


A. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI 3 - 39
Úvodní slovo předsedy představenstva 6

1. Popis účetní jednotky 8

2. Předmět podnikání na základě 8

3. Organizační struktura společnosti 9

4. Právnické osoby podílející se na základním jmění účetní jednotky 10

5. Představenstvo akciové společnosti 10

6. Dozorčí rada akciové společnosti 10

7. Změny a dodatky v obchodním rejstříku 10

8. Osobní náklady 11

9. Způsob oceňování 12

10. Způsoby odepisování - účetní 13

11. Způsoby odepisování - daňové 15

12. Přehled o majetku 15

13. Finanční leasing 17

14. Pohledávky 17

15. Závazky úč. 321... 18

16. Vlastní kapitál 19

17. Tržby z prodeje vlastních služeb 20

18. Rozdělení hospodářského výsledku 20

19. Odložená daň z příjmů 21

20. Úvěr 24

21. Výše odměny statutárnímu auditorovi 24

22. Výdaje na výzkum a rozvoj 24

23. Rozpis splatných závazků 25

24. Rozpis majetku zatíženého zástavním právem nebo věcným břemenem 25

25. Události po rozvahovém dni 25

26. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí 26

Zpráva statutárního orgánu společnosti dle § 66a obch. zákoníku 27

B. ROZVAHA 40 - 45
Aktiva 42

Pasiva 45

C. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 46 - 49

D. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 50 - 52

E. ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ RADY 54 - 57

OBSAH

3



A.
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI



ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

Úvodní slovo předsedy představenstva

Hospodářský rok 2011 již ve své predikci v podobě finančního plánu pro rok 2011 vycházel z vy-

rovnaného hospodaření společnosti. Tento předpoklad zahrnoval plánovaný mírný přebytek výnosů 

nad náklady v celkové výši 527 tis. Kč.  

Do významných skutečností, které měly bezprostředně vliv na vyrovnanou bilanci hospodaření byla 

smluvně nekrácená výše úhrady prokazatelné ztráty od hlavního objednatele dopravního výkonu, 

schválení úpravy cen jízdného MHD cenovým orgánem od 1. 4. 2011 a rozvoj autobusové trakce na stlačený zemní plyn 

(CNG).  

V uplynulých dvanácti měsících hospodářského roku společnost vykazovala kladný hospodářský výsledek, což bylo 

bezesporu důsledkem správného nastavení výše úhrady prokazatelné ztráty, provedených potřebných tarifních změn  

a rozvojem trakce CNG přinášející úspory provozních nákladů na pohonné hmoty.      

Na tuzemském pracovním trhu v roce 2011 nevznikla v kauzálním slova smyslu žádná příčina, které by ve svém důsledku 

znamenala nedostatek kvalifikovaných pracovní sil nebo růst ceny práce v odvětví ve kterém společnost uskutečňuje 

svoji podnikatelskou činnost. Lze tedy konstatovat, že v roce 2011 byl vztah mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem 

v otázkách pracovněprávních stabilní. Společnost své podnikatelské činnosti zajišťovala s 2% meziročním poklesem 

počtu zaměstnanců. Tento pokles byl především zapříčiněn odchody zaměstnanců do starobního důchodu. 

Vývoj provozních výnosů z ostatních činností dosáhl 11% snížení oproti předcházejícímu období. Tento pokles výnosů 

z externích činností byl způsoben poklesem vyvolaných investičních akcí dopravního charakteru na území města v uply-

nulém roce.       

V roce 2011 pokračoval pokles objemu přepravených cestujících. Objem cestujících přepočtený na prodané kusy jed-

notlivých druhů jízdních dokladů zaznamenal 12% pokles cestujících na papírové jízdné a dále 8% nižší poptávku po 

časovém jízdném. U papírového jízdného se mimo jiné projevil i vliv očekávané zvýšené sazby daně z přidané hodnoty, 

a to zejména u nákupu jednotlivých jízdenek smluvními prodejci ke konci roku. Nejstabilnější skupina cestujících je sku-

pina cestujících, která pro své odbavení používá čipovou Pardubickou kartu. Počet cestujících využívající elektronické 

jízdné je téměř shodný s rokem 2010. 

V roce 2011 byl provozován rozsah linek městské hromadné dopravy v porovnání s rokem 2010 v nezměněném rozsa-

hu. V prosinci 2011 byly na základě dohody s organizátorem integrované regionální dopravy prodlouženy autobusové 

linky č. 15 a č. 12. Linka č. 15 obsluhuje ve dnech pracovního volna a klidu čtyřmi spoji město Přelouč a linka č. 12 nově 

obsluhuje v pracovní dny obec Úhřetice. Z hlediska kvality poskytovaných služeb MHD došlo k výraznému zlepšení, a to 

v přímém důsledku zprovoznění on-line dispečerského řízení vozidel městské hromadné dopravy.  

V měsíci červnu bylo uvedeno do provozu posledních 6 nových autobusů s pohonem na zemní plyn. Počet provozova-

ných ekologických vozidel byl tak zvýšen na 20 vozidel což v roce 2011 představovalo 38% podíl na ujetém dopravním 

výkonu v autobusové trakci.  Finanční úspora provozních nákladů na motorovou naftu nasazením autobusů na zemní 

plyn byla po celý rok negována vyšší cenou motorové nafty, která v průměru převyšovala nákupní cenu z roku 2010  

o 3,29 Kč/l. Tedy provoz autobusů s pohonem na CNG přinesl tzv. spotřebovanou úsporu na palivu ve výši 7 425 tis. Kč. 

A.

Z hlediska financování investic nebyla v roce 2011 poskytnuta žádná dotace z městského nebo státního rozpočtu. 

V rámci evropských fondů regionálního operačního programu byla na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace 

nárokována dotace na pokrytí 40% pořizovacích nákladů na nákup 2 nových 15 m trolejbusů. Dlouhá procesní lhůta od 

požádání o dotaci k jejímu proplacení se projevuje ve sníženém stavu peněžních prostředků ke dni sestavení účetní 

závěrky za rok 2011 oproti minulému období.  

V roce 2011 získala společnost koncesi na provozování vnitrozemské vodní dopravy. Rozhodnutím Rady města Par-

dubic a současně Zastupitelstva města Pardubic získala společnost do dlouhodobého pronájmu osobní motorovou loď 

„Arnošt z Pardubic“, kterou před jejím dalším vyplutím na vodní cestu bude nutné zrekonstruovat, tak aby se odstranil 

její havarijní stav na straně jedné a na straně druhé, aby plavidlo splňovalo nové technické parametry dané právními  

a technickými předpisy. Dlouhodobý pronájem byl sjednán na 10 let.   

Celkové hospodaření společnosti za rok 2011 se oproti minulému roku vrátilo do „černých čísel“ což se odrazilo v dosa-

žení ročního účetního zisku ve výši 1 920 tis. Kč po zdanění.  

Chce-li společnost pozitivní hospodaření postavené na vyrovnaném finančním plánu udržet i v příštích letech bude nut-

né i nadále hledat racionalizační opatření, která budou spojena především s pokračováním optimalizačních programů 

se zaměřením na provozovaný dopravní systém. Dále je nutné provádět inovace s ohledem na kvalitu komodity a výši 

tržních cen v oblasti nákupu pohonných hmot nebo energií. Řízení společnosti by mělo být dále směřováno do oblasti 

procesního řízení se zaměřením na úbytek funkčního stylu řízení doprovázené minimalizací provozních nákladů společ-

nosti. Plnění a respektování těchto aspektů budou do jisté míry zárukou nejenom úspěšného hospodaření společnosti, 

ale současně se navenek projeví i kvalitně poskytovanou službou v přepravě cestujících po zemi i po vodě. 

