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ÚVOdNÍ SlOVO PředSedy PředStAVeNStVA

vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, dámy a pánové, 
    
hospodaření roku 2012 i přes očekávané zvýšené daňové zatížení od 1. 1. 2012 bylo naplánováno 
do výše predikovaného zisku v hodnotě 654 tis. kč. tento plánovaný výsledek hospodaření determinoval 
ekonomický cíl společnosti ve všech jejích činnostech s ohledem na dosažení vyrovnaného hospodaření. 
Do významných skutečností, které měly bezprostřední vliv na vyrovnanou bilanci hospodaření, bylo 
již zmíněné daňové břemeno, vzniklé v důsledku zvýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty 
o 4 procentní body. proti účinku daňového břemene ze zvýšené daně z přidané hodnoty působilo 
schválení úpravy cen jízdného mhD cenovým orgánem od 1. 4. 2012. 

v uplynulých dvanácti měsících kalendářního roku tak společnost vykazovala kladný hospodářský 
výsledek, což bylo bezesporu důsledkem dobrého hospodaření společnosti , dále z důvodu 
dvoumilionového navýšení úhrady prokazatelné ztráty od hlavního objednatele našich služeb a též 
z důvodu provedených  potřebných tarifních změn. k dalším významným faktorům můžeme přidat 
rozhodnutí o využívání směsné motorové nafty. využití tohoto paliva naskytlo naději na úspory 
provozních nákladů vůči provozu autobusové dopravy využívající  klasickou motorovou naftu.       
na tuzemském pracovním trhu v roce 2012 nevznikla v kauzálním slova smyslu žádná příčina, která by 
ve svém důsledku znamenala nedostatek kvalifikovaných pracovních sil nebo růst ceny práce v odvětví, 
ve kterém společnost uskutečňuje svoji podnikatelskou činnost. lze tedy konstatovat, že v roce 2012 
byl vztah mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem v otázkách pracovněprávních stabilní. společnost své 
podnikatelské činnosti zajišťovala s 1,8% meziročním poklesem počtu zaměstnanců. tento pokles byl 
především zapříčiněn odchody zaměstnanců do starobního důchodu. v roce 2012 byly na základě 
kolektivního vyjednávání zvýšeny zaměstnanecké tarify, což zapříčinilo 3% růst mzdových nákladů. 

vývoj provozních výnosů z ostatních činností dosáhl, a to při úbytku externích odběratelů motorové 
nafty, téměř shodné úrovně s loňským rokem. kompenzací za ztracené tržby na čerpací stanici byly 
tržby z nové externí činnosti, kterou se v roce 2012 stala osobní lodní doprava provozovaná osobní 
motorovou lodí „arnošt z pardubic“.      
   
v roce 2012 nedošlo poprvé po dvou uplynulých letech k poklesu cestujících, ba naopak se meziroční 
počet přepravených cestujících zvýšil o 882 tis. tržby z provozování městské hromadné dopravy včetně 
lodní dopravy meziročně vzrostly o 1,5 %. pardubická karta umožnila cestujícím hradit jízdné bez 
zaokrouhlování na haléře. tato výhoda elektronické peněženky měla zásadní vliv na její další rozšiřování 
a využívání. právě skupina cestujících, která pro své odbavení používá čipovou pardubickou kartu je 
nejstabilnější skupinou cestujících. počet cestujících využívajících jednotlivé elektronické jízdné se oproti 
loňskému roku zvýšil o 2 %.  

v roce 2012 byl provozován rozsah linek městské hromadné dopravy v porovnání s rokem 2011 
v nezměněném rozsahu. v roce 2012 od druhého čtvrtletí nezajišťovala společnost ostatní dopravní 
obslužnost pro obec Úhřetická lhota. 

v roce 2012 proběhl plánovaný dozorový audit iso certifikačním orgánem, který při výkonu auditu 
neshledal výraznějších neshod v garantované kontra uskutečňované veřejné službě v přepravě 
cestujících.   

v měsíci listopadu byly uvedeny do provozu 4 nové trolejbusy typu Škoda solaris. v této dodávce byly 
zastoupeny jak velkokapacitní trolejbusy 28 tr, tak i trolejbusy klasické se standardní délkou 12 m 
s označením 26 tr. 

v roce 2012 byly poměrně vysoce využívány autobusy s ekologickým pohonem na stlačený zemní plyn 
(cnG). vozový park plynových autobusů byl využíván s ohledem na jejich přidanou hodnotu v podobě 
úspor provozních nákladů v maximálním využitím v podobě ujetých  vozokm na linkách. vždyť dvacet 
autobusů s pohonem na cnG se podílí 45 % na celkové dopravním výkonu autobusů, což představuje 
efektivnější využití autobusů v hodnotě dvojnásobku v porovnání s autobusy naftovými. 

