace na realizaci projektu „Obnova vozového parku trolejbusù“.
Projekt je vedený v Regionálním operaèním programu NUTS II Severovýchod a je spolufinancován Evropskou
unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Ing. Miloslav Kulich
pøedseda pøedstavenstva

Hradec Králové 7. bøezna 2013
Vypracovali:

Ing. Iva Mádlová
Ing. Pavel Zákora
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Pøehled o penìžních tocích (cash-flow)
ke dni 31.12.2012

Obchodní firma nebo jiný název úèetní jednotky:
Dopravní podnik mìsta Hradce Králové, a.s.
Pouchovská 153
500 03 Hradec Králové
IÈ: 25267213

(sestaveno v tis. Kè)
Oznaèení

Text

P.

Stav penìžních prostøedkù a penìžních ekvivalentù na zaèátku úèetního období

Z.

Úèetní zisk nebo ztráta z bìžné èinnosti pøed zdanìním
A.1.
A.1.1.

116 697

194 661

287

2 834

Úpravy o nepenìžní operace

58 720

50 809

Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zùstatkové ceny prodaných stálých aktiv
Umoøování opravné položky k nabytému majetku (+/-)

57 274

58 343

5 230

-2 511

-2 929

-3 631

A.1.2. Zmìna stavu opravných položek, zmìna stavu rezerv
A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)
A.1.4. Výnosy z dividend a podílù na zisku (-) (s výjimkou investièních. spol. a fondù)
Vyúètované nákladové úroky (s výjimkou kapitalizovaných úrokù) (+)
A.1.5.
Vyúètované výnosové úroky (-)
A.1.6. Pøípadné úpravy o ostatní nepenìžní operace
Èistý penìžní tok z provozní èinnosti pøed zdanìním, zmìnami pracovního kapitálu
a mimoøádnými položkami

A*

Skuteènost v úèetním období
Sledovaném
Minulém

A.2.

0

0

-855

-1 392

0

0

59 008

53 643

Zmìny stavu nepenìžních složek pracovního kapitálu
Zmìna stavu pohledávek z provozní èinnosti (+/-),
aktivní úètù èasového rozlišení a dohadných úètù aktivních
Zmìna stavu krátkodobých závazkù z provozní èinnosti (+/-)
A.2.2.
pasivních úètù èasového rozlišení a dohadných úètù pasivních
A.2.3. Zmìna stavu zásob (+/-)
Zmìna stavu krátkodobého finanèního majetku nespadajícího do penìžních prostøedkù
A.2.4.
a ekvivalentù

17 871

17 826

3 505

-33 862

14 015

32 032

351

-180

0

0

Èistý penìžní tok z provozní èinnosti pøed zdanìním a mimoøádnými položkami

76 878

71 469

A.2.1.

A**
A.3.

Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrokù (-)

A.4.

Pøijaté úroky (s výjimkou investièních spoleèností a fondù) (+)

A.5.

Zaplacená daò z pøíjmu za bìžnou èinnost a za domìrky danì za minulá období (-)

A.6.

Pøíjmy a výdaje spojené s mimoøádným hospodáøským výsledkem vèetnì danì z pøíjmu

A***

Èistý penìžní tok z provozní èinnosti

B.1.

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

B.2.

Pøíjmy z prodeje stálých aktiv

B.3.

Pùjèky a úvìry spøíznìným osobám

B***

Èistý penìžní tok vztahující se k investièní èinnosti
Dopady zmìn dlouhodobých závazkù, popø. takových krátkodobých závazkù, které
C.1.
spadají do oblasti finanèní èinnosti (napø. nìkteré provozní úvìry) na penìžní prostøedky
a ekvivalenty
C.2.
Dopady zmìn vlastního kapitálu na penìžní prostøedky a na penìžní ekvivalenty
Zvýšení penìžních prostøedkù a penìžních ekvivalentù z titulu zvýšení základního
C.2.1. kapitálu, emisního ažia, ev. rezervních fond ù, vèetnì složených záloh na toto zvýšení
(+)

0

0

855

1 392

0

0

0

0

77 733

72 861

-102 523

-136 182

2 976

5 193

0

0

-99 547

-150 825

0

0

0

0

0

0

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu spoleèníkùm (-)

0

0

C.2.3. Další vklady penìžních prostøedkù spoleèníkù a akcionáøù

0

0

C.2.4. Úhrada ztráty spoleèníky (+)
C.2.5. Pøímé platby na vrub fondù (-)
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vèetnì zaplacené srážkové danì vztahující
C.2.6. se k tìmto nárokùm a vèetnì finanèního vypoøádání se spoleèníky v.o.s.
a komplementáø i u k.s. (-)
C***
Èistý penìžní tok vztahující se k finanèní èinnosti
F.

Èisté zvýšení, resp. snížení penìžních prostøedkù

R.

Stav penìžních prostøedkù a penìžních ekvivalentù na konci úèetního období

0

0

0

0

0

0

0

0

-21 814

-77 964

94 883

116 697
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