Březen 2012

Ing. Jaroslav Mojžíš

předseda představenstva
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Okamžik sestavení účetní závěrky: 10. března 2012  12:00 hod                      
Okamžik, ke kterému se účetní závěrka sestavuje: 31. 12. 2011

       Popis účetní jednotky

Název Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Sídlo Pardubice, Zelené Předměstí, Teplého 2141

PSČ 532 20

IČ 63217066

Právní forma akciová společnost

Datum vzniku 1. 7. 1995

        Organizační struktura společnosti

2.    Předmět podnikání na základě

Živnostenský list Silniční motorová doprava

- nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené
  hmotnosti do 3,5 tuny včetně

- nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené
  hmotnosti nad 3,5 tuny

- vnitrostátní příležitostná osobní

- mezinárodní příležitostná osobní

- vnitrostátní veřejná linková

- vnitrostátní zvláštní linková

- mezinárodní linková

- mezinárodní kyvadlová

Opravy silničních vozidel

Provozování autoškoly

Klempířství a oprava karoserií

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů  a přístrojů, elektronických  
a telekomunikačních zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Vnitrozemská vodní doprava

Úřední povolení a licence Provozování dráhy trolejbusové

Registrace Nestátní zdravotnické zařízení

Osvědčení Stanice měření emisí

Valná hromada

Představenstvo

Ředitel společnosti Sekretariát ředitele

Sam. Referát BOZP a PO

Právník společnosti

Ochrana majetku a osob

Stř.  marketingu a obchodu

Oddělení přepravní kontroly

Grafické oddělení

Středisko IT

Ekonomicko obchodní 
náměstek

Provozně technický 
náměstek

Středisko hromadné dopravy

Středisko přípravy 
a ekonomiky provozu HD

Středisko údržby vozidel

Středisko denního ošetření

Středisko vrchního vedení, 
měníren a energetiky

Středisko údržby majetku

Od.  finančního 
a manažerského účetnictví

Personální oddělení

Oddělení tarifně obchodní

Rehabilitační zařízení

Školící středisko

Obsluha telefonní ústředny 
a ref. ztrát

Dozorčí rada

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI
A.

1.

2.

3.
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ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI
A.

       Právnické osoby podílející se na základním jmění 
       účetní jednotky

       Osobní náklady

       Představenstvo akciové společnosti

Ing. Jaroslav Mojžíš                 předseda

Ing. Tomáš Pelikán                 místopředseda

Ing. Petr Beneš člen

Ing. Vít Vavřina člen

Ing. arch. Milan Košař člen

Ing. Mgr. Martin Slezák člen

Jiří Srbek člen

8.1. Průměrný počet zaměstnanců

Kategorie
Rok
2011

Rok
2010

Rok
2009

Index
2011/2010 

Index
2010/2009 

řidiči HD 192,18 196,36 215,19 0,979 0,913

dělníci 102,3 108,14 113,53 0,946 0,953

ostatní 23,16 22,98 26,67 1,008 0,862

THP celkem 71,71 73,04 77,24 0,982 0,946

z toho managm. 3 3 3 1,000 1,000

Dohody 22,51 20,08 13,11 1,121 1,532

Celkem 411,86 420,60 445,74 0,979 0,944

8.2. Mzdové náklady

Kategorie
Rok
2011

Rok
2010

Rok
2009

Index
2011/2010 

Index
2010/2009 

řidiči HD 50 461 51 276 55 251 0,984 0,928

dělníci 25 442 26 483 27 202 0,961 0,974

ostatní 5 322 5 290 6 033 1,006 0,877

THP celkem 22 803 22 685 23 583 1,005 0,962

z toho managm. 1 896 1 885 1 943 1,006 0,970

Dohody 4 915 4 443 2 925 1,106 1,519

Celkem 108 943 110 177 114 994 0,989 0,958

8.3. Sociální a zdravotní pojištění

Kategorie
Rok
2011

Rok
2010

Rok
2009

Index
2011/2010 

Index
20010/2009 

řidiči HD 17 167 17 443 18 832 0,984 0,926

dělníci 8 670 9 030 9 303 0,960 0,971

ostatní 1 810 1 808 2 068 1,001 0,874

THP celkem 7 893 7 889 8 166 1,001 0,966

z toho managm. 696 744 703 0,935 1,058

Dohody 1 570 1 395 881 1,125 1,583

Celkem 37 110 37 565 39 250 0,988 0,957

       Dozorčí rada akciové společnosti

Ing. Jiří Hájek předseda

Mgr. Anna Kučerová                     členka

Martin Chovanec člen

Ing. Jan Jedlička člen

Zdeňka Kučerová členka

Vladimír Buš člen

7.     Změny a dodatky v obchodním rejstříku

v tis. Kč

v tis. Kč

Kategorie „Dohody“ zahrnuje zaměstnance vykonávající práce, které nelze zajistit v rámci předem stanoveného fondu 

pracovní doby. 

Zakladatelem Dopravního podniku města Pardubic a.s. a jediným akcionářem je Statutární Město Pardubice, 

se sídlem Pardubice, Pernštýnské nám. 1, PSČ  530 21, IČ 00 27 40 46

4.

5.

6.

7.

V roce 2011 nedošlo k žádným organizačním změnám v představenstvu ani v dozorčí radě.

8.
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ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI
A.

8.4. Odměny orgánů společnosti

Kategorie
Rok
2011

Rok
2010

Rok
2009

Index
2011/2010 

Index
2010/2009 

představenstvo 354 376 398 0,941 0,945

dozorčí rada 188 184 189 1,022 0,974

Celkem 542 560 587 0,968 0,954

8.5. Penzijní připojištění zaměstnanců hrazené zaměstnavatelem

Kategorie
Rok
2011

Rok
2010

Rok
2009

Index
2011/2010 

Index
2010/2009 

řidiči HD 2 099 1 993 2 324 1,053 0,858

dělníci 1 150 1 013 1 124 1,135 0,901

ostatní 255 206 243 1,238 0,848

THP celkem 821 770 904 1,066 0,852

Celkem 4 325 3 982 4 595 1,086 0,867

v tis. Kč

v tis. Kč

9.1 Zásoby

Nakoupené zásoby se oceňují pořizovacími cenami, které obsahují např. dopravné, poštovné, balné, clo a náklady na 

vnitropodnikovou dopravu. Účtování zásob na skladě se provádí ve znění vyhlášky č. 500/2002 Sb., a Českých účetních 

standardů. U stejného druhu zásob se cena zjišťuje váženým aritmetickým průměrem.

Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, tj. materiál, mzdy, ostatní přímé náklady a provozní režie. 

U stejného druhu zásob se cena zjišťuje váženým aritmetickým průměrem.

O zásobách, na které nepřišla do konce měsíčního období faktura se účtuje jako o nevyfakturované dodávce zásob  

v ocenění průměrnou cenou stejného druhu zásob nebo cenou zjištěnou u dodavatele. Po obdržení faktury se případný 

cenový rozdíl rozpouští do spotřeby zásob vzorcem :

celkový výdej v průměrných cenách + cenový rozdíl 

celkový výdej v průměrných cenách

Kancelářské potřeby, knihy, časopisy, tiskopisy, publikace, reklamní předměty a drobný materiál v nepatrné ceně se 

účtuje přímo do spotřeby.

9.2 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se oceňuje pořizovacími cenami, které obsahují např. dopravné, 

montáž, clo apod. 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady, tj. materiál, mzdy, 

ostatní přímé náklady a provozní režie.

9.3 Ceniny

Ceniny se oceňují jejich jmenovitou hodnotou. Jedná se o kolky a jídelní kupony  LE CHEQUE DEJEUNER.

9.4 Pohledávky a závazky

Pohledávky a závazky se oceňují jejich jmenovitými hodnotami. Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizí měně 

se přepočítávají na českou měnu denním kurzem devizového trhu stanoveným Českou národní bankou. Při účtování 

cestovních náhrad do zahraničí pro určení korunové hodnoty stravného a částky stravného v dohodnuté měně se pou-

žívají kurzy devizového trhu a přepočítací poměry vyhlášené ČNB a platné v den určení zálohy.

Základním východiskem pro přepočet cizí měny na Kč je kurz devizového trhu stanovený ČNB. Směnné kurzy přísluš-

ného dne jsou k dispozici až ve 14,15 hod., proto organizace používá kurz dne předcházejícího, který je znám ráno při 

zahájení účtování.