Z hlediska financování investic nebyla v roce 2012 poskytnuta žádná dotace z městského nebo státního 
rozpočtu. v rámci evropských fondů regionálního operačního programu byla na základě uzavřené 
smlouvy o poskytnutí dotace nárokována kompenzace na pokrytí 40 % pořizovací ceny 
nově nakupovaných trolejbusů.  Změnou harmonogramu ukončení druhé etapy pořízení 
nízkopodlažních trolejbusů bylo dosaženo velmi promptní úhrady dotace, což se velmi pozitivně 
odrazilo do stavu finančních prostředků k rozvahovému dni. stav peněžních prostředků společnosti 
dosáhl finanční hodnoty o 27 mil. vyšší v porovnání s rokem 2011. 

v roce 2012 společnost zahájila první sezónu provozování lodní dopravy na řece labi osobní motorovou 
lodí „arnošt z pardubic“. provozování lodní dopravy se velmi velkou měrou podílelo na zvýšení 
atraktivity nejenom samotného města, ale i pardubického kraje.   

celkové hospodaření společnosti tak za rok 2012 skončilo v zisku, který dosáhl výše 212 tis. kč 
po zdanění.  

chce-li společnost pozitivní hospodaření postavené na vyrovnaném finančním rozpočtu udržet 
i v příštích letech, bude nutné i nadále hledat nejenom využití aktiv a lidských zdrojů k lepšímu 
efektivnímu využití, ale naopak hledat i racionalizační opatření, která budou spojena především 
v pokračování  optimalizačních programů se zaměřením na provozovaný dopravní systém.

bude třeba rozvíjet naše aktivity a navázat na spolupráci s novým vlakovým dopravcem leo express, a. s., 
započatou v roce 2012. spolupráce přinesla mimo jiné i další efektivní využití našeho předprodejního 
místa umístěného ve výpravní budově hlavního nádraží čD v pardubicích.

pozornosti by nemělo ujít ani vlastní řízení společnosti, které by mělo být dále směřováno do oblasti 
procesního a funkčního zefektivnění řízení, doprovázené efektem zaměřeným na minimalizaci 
provozních nákladů společnosti. tyto manažerské vize musejí jít ruku v ruce s inovací informačních 
systémů společnosti. plnění a respektování těchto aspektů budou do jisté míry zárukou nejenom 
úspěšného hospodaření společnosti, ale současně se projeví i navenek kvalitně poskytovanou službou, 
a to po dobu nejméně dalších 60 let. 

březen 2013

ing. Jaroslav mojžíš
předseda představenstva
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Okamžik sestavení účetní závěrky: 28. 2. 2013 ve 12.00 
Okamžik, ke kterému se účetní závěrka sestavuje: 31. 12. 2012

1. 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

2. Předmět POdNikÁNÍ NA ZÁklAdě

Živnostenského oprávnění 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

Úředního povolení a licence provozování dráhy trolejbusové 
registrace nestátní zdravotnické zařízení
osvědčení stanice měření emisí

3. ORgANiZAČNÍ StRuktuRA SPOleČNOSti

zjednodušené schéma 
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4. PRÁVNické OSOBy POdÍlejÍcÍ Se NA ZÁklAdNÍm jměNÍ ÚČetNÍ jedNOtky

Zakladatelem Dopravního podniku města pardubic a. s. a jediným akcionářem je statutární město 
pardubice, se sídlem pardubice, pernštýnské nám. 1, psč 530 21, ič: 00274046 

5. 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

6. dOZORČÍ RAdA AkciOVé SPOleČNOSti

ing. Jiří hájek předseda
mgr. anna kučerová člen
martin chovanec člen
ing. Jan Jedlička člen
Zdenka kučerová člen
vladimír buš člen

7. ZměNy A dOdAtky V OBcHOdNÍm RejStřÍku

v roce 2012 nedošlo k žádným organizačním změnám v představenstvu ani v dozorčí radě.

8. OSOBNÍ NÁklAdy

8.1.  Průměrný počet zaměstnanců     
          
kategorie rok 2012 rok 2011 rok 2010 index 

2012/2011 
index 

2011/2010 
řidiči hD 188,64 192,18 196,36 0,982 0,979
Dělníci 99,57 102,30 108,14 0,973 0,946
ostatní 22,75 23,16 22,98 0,982 1,008
thp celkem 72,19 71,71 73,04 1,007 0,982
Z toho managm. 3,00 3,00 3,00 1,000 1,000
Dohody 23,12 22,51 20,08 1,027 1,121
celkem 406,27 411,86 420,60 0,986 0,979

8.2.  mzdové náklady      
 v tis. kč
kategorie rok 2012 rok 2011 rok 2010 index 

2012/2011
index  

2011/2010
řidiči hD 51 525 50 461 51 276 1,021 0,984
Dělníci 25 962 25 442 26 483 1,020 0,961
ostatní 5 297 5 322 5 290 0,995 1,006
thp celkem 23 728 22 803 22 685 1,041 1,005
Z toho managm. 1 967 1 896 1 885 1,037 1,006
Dohody 5 353 4 915 4 443 1,089 1,106
celkem 111 865 108 943 110 177 1,027 0,989

