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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Úvodní slovo předsedy představenstva DPMP a. s.

Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, vážené kolegyně, kolegové, dámy a pánové,
právě jste otevřeli výroční zprávu naší akciové společnosti za rok 2016.

Hospodaření akciové společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s. pro rok 2016 vycházelo z predikce stanovené 
finančním plánem. V rámci konečného výsledku hospodaření stanovené finančním plánem byla společnost plánovaně 
směřována k tvorbě kladného hospodářského výsledku. Konkrétně pro rok 2016 byla naplánována tvorba zisku 
po zdanění ve výši 1 067 tis. Kč. 

Z pohledu významných skutečností, které se promítly do hospodaření společnosti a které měly bezprostřední vliv 
na hospodaření společnosti, byl především pokles cen ropy na světových trzích. Cenová úroveň ropných produktů 
a odvozených komodit dosáhla v měsíci únoru 2016 svého jedenáctiletého minima. Od měsíce března však cena 
motorové nafty začala pomalu stoupat. K největšímu zdražení pohonných hmot došlo v rozmezí posledních dvou 
měsíců v roce, kdy tempo zvýšení cen dosáhlo 12 %. I přes zdražení pohonných hmot v závěru roku 2016, dosáhla 
společnost meziročních úspor nákladů na pohonné hmoty v řádu 1,5 mil. Kč. K této významné skutečnosti lze přičíst 
i další významný fakt ve věci dopadu tarifních změn nařízených hlavním objednatelem dopravního výkonu, kterým je 
město Pardubice. V roce 2015 byla od 1. 8. prozákaznicky modifikována nabídka žákovského jízdného. Z původních 
7 nabízených druhů jízdních dokladů jsou od 1. 8. 2015 nabízeny pouze produkty dva. Konkrétně se jedná o 365 
denní jízdenku a jízdenku 30 denní. Ceny těchto nových jízdenek jsou oproti původním cenám žákovského jízdného 
ohodnoceny výraznou slevou. Cena před změnou nabízené 10 měsíční jízdenky pro celou síť MHD činila 1 630 Kč. 
Oproti tomu je dnes prodávána jízdenka celoroční za 450 Kč. Čili užitek plynoucí z tarifní změny pro cestující vzrostl, 
neboť došlo k prodloužení platnosti jízdenky na 12 měsíců nebo do dovršení věku 16 let a dále došlo ke snížení její 
ceny o 1 180 Kč.

V listopadu 2016 byla provedena komparativní analýza tržeb za statisticky srovnatelná období. Ze statistického 
porovnání vyšla premisa, že došlo k ročnímu poklesu tržeb v kategorii žákovského jízdného o částku 1 198 tis. 
Kč. Tato částka byla po rozvahovém dni městem Pardubice uhrazena. V důsledku výše uvedené tarifní změny 
a přirozenému meziročnímu snížení poptávky po přepravních službách byl zaznamenán k rozvahovému dni 
pokles tržeb za jízdné o 3,6 %, absolutně o 4 031 tis. Kč. Do budoucna s ohledem na užitek cestujících plynoucí 
z poskytovaných služeb bude nezbytné, aby nabízené přepravní služby splňovaly komplexní kritérium kvality, jež 
cestující MHD očekávají. Znamená to tedy, že nabídka spojů musí především vycházet z dostatečné četnosti, 
v maximální přesnosti, se zvyšující se přepravní rychlosti a s dostatečnou nabídkou jednoduchých tarifních produktů 
a zákaznicky očekávaným portfoliem platebních kanálů pro různé skupiny cestujících MHD. Plnění výše uvedených 
parametrů kvality systému MHD by mělo zabránit dlouhotrvajícímu propadu tržeb z jízdného.   

Za další významnou skutečnost lze považovat poměrně vysoký potenciál černých pasažérů v systému MHD, kteří jsou 
platebně nesolventní. Jízda na „černo“ je samozřejmě spojena se způsobem jakým společnost nabízí přepravní služby. 
Za rok 2015 dosáhly nezaplacené pohledávky za černými pasažéry finanční hodnoty ve výši 5 465 tis. Kč.
Navýšení kompenzace spolu se zajištěnými nákupy elektřiny a zemního plynu na komoditní burze za cenu taženou 
poptávkou, a pozvolna rostoucím cenám motorové nafty, se do hospodaření společnosti po celé účetní období 
promítaly nákladové úspory, které byly zdrojem měsíčních kladných hospodářských výsledků. Meziroční úspora 
nákladů na energie byla vyčíslena na 825 tis. Kč. Díky těmto vygenerovaným provozním úsporám a klesajícím 
odpisům v důsledku rostoucí odepsanosti majetku vykázala společnost za rok 2016 kladný hospodářský výsledek 
po zdanění ve výši 1 633 tis. Kč. 

V roce 2016, jak je zmíněno výše ve významných skutečnostech, se zastavil trend v poklesu cestujících. Statistický 
počet přepravených osob počítaný z počtu prodaných jízdenek za rok 2016 odpovídá 3 % nárůstu statisticky 
přepravených osob. Toto statistické vyjádření počtu přepravených cestujících nezohledňuje vzájemnou neshodnost 
struktury tarifu v porovnávaných obdobích let 2015 a 2016. V absolutním vyjádření společnost v roce 2016 
přepravila statisticky o 827 tis. cestujících více.  

Z pozice personální managementu na tuzemském pracovním trhu v roce 2016 pokračovala z předchozího roku 
nerovnováha mezi poptávkou společnosti po profesi řidič a nabídkou této profese na trhu práce. Tato nerovnováha 
v průběhu roku 2016 zapříčinila, že nebylo možné přirozeným zájmem uchazečů o výkon pracovní funkce řidiče 
uspokojovat potřebu společnosti směrem alespoň k udržení spodní hranice minimálního počtu řidičů. V důsledku 

tohoto jevu pokračoval v roce 2016 růst přesčasové práce řidičů MHD. Společnost nárůstem přesčasové práce 
z krátkodobého hlediska řešila nedostatek řidičů pro MHD. 

V rámci investic společnost v měsíci červnu 2016 v rámci 20. kolové výzvy vyhlášené Ministerstvem pro místní 
rozvoj určené pro prioritní osu konkurenceschopných, dostupných a bezpečnostních regionů se specifickým 
cílem zvýšení podílu udržitelných forem dopravy podala svůj první evropský projekt. Způsobilé výdaje tohoto 
prvního projektu dosahují výše 185 085 tis. Kč. Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 85 %. 
Ministerstvo pro místní rozvoj resp. řídící orgán integrovaného regionálního operačního programu po rozvahovém dni 
společnost informoval elektronickou depeší, že žádost o podporu projektu CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0001366 
s názvem „Udržitelný a environmentální rozvoj městské hromadné dopravy provozované trolejbusy ve statutárním 
městě Pardubice“ splnila podmínky pro vydání právního aktu a byla řídícím výborem doporučena k financování. 
Vzhledem k této skutečnosti společnost eviduje pohledávku ve výši 25 mil. Kč plynoucí z tohoto projektu, který 
již zahrnuje pořízení tří kusů trolejbusů v roce 2016. V posledním čtvrtletí roku 2016 započala příprava dalších 
evropských projektů, tentokráte v režimu integrovaných teritoriálních investic.    

Závěrečná premisa o budoucím vývoji společnosti 
Celkové hospodaření společnosti za rok 2016 skončilo v zisku. Celkový zisk společnosti dosáhl po zdanění výše 
1 633 tis. Kč.  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 i naopak hledat racionalizační opatření, která budou spojena především v pokračování tvorby optimalizačních 
programů se zaměřením na provozovaný dopravní a tarifní systém MHD. Pro stabilitu vývoje cash flow a obnovu 
dlouhodobých aktiv bude stěžejní úspěšnost při hodnocení podávaných evropských projektů. Při úspěšné žádosti 
o podporu může společnost uplatnit až 85 % nárok na dotační podporu z pořizovací ceny dlouhodobých aktiv. 
Na základě získání této podpory může následně společnost multiplikovat finanční zdroje pro pořízení dalších 
dlouhodobých aktiv zaměřených především na pořízení vozidel pro MHD, a tím výrazně obnovit v současné době 
již přestárlý vozový park trolejbusů a autobusů.  Pozornosti by nemělo ujít ani vlastní řízení společnosti, které by 
mělo být dále směřováno do oblasti procesního řízení se zaměřením na úbytek funkčního stylu řízení doprovázený 
ekonomickým efektem zaměřeným na minimalizaci provozních nákladů společnosti. Tyto manažerské vize musejí jít 
ruku v ruce se zajištěním komplexního využívání 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 přepravě cestujících.  

Robert Klčo
předseda představenstva
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Okamžik sestavení účetní závěrky: 14. března 2017 ve 12.00 
Okamžik, ke kterému se účetní závěrka sestavuje: 31. 12. 2016

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 provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li  
     určeny k přepravě zvířat nebo věcí
  • osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče
  • nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny,  
     jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
  • osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
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
Provozování veřejné linkové dopravy a veřejné osobní drážní dopravy
 
Registrace
Poskytování zdravotních služeb v oboru: fyzioterapie – ambulantní péče

Osvědčení
Stanice měření emisí

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI

zjednodušené schéma 

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

Ekonomicko-obchodní
náměstek

Od. finančního
a manažerského

účetnictví

Středisko 
zákaznických služeb

Školící středisko
a zájezdová doprava

Rehabilitační zařízení

Středisko IT

Obsluha telefonní 
ústředny a ref. ztrát

Sekretariát
místopředsedy 
představenstva

Právní oddělení

Sam. referát BOZP,
PO a ŽP

Ochrana majetku 
a osob

Oddělení personálního 
managementu

Středisko 
marketingových

služeb

Grafické oddělení

Lodní doprava

DOZORČÍ RADA

MÍSTOPŘEDSEDA
SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENSTVO

VALNÁ HROMADA
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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

Robert Klčo předseda
Ing. Tomáš Pelikán místopředseda
Ing. Jaroslav Mojžíš člen
Ing. Jan Hrabal člen
MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D. člen

6. DOZORČÍ RADA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Ing. Martin Kolovratník předseda
Miroslav Petržílek, DiS člen
Ing. Petr Netolický člen
Ing. Mgr. Martin Slezák člen
Vladimír Buš člen

7. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU

V roce 2016 nedošlo k žádným organizačním změnám v představenstvu ani v dozorčí radě.