9.5 Valutová pokladna

Pro přepočet valut na českou měnu se používá denní kurs devizového trhu stanovený ČNB. V okamžiku sestavování 

závěrky jsou pohledávky a závazky v cizí měně, pokladna v cizí měně a účet vedený v cizí měně v bance přepočteny 

kurzem ČNB platným v tento den.

 Způsoby odepisování - účetní

10.1 Hmotný a nehmotný majetek

Hmotný a nehmotný majetek je v ceně pořízení od 500 – 5 000 Kč a dobou použitelnosti delší než jeden rok. Účtuje se 

o něm jako o spotřebě a do jeho vyřazení z používání se vede v operativní evidenci středisek. 

Členům statutárních orgánů nebyly poskytnuty půjčky, úvěry ani jiná zajištění a ostatní plnění jak v peněžní, tak v ne-

peněžní formě.

       Způsob oceňování9.

10.
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10.2 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se při zařazení zatřídí dle (CZ – CPA) do odpisových skupin dle Zákona o dani 

z příjmu, v účetnictví se odepisuje dle odpisového plánu takto:

Odpisová skupina Doba odepisování minimálně: Procento odpisu maximálně:

1 3 roky 33,3

2 5 let 20,0

3 10 let 10,0

4 20 let 5,0

5 30 let 3,4

6 50 let 2,0

10.3 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek dle odpisových skupin
 v tis. Kč

Odpisová 
skupina

Pořizovací cena
Oprávky Zůstatková cena

účetní daňové účetní daňová

1. 11 834 9 191 9 721 2 643 2 113

2. 602 039 365 498 350 555 236 541 251 484

3. 190 102 129 980 133 168 60 122 56 934

4. 124 833 68 132 73 490 56 701 51 343

5. 113 160 59 643 62 427 53 517 50 733

Celkem 1 041 968 632 444 629 361 409 524 412 607

10.4 Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Drobný dlouhodobý hmotný  majetek v ceně od 5 000 – 40 000 Kč a drobný dlouhodobý nehmotný majetek v ceně  

od 5 000 – 60 000 Kč se zatřídí dle (CZ – CPA)  a při jeho zařazení do užívání se odepisuje 24 měsíců.

 v tis. Kč

Účet Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena

013 200 1 191 1 182 9

022 200 8 772 8 396 376

Celkem 9 963 9 578 385

 Způsoby odepisování - daňové

11.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Zařazený Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se odepisuje rovnoměrným odpisem dle Zákona o dani z příjmu.

 Přehled o majetku

12.1 Dlouhodobý hmotný a drobný dlouhodobý hmotný majetek
 v tis. Kč

Účet Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena

021 100 261 225 132 745 128 480

022 100 781 065 499 700 281 365

z toho: A+Tr 628 079 382 281 245 798

022 200 8 772 8 396 376

031 100 33 789 33 789

032 100 31 31

Celkem 1 084 882 640 841 444 041

12.2 Dlouhodobý nehmotný a drobný dlouhodobý nehmotný majetek
 v tis. Kč

Účet Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena

013 100 3 124 3 002 122

013 200 1 191 1 182 9

Celkem 4 315 4 184 131

12.3 Přehled o stavu, přírůstcích a úbytcích DHM a DDHM
 v tis. Kč

Účet Stav k 1. 1. 2011 Přírůstky Úbytky Stav k 31. 12. 2011

021 100 260 433 953 161 261 225

022 100 764 127 54 645 37 707 781 065

031 100 33 789 0 0 33 789

032 100 31 0 0 31

022 200 8 737 400 364 8 773

Celkem 1 067 117 55 998 38 232 1 084 883
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12.4 Specifikace nejdůležitějších přírůstků
 v tis. Kč

6 ks autobusy CNG (A 214-219) 30 618

2 ks trolejbusy (TR 406-407) 13 728

zájezdový autobus EVADYS 3 841

technické zhodnocení – odbavovací systém 2 925

zařízení měníren – dálkové ovládání 2 747

12.5 Specifikace nejdůležitějších úbytků
 v tis. Kč

6 ks autobusy (A137-139, 141, 142, 146) 17 158

trolejbus TR 366 2 836

12.6 Přehled o stavu, přírůstcích a úbytcích DNM, DDNM
 v tis. Kč

Účet Stav k 1. 1. 2011 Přírůstky Úbytky Stav k 31. 12. 2011

013 100 3 169 0 45 3 124

013 200 1 192 12 13 1 191

Celkem 4 361 12 58 4 315

12.7 Specifikace nejdůležitějších přírůstků 
 v tis. Kč

ND 60283 SW CLICK 12

12.8 Specifikace nejdůležitějších úbytků
 v tis. Kč

N 02242 SW SMS 45

ND 2502 SW OFFICE 13

12.9 Rozpis majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví
 v tis. Kč

Inventární číslo Název SPZ Datum zařazení Cena Kč

HM 60292 Trolejbus TR 406 31. 10. 2011 6 863 773

HM 60293 Trolejbus TR 407 31. 10. 2011 6 863 773

 Finanční leasing

V roce 2011 nebyla uzavřena žádná leasingová smlouva.

 Pohledávky

14.1 Pohledávky z obchodního styku účet 311...
 v Kč

Pohledávky
dle data vzniku

Částka
Opravné položky

daňové účetní v konkursu

2003 939 679,00 939 679,00

2006 724 693,00 724 693,00

2007 1 154,00 1 154,00

2008 15 000,00 12 000,00

2009 3 398,00 2 718,00

2010 136 463,00 41 435,00

2011 12 712,00 4 723,00

Celkem 8 308 240,50 780 846,00 945 556,00

14.2 Ostatní pohledávky z titulu přirážek k jízdnému účet 378… – jiné pohledávky
 v Kč

Pohledávky Částka Opravné položky účetní

 2007 509 036,00 509 036,00

 2008 1 329 035,00 1 329 035,00

 2009 2 052 842,17 2 052 842,17

 2011 303 500,00 303 500,00

 Celkem 4 194 413,17 4 194 413,17

Práva z přepravy se dle § 108 Občanského zákoníku promlčují za jeden rok. Přestože byly výše uvedené pohledávky 

včas zažalovány, byly na ně vytvořeny opravné položky.

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI
A.

13.

14.

16 17



14.3 Opravné položky k pohledávkám nového bloku
 v Kč

Lhůta splatnosti Částka pohledávek % opr. pol. Opravná položka

nad 6 měsíců 23 614,00 20 4 723,00

12 měsíců 125 561,00 33 41 435,00

18 měsíců 50

24 měsíců 66

30 měsíců 18 398,00 80 14 718,00

36 měsíců 724 693,00 100 724 693,00

Pohledávky – konkurs 940 833,00 100 940 833,00

Pohledávky – trestní oznámení 100

Celkem 1 833 099,00 1 726 402,00

14.4 Vymáhání pohledávek

Postup při vymáhání pohledávek je upraven Ekonomickým řádem akciové společnosti, ve kterém jsou stanoveny povin-

nosti jednotlivých odpovědných zaměstnanců ve vymáhacím procesu. Povinnosti se liší podle místa vzniku pohledávek 

a jejich druhu, tj. pohledávky za odběrateli (z podnikatelské činnosti), pohledávky za zaměstnanci z pracovněprávních 

vztahů a ostatní pohledávky.

Po upomínkovém řízení byly pohledávky předávány k soudnímu vymáhání prostřednictvím právního oddělení. Při vymá-

hání pohledávek se uplatňují všechny dostupné způsoby, tj. od podání žaloby po výkon rozhodnutí. 

V roce 2011 byly některé pohledávky  postoupeny  společnosti AGRO LEASING, J. Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec.