8.3.  Sociální a zdravotní pojištění
 v tis. kč
kategorie rok 2012 rok 2011 rok 2010 index 

2012/2011
index 

 2011/2010
řidiči hD 17 525 17 167 17 443 1,021 0,984
Dělníci 8 841 8 670 9 030 1,020 0,960
ostatní 1 802 1 810 1 808 0,996 1,001
thp celkem 8 306 7 893 7 889 1,052 1,001
Z toho managm. 719 696 744 1,033 0,935
Dohody 1 663 1 570 1 395 1,059 1,125
celkem 38 137 37 110 37 565 1,028 0,988

kategorie „Dohody“ zahrnuje zaměstnance vykonávající práce, které nelze zajistit 
ve stanovené týdenní pracovní době. 
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8.4.  Odměny orgánů společnosti
 v tis. kč
kategorie rok 2012 rok 2011 rok 2010 index 

2012/2011
index 

 2011/2010
představenstvo 354 354 376 1,000 0,941
Dozorčí rada 186 188 184 0,990 1,022
celkem 540 542 560 0,996 0,968

 
členům statutárních orgánů nebyly poskytnuty půjčky, úvěry ani jiná zajištění a ostatní plnění jak 
v peněžní, tak v nepeněžní formě.

8.5.  Penzijní připojištění zaměstnanců hrazené zaměstnavatelem  
 v tis. kč
kategorie rok 2012 rok 2011 rok 2010 index 

2012/2011
index 

 2011/2010
řidiči hD 2 017 2 099 1 993 0,961 1,053
Dělníci 1 045 1 150 1 013 0,909 1,135
ostatní 253 255 206 0,992 1,238
thp celkem 840 821 770 1,023 1,066
celkem 4 155 4 325 3 982 0,961 1,086

9. ZPůSOB OceňOVÁNÍ

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 dle vyhlášky č. 500/2002 
sb., ve znění pozdějších předpisů 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 účtují 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, jídelní kupony le cheQue DeJeuner 
a dárkové kupony cadhoc.

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 používají kurzy devizového trhu a přepočítací poměry 
vyhlášené čnb.

Základním východiskem pro přepočet cizí měny na kč je kurz devizového trhu stanovený čnb. 
směnné kurzy příslušného dne jsou k dispozici až ve 14.15 hod., proto společnost 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. 
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10. 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 svého vyřazení z používání je veden v operativní evidenci 
středisek. 

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 11 883 10 380 10 941 1 503 942
2 609 722 386 085 373 787 223 637 235 935
3 196 097 139 344 145 011 56 753 51 086
4 124 833 72 237 77 589 52 596 47 244
5 113 835 63 167 65 950 50 668 47 885
celkem 1 056 370 671 213 673 278 385 157 383 092

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 1 171 1 168 3
022 200 8 657 8 296 361
celkem 9 828 9 464 364

11. ZPůSOBy OdePiSOVÁNÍ – dAňOVé

11.1  dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

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

12. PřeHled O mAjetku

12.1  dlouhodobý hmotný a drobný dlouhodobý hmotný majetek
 v tis. kč
Účet pořizovací cena oprávky Zůstatková cena
021 100 261 901 151 858 110 043
022 100 794 793 521 427 273 366
Z toho: a+tr 638 372 393 748 244 624
022 200 8 657 8 296 361
031 100 33 789 33 789
032 100 31 31
celkem 1 099 171 681 581 417 590
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12.2  dlouhodobý nehmotný a drobný dlouhodobý nehmotný majetek
 v tis. kč
Účet pořizovací cena oprávky Zůstatková cena
013 100 3 220 3 053 167
013 200 1 171 1 168 3
celkem 4 391 4 221 170

12.3  Přehled o stavu, přírůstcích a úbytcích dHm a ddHm 
 v tis. kč
Účet stav k 1. 1. 2012 přírůstky Úbytky stav k 31. 12. 2012
021 100 261 225 686 10 261 901
022 100 781 065 32 010 18 282 794 793
031 100 33 789 0 0 33 789
032 100 31 0 0 31
022 200 8 773 351 467 8 657
celkem 1 084 883 33 047 18 759 1 099 171

 

12.4  Specifikace nejdůležitějších přírůstků
 v tis. kč
trolejbus tr 408 6 864
trolejbus tr 409 6 864
trolejbus tr 323 5 766
trolejbus tr 324 5 766
technické zhodnocení osobní motorová loď 5 860
komunikace před vjezdem do Dpmp a. s. 496
přístřešek pernerova 152
Zastávkový přístřešek ronal 155