8. OSOBNÍ NÁKLADY

8.1. Průměrný počet zaměstnanců     
 

Kategorie Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Index 
2016/2015 

Index 
2015/2014 

Řidiči HD 190,81 187,54 191,06 1,017 0,981
Dělníci 99,53 98,40 97,31 1,011 1,011
Ostatní 20,49 22,03 23,60 0,930 0,933
THP celkem 68,39 68,42 69,98 1,000 0,977
Z toho managment 2,00 2,00 2,00 1,000 1,000
Dohody 23,08 20,56 21,72 1,123 0,946
Celkem 402,30 396,95 403,67 1,013 0,983

8.2. Mzdové náklady      
 v tis. Kč

Kategorie Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Index 
2016/2015

Index  
2015/2014

Řidiči HD 55 630 54 726 54 131 1,016 1,011
Dělníci 28 301 27 447 26 740 1,031 1,026
Ostatní 4 964 5 203 5 381 0,954 0,967
THP celkem 23 808 23 103 22 970 1,031 1,006
Z toho managment 1 145 1 169 1 179 0,979 0,992
Dohody 5 875 5 345 5 357 1,099 0,998
Celkem 118 578 115 824 114 579 1,024 1,011

8.3. Sociální a zdravotní pojištění
 v tis. Kč

Kategorie Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Index 
2016/2015

Index 
 2015/2014

Řidiči HD 18 914 18 388 18 314 1,029 1,004
Dělníci 9 634 9 356 9 083 1,030 1,030
Ostatní 1 688 1 722 1 817 0,980 0,947
THP celkem 8 571 8 315 8 311 1,031 1,000
Z toho managment 389 414 420 0,940 0,985
Dohody 1 613 1 408 1 605 1,145 0,877
Celkem 40 420 39 189 39 130 1,031 1,001

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 2016 Rok 2015 Rok 2014 Index 
2016/2015

Index 
 2015/2014

Představenstvo 1 169 1 110 1 182 1,053 0,939
Dozorčí rada 158 151 188 1,046 0,803
Celkem 1 327 1 261 1 370 1,052 0,920

 
Členům statutárního nebo kontrolního orgánu  nebyly poskytnuty půjčky, úvěry ani jiná zajištění a ostatní plnění jak 
v peněžité, tak v nepeněžní formě. Členům statutárního orgánu společnost hradí pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou výkonem funkce člena statutárního orgánu.

8.5. Penzijní připojištění zaměstnanců hrazené zaměstnavatelem
 v tis. Kč

Kategorie Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Index 
2016/2015

Index 
 2015/2014

Řidiči HD 1 975 1 990 2 056 0,992 0,967
Dělníci 1 107 1 100 1 111 1,006 0,990
Ostatní 216 224 229 0,964 0,978
THP celkem 825 803 795 1,027 1,010
Celkem 4 123 4 117 4 191 1,001 0,982

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

O materiálu, který nepřišel v daném měsíci k zaúčtovanému dokladu, se účtuje jako o materiálu na cestě.

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, 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 11 609 11 221 11 263 388 346
2 673 095 494 475 501 919 178 620 171 176
3 171 684 143 312 151 136 28 372 20 548
4 126 787 88 459 93 781 38 328 33 006
5 122 898 77 855 80 570 45 043 42 328
6 1 619 582 84 1 037 1 535

      H,N – 24 m 10 817 10 223 10 191 594 626
Celkem 1 118 509 826 127 848 944 292 382 269 565

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
013 200 934 934 0
022 200 9 883 9 289 594
Celkem 10 817 10 223 594

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
021 100 274 759 183 296 91 463
022 100 828 259 632 453 195 806
z toho: A+Tr 659 520 488 911 170 609
022 910 Tr 4 674 155 4 519
022 200 9 883 9 288 595
031 100 33 789 0 33 789
032 100 46 0 46
Celkem 1 151 410 825 192 326 218
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12.2 Dlouhodobý nehmotný a drobný dlouhodobý nehmotný majetek
 v tis. Kč

Účet Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena
013 100 3 232 3 072 160
013 200 934 934 0
Celkem 4 166 4 006 160

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

Účet Stav k 1. 1. 2016 Přírůstky Úbytky Stav k 31. 12. 2016
021 100 274 588 323 152 274 759
022 100 833 376 10 458 15 575 828 259
031 100 33 789 0 0 33 789
032 100 31 15 0 46
022 200 9 474 514 105 9 883
022 910 0 4 674 0 4 674
Celkem 1 151 258 15 984 15 832 1 151 410

 

12.4 Specifikace nejdůležitějších přírůstků
 v tis. Kč

Autobus A 187                                                                                HM 60567 4 595
Autobus A 188                                                                   HM 60568 4 595
Trolejbus Tr 30, 333                                    HM 60552 1 558
Trolejbus Tr 30, 334                                    HM 60553 1 558
Trolejbus Tr 30, 335                                     HM 60554 1 558
Techn. zhodnocení výměníku B29 H 60570 511
Renault Master                                            H 60555 464
Techn. zhodnocení PS CNG                         H 60192 233
Vyvažovačka kol s monitorem                    H 60560 137

12.5 Specifikace nejdůležitějších úbytků 
 v tis. Kč

Autobus A 157                                 HM 02207 5 626
Autobus A 145                                 HM 01935 3 149
Autobus A 144                                     HM 01934 3 143
Autobus A 129                                 HM 01221 2 263
Peugeot Boxer                                    H 02263 672
Renault Kango                                   H 02819 321

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

Účet Stav k 1. 1. 2016 Přírůstky Úbytky Stav k 31. 12. 2016
013 100 3 232 0 0 3 232
013 200 934 0 0 934
Celkem 4 166 0 0 4 166

12.7 Specifikace nejdůležitějších přírůstků 
 
V roce 2016 nebyly žádné přírůstky.                                                                                                                                   

12.8 Specifikace nejdůležitějších úbytků
 
V roce 2016 nebyly žádné úbytky.

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
HM  60552 Trolejbus č. 333           – 31. 8. 2016 1 558
HM  60553 Trolejbus č. 334           – 31. 8. 2016 1 558
HM  60554 Trolejbus č. 335           – 31. 8. 2016 1 558

13. FINANČNÍ LEASING
 
V roce 2016 nebyla uzavřena žádná leasingová smlouva. 

14. POHLEDÁVKY

14.1 Pohledávky z obchodního styku účet 311...
 Kč

Pohledávky dle data vzniku Částka
Opravné položky

daňové účetní v konkursu
2003 939 679,00 0,00 0,00 939 679,00
2007 0,00 0,00 0,00 0,00
2008 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 118 592,89 118 592,89 0,00 0,00
2011 23 614,00 0,00 0,00 23 614,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 5 785 403,83 0,00 0,00 0,00
Celkem 6 882 289,72 133 592,89 0,00 963 293,00
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14.2 Ostatní pohledávky z titulu přirážek k jízdnému účet 378…
 – jiné pohledávky
 Kč

Pohledávky Částka Opravné položky účetní
2007 473 275,08 473 275,08
2008 941 909,06 941 909,06
2009 1 712 574,54 1 712 574,54
2015 26 270,00 26 270,00
2016 5 464 985,00 5 464 985,00
Celkem 8 619 013,68 8 619 013,68

Práva z přepravy se dle § 629 odst. 1 Občanského zákoníku promlčují za tři roky. Přestože budou výše uvedené 
pohledávky postupovány, byly na ně vytvořeny opravné položky.

14.3 Opravné položky k pohledávkám nového bloku 
 Kč

Lhůta splatnosti Částka pohledávek % opr. pol. Opravná položka
nad 6 měsíců 0,00 20 0,00
12 měsíců 0,00 33 0,00
18 měsíců 0,00 50 0,00
24 měsíců 0,00 66 0,00
30 měsíců 0,00 80 0,00
36 měsíců 0,00 100 0,00
Pohledávky – konkurs 133 592,89 100 133 592,89
Pohledávky – trestní oznámení 963 293,00 100 963 293,00
Celkem 1 096 885,89 1 096 885,89

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 nebo 
podáním přihlášky pohledávky v insolvenčním řízení.

15. ZÁVAZKY 
 

Účet 321…  v Kč
Závazky do splatnosti 10 512 785,25
Závazky po splatnosti do 180 dnů 628 921,91
Závazky po splatnosti nad 180 dnů 200 527,95
Závazky celkem 11 342 235,11

16. VLASTNÍ KAPITÁL

Přehled pohybů vlastního kapitálu
 v tis. Kč

Základní 
kapitál

Kapitál.   
fondy

Zisk 
běžného

období

Nerozdě-
lený zisk

min.let 

Neuhrazená  
ztráta 
min.let

Zákonný 
rezervní

fond

Sociální 
fond Celkem

Zůstatek k 1. 1. 2016 183 581 271 232 3 867 0 -32 916 22 134 0 447 898

Oceňovací rozdíl
z přecenění majetku

0 0 0 0 0 0 0 0

Zvýšení základ. kapitálu 27 300 0 0 0 0 0 0 27 300

Příděly  fondům  
a nerozdělený  zisk

0 0 -3 867 0 0 3 867 0 0

Příjmy a výdaje z fondů 0 0 0 0 0 0 0 0

Zisk za rok 2016 0 0 1 633 0 0 0 0 1 633

Zůstatek 31. 12. 2016 210 881 271 232 1 633 0 -32 916 26 001 0 476 831

Společnost vykazuje vlastní kapitál ve výši 476 831 tis. Kč. Společnost vykázala za rok 2016 zisk ve výši 1 633 tis. Kč. 
V minulém účetním období byl zisk 3 867 tis. Kč.           

16.1 Základní kapitál

Základní kapitál k 31. 12. 2016 je ve výši 210 881 000 Kč.
1 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 145 581 000 Kč v listinné podobě
Převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady.
58 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč.
Převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady.
73 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč.
Převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady.

Účetní jednotka během účetního období kalendářního roku 2016 nevydala žádnou akcii. Po rozvahovém dni 
účetní jednotka vydala dne 17. ledna 2017 jeden kus hromadné akcie na jméno: Statutární město Pardubice, 
IČ: 00274046, sídlo: Pardubice, Pernštýnské nám. 1, PSČ 530 21, v celkové jmenovité hodnotě 27 300 000 Kč.  