 Závazky úč. 321...

 v Kč

Závazky do splatnosti 31 466 757,57

Závazky po splatnosti do 180 dnů

Závazky po splatnosti nad 180 dnů 

Závazky celkem 31 466 757,57

 Vlastní kapitál

Přehled pohybů vlastního kapitálu

                                                                                                                                  v tis. Kč

Základní 
kapitál

Kapitál.   
fondy

Zisk 
běžného
období

Nerozdě-
lený zisk 
min. let

Neuhraze-
ná ztráta 
min. let

Zákonný 
rezervní

fond

Sociální 
fond

Celkem

Zůstatek  
k 1. 1. 2011 

177 081 271 157  -- -32 916 14 501 0 429 823

Oceňovací rozdíl 
z přecenění  

majetku
-- -- -- -- -- -- -- --

Zvýšení základ. 
kapitálu

-- -- -- --   -- -- --  --

Příděly fondům  
a nerozdělený zisk

-- -- -- -- -- -- -- --

Příjmy a výdaje  
z fondů

-- -- -- -- -- -- -- --

Zisk za rok 2011 -- -- 1 920 -- -- -- -- 1 920 

Zůstatek  
31. 12. 2011

177 081 271 157 1 920 0 -32 916 14 501 0 431 743

Společnost vykazuje vlastní kapitál ve výši 431 743 tis. Kč. Společnost vykázala za rok 2011 zisk ve výši 1 920 tis. Kč. 

V minulém účetním období byla ztráta 3 238 tis. Kč.     

16.1 Základní kapitál

Základní kapitál k 31. 12. 2011 je ve výši 177 081 000 Kč. 

1 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 145 581 000 Kč v listinné podobě.

31 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč

5 ks kmenové akcie na jméno listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč

Převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady.

16.2 Rezervní fond
 v Kč

Rezervní fond k 1. 1. 2011 14 501 134,59

Příděl do fondu 0

Rezervní fond k 31. 12. 2011 14 501 134,59
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16.3 Ostatní kapitálové fondy 
 v Kč

Kapitálové fondy k 1. 1. 2011 271 156 590,00

Kapitálové fondy k 31. 12. 2011 271 156 590,00

16.4 Dotace, finanční kompenzace, finanční spoluúčast
 v Kč

Dotace na investice ROP 9 096 000,00

Finanční kompenzace na úhradu prokazatelné ztráty obce 2 021 457,00

Finanční kompenzace na úhradu prokazatelné ztráty Kraj 9 608 238,00

Finanční kompenzace na úhradu prokazatelné ztráty Město 142 000 000,00

Finanční kompenzace za poskytování služby Speciální dopravy S.P.I.D. handicap 700 000,00

Celkem 163 425 695,00

 Tržby z prodeje vlastních služeb

 v Kč

Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009

Tržby hromadné dopravy osob 117 738 294,94 121 990 699,63 120 908 338,59

Ostatní tržby 25 005 865,37 28 028 129,86 25 987 759,20

Tržby celkem 142 744 160,31 150 018 829,49 146 896 097,79

 Rozdělení hospodářského výsledku

 v Kč

Příděly
V roce 2011
z roku 2010

V roce 2010
z roku 2009

V roce 2009
z roku 2008

Index
2011/2010

Index
2010/2009

Rezervní fond 0 0 0 0 0

Sociální fond 0 0 0 0 0

Nerozdělený HV -3 238 300,04 -4 020 341,72 -11 934 821,45 0,805 0,336

Celkem -3 238 300,04 -4 020 341,72 -11 934 821,45 0,805 0,336

 Odložená daň z příjmů

Odložená daň z příjmů k 31. 12. 2011 v Kč

o Položka rozvahy

Účetní zůstatková 

hodnota  

k 31. 12. 2011

Daňová zůstatková 

hodnota  

k 31. 12. 2011

Rozdíl

AKTIVA

a1
Dlouhodobý nehmotný 

majetek
0

a2 Dlouhodobý hmotný majetek 410 353 889 413 439 125 3 085 236

a3
Dlouhodobý finanční 

majetek
0

a4 Zásoby 0

a5 Pohledávky 0

a6 Časové rozlišení – aktivní 0

a7 Dohadné účty aktivní 0

a = a1 až a7 Aktiva celkem 410 353 889 413 439 125 3 085 236

PASÍVA

p1 Rezervy 0

p2 Závazky 0

p3 Časové rozlišení – pasivní 0

p4 Dohadné účty pasivní 0

p = p1+p2+-
p3+p4

Pasíva celkem 0,00 0,00 0,00

b = a + p Mezisoučet 410 353 889 413 439 125 3 085 236

c Neuplatněná daňová ztráta

d
Neuplatněná část 10%  

odpočtu na nové investice

e = c + d Mezisoučet

f = e + b Celkem základ pro odloženou daňovou pohledávku/závazek (+/-) 3 085 236

g Sazba daně z příjmu právnic. osob platná v následujícím období 19%

h = f * g Odložená daňová pohledávka/závazek (+/-) *) 586 195
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Odložená daň z příjmů k 31. 12. 2010 v Kč

o Položka rozvahy

Účetní zůstatková 

hodnota  

k 31. 12. 2010

Daňová zůstatková 

hodnota  

k 31. 12. 2010

Rozdíl

AKTIVA

a1
Dlouhodobý nehmotný 

majetek
0

a2 Dlouhodobý hmotný majetek 414 931 320 421 639 664 6 708 344

a3
Dlouhodobý finanční 

majetek
0

a4 Zásoby 0

a5 Pohledávky 0

a6 Časové rozlišení – aktivní 0

a7 Dohadné účty aktivní 0

a = a1 až a7 Aktiva celkem 414 931 320 421 639 664 6 708 344

PASÍVA

p1 Rezervy 0

p2 Závazky 0

p3 Časové rozlišení – pasivní 0

p4 Dohadné účty pasivní 0

p = p1+p2+-
p3+p4

Pasíva celkem 0,00 0,00 0,00

b = a + p Mezisoučet 414 931 320 421 639 664 6 708 344

c Neuplatněná daňová ztráta

d
Neuplatněná část 10%  

odpočtu na nové investice

e = c + d Mezisoučet

f = e + b Celkem základ pro odloženou daňovou pohledávku/závazek (+/-) 6 708 344

g Sazba daně z příjmu právnic. osob platná v následujícím období 19%

h = f * g Odložená daňová pohledávka/závazek (+/-) *) 1 274 585

*V souladu s účetními postupy byla pro výpočet odložené daně pro rok 2011 použita daňová sazba 19%.

Společnost v minulém účetním období o odložené dani účtovala. Jelikož existují pochybnosti o uplatnění odložené da-

ňové pohledávky počítá společnost odloženou daň z příjmů jen z rozdílu účetní a daňové zůstatkové hodnoty majetku.

Přehled o peněžních tocích (nekonsolidovaný) v Kč k 31. prosinci 2011

Běž. úč. obd. Min. úč. obd.

P. Stav peněž. prostř. a peněž. ekvival. na začát. účet. období 21 877 706,26 52 484 805,17

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti

Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 2 608 541,23 -4 239 861,34

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 58 849 932,41 58 539 803,28

A.1.1. Odpisy stálých aktiv 59 643 761,00 62 425 867,00

A.1.2. Změna stavu: -1 187 798,72 -3 981 015,33

A.1.2.1. opravné položky k nabytému majetku

A.1.2.2. rezerv a ostatních opravných položek -1 187 798,72 -3 981 015,33

A.1.3. Zisk (-) ztráta (+) z prodeje stálých aktiv 424 853,00 -159 006,40

A.1.4. Zisk (-) ztráta (+) z prodeje cenných papírů

A.1.5. Výnosy z dividend a podílu na zisku

A.1.6. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky -30 882,87 253 958,01

A.1.7. Případné úpravy o ostatní nepeněžité operace

A*. Čistý peněž. tok z provoz. činnosti před finanč. položkami,  

změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami
61 458 473,64 54 299 941,94

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu -12 555 933,91 -30 608 140,78

A.2.1. Změna stavu pohled.z provoz.činnosti a přechod. účtů aktiv -10 084 240,66 12 257 577,27

A.2.2. Změna stavu krátkodob. závaz. z provoz. činnosti a přechod. 

účtů pasiv
-2 827 866,08 -42 973 118,05

A.2.3. Změna stavu zásob 356 172,83 107 400,00

A.2.4. Změna stavu finanč. majetku, který není zahrnut do peněž.prostř.