12.5  Specifikace nejdůležitějších úbytků 
 v tis. kč
6 ks trolejbusy (365,367,368,370,371) 14 800
autobus a 143 3 143

12.6  Přehled o stavu, přírůstcích a úbytcích dNm, ddNm
 v tis. kč
Účet stav k 1. 1. 2012 přírůstky Úbytky stav k 31. 12. 2012
013 100 3 124 96 0 3 220
013 200 1 191 0 20 1 171
celkem 4 315 96 20 4 391

 

12.7  Specifikace nejdůležitějších přírůstků 
 v tis. kč
n 60011 sW byznys-tZ 96

12.8  Specifikace nejdůležitějších úbytků
 v tis. kč
nD 1986 ms oFFice upG 20

 

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 60332 trolejbus tr 408 22. 11. 2012 6 864
hm 60334 trolejbus tr 409 22. 11. 2012 6 864
hm 60335 trolejbus tr 323 22. 11. 2012 5 766
hm 60336 trolejbus tr 324 22. 11. 2012 5 766

13. FiNANČNÍ leASiNg
 
v roce 2012 nebyla uzavřena žádná leasingová smlouva. 

14. POHledÁVky

14.1  Pohledávky z obchodního styku účet 311...
 v tis. kč
pohledávky dle data vzniku opravné položky

částka daňové účetní v konkursu
2003 939 679,00 939 679,00
2006 714 067,00 714 067,00
2007 1 154,00 1 154,00
2008 15 000,00 15 000,00
2009 3 398,00 3 398,00
2010 136 199,00 93 508,00
2011 27 836,00 4 222,00 23 614,00
celkem 8 507 931,58 830 195,00 964 447,00
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14.2  Ostatní pohledávky z titulu přirážek k jízdnému účet 378… – jiné pohledávky
 v tis. kč
pohledávky částka opravné položky účetní
 2007 500 036,00 500 036,00
 2008 1 298 019,00 1 298 019,00
 2009 2 034 316,04 2 034 316,04
 2012 524 629,00 524 629,00
 celkem 4 357 000,04 4 357 000,04

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.

14.3  Opravné položky k pohledávkám nového bloku 
 v tis. kč
lhůta splatnosti částka pohledávek % opr.pol. opravná položka
nad 6 měsíců 20
12 měsíců 33
18 měsíců 4 222,00 100 4 222,00
24 měsíců 125 561,00 66 82 870,00
30 měsíců 80
36 měsíců 743 103,00 100 743 103,00
pohledávky – konkurs 964 447,00 100 964 447,00
pohledávky – trestní oznámení 100
celkem 1 837 333,00 1 794 642,00

14.4  Vymáhání pohledávek

postup při vymáhání pohledávek je upraven ekonomickým řádem akciové společnosti, ve kterém jsou 
stanoveny povinnosti 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 vymáhání pohledávek se uplatňují všechny dostupné způsoby, tj. od podání žaloby 
po výkon rozhodnutí. 

v roce 2012 byly některé pohledávky postoupeny společnosti aGro leasinG, J. hradec s. r. o., Jindřichův 
hradec a společnosti tesoro reality s. r. o. přelíc.

15. ZÁVAZky 
 
Účet 321…  v kč
Závazky do splatnosti 16 571 352,35
Závazky po splatnosti do 180 dnů 500 593,44
Závazky po splatnosti nad 180 dnů 
Závazky celkem 17 071 945,79

16. 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. 2012 177 081 271 157 1 920 -- -32 916 14 501 -- 431 743
oceňovací rozdíl
z přecenění majetku

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

Zvýšení základ. kapitálu 5 000 -- -- -- -- -- -- 5 000
příděly fondům  
a nerozdělený zisk

-- -- -1 920 -- -- 1 920 -- --

příjmy a výdaje z fondů -- -- -- -- -- -- -- --
Zisk za rok 2012 -- -- 212 -- -- -- -- 212
Zůstatek 31. 12. 2012 182 081 271 157 212 -- -32 916 16 421 -- 436 955

společnost vykazuje vlastní kapitál ve výši 436 955 tis. kč. společnost vykázala za rok 2012 zisk ve výši 
212 tis. kč. v minulém účetním období byl zisk 1 920 tis. kč. 

16.1  Základní kapitál

Základní kapitál k 31. 12. 2012 je ve výši 182 081 000 kč.
1 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 145 581 000 kč v listinné podobě
převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady.
31 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 kč
5 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 kč
na zvýšení základního kapitálu bylo upsáno v roce 2012:
50 ks akcie na jméno v 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. 2012  14 501 134,59
příděl do fondu  1 920 243,14
rezervní fond k 31. 12. 2012 16 421 377,73

16.3  Ostatní kapitálové fondy 
 v kč
kapitálové fondy k 1. 1. 2012  271 156 590,00
kapitálové fondy k 31. 12. 2012 271 156 590,00
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16.4  dotace, finanční kompenzace, finanční spoluúčast
 v kč
Dotace na investice rop 347 200 16 728 000,00