16.2 Rezervní fond
 v Kč

Rezervní fond k 1. 1. 2016 22 135 317,46
Příděl do fondu 3 866 767,96
Rezervní fond k 31. 12. 2016 26 002 085,42

16.3 Ostatní kapitálové fondy 
 v Kč

Kapitálové fondy k 1. 1. 2016 271 231 680,00
Kapitálové fondy k 31. 12. 2016 271 231 680,00
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16.4 Dotace, finanční kompenzace, finanční spoluúčast
 v Kč

Dotace na investice ROP 347 200 0,00

Finanční kompenzace na úhradu prokazatelné ztráty Obce 347 300 4 091 936,00
Finanční kompenzace na úhradu prokazatelné ztráty Kraj 347 100 8 365 031,59
Finanční kompenzace na úhradu prokazatelné ztráty Město 378 100 1 198 000,00
Finanční kompenzace na úhradu prokazatelné ztráty Město 384 300 151 557 763,00
Finanční kompenzace za poskytování služby Speciální
dopravy S. P. I. D. handicap 346 108 553 520,00

Dotace – lodní doprava 347 400 600 000,00
Celkem 166 366 250,59

 

17. TRŽBY Z PRODEJE VLASTNÍCH SLUŽEB
 v Kč

Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014
Tržby hromadné dopravy osob 109 148 325,10 113 179 646,97 113 678 015,44
Ostatní tržby 26 841 505,46 29 075 431,36 29 115 734,36
Tržby celkem 135 989 830,56 142 255 078,33 142 793 749,80

18. ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU
 v Kč

Příděly
V roce 2016 V roce 2015 V roce 2014 Index

2016/2015
Index

2015/2014z roku 2015 z roku 2014 z roku 2013
Rezervní fond 3 866 767,96 4 594 214,16 907 343,38 0,00 0,00
Sociální fond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nerozdělený HV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem 3 866 767,96 4 594 214,16 907 343,38 0,84 5,06

V souladu s článkem 12 Stanov akciové společnosti Dopravní podnik města Pardubic a. s. účetní jednotka 
navrhuje, aby dosažený zisk za účetní období kalendářního roku 2016 byl v celkové výši 1 632 979,97 Kč přidělen 
do rezervního fondu společnosti.

19. ODLOŽENÁ DAŇ Z PŘÍJMŮ
 
Odložená daň z příjmů k 31. 12. 2016 v Kč
 

 
Položka rozvahy

Účetní zůstatková 
hodnota k 31. 12. 2016

Daňová zůstatková 
hodnota k 31. 12. 2016

Rozdíl

 AKTIVA    

a1 Dlouhodobý nehmotný majetek  0 0  0

a2 Dlouhodobý hmotný majetek 292 543 160 269 724 990 -22 818 170

a3 Dlouhodobý finanční majetek  0 0 0

a4 Zásoby  0  0

a5 Pohledávky 0 0 0

a6 Časové rozlišení – aktivní 0  0 0

a7 Dohadné účty aktivní 0  0 0

a = a1 až a7 Aktiva celkem 292 543 160 269 724 990 -22 818 170

 PASÍVA    

p1 Rezervy  0 0 0

p2 Závazky 0 0 0

p3 Časové rozlišení – pasivní  0 0 0

p4 Dohadné účty pasivní  0 0 0

p = p1 + p2 + p3 + p4 Pasíva celkem 0 0 0

b = a + p Mezisoučet 292 543 160 269 724 990 -22 818 170

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 (+/-) -22 818 170

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

h = f * g Odložená daňová pohledávka/závazek (+/-) *) -4 335 452
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Odložená daň z příjmů k 31. 12. 2015 v Kč
 

 Položka rozvahy
Účetní zůstatková  

hodnota k 31. 12. 2015
Daňová zůstatková 

hodnota k 31. 12. 2015
Rozdíl

 AKTIVA    

a1 Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0  0

a2 Dlouhodobý hmotný majetek 324 616 607 306 238 062 -18 378 545

a3 Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0

a4 Zásoby 0 0 0

a5 Pohledávky 0 0 0

a6 Časové rozlišení – aktivní 0 0 0

a7 Dohadné účty aktivní 0 0 0

a = a1 až a7 Aktiva celkem 324 616 607 306 238 062 -18 378 545

 PASÍVA    

p1 Rezervy 0 0 0

p2 Závazky 0 0 0

p3 Časové rozlišení – pasivní 0 0 0

p4 Dohadné účty pasivní 0 0 0

p = p1+p2+p3+p4 Pasíva celkem 0 0 0

b = a + p Mezisoučet 324 616 607 306 238 062 -18 378 545

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 (+/-) -18 378 545

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

h = f * g Odložená daňová pohledávka/závazek (+/-) *) -3 491 924

V souladu s účetními postupy byla pro výpočet odložené daně pro rok 2016 použita daňová sazba 19 %. Společnost 
v minulém účetním období o odložené dani účtovala. Společnost počítá 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 2016 v Kč
  

Běž. úč. obd. Min. úč. obd.

P. Stav peněž. prostř. a peněž. ekvival. na začát. účetního období 104 085 056,44 73 509 627,75

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti -21 180 736,43 6 790 061,41

A: Výsledek hospodaření za běžnou činnost 49 551 070,13 57 032 003,29

A.1.  Úpravy o nepeněžní operace -47 721 658,63 -51 856 060,10

  A.1.1.  Odpisy -48 043 032,11 -51 901 349,89

  A.1.2.  Tvorba a čerpání rezerv:  -1 025 504,00  350 000,00

  A.1.3.  Změna stavu opravných položek 1 346 877,48 -304 710,21

  A.1.4.  Neuhrazené výnosy minulých, nebo budoucích účetních období

  A.1.5.  Neuhrazené náklady minulých, nebo budoucích účetních období

A. 2.  Úpravy o ostatní složky provozní činnosti -416 869,05 -1 372 834,00

  A.2.1.  Přijaté úroky

  A.2.2.  Vyplacené úroky

  A.2.3.  Přijaté dividendy

  A.2.4.  Vyplacené dividendy

  A.2.5.  Přijaté podíly ze zisku    

  A.2.6.  Vyplacené podíly ze zisku

  A.2.7.  Přerozdělené dividendy, nebo podíly na zisku mezi společníky 

  A.2.8.  Příjmy související s mimořádnými účetními transakcemi

  A.2.9.  Výdaje související s mimořádnými účetními transakcemi 426 658,95

  A.2.10.  Platby daně z příjmů -843 528,00 -1 372 834,00

A. 3.  Peněžní toky ze změny stavu rozvahových účtů -22 593 278,88 2 986 952,22

  A.3.1.  Zásoby -863 411,86 303 903,04

  A.3.2.  Dlouhodobé pohledávky

  A.3.3.  Krátkodobé pohledávky -27 499 524,97 2 919 068,55

  A.3.4.  Přechodné účty aktiv 

  A.3.5.  Dlouhodobé závazky

  A.3.6.  Krátkodobé závazky 4 395 960,96 1 003 091,28

  A.3.7.  Bankovní úvěry a výpomoci

  A.3.8.  Přechodné účty aktiv a pasiv, rezerv 1 373 696,99 -1 239 110,65

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 75 096 318,93 113 247 849,61

  Peněžní toky z investiční činnosti 28 911 217,57 23 767 652,11

  B.1.1.  Příjmy z prodeje stálých aktiv 216 432,00 122 433,60

  B.1.2.  Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

  B.1.3.  Přijaté úroky

  B.1.4.  Vyplacené úroky

  B.1.5.  Příjmy související s mimořádnými účetními transakcemi

  B.1.6.  Výdaje související s mimořádnými účetními transakcemi

  B.1.7.  Platby daně z příjmů související s investiční činností

B. 2.  Peněžní toky ze změny stavu rozvah. účtů souvisejících s investiční  činností 28 694 785,57 23 645 218,51

  B.2.1.  Dlouhodobý nehmotný majetek 88 788,00 103 561,00

  B.2.2.  Dlouhodobý hmotný majetek 28 605 997,57 23 541 657,51
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  B.2.3.  Dlouhodobý finanční majetek

  B.2.4.  Dlouhodobé pohledávky

  B.2.5.  Krátkodobé pohledávky 

  B.2.6.  Dlouhodobé závazky

  B.2.7.  Krátkodobé závazky

B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti 57 606 003,14 47 412 870,62

  Peněžní toky z finanční činnosti 27 304 005,52 17 715,17

  C.1.1.  Přijaté úroky 4 005,52 17 718,46

  C.1.2.  Vyplacené úroky -3,29

  C.1.3.  Přijaté dividendy

  C.1.4.  Vyplacené dividendy

  C.1.5.  Přijaté podíly na zisku

  C.1.6.  Vyplacené podíly na zisku

  C.1.7.  Příjmy související s mimořádnými účetními transakcemi

  C.1.8.  Výdaje související s mimořádnými účetními transakcemi

  C.1.9.  Platby daně z příjmů souvisejících s finanční činností      

C. 2.  Peněžní toky ze změny stavu rozvahových účtů 27 300 000,00

  C.2.1.  Změna stavu pohledávek za upsaný vlastní kapitál 27 300 000,00

  C.2.2.  Změna stavu základní kapitálu

   C.2.3.  Změna stavu kapitálových fondů

  C.2.4.  Změna stavu fondů ze zisku 3 866 767,96 4 594 214,16

  C.2.5.  Změna stavu výsledku hospodaření z minulých let -3 866 767,96 -4 594 214,16

  C.2.6.  Změna stavu dlouhodobých, případně krátkodobých závazků

  C.2.7.  Změna stavu dlouhodobých, případně krátkodobých pohledávek

C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti 54 604 005,52 17 715,17

F. Celkové zvýšení – snížení peněžních prostředků 35 034 486,66 30 575 428,69

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 139 119 543,10 104 085 056,44

Účetní jednotka zahrnuje do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů:
1. Peníze v hotovosti a ceniny
2. Peněžní prostředky na bankovních účtech
3. Peníze na cestě

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. 2016 není úvěr čerpán.

22. VÝŠE ODMĚNY STATUTÁRNÍMU AUDITOROVI

činila v roce 2016: 83 490 Kč.

23. ROZPIS SPLATNÝCH ZÁVAZKŮ

na sociální pojištění 3 237 854 Kč
na zdravotní pojištění 1 389 310 Kč
daňový nedoplatek z příjmů 1 138 356 Kč

24. 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.