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními  

položkami, zdaněním a mimořádnými položkami
48 902 539,73 23 691 801,16

A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků -27 622,00 -254 509,14

A.4. Přijaté úroky 58 504,87 551,13

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně  

za minulá období 
-688 390,00 763 181,00

A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy 91,91 238 380,30

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 48 245 124,51 24 439 404,45

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1. Nabytí stálých aktiv -56 307 032,69 -30 774 927,64

B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku -56 294 957,69 -31 096 821,64

B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku -12 075,00 -78 106,00
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Běž. úč. obd. Min. úč. obd.

B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku 400 000,00

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 518 172,00 757 191,40

B.2.1. Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 518 172,00 757 191,40

B.2.2. Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -55 788 860,69 -30 017 736,24

Peněžní toky z finančních činností

C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků  

z finanční oblasti
42 148,00 -25 028 767,12

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky

C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, emisního ážia event.  

rezervního fondu

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům

C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 

C.2.4. Úhrada ztráty společníky

C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku

C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplac.  

srážkové daně

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 42 148,00 -25 028 767,12

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků -7 501 588,18 -30 607 098,91

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů  

na konci období
14 376 118,08 21 877 706,26

14 376 118,08 21 877 706,26

 Úvěr

Společnost má s Komerční bankou, a.s. uzavřenou smlouvu o revolvingovém úvěru do výše limitu 20 000 000 Kč, k pře-

klenutí časového nesouladu mezi potřebou provozních prostředků a obdržením dotací od Statutárního města Pardubice.

K 31.12. 2011 není úvěr čerpán.

 Výše odměny statutárnímu auditorovi v roce 2011 činila 93 600 Kč

 Společnost nemá výdaje na výzkum a vývoj.

 Rozpis splatných závazků:

na sociální pojištění                 3 056 061 Kč

na zdravotní pojištění              1 317 236 Kč

daňový nedoplatek z příjmů    1 038 350 Kč

 Rozpis majetku zatíženého zástavním právem nebo věcným břemenem.

Pouze u dvou nemovitostí vlastněných společností Dopravní podnik města Pardubic a.s. existuje věcné břemeno vstupu. 

Jedná se o parcelu p. č. 260/2 v k. ú. Semtín a budovu p. č. 2141 v Pardubicích.

Majetek zatížený zástavním právem:

– zastavěná plocha a nádvoří st. 7048/3 v k. ú. Pardubice

– zastavěná plocha a nádvoří st. 7049/2 v k. ú. Pardubice

– zastavěná plocha a nádvoří st. 10 160 v k. ú. Pardubice

– ostatní plocha p. č. 2149/4

Zástavní právo je zřízeno ve prospěch Komerční banky, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, PSČ 114 07, IČ: 45317054.

       

Cizí majetek vykazovaný v rozvaze

Osobní automobil Renault Kangoo v PC 207 959 Kč                                   

 Události po rozvahovém dni

Po rozvahovém dni nenastaly žádné změny, které by měly vliv na výsledek hospodaření účetní jednotky.
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 Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí

V průběhu roku 2011 byl v areálu společnosti prováděn postsanační monitoring podzemních vod po ukončení biodegra-

dace in situ, doprovázený ochranným čerpáním pro odstranění zbytkové kontaminace a její udržení v ohnisku znečištění.

V rámci ochranného čerpání bylo z  kolektoru odčerpáno celkem 14 055 m3 kontaminovaných podzemních vod, z nichž 

bylo následně odstraněno 357 kg nepolárních extrahovatelných látek (NEL).

 

Zpráva
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Oddíl I.    Osoby PROPOJENÉ

1. Ovládaná osoba

Dopravní podnik města Pardubic a.s. (pokud dále v textu zkratka názvu, pak: DPMP)

se sídlem:  Teplého 2141, Pardubice, PSČ 532 20 

IČ:   63 21 70 66

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1241 

zastoupená Ing. Jaroslavem Mojžíšem ve funkci předsedy představenstva

(dále „ovládaná osoba”).

Ovládaná osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména podnikáním v oblasti městské hromadné dopravy, 

která je zajišťována provozováním autobusových a trolejbusových linek. Podrobně je předmět podnikání specifikován 

ve stanovách společnosti.

2. Ovládající osoba

Statutární město Pardubice

se sídlem: Pernštýnské nám. 1, Pardubice  530 21 

IČ:   00 27 40 46

Zastoupené MUDr. Štěpánkou Fraňkovou ve funkci primátorky města 

(dále „ovládající osoba” nebo jen město)

Ovládající osoba je obec, které se zabývá zejména všeobecnou veřejnou správou. Podrobně je předmět činnosti spe-

cifikován registru ekonomických subjektů pod číslem 751100. Předmět činnosti statutárního města je určen zejména 

zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a zvláštními právními předpisy.

3. Další osoby propojené s ovládající osobou (s městem Pardubice)

3.1 Služby města Pardubic a.s. 

Sídlo:   Hůrka 1803, Pardubice, PSČ 530 02

IČ:   25 26 25 72

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1527 zastoupená  

Mgr. Davidem Letošníkem ve funkci předsedy představenstva. 

3.2 Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Sídlo:   Teplého 2014, Pardubice, PSČ 530 02

IČ:   60 10 86 31

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999 zastoupená  

Ing. Michalem Koláčkem ve funkci předsedy představenstva. 

3.3 Městský rozvojový fond Pardubice a.s. 

Sídlo:   U Divadla 828, Zelené předměstí, Pardubice, PSČ 530 02

IČ:   25 29 14 08

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1822 zastoupená  

Jiřím Komárkem ve funkci předsedy představenstva.

3.4 EAST BOHEMIAN AIRPORT, a.s.

Sídlo:   Letiště Pardubice, Pardubice 6, PSČ 530 06 

IČ:   48 15 49 38

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 915 zastoupená 

PharnDr. Jiřím Skalickým ve funkci předsedy představenstva.

3.5 BČOV Pardubice a.s. 

Sídlo:   Pernštýnské nám. 1, Pardubice, PSČ 530 21

IČ:   26 00 84 59

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2372 zastoupená  

předsedou představenstva Ing. Alešem Vavřičkou.

3.6 Dostihový spolek a.s.   

Sídlo:   Pražská 607, Pardubice, PSČ 530 02 

IČ:   48 15 51 10

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 918 zastoupená  

MVDr. Vladimírem Tlučhořem ve funkci předsedy představenstva od 22. 12. 2011. Do 22. 12. 2011 byl předsedou  

představenstva pan Jan Němec (člen Rady města Pardubic).

(dále „další propojená osoba/osoby”).
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Oddíl  II.    Vztahy mezi PROPOJENÝMI osobami

Dále níže uvedené osoby byly navrženy ke zvolení do funkce člena představenstva nebo dozorčí rady dle 

příslušného usnesení Zastupitelstvem města Pardubic a následně zvoleny orgánem společnosti, tzn., že byly 

zvoleny rozhodnutím Rady města Pardubic v pozici jediného akcionáře nebo byly zvoleny na valné hromadě 

příslušné společnosti.  

1. Způsob ovládání

Ovládající osoba (město Pardubice) má akcie ovládané osoby (Dopravního podniku města Pardubic a.s.), jejichž 

souhrnná jmenovitá hodnota činí 100% základního kapitálu a činí 177 081 000 Kč. Město Pardubice disponuje 100% 

hlasovacích práv. Rozhodnutí jediného akcionáře je činěno dle ustanovení § 190 obchodního zákoníku v návaznosti 

na ust. § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000Sb. 

2. Personální unie 

Představenstvo:  

Předseda:    Ing. Jaroslav Mojžíš  

Místopředseda:   Ing. Tomáš Pelikán, ředitel společnosti 

Členové 

představenstva:  Ing. Vít Vavřina 

    Ing. Petr Beneš

    Ing. arch. Milan Košař 

    Jiří Srbek  

    Ing. Mgr. Martin Slezák

Dozorčí rada:

Předseda:    Ing. Jiří Hájek  

Členové dozorčí rady: Mgr. Anna Kučerová 

    Ing. Jan Jedlička 

    Martin Chovanec

3. Struktura propojení + personální propojení 

Ovládající osoba, kterou je město Pardubice, může ve všech níže uvedených společnostech prosadit jmenování, volbu 

a odvolání většiny osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem nebo členem dozorčího orgánu.  