Finanční kompenzace na úhradu prokazatelné ztráty obce 347 300 2 319 000,00
Finanční kompenzace na úhradu prokazatelné ztráty kraj 347 100 10 261 908,40
Finanční kompenzace na úhradu prokazatelné ztráty město 384 300 144 000 000,00
Finanční kompenzace za poskytování služby speciální 346 108 700 000,00
dopravy s. p. i. D. handicap
Dotace – lodní doprava 347 400 600 000,00
celkem 174 608 908,40

 

17. tRžBy Z PROdeje VlAStNÍcH SlužeB
 v kč

rok 2012 rok 2011 rok 2010
tržby hromadné dopravy osob 119 497 753,47 117 738 294,94 121 990 699,63
ostatní tržby 24 728 404,42 25 005 865,37 28 028 129,86
tržby celkem 144 226 157,89 142 744 160,31 150 018 829,49

18. ROZděleNÍ HOSPOdÁřSkéHO VÝSledku
 v kč
příděly v roce 2012 v roce 2011 v roce 2010 index

2012/2011
index

2011/2010z roku 2011 z roku 2010 z roku 2009
rezervní fond 1 920 243,14 0 0 0 0
sociální fond 0 0 0 0 0
nerozdělený hv 0 -3 238 300,04 -4 020 341,72 0 0,805
celkem 1 920 243,14 -3 238 300,04 -4 020 341,72 2,59 0,805

19. OdlOžeNÁ dAň Z PřÍjmů
 
odložená daň z příjmů k 31. 12. 2012 v kč
   
o položka rozvahy Účetní zůstatková 

hodnota  
k 31. 12. 2012

Daňová zůstat-
ková hodnota 
k 31. 12. 2012

rozdíl

 aktiva    
a1 Dlouhodobý nehmotný 

majetek
   0

a2 Dlouhodobý hmotný majetek 385 945 496 383 939 899 -2 005 597
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 385 945 496 383 939 899 -2 005 597
 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 385 945 496 383 939 899 -2 005 597
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 (+/-) -2 005 597
g sazba daně z příjmu právnic. osob platná v následujícím období 19 %
h = f * g odložená daňová pohledávka/závazek (+/-) *) -381 063
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odložená daň z příjmů k 31. 12. 2011 v kč
    
o položka rozvahy Účetní zůstat-

ková hodnota 
k 31. 12. 2011

Daňová zůstat-
ková 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

* v souladu s účetními postupy byla pro výpočet odložené daně pro rok 2012 použita daňová sazba 
19 %. společnost v minulém účetním období o odložené dani účtovala. Jelikož existují pochybnosti 
o uplatnění odložené daňové pohledávky počítá společnost odloženou daň z příjmů jen z rozdílu účetní 
a daňové zůstatkové hodnoty majetku. 

20. PřeHled O PeNěžNÍcH tOcÍcH (NekONSOlidOVANÝ) 
   
přehled o peněžních tocích k 31. prosinci 2012 v kč
   

Běž. úč. obd. Min. úč. obd.
P.  Stav peněž.prostř.a peněž.ekvival. na začát. účet.období 14 376 118,08 21 877 706,26
  Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti
Z:  Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 1 179 640,19 2 608 541,23
a.1.  Úpravy o nepeněžní operace 56 250 196,70 58 849 932,41
a.1.1. odpisy stálých aktiv 57 552 228,00 59 643 761,00
a.1.2. Změna stavu: -284 940,13 -1 187 798,72
a.1.2.1.  opravné položky k nabytému majetku
a.1.2.2.  rezerv a ostatních opravných položek -284 940,13 -1 187 798,72
a.1.3.  Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv -714 339,80 424 853,00
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 -302 751,37 -30 882,87
a.1.7.  případné úpravy o ostatní nepeněžité operace
A. *  Čistý peněž.tok z provoz.činnosti před finanč.položkami,     
  změnami pracovního kapitálu a mimořád. položkami

57 429 836,89 61 458 473,64

a.2.  Změna potřeby pracovního kapitálu -4 247 030,39 -12 555 933,91
a.2.1.  Změna stavu pohled.z provoz.činnosti a přechod. účtů aktiv 10 812 493,02 -10 084 240,66
a.2.2.  Změna stavu krátkodob.závaz.z provoz.činnosti a přechod. 
 účtů pasiv

-14 884 396,84 -2 827 866,08

a.2.3.  Změna stavu zásob - 175 126,57 356 172,83
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

53 182 771,50 48 902 539,73

a.3.  Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků -27 622,00
a.4.  přijaté úroky 302 751,37 58 504,87
a.5.  Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně  
 za minulá období 