Pokud se jednotlivé v příloze obecně uváděné informace účetní jednotky v účetním období netýkají nebo jsou 
nevýznamné, je příslušná pasáž přílohy vypuštěna.
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TROLEJBUSY

Rok Typ Číslo vozu Počet Poři. cena za 1 ks
1990  14 TR 10 340, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 348 8 928 178
1997 14 TR 17/6 M 375, 376 2 3 850 000
1999 14 TR 17/6 M 381, 382, 383, 384 3 4 775 000
2001 21Tr 385, 386, 387 3 7 700 000
2002 21Tr 388, 389, 390, 391 4 7 700 000
2003 21Tr 392, 393, 394, 395 4 8 300 000
2004 21Tr 396, 397, 398, 399 4 8 300 000
2006 24 Tr 317, 318, 319 3 1 987 125
2007 24 Tr 320, 321, 322 3 1 978 584
2008 28 Tr 400, 401, 402, 403 4 10 202 386
2009 28 Tr 404, 405 2 10 690 000
2011 28 Tr 406, 407 2 6 863 773
2012 28 Tr 408, 409 2 6 863 773
2012 26 Tr 323, 324 2 5 765 773
2013 26 Tr 325, 326, 327, 328 4 5 765 773
2014 26TR 329, 330, 331, 332 4 5 765 772
2016 30TR 333, 334, 335 3 1 558 033

Celkem 57

Průměrné stáří vozidel: 11,6 roku

HISTORICKÁ VOZIDLA

Rok Typ Číslo vozu Počet Poři. cena za 1 ks
1960 Š 8 TR 9 302 1 50 000
1980 Š 9 TR HT28 358 1 430 965
1989 14 TR 08 311 1 200 000
1965 Š 706 RTO 28 1 1 577 729
1965 Přívěs PO 1E 5 1 1 159 127

Celkem 5

Průměrné stáří vozidel: 44,2 roku

25. STATISTICKÉ INFORMACE

Struktura vozového parku MHD k 31. 12. 2016

AUTOBUSY

Rok Typ Číslo vozu Počet Poři. cena za 1 ks
1998 PS 09B4 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 9 5 500 000
1999 PS 09B4 156, 158, 159 3 5 601 600
2000 PS 09B4 160, 161, 162, 163 4 5 806 032
2001 PS 09B4 164, 165, 166, 167 4 5 876 260
2003 PS 09B4 168, 169, 170, 171, 172, 173 6 5 881 600
2004 PS 09B4 174, 175, 176, 177 4 5 849 432
2005 PS 09B4 178, 179, 180, 181 4 5 796 600
2006 B 951 1713 53, 54, 55, 56, 57, 58 6 3 069 160
2007 B951 1713 59, 60, 61, 62 4 3 590 000
2007 PS 09D1 183, 184 2 5 946 600
2008 PS 09D1 185, 186 2 4 530 000
2009 PS 09D5 200, 201, 202, 203, 204 5 3 303 497
2009 PS 09D5 205, 206 2 5 103 497
2010 PS 09D5 207, 208, 209, 210, 211, 212 6 3 803 497
2010 PS 09D5 213 1 4 303 497
2011 PS 09D5 214, 215, 216, 217, 218, 219 6 5 103 497
2014 PS 09D5 220, 221 2 4 998 800
2015 LE CITY 63, 64, 65, 66, 67 5 3 769 478
2016 URBAN WAY 187, 188 2 4 594 690

Celkem 77 + 4 *

Poznámka: *  1 ks C 934 E1351 – na stř. ŠZ 
 1 ks Karosa LC 936 + 1 ks IRISBUS Domino 397E + 1 ks Evadys – celkem 3 ks na stř. ZD

Průměrné stáří vozidel: 10,3 roku (4 ks – není započítáno do průměrného stáří)
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Náklady, výnosy a hospodářský výsledek MHD

VEŘEJNÁ OSOBNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVA
 

Náklady 0111
Hospodaření za rok Index

16/15
Hospodaření za rok Index

16/152016 (Kč) 2015 (Kč) 2016 (Kč/km) 2015 (Kč/km)

1. Trakční energie a palivo 10 259 599 10 055 851 1,02 4,44 4,42 1,00

2. Netrakční energie a palivo 91 565 100 421 0,91 0,04 0,04 0,90

3. Přímý materiál 1 258 957 2 045 560 0,62 0,54 0,90 0,61

4. Opravy a údržba vozidel 23 512 107 23 301 250 1,01 10,17 10,24 0,99

5. Odpisy dlouhodobého majetku 22 561 523 27 451 558 0,82 9,76 12,07 0,81

6. Pronájem a leasing vozidel 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Mzdové náklady 27 733 992 26 048 485 1,06 11,99 11,45 1,05

8. Sociální a zdravotní pojištění 9 116 117 8 552 642 1,07 3,94 3,76 1,05

9. Cestovné 1 784 152 11,74 0,00 0,00 0,00

10. Úhrada za použití dopravní 
cesty 

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Úhrada za použití ostatní
infrastruktury

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Ostatní přímé náklady 13 023 496 12 371 385 1,05 5,63 5,44 1,04

13. Ostatní služby 5 775 717 7 500 685 0,77 2,50 3,30 0,76

14. Provozní režie 9 906 201 12 307 413 0,80 4,28 5,41 0,79

15. Správní režie 7 919 203 7 716 771 1,03 3,42 3,39 1,01

Náklady 0111 celkem 131 160 261 137 452 173 0,95 56,72 60,42 0,94

Výnosy 0111

I. Tržby z jízdného 55 238 484 57 413 219 0,96 23,89 25,24 0,95

II. Ostatní tržby z přepravy 1 091 462 1 057 335 1,03 0,47 0,46 1,02

III. Ostatní výnosy 4 701 605 4 402 773 1,07 2,03 1,94 1,05

Výnosy 0111 celkem 61 031 551 62 873 327 0,97 26,39 27,64 0,95

Čistý příjem 0111 1 337 823 1 242 498 1,08 0,58 0,55 1,06

Kompenzace 71 466 533 75 821 344 0,94 30,91 33,33 0,93

Výchozí dopravní výkon (vozokm) 2 312 282 2 274 794 1,02 2 312 282 2 274 794 1,02

NÁKLADY TROLEJBUSŮ 2016 *Kč

Výkonové ukazatele linkové dopravy za  1.–12. / 2016

Ujeté vozokm 1.–12. 2015 1.–12. 2016 nárůst +, pokles - index 2016 / 2015
Autobusy 3 433 144 3 451 123 17 979 1,01
 • pro město 3 004 111 3 010 387 6 276 1,00
 • pro kraj 185 570 186 442 872 1,00
 • ostatní 243 463 254 294 10 831 1,04
Trolejbusy 2 283 665 2 323 657 39 992 1,02
 • pro město 2 154 516 2 193 760 39 244 1,02
 • pro kraj 126 463 126 935 472 1,00
 • ostatní 2 686 2 962 276 1,10
Celkem 5 716 809 5 774 780 57 971 1,01
 • pro město 5 158 627 5 204 147 45 520 1,01
 • pro kraj 312 033 313 377 1 344 1,00
 • ostatní 246 149 257 256 11 107 1,05

– Autobusy • pro kraj: č.9, 10, 12, 15, 17, 18, 918, 24 (Spojil, Ostřešany, Tuněchody, Úhřetice, Srnojedy, Srch, Černá  
    u Bohdanče, Mikulovice, Rybitví, Starý Mateřov)
– Trolejbusy • pro kraj: linka č. 3 – Rybitví, Lázně Bohdaneč

UJETÉ VOZOKM

 Autobusy 2015                 Autobusy 2016                   Trolejbusy 2015                  Trolejbusy 2016

vozokm v tis.        
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Grafické zpracování ukazatelů střediska předprodeje za rok  2014–2016

VÝVOJ ČASOVÉ JÍZDNÉHO V ROCE 2014–2016

VÝVOJ JEDNOTLIVÉHO JÍZDNÉHO V ROCE 2014–2016

VÝVOJ PLATBY Z EP ZA ROK 2014–2016

VEŘEJNÁ LINKOVÁ DOPRAVA

Náklady 0112, 0116
Hospodaření za rok Index

16/15
Hospodaření za rok Index

16/152016 (Kč) 2015 (Kč) 2016 (Kč/km) 2015 (Kč/km)

1. Pohonné hmoty a oleje 23 939 321 25 227 481 0,95 7,01 7,42 0,94

2. Přímý materiál a energie 2 048 217 2 491 144 0,82 0,60 0,73 0,82

3. Opravy a údržba vozidel 31 259 943 30 395 748 1,03 9,15 8,94 1,02

4. Odpisy dlouhodobého majetku 16 058 221 15 520 373 1,03 4,70 4,57 1,03

5. Pronájem a leasing vozidel 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Mzdové náklady 32 408 259 32 057 381 1,01 9,49 9,43 1,01

7. Sociální a zdravotní pojištění 10 639 189 10 529 132 1,01 3,11 3,10 1,01

8. Cestovné 2 676 123 21,76 0,00 0,00 0,00

9. Úhrada za použití dop. cesty 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Silniční daň 4 320 3 235 1,34 0,00 0,00 1,33

11. Elektronické mýto 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Pojištění (zákonné, havarijní) 816 096 768 870 1,06 0,24 0,23 1,06

13. Ostatní přímé náklady 5 713 063 6 122 039 0,93 1,67 1,80 0,93

14. Ostatní služby 10 644 114 9 765 437 1,09 3,12 2,87 1,08

15. Provozní režie 13 423 437 11 808 796 1,14 3,93 3,47 1,13

16. Správní režie 11 430 698 11 165 242 1,02 3,35 3,28 1,02

Náklady 0112, 0116 celkem 158 387 554 155 855 001 1,02 46,36 45,84 1,01

Výnosy 0112, 0116

I. Tržby z jízdného 53 909 841 55 766 424 0,97 15,78 16,40 0,96

II. Ostatní tržby z přepravy 2 153 240 2 101 854 1,02 0,63 0,62 1,02

III. Ostatní výnosy 3 422 563 3 255 913 1,05 1,00 0,96 1,05

Výnosy 0112, 0116 celkem 59 485 644 61 124 191 0,97 17,41 17,98 0,97

Čistý příjem 0112, 116 -3 570 034 -8 549 877 0,42 -1,04 -2,51 0,42

Kompenzace 95 331 876 86 180 933 1,11 27,90 25,35 1,10

Výchozí dopravní výkon (vozokm) 3 416 616 3 399 819 1,00 3 416 616 3 399 819 1,00

NÁKLADY AUTOBUSŮ 2016 *Kč
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2016

Zpráva je zpracována v souladu s § 80–§ 88 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích, dále též „ZOK“). Údaje zprávy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky 
(účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. 
Zpráva je zpracována za účetní období začínající dnem 1. 1. 2016 a končící dnem 31. 12. 2016. Hodnotové údaje 
jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. 