3.1 Služby města Pardubic a.s. (dále případně zkratka: SmP)

Město Pardubice vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 100% základního kapitálu.  

Město Pardubice disponuje 100% hlasovacích práv.

Valná hromada: Rozhodnutí jediného akcionáře. Dle § 102 odst. 2. písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. je Rada města 

Pardubic oprávněna rozhodnout ve věci obce jako jediného akcionáře.   

Představenstvo:  

Předseda:    Mgr. David Letošník  

Místopředseda:   Ing. Lea Tomková, ředitelka společnosti 

Členové 

představenstva:  MUDr. Vítězslav Novohradský, Ph.D. 

    RNDr. Josef Kubát

    Vítězslav Čapek 

    Prof. Ing. Ladislav Koudelka, Dr.Sc.  

    Mgr. Jakub Rychtecký, (od 30. 11. 2010 do 25. 1. 2011)

    Ing. Zdenek Kříšťál, (od 25. 1. 2011)

Dozorčí rada:

Předseda:    Prof. Ing. Simeon Karamazov  

Členové 

dozorčí rady:   Ing. Jaroslav Cihlo 

    Petr Stehno 

    Slavěna Broulíková 

3.2 Vodovody a kanalizace Pardubic, a.s. (zkratka: VaK Pce)

Město Pardubice vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 44,97% základního kapitálu. Měs-

to Pardubice disponuje při hlasování dle ustanovení § 18 odst. 4 stanov výkonem hlasovacího práva jediného akcio-

náře omezeného na max. 35% celkového počtu hlasů připadajících na vydané akcie. Město Pardubice tedy na valné 

hromadě hlasuje s 35% hlasů.  

Představenstvo:

Předseda:    Ing. Michal Koláček

Člen:     František Brendl

Člen:     Ing. Aleš Vavřička  

Dozorčí rada: 

Člen:     Ing. Martin Bílek
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3.3 Městský rozvojový fond Pardubice, a. s. (dále případně zkratka: MRFP)

Město Pardubice vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 100% základního kapitálu. 

Město Pardubice disponuje 100% hlasovacích práv.

Valná hromada: Rozhodnutí jediného akcionáře. Dle § 102 odst. 2. písm. c) zákona č. 28/2000 Sb. je Rada města 

Pardubic oprávněna rozhodnout ve věci obce jako jediného akcionáře.   

Představenstvo:

Předseda:    Jiří Komárek 

Místopředsedové:  Ing. Martin Bílek, Ing. Ondřej Hlaváč 

Členové:    Ing. Zdeněk Křišťál 

    Jiří Razskazov 

    Petr Kubíček 

    Ing. Martin Charvát (ředitel společnosti), člen představenstva od 13. 12. 2011

Dozorčí rada:

Předseda:    Ing. Jiří Lejhanec 

Členové:    Ing.arch. Jan Kovář 

    Ing. Stanislav Filip                     

    Ing. Ivo Bálský 

3.4 EAST BOHEMIAN AIRPORT, a.s. (dále případně zkratka: EBA)

Město Pardubice vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota reprezentuje 66% základního kapitálu. 

Město Pardubice disponuje 66% hlasovacích práv. 

Představenstvo:

Předseda:    PharmDr. Jiří Skalický 

Místopředseda:   Ing. Jan Andrlík ředitel společnosti

Členové:   Mgr. Jindřich Tauber

    Ing. Arch. Aleš Klose

    Jan Němec 

Dozorčí rada: 

Předseda:    MUDr. Vítězslav Novohradský 

Členové:   Ing. Libor Slezák, CSc. 

    Ing. Alexandr Krejčíř

    Mgr. Václav Snopek 

3.5 BČOV Pardubice a.s. (dále případně zkratka: BČOV Pce)

Město Pardubice vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota reprezentuje 100% základního kapitá-

lu. Město Pardubice disponuje 100% hlasovacích práv. 

Valná hromada: Rozhodnutí jediného akcionáře. Dle § 102 odst. 2. písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. je Rada města 

Pardubic oprávněna rozhodnout ve věci obce jako jediného akcionáře.   

Představenstvo:

Členové:   Ing. Aleš Vavřička

    Ing. Petr Beneš

    Bc. Zdeňka Kulhánková

Dozorčí rada: 

Členové:    Ing. Karel Michálek 

    Milan Chmelař 

    Radim Fülle 

3.6 Dostihový spolek a.s. (dále případně zkratka: DS)

Město Pardubice vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota reprezentuje 51,54% základního kapi-

tálu. Město Pardubice disponuje 51,54% hlasovacích práv. 

Dne 27. 1. 2011 se konala valná hromada společnosti, která rozhodla o novém složení představenstva z řad zástupců 

města Pardubice navržených v souladu s usnesením zastupitelstva č. 21 Z/2010 ze dne 30. 11. 2010 

a usnesením zastupitelstva č. 160Z/2011 ze dne 25. 1. 2011. 

Představenstvo: 

Místopředseda:   Ing. Jiří Rozinek 

Členka:     MUDr. Štěpánka Fraňková

    Jan Němec – člen rady města, do 22. 12. 2011 ve funkci předsedy představenstva

Dozorčí rada:   

Předseda:    Ing. Petr Beneš 

Člen:     Mgr. Václav Snopek 

Ovládající osobě ani jí ovládaným zde vyjmenovaným osobám nejsou známy okolnosti kapitálového ani per-

sonálního propojení mezi ovládající osobou a další propojenou osobou a ani mezi zde vyjmenovaným ovláda-

nými osobami navzájem nad rámec skutečností uvedených v této zprávě.
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Oddíl III.    Rozhodné období

Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období tj. za období od 1. ledna do 31. prosince 2011.

Oddíl IV.    Smlouvy a dohody uzavřené mezi PROPOJENÝMI OSOBAMI

A/ Smlouvy mezi městem Pardubice a společností ovládanou městem Pardubice

Vodovody  
a kanalizace 
Pardubice

Soubor smluv na dodávku pitné vody, čištění a odvádění odpadních vod s městem Pardubice 

Smlouva o provozování retenční nádrže „Průmyslová zóna“ St. Čivice

Smlouva o provozování vodovodních a kanalizačních řadů

Smlouva „Zájmové sdružení k vytváření a využ. digitální techn. mapy města Pardubic“

Smlouva o zřízení věcného břemena – práva vstupu na pozemek 3 x

Prohlášení ručitele č. 2723/09/00382 na zajištění pohledávky ČSOB ve výši 183 mil. 