-967 258,00 -688 390,00

a.6.  příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy 35,00 91,91
a.7.  přijaté dividendy a podíly na zisku
A. ***  Čistý peněžní tok z provozní činnosti 52 518 299,87 48 245 124,51
  Peněžní toky z investiční činnosti
b.1.  nabytí stálých aktiv -26 210 791,40 -56 307 032,69
b.1.1.  nabytí dlouhodobého hmotného majetku -31 114 243,40 -56 294 957,69
b.1.2.  nabytí dlouhodobého nehmotného majetku -96 548,00 -12 075,00
b.1.3.  nabytí dlouhodobého finančního majetku 5 000 000,00
b.2.  příjmy z prodeje stálých aktiv 714 339,80 518 172,00
b.2.1. příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného  
 majetku

714 339,80 518 172,00

b.2.2. příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku
b.3. p půjčky a úvěry spřízněným osobám
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B. ***  Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -25 496 451,60 -55 788 860,69
  Peněžní toky z finančních činností
c.1.  Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků  
 z finanční oblasti

-42 148,00 42 148,00

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 1 920 243,14
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 42 148,00
F.  Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků 25 979 700,27 -7 501 588,18
R.  Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 
  na konci období

41 355 818,35 14 376 118,08

21. ÚVěR

společnost má s komerční bankou,a. s. uzavřenou smlouvu o revolvingovém úvěru do výše limitu 
20 000 000 kč, k překlenutí časového nesouladu mezi potřebou provozních prostředků a obdržením 
dotací od statutárního města pardubice. k 31. 12. 2012 není úvěr čerpán.

22. VÝše OdměNy StAtutÁRNÍmu AuditOROVi

činila v roce 2012 – 93 600 kč.

23. VÝdAje NA VÝZkum A VÝVOj

společnost nemá výdaje na výzkum a vývoj.

24. ROZPiS SPlAtNÝcH ZÁVAZků

na sociální pojištění 3 289 507 kč
na zdravotní pojištění 1 411 640 kč
daňový nedoplatek z příjmů 1 130 692 kč

25. 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.
 

26. udÁlOSti PO ROZVAHOVém dNi

 po rozvahovém dni nenastaly žádné změny, které by měly vliv na výsledek hospodaření účetní jednotky. 

27. iNFORmAce O AktiVitÁcH V OBlASti OcHRANy žiVOtNÍHO PROStředÍ

v průběhu roku 2012 byl v areálu společnosti prováděn postsanační monitoring podzemních vod po 
ukončení biodegradace in situ, doprovázený ochranným čerpáním pro odstranění zbytkové kontaminace 
a její udržení v ohnisku znečištění.

v rámci ochranného čerpání bylo z  kolektoru odčerpáno celkem 15 034 m3 kontaminovaných 
podzemních vod, z nichž bylo následně odstraněno 20,4 kg nepolárních extrahovatelných látek (nel).
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ZPRÁVA StAtutÁRNÍHO ORgÁNu SPOleČNOSti ZA ROk 2012
podle ustanovení § 66a) obchodního zákoníku 

obsah 
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ODDÍL VII. — DůVěRNOST INFORMACÍ 
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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)
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v hradci králové, pobočka 
v pardubicích, oddíl b, vložka 1241 

Sídlo: Teplého 2141, Pardubice, PSČ 532 20
IČ: 63217066

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

Sídlo: Pernštýnské nám. 1, Pardubice 530 21 
IČ: 00274046

Zastoupené muDr. Štěpánkou Fraňkovou ve funkci primátorky města 
(dále ”ovládající osoba” nebo jen město)

ovládající osoba je obec, která se zabývá zejména všeobecnou veřejnou správou. podrobně je předmět 
činnosti specifikován 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. 
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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: 25262572

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v hradci králové, oddíl b, vložka 1527 
zastoupená rnDr. Josefem kubátem ve funkci předsedy představenstva. 

3.2  Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
sídlo: teplého 2014, pardubice, psč 530 02
ič: 60108631

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: 25291408

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: 48154938

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v hradci králové, oddíl b, vložka 915 
zastoupená pharmDr. Jiřím skalickým ve funkci předsedy představenstva.

3.5  BČOV Pardubice a. s. 
sídlo: pardubice, pernštýnské nám. 1, , psč 530 02
ič: 26008459

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: 48155110

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v hradci králové, oddíl b, vložka 918 
zastoupená mvDr. vladimírem tlučhořem ve funkci předsedy představenstva. 

(dále ”další propojená osoba/osoby”).

OddÍl ii. — VZtAHy meZi PROPOjeNÝmi OSOBAmi

1. Způsob ovládání 

ovládající osoba (město pardubice) má akcie ovládané osoby (Dopravní podnik města pardubic a. s.), 
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 100 % základního kapitálu a v kč činí 182 081 000 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: ing. petr beneš 
ing. vít vavřina
ing. arch. milan košař
ing. mgr. martin slezák 
Jiří srbek 

Dozorčí rada: 
předseda: ing. Jiří hájek 

členové: mgr. anna kučerová 
martin chovanec 
ing. Jan Jedlička 
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3. další osoby propojené s ovládající osobou (s městem Pardubice) 