Obsah zprávy 

1.  Podrobný popis propojených osob
  1.1.  Základní údaje o účetní jednotce
  1.2.  Organizační struktura (§ 82/2/a ZOK)
  1.3.  Struktura vztahů mezi propojenými osobami (§ 82/2/a ZOK)
  1.4.  Úloha společnosti v této struktuře (§ 82/2/b ZOK)
  1.5.  Způsob a prostředky ovládání společnosti (§ 82/2/c ZOK)
2.  Přehled jednání učiněných v posledním účetním období (§ 82/2/d ZOK)
3.  Přehled vzájemných smluv uzavřených mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami  
     ovládanými (§ 82/2/e ZOK)
4.  Posouzení toho, zda ovládané osobě vznikla újma, a posouzení jejího případného vyrovnání (§ 82/2/f ZOK)
5.  Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi propojenými osobami (§ 82/4 ZOK)

VÝVOJ ODBAVENÍ Z EP ZA ROK 2014–2016

POROVNÁNÍ POČTU PŘEPRAVENÝCH CESTUJÍCÍCH ZA ROK 2014–2016

POROVNÁNÍ TRŽEB ZA JÍZDNÉ CELKEM ZA ROK 2014–2016

v tis. Kč
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1. PODROBNÝ POPIS PROPOJENÝCH OSOB

1.1. Základní údaje o účetní jednotce

Obchodní firma: Dopravní podnik města Pardubic a. s.
Sídlo: Teplého 2141, Zelené Předměstí,  532 20  Pardubice
Právní forma: Akciová společnost
IČ: 632 17 066

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

1.2. Organizační  struktura

OVLÁDAJÍCÍ OSOBA:

Statutární město Pardubice    
Sídlo: Pernštýnské nám. 1, Pardubice  530 21
IČ: 002 74 046 
Podíl v účetní jednotce: 100 % 
Podíl v ostatních jednotkách: 
  •  100 % základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti BČOV Pardubice a. s.
  •  100 % základního kapitálu i hlasovacích práv  ve společnosti Rozvojový fond Pardubice a. s. 
  •  100 % základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti Služby města Pardubic a. s.
  •  66 % základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a. s.
  •  51,54 % základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti Dostihový spolek a. s. 
  •  42,74 % základního kapitálu, 35 % hlasovacích práv ve společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a. s. 
  •  0 % základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti SmP – Odpady a. s.

Poznámka: Ovládající osoba (statutární město Pardubice) má 100 % podíl na základním kapitálu a hlasovacích 
právech společnosti Služby města Pardubic a. s., která má 100 % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech 
společnosti SmP – Odpady a. s. Statutární město Pardubice tak může nepřímo (prostřednictvím společnosti Služby 
města Pardubic a. s. a jejího statutárního orgánu) uplatňovat rozhodující vliv ve společnosti SmP – Odpady a. s. (§ 74 
odst. 1 ZOK) a může prosadit jmenování nebo odvolání členů statutárního a kontrolního orgánu společnosti SmP – 
Odpady a. s. (§ 75 odst. 1 ZOK).  

OSTATNÍ OSOBY OVLÁDANÉ STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU:

BČOV Pardubice a. s. 
Sídlo: Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 
IČ: 26 00 84 59
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2372 
Podíl v účetní jednotce: není
Podíl v ostatních jednotkách: nejsou

Rozvojový fond Pardubice a. s. 
Sídlo: třída Míru 90, 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
Podíl v účetní jednotce: není
Podíl v ostatních jednotkách: nejsou

Služby města Pardubic a. s. 
Sídlo: Hůrka 1803, Bílé předměstí,  530 02  Pardubice
IČ: 252 62 572
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1527
Podíl v účetní jednotce: není
Podíl v ostatních jednotkách: 100 % základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti SmP – odpady a. s.

EAST BOHEMIAN AIRPORT a. s.
Sídlo: Pražská 179, Popkovice, Pardubice 6, PSČ 530 06 
IČ: 48 15 49 38
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 915
Podíl v účetní jednotce: není
Podíl v ostatních jednotkách: nejsou

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
Podíl v účetní jednotce: není
Podíl v ostatních jednotkách: nejsou

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
Podíl v účetní jednotce: není
Podíl v ostatních jednotkách: nejsou

SmP – Odpady a. s.
Sídlo: Hůrka 1803, Bílé předměstí, 530 02 Pardubice
IČ: 275 47 230
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2804
Podíl v účetní jednotce: není
Podíl v ostatních jednotkách: nejsou
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1.3. Struktura vztahů mezi propojenými osobami 

Ovládající osoba (statutární město Pardubice) ovládá ovládané osoby prostřednictvím svých majetkových  podílů 
v jednotlivých osobách (v případě společnosti SmP – Odpady a. s. se jedná o nepřímé ovládání prostřednictvím 
společnosti Služby města Pardubic a. s. a jejího statutárního orgánu). Ve všech ovládaných osobách vyjma 
společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. tak ovládající osoba může prosadit jmenování, volbu a odvolání 
většiny osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, nebo členem dozorčího orgánu. Ve společnosti 
Vodovody a kanalizace Pardubice pak ovládající osoba může prosadit jmenování, volbu a odvolání většiny osob, 
které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, nebo členem dozorčího orgánu postupováním ve shodě s dalšími 
akcionáři společnosti. Všichni členové orgánů ovládaných osob, v nichž má ovládající osoba nebo jí ovládaná osoba 
podíl 100%, byli do orgánů ovládaných společností zvoleni rozhodnutím jediného akcionáře příslušné obchodní 
společnosti na základě návrhu Zastupitelstva města Pardubic v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. g) zákona 
č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích) v platném znění. Členové orgánů ovládaných osob, v nichž má ovládající osoba 
menší podíl, byli do orgánů ovládaných osob zvoleni na valné hromadě společnosti, přičemž ovládající osoba prosadila 
část členů orgánů příslušné obchodní společnosti na základě návrhu Zastupitelstva města Pardubic v souladu 
s ustanovením § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích) v platném znění. Členové orgánů 
nepřímo ovládané osoby SmP – odpady a. s. byli zvoleni rozhodnutím jediného akcionáře – společnosti Služby města 
Pardubic a. s., ovládané ovládající osobou. 
 
Vztahy mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, jsou upraveny podle smluv 
uzavřených mezi těmito osobami. 

1.4. Úloha společnosti v této struktuře

Ovládaná osoba je společností, která se významnou měrou podílí na uspokojování potřeb občanů města Pardubic. 
Za tímto účelem ovládaná osoba v souladu se smluvními podmínkami zejména zajišťuje veřejné služby v přepravě 
cestujících – dopravní obslužnost na území města Pardubic a v jeho blízkém okolí. V souvislosti s provozováním 
veřejné dopravy poskytuje ovládaná osoba široké veřejnosti, jakož i dalším ovládaným osobám, další vybrané služby 
(např. reklama na vozidlech, dodávky pohonných hmot). 

Předmětem podnikání ovládané osoby podle stanov této osoby je:
•  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
•  výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
•  opravy silničních vozidel
•  provozování autoškoly
•  klempířství a oprava karoserií
•  silniční motorová doprava

− nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny,  
 jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
− osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče
− nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5  tuny, 
 jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
− osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

•  montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
•  vnitrozemská vodní doprava
•  provozování dráhy trolejbusové
•  poskytování zdravotních služeb v oboru: fyzioterapeut – ambulantní péče
•  stanice měření emisí

1.5. Způsob a prostředky ovládání společnosti

Ovládající osoba (statutární město Pardubice) má akcie ovládané osoby (Dopravní podnik města Pardubic a. s.), jejichž 
souhrnná jmenovitá hodnota činí 100 % základního kapitálu. Ovládající osoba v pozici jediného akcionáře vykonává 
funkci valné hromady ovládané osoby podle § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Valná 
hromada má podle § 438 odst. 1 a podle § 448 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, právo volit 
a odvolávat veškeré členy představenstva a dozorčí rady, neboť stanovy ovládající osoby nesvěřily tuto působnost 

dozorčí radě ovládané osoby. Podle článku 7, odstavce 1., písm. j) stanov ovládané osoby je valná hromada povinna 
zvolit za jednoho z členů dozorčí rady zaměstnance společnosti, kterého na tuto funkci navrhnou zaměstnanci 
společnosti způsobem stanoveným vnitřním předpisem schváleným představenstvem společnosti. 
Ustanovení §102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, svěřuje Radě města Pardubic právo rozhodovat 
ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti. Tuto svoji pravomoc Rada města Pardubic vykoná 
jako nejvyšší orgán ovládané osoby. Nejvyšším orgánem ovládající osoby je Zastupitelstvo města Pardubic, kterému 
zákon o obcích v § 84, odst. 2, písm. g) svěřuje pravomoc navrhovat zástupce do orgánů obchodních společností 
s majetkovou účastí obce, resp. města, tedy i zástupce do představenstva a dozorčí rady ovládané osoby.

2. PŘEHLED JEDNÁNÍ UČINĚNÝCH V POSLEDNÍM ÚČETNÍM OBDOBÍ, 

která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání 
týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky:

V posledním účetním období, tedy v období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 nebyla učiněna žádná jednání 
na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, které by se týkalo majetku, který přesahuje 10 % 
vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle účetní závěrky.

3. PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV

uzavřených mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými:

PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV MEZI OSOBOU OVLÁDAJÍCÍ A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU 
OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU:

Dopravní podnik města Pardubic a. s.
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících (na roky 2016–2025) 
Služební smlouva (provoz parkovacích automatů) 
Smlouvy o nájmu bytů  
Smlouvy o výpůjčce pozemků v místech technické infrastruktury (umístění sociálních zařízení a ekologických WC, 
zastávkových přístřešků, jízdenkového automatu, příslušenství měníren)
Smlouva o poskytování zlevněné dopravy pro zaměstnance Statutárního města Pardubice, zaměstnance Městské 
policie Pardubice vč. dodatků 
Smlouva o umístění převaděče RS, Bělehradská 379
Kupní smlouva – odběr motorové nafty
Smlouva o podnájmu nebytových prostor
Smlouva o zajištění služby placení parkovného prostřednictvím SMS
Dohoda o poskytování elektřiny (MO VI, pro jízdenkový automat)
Smlouva o upsání akcií (ve jmenovité výši 27 300 000)
Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci uzavřené mezi ovládající osobou a společností Barth – media, a. s., kterým 
ovládaná osoba k této smlouvě přistoupila
Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „provozování osobní motorové lodi Arnošt z Pardubic na řece Labi v pla-
vebním úseku Srnojedy – Kunětice v roce 2016“
Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „provozování zvláštní přepravy osob se sníženou schopností pohybu vozi-
dlem upraveným pro přepravu vozíků pro invalidy v roce 2016“
Smlouva o sdružení zadavatelů – společné zadávání veř. zakázky na multimodální uzel veř. dopravy v Pardubicích
Příkazní smlouva – činnost projektového manažera projektu „Inteligentní dopravní systém“
Smlouva o spolupráci – Olympijský park Pardubice
Smlouva o výpůjčce – pozemky pro výstavbu trolejbusové trati
Smlouva o dílo – zhotovení SUMF
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Smlouva o dílo – koncepce přestupních terminálů
Smlouva o upsání akcií (peněžitý vklad ve výši 27,3 mil. Kč)