Smlouva o půjčce na Kč 5 mil. (spolufinancování projektu Labe-Loučná )

Dopravní 
podnik města 
Pardubic

Mandátní smlouva  o zajištění služeb placeného parkování vč. dodatků

Smlouvy o nájmu bytů 

Smlouvy o výpůjčce pozemků v místech technické infrastruktury (umístění sociálních zařízení 

a ekologických WC)

Smlouva o poskytování zlevněné dopravy pro zaměstnance Statutárního města Pardubice, 

zaměstnance Městské policie Pardubice

Smlouva o umístění převaděče RS, Bělehradská 379

Kupní smlouva – odběr motorové nafty

Smlouva o zajištění závazků veřejné služby ostatní dopravní obslužnosti na území města 

Pardubic na léta 2009–2018 vč. dodatků

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Služby města 
Pardubic

Smlouva o provozu a údržbě  fontán s MO I a MO II 

Smlouva na péči o veřejnou zeleň – 3 x MO I, 2 x MO II, 2 x MO III,  

Smlouva o likvidaci odpadů – dodatek na separovaný sběr

Smlouva na svoz komunálního odpadu – dodatek 

Smlouva o dílo – sběr a likv. psích exkrementů – 1 x MO I, 1 x MO II, 1 x MOIII, 1 x MO IV, 

1 x MO V, 1 x MO VI, 1 x MO VII,

Smlouva o dílo – světelně signalizační zařízení  

Smlouva o dílo – svícení – dodatek 

Smlouva o dílo – údržba místních komunikací – mosty 

Smlouva o dílo – zimní údržba místních komunikací, posyp 

Smlouva o dílo – seč trávy 1 x MO I, 1 x MO II, 1 x MO III,

Smlouva dle § 269 odst. 2, Obch. zák. – odtah vozidel do 3,5 t

Mandátní smlouva na provozování veřejných pohřebišť

Smlouva o výpůjčce 1 x hřbitovy 

Smlouva o dílo – sběr nebezpečného odpadu 

Nájemní smlouva – objekt soc. zázemí Tyršovy sady

Smlouva o dílo – čištění místních komunikací

Mandátní – výkon vlastnických práv k MK – dodatek

Smlouva o dílo – výkon asanační činnosti – dodatek

Smlouva o dílo – aktualizace stávajícího pasportu DZ

Smlouva o manipulaci a skládkování dlažebních materiálů vytěžených z MK

Smlouva o dílo – mobilní sběr biolog. rozlož. KO 

Smlouva o dílo – likvidace černých skládek na lesních pozemcích města 

Nájemní smlouva – kompostárna Dražkovice – dodatek

Smlouva o dílo – zajištění provozu Císařský náhon – 1 x MO I  – dodatek

Smlouva o dílo – opravy MK + pohotovost – 3 x MO I, 1 x MO II, 1 x MO III,

1 x MO IV, 1 x MO V, 1 x MO VI,

Smlouva o dílo – likvidace kom. odpadu + VOK, 1 x MO I, 1 x MO II, 1 x MO III,

1 x MO IV, 1 x MO V, 1 x MO VI, 1 x MO VII, 

Nájemní smlouva – pronájem pozemků Areál Hůrka 

Smlouva o dílo – zajištění provozu SVOP – dodatek

Smlouva o mobilním sběru a dalším zpracování biologického odpadu z domácností

Smlouva o provozování mobilního a stacionárního protipovodňového zařízení

Dohoda o vstupu na pozemky v k.ú. Dražkovice a k. ú. Staré Jesenčany

Smlouva o poskytnutí dotace na výstavbu Kolumbária

Smlouva o spolupráci a vzájemném plnění akce Městské slavnosti 2011

Smlouva o dílo – úprava přechodu pro chodce včetně VO ul. Mezi Mosty, Husova

Smlouva o výpůjčce pozemku st. p. č. 8605 – 13 m2 v Bubeníkových sadech

Smlouva o výpůjčce pozemku p .p. č. 372/3 – 221 m2 v poblíže zimního stadionu 

Kupní smlouva – koupě žulových obrubníků cca 160 bm

Nájemní smlouva – pronájem nebytových prostor + garáže ul. Bělehradská 513

Nájemní smlouva – pronájem nebytových prostor v objektu čp. 828 ul. U Divadla

Smlouva o dílo – obsl. a výsyp odp. košů – 1 x MO I, 1 x MO II, 1 x MO III, 1 x MOIV, 

1 x MO V, 1 x MO VI, 1 x MO VII

Smlouva o dílo – úklid veřejných ploch, 1 x MO I.

Smlouva o dílo – rekonstrukce vnitrobloku U Marka, 2. etapa, 1 x MO I

Smlouva o dílo – úklid veřejných ploch na východ od Chrudimky, 1 x MO I

Smlouva o dílo – úprava plochy + zhotovení chodníku před AFI PALACE, 1 x MO I

Smlouva o dílo – úprava křižovatky ulic Bělehradská+Mladých, 1 x MO II

Smlouva o dílo – stavební úpravy hřiště a parkoviště ul. Družby, 1 x MO II

Dohoda o postoupení práv z investorství – VO rozšíření souboru části Studánka 1 x MO III

Smlouva o dílo – výměna písku v 38 pískovištích, 1 x MO III

Smlouva o dílo – oprava vozovek po zimě v obvodu MO V, 1 x MO V

Smlouva o dílo – oprava povrchu vozovky ul. Dlouhá, 1 x MO VI

Smlouva o dílo – oprava povrchu vozovky ul.  Ke Mlýnku, 1 x MO VI

Smlouva o dílo – oprava povrchu vozovky Opočínek, 1 x MO VI

Smlouva o dílo – oprava chodníku ul. J. Jabůrkové, 1 x MO VII

Smlouva o dílo – oprava chodníku ul. Semtínská – Ohrazenice, 1 x MO VII

Smlouva o dílo – osvětlení přechodu pro chodce ul. Semtínská – Ohrazenice, 1 x MO VII

Smlouva o dílo – osvětlení cyklostezky ul. Poděbradská, 1 x MO VII

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI
A.

34 35



Smlouva o dílo – oprava chodníku ul. Gen. Svobody, III. etapa, 1 x MO VII

Smlouva o dílo – oprava chodníku ul. J. K. Tyla, 1 x MO VII

Smlouva o umístění reklamního zařízení (na pozemcích města) § 51 OZ – 6 x + dodatek

Smlouva o dílo – údržba a provoz objektu „Zámeček“

Městský 
rozvojový fond 
Pardubice

Nájemní smlouva z 5. 1. 2000 – kancelářské prostory U Divadla 828 + dodatek č. 8                 

Smlouva o poskytnutí dotace z 12. 7. 2011 – na krytí provozních nákladů multifunkční arény

Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce ze dne 1. 7. 2002

Smlouva o poskytnutí dotace z 15. 9. 2011 – na zajištění veřejného bruslení

Smlouva o poskytnutí dotace na přípravu akce Czech Open  2011 

Smlouva o poskytnutí dotace z 15. 9. 2011 – na manipulaci s palubovou podlahou

Mandátní smlouva pro  správu nemovitostí ve vlastnictví města   

Smlouva o výpůjčce – poz. parc. č. 372/8 (10999 m2) a p. p. č. 4138 (318 m2)

Smlouva o výpůjčce – poz. parc. č. 372/1 (440 m2)

Smlouva o výpůjčce – poz. parc. č. 372/8 (111 m2)

Smlouva o výpůjčce – poz. parc. č. 180/1( 155 m2), p. p. č. 180/4 (8 m2), p. p .č. 3036/1 (235 m2)

Smlouva o výpůjčce – poz. parc. č. 418/1 (143 m2)

EAST 
BOHEMIAN  
AIRORT a.s. 

Smlouva o půjče s městem Pardubice ve znění dodatků na Kč 2 mil. (splaceno 27. 4. 2011)

Smlouva o výpůjčce budov a pozemků

Smlouva o upsání akcií společnosti městem Pardubice v částce Kč 18,48 mil. (zvýšení ZK)

Dostihový  
spolek 

Smlouva nájemní na pronájem areálu dostihového závodiště vč. dodatků 

Smlouva o poskytnutí dotace na projekt Pardubice – město koní výstava Koně v akci

Smlouva o poskytnutí dotace na uspořádání Velké ceny města Pardubic – parkury

Smlouva o poskytnutí dotace na uspořádání Velké ceny města Pardubic – dostihy

Smlouva o poskytnutí dotace na projekt  121. VP ČP 

Smlouva o poskytnutí půjčky na Kč 3,5 mil. (do 12/2011 podřízený dluhu DS vůči Raiff. b.)

Smlouva o poskytnutí půjčka na částku Kč 4,5 mil. (uzavřena 21. 7. 201) vč. dodatku č. 1

B/ Smlouvy mezi obchodními společnostmi ovládanými městem Pardubice

SmP a DPmP Kupní smlouva na nákup motorové nafty – dodatek

Smlouva o dílo – pravidelné mytí zastávkových přístřešků DPmP – dodatek

Dohoda o poskytování elektřiny 

Smlouva o zajištění dopravy

Smlouva o pronájmu reklamní plochy

Smlouva o zajištění likvidace nebezpečného odpadu – platba DPmP (SmP-Odpady a.s.)