(dále ”další propojená osoba/osoby”)
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: rnDr. Josef kubát 

místopředseda: ing. lea tomková, ředitelka společnosti 

členové představenstva: muDr. vítězslav novohradský, ph.D. 
ing. milan vich
vítězslav čapek 
prof. ing. ladislav koudelka, Dr.sc. 
ing. Zdenek křišťál 

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. město pardubice disponuje při hlasování dle ustanovení § 18 odst. 4 stanov výkonem 
hlasovacího práva jediného akcionáře 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
ing. aleš vavřička

Dozorčí rada: 
člen: ing. martin bílek

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

město pardubice vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota reprezentuje 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:
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 kapitálu. město pardubice disponuje 51,54 % hlasovacích práv. 

představenstvo:
místopředseda představenstva ing. Jiří rozinek 

členka: muDr. Štěpánka Fraňková
hana Jeníková (ke dni 31. 12. 2012 ve funkci ekonomické náměstkyně 
pověřené řízením společnosti)

Dozorčí rada: 
předseda: ing. petr beneš 

člen: mgr. václav snopek 
ing. vladimír engelmajer 

ovládající osobě ani jí zde ovládaným vyjmenovaným osobám nejsou známy okolnosti kapitálového ani 
personálního propojení mezi ovládající osobou a další propojenou osobou a ani mezi zde vyjmenovaným 
ovládanými osobami navzájem nad rámec skutečností uvedených v této zprávě. 

OddÍl iii. — ROZHOdNé OBdOBÍ

tato zpráva je zpracována za poslední účetní období tj. za období od 1. ledna do 31. prosince 2012. 

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 v počtu 187 smluv
kupní smlouva + zřízení bezúplatného věcného břemene „pozemek ats studánka“ vak 
pardubice a. s. kupující / 246 tis. kč/
smlouva o zřízení věcného břemene – bezúplatné „pozemková parcela Drozdice-výstavba 
cykl. stezky černá za bory-mnětice / vak pardubice a. s. – povinný/
smlouva o zřízení věcného břemene – bezúplatné „odlehčovací stoka pce“ 
/ vak pardubice, a. s. – oprávněný/
smlouva o provozování retenční nádrže „průmyslová zóna“ st. čivice
smlouva o provozování vodovodních a kanalizačních řadů
smlouva „Zájmové sdružení k vytváření a využ. digitální tech. mapy města pardubic“
smlouva o zřízení věcného břemena – práva vstupu na pozemek 3 ×
prohlášení ručitele č. 2723/09/00382 na zajištění pohledávky čsob ve výši 183 mil.
smlouva o půjčce na kč 5 mil. (spolufinancování projektu kanalizace na dostihovém 
závodišti pardubice)

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
smlouva o upsání akcií za účelem zvýšení základního kapitálu městem pardubice, 
kč 5 mil.



35 a — Zpráva přeDstavenstva společnosti34

služby města  
pardubic 
  

smlouva o provozu a údržbě fontán s mo i a mo ii 
smlouva na péči o veřejnou zeleň – 3 × mo i, 2 × mo ii, 2 × 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 × mo i, 1 × mo ii, 1 × moiii,  
1 × mo iv, 1 × mo v, 1 × mo vi, 1 × mo vii,
smlouva o dílo – světelně signalizační zařízení – dodatek 
smlouva o dílo – svícení – dodatek 
smlouva o dílo – údržba místních komunikací – mosty 
smlouva o dílo – zimní údržba místních komunikací, posyp + dodatek úprava  
běžeckých stop 
smlouva o dílo – seč trávy 1 × mo i, 1 × mo ii, 1 × 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 × hřbitovy, 
smlouva o dílo – sběr nebezpečného odpadu 
smlouva o dílo – obhospodařování lesních pozemků a porostů na roky 2012–2018
smlouva o dílo – čištění místních komunikací – dodatek
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 × mo i – dodatek
smlouva o dílo – opravy mk + pohotovost – 3 × mo i, 1 × mo ii, 1 × mo iii,
1 × mo iv, 1 × mo v, 1 × mo vi,
smlouva o dílo – likvidace kom. odpadu + vok, 1 × mo i, 1 × mo ii, 1 × mo iii,
1 × mo iv, 1 × mo v, 1 × mo vi, 1 × 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

rozvojový fond 
pardubice 

nájemní smlouva z 5. 1. 2000 – kancelářské prostory u Divadla 828 + dodatek č. 8 
smlouva o poskytnutí dotace z 12. 4. 2012 – na krytí provozních nákladů  
multifunkční arény
Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce ze dne 1. 7. 2002
smlouva o poskytnutí dotace z 23. 7. 2012 – na zajištění veřejného bruslení
smlouva o poskytnutí dotace z 30. 11. 2012 – na krytí provozních nákladů  
multifunkční arény 
smlouva o poskytnutí dotace z 23. 7. 2012 – na manipulaci s palubovou podlahou
mandátní smlouva pro správu nemovitostí ve vlastnictví města z 27. 2. 2012 
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 (155m2), 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 výpůjčce budov a pozemků
smlouva o upsání akcií společnosti městem pardubice v částce kč 21,45 mil.  
(zvýšení Zk)

Dostihový
spoleka. s. 