Vodovody a kanalizace Pardubice a. s.
Smlouvy se statutárním městem Pardubice:
Soubor smluv na dodávku pitné vody, čištění a odvádění odpadních vod s městem Pardubice v počtu 198 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 pachtu a provozování vodovodních a kanalizačních řadů
Smlouva „Sdružení k vytvoření a využívání digitální technické mapy města Pardubic“
Smlouva o zřízení věcného břemene – práva vstupu na pozemek 3 ×
Prohlášení ručitele č. 2723/09/00382 na zajištění pohledávky ČSOB ve výši 183 mil. Kč

Služby města Pardubic a. s.
Smlouvy se statutárním městem Pardubice:
Příkazní smlouva (vedení evidence souboru veřejného osvětlení, vyjádření k investičním akcím, odstraňování vozidel)
Smlouva o manipulaci a umísťování dlažebního materiálu
Příkazní smlouva (provozování veřejných pohřebišť)
Smlouva o výpůjčce, dodatek č. 1 (provozování veřejných pohřebišť)
Smlouva o poskytování služeb, dodatek č. 1 (zajištění svícení souboru veřejného osvětlení)
Smlouva o poskytování služeb, dodatek č. 1 (provoz a údržba světelně signalizačních zařízení)
Smlouva o poskytování služeb (svoz a odstraňování uhynulých zvířat)
Smlouva o poskytování služeb (aktualizace pasportu dopravního značení)
Smlouva o nájmu kompostárny, dodatky č. 1–4
Smlouva o poskytování služeb (umístění systému varování a vyrozumění obyvatelstva)
Smlouva o poskytování služeb (provoz protipovodňových zařízení)
Smlouva o poskytování služeb, dodatky č. 1–2 (svoz a odstraňování odpadu, provoz separačních dvorů)
Smlouva o poskytování služeb (čištění města)
Smlouva o poskytování služeb (zimní údržba komunikací)
Smlouva o poskytování služeb (odstraňování vozidel)
Smlouva o poskytování služeb (hospodaření v lesích)
Smlouva o poskytování služeb (údržba komunikací)
Smlouva o poskytování služeb (údržba a provoz objektu Zámeček)
Smlouva o zpřístupnění a ochraně dat geografického informačního systému
Smlouva o výpůjčce (výpůjčka části pozemku k umístění kontejneru)
Smlouvy o umístění reklamního zařízení včetně dodatků
Smlouva o poskytnutí služeb (sběr odpadků na lesních pozemcích)
Smlouva o dílo (revitalizace městského navigačního systému pro pěší II. etapa)
Smlouva o poskytnutí služby, dodatky č. 1–2 (výsyp odpadkových košů, likvidace odpadu)
Smlouva o zajištění služeb souvisejících se svozem odpadu, dodatky č. 1–2
Smlouva o dílo, dodatky č. 1–2 (svoz a likvidace komunálního odpadu – objekty spravované Měst. policií Pardubice)
Smlouva o výpůjčce (výpůjčka části pozemků k umístění a provozování sběrného dvora v ulici Průmyslová)
Smlouva o výpůjčce (výpůjčka části pozemků k umístění a provozování sběrného dvora v ulici Lonkova)

Smlouva o dílo, dodatek č. 1 (sekání veřejné zeleně)
Smlouva o spolupráci, dodatek č. 1 (spolupráce při pořádání Olympijského parku Pardubice 2016)
Smlouva o dílo (ZŠ Ohrazenice – oprava zpevněné plochy okolo školy)
Smlouva o spolupráci (Zrcadlo umění, jarní část Městských slavností 2016)
Kupní smlouva (prodej a koupě pozemků v lokalitě Na Staré poště pro vybudování separačního dvoru)
Smlouva o dílo (Revitalizace trávníkových ploch v Tyršových sadech – částečná)
Smlouva o spolupráci (Město žije kulturou, podzimní část Městských slavností 2016)
Smlouva o reklamě (Město žije kulturou, podzimní část Městských slavností 2016)
Smlouva o dílo (zajištění následné péče o vysazenou zeleň)
Smlouvy o vzájemné spolupráci (CL vitríny na třídě Míru)
Smlouva o upsání akcií (splacení nepeněžitým vkladem souboru veřejného osvětlení)
Smlouva o vnesení nepeněžitého vkladu (nepeněžitý vklad souboru veřejného osvětlení)
Objednávka – Revitalizace zahrad u škol na MO III – následná péče
Objednávka – ošetření stromů v areálu MŠ Sluneční
Objednávka – výsadby Arboretum
Objednávka – PDP plošina – vlajky na Evropský spol. dům
Objednávka – zálivka – Dukla arboretum
Objednávka – dosadby Arboretum
Objednávka – MŠ Sluneční – bezp. řez
25 × objednávka sociálního pohřbu
Objednávka – výměna řadiče na křižovatce K1 Hradecká – Bělehradská
Objednávka – dosypání spár – tř. Míru
Objednávka – oprava a nátěr zábradlí – Polabiny
Objednávka – údržba komunikací – Karla IV.
Objednávka – údržba komunikací 
Objednávka – oprava zastávky MHD – točna Slovany
Objednávka – udržovací práce podchod Tolarova – M 709, Rosice – nádraží
Objednávka – udržovací práce podchodu Svítkov – M 605, podchod pod ČD
Objednávka – oprava mostu – Lonkova
Objednávka – oprava zastávky MHD – kpt. Bartoše, směr do města
Objednávka – oprava parkoviště – Sukova tř.
Objednávka – oprava zastávky MHD – Nemocnice ul. Kyjevská, směr z města
Objednávka – oprava zastávky MHD – Blahoutova, směr do města
Objednávka – oprava zastávky MHD – Masarykovo náměstí, směr z města
Objednávka – oprava zastávky MHD – hlavní nádraží Albert HM, směr z města
Objednávka – oprava zastávky MHD – kpt. Bartoše, směr do města
Objednávka – oprava zastávky MHD – Bělehradská Polabiny, směr do města
Objednávka – oprava zastávky MHD – Bělehradská Polabiny hotel, směr do města
Objednávka – oprava zastávka MHD – Karla IV., směr z města
Objednávka – zaspárování dlažby – tř. Míru
Objednávka – oprava dlažby – tř. Míru
Objednávka – oprava vylámaných kostek – tř. Míru
Objednávka – dosypání spár – tř. Míru
Objednávka – oprava propustku – Zminská
Objednávka – oprava podchodu – K Dolíčku M 520
Objednávka – oprava dilatačního závěru – nadjezd M 707 Polabiny –– Rosice n. L.
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Objednávka – obnova vodorovného dopravního značení – MO I
Objednávka – dosypání spár na třídě Míru
Objednávka – dodávka dopravního značení
Objednávka – oprava cyklostezky – Stavařov
Objednávka – oprava zastávky MHD – Kostnická, směr do města
Objednávka – oprava odvodňovacího roštu – K Pardubičkám
Objednávka – oprava zastávky MHD – Poděbradská, směr do města
Objednávka – oprava zastávky MHD – Svobody, před čp. 2192
Objednávka – oprava zastávky MHD – Jahnova, směr do města
Objednávka – oprava zastávky MHD – Univerzita, směr z města
Objednávka – oprava zastávky MHD – Bělehradská, směr z města
Objednávka – oprava zastávky MHD – Štrossova, směr do města
Objednávka – oprava zastávky MHD – Černá za Bory, směr z města
Objednávka – oprava zastávky MHD Průmyslová, směr z města
Objednávka – oprava zastávky MHD Průmyslová, směr do města
Objednávka – oprava zastávky MHD – Kosmonautů, směr do města
Objednávka – oprava zastávky MHD – Lexova, směr z města
Objednávka – stanovení dopravního značení – Sukova tř.
Objednávka – obnova vodorovného dopravního značení – MO VII
Objednávka – čištění mostu M 112 – podchod Karla IV.
Objednávka – čištění mostu M 115 – podchod Sladkovského
Objednávka – oprava mostu M 401 – vlečka Pardubičky
Objednávka – oprava mostu M 106 – U chemické barvírny
Objednávka – odstranění povrchových vod – Tyršovy sady
Objednávka – oprava rampy – J. Zajíce
Objednávka – stanovení dopravního značení – Habřinská, vnitroblok Jiránkova
Objednávka – oprava přístřešků na kontejnery – Černá za Bory
Objednávka – obnova vodorovného dopravního značení – MO III
Objednávka – oprava cyklostezky – II. etapa – Semtín
Objednávka –– oprava plochy – Dubina
Objednávka – zhotovení informačních tabulí – podchod K Pardubičkám
Objednávka – stanovení dopravního značení – Sladkovského, Karla IV., Havlíčkova. Palackého, K Polabinám
Objednávka – oprava schodiště – podchod Dašická
Objednávka – oprava schodiště – podchod K Pardubičkám
Objednávka – oprava odvodnění – U Trojice
Objednávka – oprava izolace podchodu – Štrossova
Objednávka – oprava zastávky MHD – Albert
Objednávka – oprava zastávky MHD – Semtín
Objednávka – oprava zastávky MHD – Na Drážce
Objednávka – oprava zastávky MHD – Palackého
Objednávka – oprava zastávky MHD – Pardubičky
Objednávka – oprava komunikace – Sukova třída
Objednávka – oprava cyklostezky – Hlaváčova
Objednávka – oprava cyklostezky – Počáply
Objednávka – oprava skelní výplně – Karla IV.
Objednávka – oprava propustku – Na Špici

Objednávka – stanovení dopr. značení – Brozanská, Erno Košťála, Na Staré poště, Železničního pluku, Mánesova
Objednávka – oprava propustku – Na Špici
Objednávka – úprava přenosného značení – Macanova
Objednávka – provedení mostních prohlídek – dle seznamu
5 × objednávka – likvidace odpadu – velkoobjemové kontejnery