Smlouva o zajištění svozu a likv. komunálního odpadu – platba DPmP (SmP-Odpady a.s.)

SmP a MRFP Smlouva – pronájmu místa vývěsní skřínka pro PS (tř. Míru)

Smlouva o dílo – vynáška popelnic Češkova 22 + Tř. míru 763 

Smlouva o dílo – KO (MFA) (SmP-Odpady a.s.) 

Smlouva o dílo – svoz a likvidace odpadu č. 1255 (MFA) + dodatek č. 2, 3

SmP a VaK Pce Soubor smluv na dodávku pitné vody, čištění a odvádění odpadních vod 15 x

Rámcová smlouva o dílo – poskytnutí mechanizmů na zimní údržbu

Smlouva o dílo – odvoz odpadu

SmP a EBA Smlouva o dílo – svoz a likvidace odpadu (SmP-Odpady a.s.) 

Smlouva o dílo – svoz a likvidace odpadu VŽP 1. kategorie (SmP-Odpady a.s.)

SmP a DS Smlouva o dílo -odvoz KO, instalace DZ,ČI, reklama, umístní šál na VO, zeleň, platba DS

Smlouva o reciproční spolupráci č. 51/RV/2011, platba SmP

DPmP a VaK 
Pce

Soubor smluv na dodávku pitné vody 

Kupní smlouva – prodej motorové nafty 

Smlouva o zajištění služeb – reklama a propagace společnosti

DPmP a EBA Smlouva o přepravě osob

DS x EBA Smlouva o dodávce reklamy pro pro EBA a.s. 

DS x VaK Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod

DPmP a MRFP Smlouva o zajištění reklamních služeb 

Smlouva o poskytnutí zlevněného jízdného pro příslušníky MRFP z 8. 12. 2010 (do 30. 6. 2011)

Smlouva o poskytnutí zlevněného jízdného pro příslušníky MRFP z 23. 6. 2011 (7-12/2011)

MRFP a VaK 
Pce

Soubor smluv na dodávku pitné vody, čištění a odvádění odpadních vod 36 x

DPmP a DS Smlouva o přepravě  

Nájemní smlouva – provozování autocvičiště autoškoly

EBA a VaK Pce Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod 

Smlouva o nájmu a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu
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Oddíl V.    Právní úkony mezi PROPOJENÝMI OSOBAMI

K naplnění strategie hospodářské činnosti a v rámci obchodní činnosti dochází mezi propojenými osobami k běžné 

fakturační činnosti na základě smluvních vztahů uvedených v oddíle IV. 

Oddíl VI.    Opatření mezi PROPOJENÝMI OSOBAMI

Opatření nespecifikovaná v předcházejících oddílech zprávy – úkony valné hromady dle společností ovládaných měs-

tem Pardubice.

Z rozhodnutí jediného akcionáře – města Pardubice – při výkonu působnosti valné hromady společnosti Dopravní 

podnik města Pardubic a.s. nedošlo v roce 2011 k přijetí opatření z rozhodnutí ovládající osoby s vazbou na další 

propojené ovládané osoby.

Oddíl VII.    Důvěrnost  informací

Za důvěrné jsou považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství ovládající, ovládané 

i další propojené osoby, a také ty informace, které byly za důvěrné jakoukoliv osobou, která je součástí propojených 

osob, označeny. Dále jsou to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být sami o sobě nebo v souvislos-

ti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě jakékoliv z propojených osob.

Oddíl VIII.    Závěr

Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby uvedené v oddíle I. bodu 1. této zprávy 

dne 28. března 2012. Bude předložena k přezkoumání dozorčí radě a auditorovi, který bude provádět kontrolu účetní 

závěrky ve smyslu zvláštního zákona. Vzhledem k tomu, že ovládaná osoba je povinna ze zákona zpracovávat výroční 

zprávu, bude tato zpráva do ní vložena jako její nedílná součást.

Statutární orgán ovládané osoby zveřejní v Obchodním věstníku oznámení, že zpráva byla uložena do sbírky listin 

vedené obchodním rejstříkem Krajského soudu v Hradci Králové.

V Pardubicích dne 27. března 2012

Podpisy členů představenstva společnosti

Ing. Jaroslav Mojžíš, předseda představenstva   ………………………………………….

Ing. Tomáš Pelikán, místopředseda představenstva  …………………………………………

Ing. Petr Beneš, člen představenstva    …………………………………………

Ing. arch. Milan Košař, člen představenstva   ………………………………………….

Ing. Vít Vavřina, člen představenstva    ………………………………………….

Jiří Srbek, člen představenstva     ……….. ………………………………..

Ing. Mgr. Martin Slezák, člen představenstva   ………………………………………….
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D.
ZPRÁVA NEZÁVISLéHO AuDITORA



Zpráva je určena akcionářům společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141,  

532 20 Pardubice, IČ: 63 21 70 66, které se skládá z rozvahy k 31. 12. 2011, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změ-

nách vlastního kapitálu a přehledu o finančních tocích za rok končící 31. 12. 2011 a přílohy této účetní závěrky, která 

obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která  

podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který pova-

žuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem 

nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se 

zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů 

České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit 

tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných  

v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujících i vyhodnocení rizik významné nesprávnosti 

údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí 

vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posou-

zení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jed-

notky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených 

vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření  

našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Dopravní podnik 

města Pardubic a.s. k 31. 12. 2011 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 

končící 31. 12. 2011 v souladu s českými účetními předpisy.

SYSTEMA AUDIT a.s.

Sukova 1935, Pardubice

číslo auditorského oprávnění 237

ing. Daniel Čížek

číslo auditorského oprávnění 1868

V Pardubicích dne 15. 3. 2012
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E.
ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ RADy



Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2011

Důvodová zpráva:

Dozorčí rada se v roce 2011 scházela ve složení Ing. Jiří Hájek, Mgr. Anna Kučerová, p. Martin Chovanec, Ing. Jan 

Jedlička, pí. Zdenka Kučerová, p.  Vladimír Buš. Dozorčí rada se v roce 2011 sešla na pěti jednáních, poslední z nich 

bylo společné s představenstvem společnosti. Jednání dozorčí rady se pravidelně zúčastnil ředitel společnosti  

a v rámci svých možností předseda představenstva. Ti dozorčí radu podrobně informovali o všech jednáních předsta-

venstva společnosti a důležitých provozních záležitostech společnosti. Informace z jednání představenstva doplňoval 

předseda dozorčí rady, který se jednání pravidelně zúčastňoval.

Dozorčí rada tak měla od představenstva a vedení společnosti všechny informace potřebné ke kontrole činnosti před-

stavenstva i dění ve společnosti.

Dozorčí rada se na všech zasedáních průběžně zabývala hospodářskými výsledky společnosti dosahovaných od 

počátku roku a neshledala žádné nedostatky.

Dále projednávala hospodářský plán včetně programu obnovy majetku, investičních záměrů a plnění smluv společnosti.

Dozorčí rada přezkoumala roční uzávěrku za rok 2011, včetně zprávy nezávislého auditora o ověření účetní uzávěrky. 

Projednala zprávu o činnosti společnosti. 

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2011.

Podpisy členů dozorčí rady společnosti:

Ing. Jiří Hájek, předseda   ...................................................................

Mgr. Anna Kučerová, členka   ...................................................................

Ing. Jan Jedlička, člen    ...................................................................

p. Martin Chovanec, člen   ...................................................................

p. Vladimír Buš, člen    ...................................................................

pí. Zdenka Kučerová, členka   ...................................................................

Stanovisko dozorčí rady k Výroční zprávě za rok 2011

Dozorčí rada na svém 68. zasedání dne 27. března 2012 přezkoumala účetní závěrku DPMP a. s. za rok 2011  

a doporučuje valné hromadě akciové společnosti Dopravní podnik města Pardubic a. s. předložený materiál schválit.

Pardubice dne 27. března 2012

Ing. Jiří Hájek 

předseda dozorčí rady DPMP a.s.
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