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. vč. dodatků (do 12/2011 podřízený dluhu
Ds vůči raiff.b.)
smlouva o poskytnutí půjčka na částku kč 4,5 mil. (uzavřena 21. 7. 2001)  
vč. dodatku č. 1 
smlouva o dílo na údržbu dráhy, zeleně a dostihového závodiště vč. dodatků
listina upisovatelů (upsání akcií částkou kč 1,5801 mil.) 
smlouva o užívání lože tribuny „D“ dostihového závodiště 
smlouvu o příplatku mimo základní kapitál na kč 2,7 mil. 
Zástavní smlouvu k ochranným známkám v majetku společnosti 
smlouvu o smlouvě budoucí kupní týkající se ochranných známek
smlouva o předkupním právu týkající se ochranných známek
Dohoda o změně závazků ze sml. o půjč. a dod. č. 5 nájemní sml.na areál dostih.  
Závodiště
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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 rFp
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×
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.) 
smlouva o dílo – svoz a likvidace papír (smp-odpady a. s.)

smp a Ds smlouva o dílo – odvoz ko, instalace DZ, či, reklama,umístní šál na vo,  
zeleň (nákl. Ds)
smlouva o reciproční spolupráci r. 2012, 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 
smlouva o odvádění odpadních vod 

Dpmp a eba smlouva o přepravě osob

Ds a eba smlouva o dodávce reklamy pro eba a. s. 

Ds a vak smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod

Dpmp a rFp  x x x

mrFp a vak pce soubor smluv na dodávku pitné vody, čištění a odvádění odpadních vod

Dpmp a Ds smlouva o zajištění služeb 
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

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. Dále nebyla 
ovládanou osobou poskytnuta jiná plnění v souvislosti s uzavřením výše uvedených smluv. ovládané 
osobě v souvislosti s uzavřením těchto smluv nevznikla žádná majetková újma.

OddÍl Vi. — OPAtřeNÍ meZi PROPOjeNÝmi OSOBAmi

opatření nespecifikovaná v předcházejících oddílech zprávy – úkony valné hromady dle společností 
ovládaných městem pardubice.

Z rozhodnutí jediného akcionáře – města pardubice – při výkonu působnosti valné hromady společnosti 
Dopravní podnik města pardubic a. s. nedošlo v roce 2012 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 samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi újmu 
jakékoliv z propojených osob.

OddÍl Viii. — ZÁVěR

tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby uvedené v oddíle i. bodu 1. této 
zprávy.

Dne 25. 3. 2013 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, 28. 2. 2013
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POdPiSy ČleNů PředStAVeNStVA SPOleČNOSti 

ing. Jaroslav mojžíš (předseda představenstva)  ………………………………………………….

ing. tomáš pelikán (místopředseda představenstva) ………………………………………………….

ing. petr beneš       ………………………………………………….

ing. vít vavřina      ………………………………………………….

ing. arch. milan košař     ………………………………………………….

ing. mgr. martin slezák      ………………………………………………….

Jiří srbek       ………………………………………………….
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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. 2012, výkazu zisku a ztráty, 
přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o finančních tocích za rok končící 31. 12. 2012 
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 považuje 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 posouzení je navrhnout vhodné auditorské 
postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. 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. 2012 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních 
toků za rok končící 31. 12. 2012 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 4. 3. 2013
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důVOdOVÁ ZPRÁVA

Dozorčí rada se v roce 2012 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 2012 sešla na čtyřech jednáních, z nichž poslední 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 představenstva
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 představenstva i samotného dění ve společnosti.
Dozorčí rada se na všech zasedáních průběžně zabývala hospodářskými výsledky společnosti 
dosahovaných od počátku roku, byla informována o všech důležitých rozhodnutích představenstva 
a neshledala žádné nedostatky.

Dále projednávala finanční plán společnosti včetně programu obnovy majetku, investičních záměrů, 
oprav a údržby majetku a plnění obchodních smluv společnosti.

Dozorčí rada svědomitě přezkoumala roční účetní závěrku za rok 2012, včetně zprávy nezávislého 
auditora, který provedl ověření účetní závěrky. 

na základě všech skutečností tedy dozorčí rada společnosti Dpmp a. s. doporučuje valné hromadě 
schválit zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2012.

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 2012

Dozorčí rada na svém 71. zasedání dne 25. března 2013 projednala výroční zprávu Dpmp a. s. včetně 
účetní závěrky a zprávy nezávislého auditora a doporučuje valné hromadě akciové společnosti Dopravní 
podnik města pardubic a. s. předložený materiál schválit.

pardubice dne 25. března 2013

ing. Jiří hájek
předseda dozorčí rady Dpmp a. s.
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