Statutární město Pardubice (Městský obvod Pardubice I)
Smlouva o dílo (o zajištění a odstranění akutních závad ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací)
Smlouva o dílo (Přistavování velkoobjemových kontejnerů)
Smlouva o dílo, dodatek č. 1 (Výsyp odpadkových košů včetně likvidace komunálního odpadu)
Smlouva o dílo, dodatek č. 1 (Výsyp košů na psí exkrementy, sběr a likvidace psích exkrementů)
Rámcová smlouva na stavební práce
Smlouva o dílo (údržba travnatých ploch)
Smlouva o poskytování služeb (Péče a údržba parku Tyršovy sady)
Objednávka – TS seč travnatého společenstva
Objednávka – koše Tyršovy sady – Olympijský park
Objednávka – údržba Tyršových sadů v měsíci lednu 2016
Objednávka – odstranění škod po vichřici
Objednávka – odříznutí trávníku od komunikací – Bub. sady
Objednávka – zajištění svícení stromu u VČD
Objednávka – úprava ovládání osvětlení v Tyršových sadech
Objednávka – vytyčení podzemních sítí VO
Objednávka – oprava uličních vpustí – Ke Kamenci, Počápelská, Sezemická, Závodu míru, Kyjevská, Na Hrádku
Objednávka – strojní úklid a úklid po Silvestru
Objednávka – oprava odvodnění – JUDr. Krpaty
Objednávka – oprava odvodnění – JUDr. Krpaty, Na Okrouhlíku, Ke Kamenci
Objednávka – oprava odvodnění – U Kostelíčka
Objednávka – úprava chodníku v ulici Jungmanova
Objednávka – oprava plochy Závodu Míru
Objednávka – zpevnění komunikace – u Kamenné vily
Objednávka – oprava komunikace – Kostelní, Palackého, Dašická
Objednávka – oprava propadu – Sladkovského, Arnošta z Pardubic
Objednávka – úprava plochy pro letní kino, odstranění sloupu – parkoviště zimní stadion
Objednávka – oprava komunikace – Anenská, Závodu míru
Objednávka – oprava vpusti – Nerudova
Objednávka – závlaha stromů a truhlíků – tř. Míru
Objednávka – oprava vpusti – Za Pasáží, Kostelní, Štolbova
Objednávka – mytí mobiliáře – tř. Míru
Objednávka – čištění rohových zákoutí – Staré město
Objednávka – oprava vpusti – Závodu míru
Objednávka – oprava vpusti – Závodu míru
Objednávka – zapůjčení dopravních značek – náměstí Republiky
Objednávka – výsyp odpadkových košů Tyršovy sady
Objednávka – dodání a instalace nových odpadkových košů TKO a PE
Objednávka – nádobový svoz 5 × K 1100 l TKO
Objednávka – likvidace odpadu – velkoobjemové kontejnery
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Objednávka – likvidace černé skládky
Objednávka – navýšení výsypů košů v Tyršových sadech (Olympijský park)

Statutární město Pardubice (Městský obvod Pardubice II)
Smlouva o dílo (Údržba a opravy místních komunikací)
Smlouva o dílo (Provoz fontán a pítek)
Smlouva o dílo (Svoz a likvidace odpadu, výsyp odpadkových košů včetně likvidace komunálního odpadu, likvidace 
psích exkrementů, přistavování velkoobjemových kontejnerů 2016)
Smlouva o dílo (údržba travnatých ploch 2016)
Smlouva o poskytnutí služeb (ošetřování veřejné zeleně)
Smlouva o dílo, dodatek č. 1 (opravy chodníků živičným kobercem – Bělehradská, sídliště Sever, Gagarinova, Party-
zánů, Kosmonautů, stezka pro chodce a cyklisty Bělehradská, Ležáků)
Smlouva o dílo (údržba travnatých ploch 2017)
Smlouva o dílo (Svoz a likvidace odpadu, výsyp odpadkových košů včetně likvidace komunálního odpadu, likvidace 
psích exkrementů, přistavování velkoobjemových kontejnerů 2017)
Objednávka – výchovný řez mladých dřevin v Polabinách 3 a 4
Objednávka – zálivka zeleně MO II 2016
Objednávka – dodávka zeminy 2016
Objednávka – Dodání květinového stojanu
Objednávka – údržba záhonů v ul. Npor. Eliáše a Prodloužená v r. 2016
Objednávka – dodání zahradnického a rostlinného materiálu
Objednávka – výchovný řez katalp v ul. Lonkova
Objednávka – svoz a likvidace odpadu MO II 2016
Objednávka – ozdobení a svícení stromů
Objednávka – instalace laviček – U Josefa
Objednávka – úprava dopadových ploch na dětském hřišti
Objednávka – přesun květináčů – Dražkovice
Objednávka – oprava komunikace – Bělehradská, Jiřího Potůčka, Sluneční
Objednávka – zapůjčení dopravních značek – Staročeská pouť
Objednávka – vyčištění odtokových žlábků – Kpt. Bartoše
Objednávka – likvidace klepače – Sluneční
Objednávka – oprava mobiliáře
Objednávka – doplnění kalových košů
Objednávka – oprava výtluků – Rosická, Fáblovka
Objednávka – oprava vpusti – Bělehradská
Objednávka – oprava komunikace – Prodloužená, Lonkova, Lidická, Mladých
Objednávka – oprava mobiliáře – Polabiny
Objednávka – oprava pískovišť – Prodloužená, Grusova
Objednávka – údržba fontán – Ohrazenická, Bělehradská, Grusova, Prodloužená, Mozartova
Objednávka – likvidace černých skládek
Objednávka – přistavení velkoobjemového kontejneru vč.likvidace odpadu – směsný kom. odpad (Družby)
Objednávka – přistavení velkoobjemového kontejneru vč.likvidace odpadu – zeleň

Statutární město Pardubice (Městský obvod Pardubice III)
Smlouva o dílo, dodatek č. 1 (údržba keřů a keřových skupin, stříhání živých plotů, ošetřování a zálivka keřů v mobil-
ních vázách, zálivka veřejné zeleně, likvidace odpadu ze zeleně, další drobné práce)
Smlouva o dílo (Údržba travnatých ploch)
Rámcová smlouva o dílo (Údržba a opravy místních komunikací 2016)

Rámcová smlouva, dodatek č. 1 (Inventarizace stromů a péče o stromy na MO III), dohody č. 1–3, dodatek č. 1 
k dohodě č. 1, dodatek č. 1 k dohodě č. 2
Smlouva o dílo (Výsyp odpadkových košů včetně likvidace komunálního odpadu, přistavování velkoobjemových 
kontejnerů, svoz a likvidace psích exkrementů, likvidace černých skládek 2016)
Smlouva o dílo, dodatek č. 1 (Oprava chodníků u garáží v ulici Věry Junkové, etapy 1–5)
Smlouva o dílo (Oprava chodníků v ulici Na Drážce)
Smlouva o zajištění služeb souvisejících se svozem odpadu 2016
Smlouva o dílo (Výsyp odpadkových košů včetně likvidace komunálního odpadu, přistavování velkoobjemových 
kontejnerů, svoz a likvidace psích exkrementů, likvidace černých skládek 2017)
Smlouva o zajištění služeb souvisejících se svozem odpadu 2017
Rámcová smlouva o dílo (Údržba a opravy místních komunikací 2017)
Smlouva o dílo, dodatek č. 1 (údržba keřů a keřových skupin, stříhání živých plotů, ošetřování a zálivka keřů v mobil-
ních vázách, zálivka veřejné zeleně, údržba květinových luk, likvidace odpadu ze zeleně, další práce a služby)
Objednávka – květinové louky
Objednávka – likvidace plevelů
Objednávka – kopretinová louka – ul. Dubinská
Objednávka – výsadba přísavníků – Na Drážce
Objednávka – MO III náhradní výsadba
Objednávka – náhradní výsadba v ul. Bartoňova
Objednávka – náhradní výsadba v ul. J. Zajíce, E. Košťála
Objednávka – ozdobení a svícení stromu
Objednávka – oprava komunikace – Jana Zajíce
Objednávka – úprava dešťové vpusti – Jana Zajíce
Objednávka – oprava komunikace – Husova
Objednávka – úprava dešťové vpusti – Blahoutova
Objednávka – oprava propadu – Blahoutova, vybudování nájezdu – Bartoňova
Objednávka – oprava výtluků – Spojilská
Objednávka – oprava komunikace – Erno Košťála
Objednávka – oprava chodníku – Dašická
Objednávka – oprava komunikace – Dubové návrší
Objednávka – oprava dešťové vpusti – Zahradní, Mandysova, V Lipinách, Tichá
Objednávka – likvidace plevele
Objednávka – oprava zpevněných ploch DH Erno Košťála
Objednávka – oprava odvodnění – Luční
Objednávka – oprava komunikace – Bartoňova, Věry Junkové, Na Drážce
Objednávka – rekonstrukce kontejnerového stání – Blahoutova
Objednávka – oprava komunikace – Dubinská
Objednávka – oprava komunikace – Jana Zajíce
Objednávka – oprava komunikace – Na Drážce
Objednávka – oprava chodníku – Jana Zajíce
Objednávka – oprava chodníku – Studánecká
Objednávka – oprava chodníku – Erno Košťála
Objednávka – výměna písku v pískovišti
Objednávka – osazení lavičky – Věry Junové, MHD Židov
Objednávka – oprava kovového rámu káry
Objednávka – odstranění pískoviště – Sezemická
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Smlouva o dílo (oprava vozovek po zimě)
Objednávka – náhradní výsadba na MO V
Objednávka – vyfrézování pařezů a dosadba rostlin před budovou pož.stanice v Pce – Teplého č.p.1526
Objednávka – pokácení dřevin vč. vyfrézování pařezů
Objednávka – zdravotní ořez u 2 ks jerlínu – Zbor. nám. – ul. Chrudimská a Pod Břízkami
Objednávka – zdravotní ořez u 3 ks bříz – ul. Chrudimská a Pod Břízkami
Objednávka – Chrudimská ul. – ořez 2 ks smrků
Objednávka – ozdobení a svícení stromů
Objednávka – přeložka VO v ul. Pražská
Objednávka – oprava komunikace – K Dolíčku
Objednávka – oprava komunikace – K Vinici
Objednávka – oprava vpusti – Lexova
Objednávka – oprava dešťových vpustí – Čacké
Objednávka – oprava dešťové vpusti – Milheimova
Objednávka – oprava chodníku – Železničního pluku
Objednávka – oprava dešťové vpusti – Pod Břízkami
Objednávka – oprava dešťové vpusti – K Blahobytu
Objednávka – oprava komunikace – Rokycanova
Objednávka – oprava chodníku – Josefa Ressla
Objednávka – oprava obrubníku – Jana Palacha
Objednávka – oprava chodníku – Rokycanova
Objednávka – oprava chodníku – Devotyho
Objednávka – oprava chodníku – Demokratické mládeže
Objednávka – oprava komunikace – záliv nám. Dukelských hrdinů
Objednávka – oprava vyvrácených obrubníků – S.K.Neumanna x Svobody
Objednávka – oprava chodníku – Demokratické mládeže
Objednávka – zapůjčení přenosného dopravního značení
Objednávka – oprava vpusti – K Blahobytu
Objednávka – oprava komunikace – Staňkova
Objednávka – oprava komunikace – Češkova
Objednávka – oprava dešťové vpusti – Dražkovická
Objednávka – odstranění dopravního značení – Čs. armády
Objednávka – oprava uliční vpusti – Na Záboří
Objednávka – oprava uliční vpusti – Na Záboří
Objednávka – oprava obslužní komunikace – Pichlova
Objednávka – oprava komunikace – K Blahobytu
Objednávka – oprava komunikace – Dražkovice
Objednávka – oprava komunikace – Na Spravedlnosti
Objednávka – oprava dešťové vpusti – Jiránkova
Objednávka – propad chodníku – K Blahobytu
Objednávka – úprava vpusti – Marty Exnarové
Objednávka – vyčištění vpusti – Kašparova
Objednávka – oprava chodníku – V Ráji
Objednávka – oprava obvodové stěny – Češkova
Objednávka – obnova vodorovného dopravního značení – Josefa Ressla
Objednávka – oprava komunikace – S.K.Neumanna

Objednávka – oprava komunikace – Luďka Matury
Objednávka – oprava po zimě – 3. část
Objednávka – oprava propadů – Husova
Objednávka – oprava výtluků
Objednávka – opravy komunikací – po zimě
Objednávka – oprava vpusti – Pod Zahradami
Objednávka – odstranění betonových patníků – Hůrka
Objednávka – oprava vpustí – Luční
Objednávka – výroba a montáž návštěvního řádu – lesopark Dubina
Objednávka – oprava vyvrácené lavičky – Luďka Matury
Objednávka – vyčištění a oprava dešťových vpustí – Luční
Objednávka – oprava víka košů na psí exkrementy – Blahoutova, Dubinská, Ve Stezkách, Spojilská
Objednávka – oprava kontejnerového přístřešku – Lidmily Malé
Objednávka – výroba a montáž návštěvního řádu – před ZŠ Dubina
Objednávka – kontejnerový přístřešek – Dubinská
Objednávka – oprava kontejnerového přístřešku – Dubinská
Objednávka – oprava kontejnerového přístřešku – Jana Zajíce 959
Objednávka – oprava kontejnerového stání – Jana Zajíce 866–869
Objednávka – výsyp odpadkových košů nově instalovaných v Dubinském lese
Objednávka – oprava odpadkového koše PE Luďka Matury
Objednávka – přistavení velkoobjemového kontejneru na uložení odpadu z úklidu komunikací
Objednávka – likvidace černé skládky

Statutární město Pardubice (Městský obvod Pardubice IV)
Smlouva o dílo (Pohotovostní služba pro zajištění označení a odstranění následků havárií a nenadálých živelných 
událostí)
Smlouva o poskytování služeb (Výsyp odpadkových košů včetně likvidace komunálního odpadu), přistavování velko-
objemových kontejnerů
Smlouva o poskytování služeb (svoz a likvidace psích exkrementů)
Smlouva o dílo (sečení příkopů, sečení plochy mezi základní školou a hřbitovem)
Objednávka – ozdobení a svícení stromu
Objednávka – oprava chodníku Kyjevská
Objednávka – oprava chodníku Kyjevská
Objednávka – oprava komunikace - K Blahobytu
Objednávka – oprava chodníku v ulici Kyjevská
Objednávka – oprava chodníku v ulici Komenského
Objednávka – oprava komunikace – Kyjevská
Objednávka – oprava komunikace – Kyjevská
Objednávka – oprava komunikací po zimě
Objednávka – nový koš PE v lokalitě obvodu vč. jeho pravidelného výsypu
Objednávka – přistavení velkoobjem. kontejneru na uložení odpadu z úklidu veřejných prostranství

Statutární město Pardubice (Městský obvod Pardubice V)
Smlouva o dílo (Přistavování velkoobjemových kontejnerů a likvidace odpadu)
Smlouva o dílo, dodatek č. 1 (Svoz a likvidace psích exkrementů)
Smlouva o dílo (Výsyp odpadkových košů včetně likvidace komunálního odpadu)
Smlouva o dílo na svoz a likvidaci komunálního odpadu, dodatek č. 1
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Objednávka – oprava vpusti – Semtínská
Objednávka – oprava propadu – Bělehradská
Objednávka – oprava výtluků Salavcova
Objednávka – oprava komunikace – u Kovošrotu Jarý
Objednávka – oprava propadu vozovky – Bohdanečská
Objednávka – oprava dešťové vpusti – Hradišťská
Objednávka – oprava komunikace – Jožky Jabůrkové
Objednávka – oprava chodníku – Dukelská
Objednávka – oprava zborcených vpustí – Legionářská
Objednávka – oprava propadu – Pištorova
Objednávka – propad komunikace – Kavanova, Foerstrova
Objednávka – oprava propadu – Riegrova, Rybitevská
Objednávka – oprava komunikace – Jana Kubiše
Objednávka – oprava propadu – Smetanova
Objednávka – opravy komunikací po zimě
Objednávka – oprava vpustí – Na Vrškách, Prokopa Holého, K Bazéně
Objednávka – osazení betonových sloupků – Salavcova
Objednávka – oprava schodů – Generála Svobody
Objednávka – oprava vpusti – Bohdanečská
Objednávka – oprava vpusti – K Olšině
Objednávka – oprava propadu – Bohdanečská
Objednávka – nový koš v lokalitě MO VII vč. jeho pravidelného výsypu
Objednávka – přistavení velkoobjem. kontejneru na uložení odpadu z úklidu veřejných prostranství
Objednávka – přistavení velkoobjem. kontejneru na uložení odpadu z údržby veřejné zeleně
Objednávka – přistavení velkoobjem. kontejneru na uložení odpadu (Školní nám., Rosice)
Objednávka – přistavení velkoobjem. kontejneru na uložení odpadu (akce "Ukliďme svět–ukliďme Česko")

Statutární město Pardubice (Městský obvod Pardubice VIII)
Smlouva o dílo (Oprava vjezdů v obci Hostovice)
Objednávka – přistavení velkoobjem. kontejneru na uložení odpadu od občanů

Rozvojový fond Pardubice a. s.
Smlouvy se statutárním městem Pardubice:
Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce ze dne 1. 7. 2002 
Smlouva o výpůjčce – poz. parc. č. 372/8 (10 999 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)
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 22. 6. 2010
Smlouva o výpůjčce – poz. parc. č. 418/1 (143 m2)
Dodatek č. 1 ke sml. o obchodní spolupráci z 30. 7. 2013 („Hodiny s reklamou“)
Příkazní smlouva o obstarání provozu veřejných WC z 15. 4 2016
Smlouva o poskytnutí dotace č. D1734/00336/16 z 23. 5. 2016, utkání sálových sportů v Tipsport Aréně
Smlouva o poskytnutí dotace č. D1734/00337/16 z 24. 5. 2016, krytí ztráty z veřejného bruslení
Smlouva o poskytnutí dotace č. D/1411/00002/16 z 17. 3. 2016, multifunkční kostka
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. D/1411/00002/16 z 23. 6. 2016, multifunkční kostka
Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. D/1411/00002/16 z 30. 9. 2016, multifunkční kostka

Objednávka – oprava komunikace – Pod Břízkami
Objednávka – oprava komunikace – Češkova
Objednávka – oprava komunikace – Čacké
Objednávka – oprava vpusti – Jiránkova
Objednávka – oprava chodníku – K Blahobytu
Objednávka – oprava vyvrácených obrubníků – Na Spravedlnosti
Objednávka – provedení sondy – Milheimova
Objednávka – obnova vodorovného dopravního značení – ČSA
Objednávka – oprava komunikace – Rokycanova
Objednávka – oprava komunikace – Lexova
Objednávka – oprava komunikace – Milheimova
Objednávka – oprava vpusti – nám. Dukelských hrdinů
Objednávka – oprava komunikace – Wolkerova, Jiránkova
Objednávka – oprava komunikace – Artura Krause
Objednávka – oprava komunikace – nám. Dukelských hrdinů
Objednávka – oprava chodníku – Železničního pluku

Statutární město Pardubice (Městský obvod Pardubice VI)
Smlouva o poskytování služeb (Výsyp odpadkových košů včetně likvidace komunálního odpadu)
Smlouva o poskytování služeb (Svoz a likvidace psích exkrementů)
Rámcová smlouva o dílo (Přistavování velkoobjemových kontejnerů a likvidace odpadu)
Rámcová smlouva o dílo (Údržba zeleně)
Smlouva o dílo, dodatek č. 1 (rekonstrukce chodníků v ulici Pražská)
Smlouva o dílo (chodník v ulici Chotkova ve Starých Čívicích)
Smlouva o dílo (oprava chodníku v Lánech na Důlku)
Smlouva o dílo na svoz a likvidaci komunálního odpadu, dodatek č. 1
Darovací smlouva (dar 4 dřevěných laviček)
Objednávka – ozdobení a svícení stromů
Objednávka – dopravní značení vyhrazené parkování – Školní
Objednávka – terénní úpravy – Kokešova

Statutární město Pardubice (Městský obvod Pardubice VII)
Smlouva o poskytování služeb (Výsyp odpadkových košů včetně likvidace komunálního odpadu 2016)
Smlouva o poskytování služeb (Svoz a likvidace psích exkrementů 2016)
Smlouva o poskytování služeb (Přistavování velkoobjemových kontejnerů a likvidace odpadu 2016)
Smlouva o dílo na svoz a likvidaci komunálního odpadu, dodatek č. 1
Smlouva o dílo (Rekonstrukce chodníku v Doubravicích)
Smlouva o poskytování služeb (Výsyp odpadkových košů včetně likvidace komunálního odpadu 2017)
Smlouva o poskytování služeb (Svoz a likvidace psích exkrementů 2017)
Smlouva o poskytování služeb (Přistavování velkoobjemových kontejnerů a likvidace odpadu 2017)
Smlouva o dílo (Pohotovostní služba pro zajištění označení a odstranění následků havárií a nenadálých živelných 
událostí)
Objednávka – ozdobení a svícení stromů
Objednávka – oprava výtluků – ČSA
Objednávka – oprava komunikace – Trnovská
Objednávka – oprava šachty – Nádražná
Objednávka – oprava propadu – Danielkova



A — Zpráva představenstva společnosti

46 47

Smlouva o spolupráci „Olympijský park 2016“ ze dne 3. 8. 2016
Smlouva o upsání akcií (peněžitý vklad ve výši 6,5 mil. Kč)
Smlouva o upsání akcií (nepeněžitý vklad ve výši 720 000 Kč)

EAST BOHEMIAN AIRPORT a. s.
Smlouvy se statutárním městem Pardubice:
Smlouva o výpůjčce budov a pozemků
Smlouva o spolupráci (Olympijský park)
Smlouva o upsání akcií (ve jmenovité hodnotě 33 mil. Kč)

Dostihový spolek a. s. 
Smlouvy se statutárním městem Pardubice:
Smlouva nájemní na pronájem areálu dostihového závodiště vč. dodatků č. 1–č. 8
Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „18. ročník mezinárodní výstavy Koně v akci“
Smlouva o poskytnutí dotace na projekty Cena města Pardubic – parkurové závody, Velká cena města Pardubic 
– 1. kvalifikace na 126. Velkou pardubickou s Českou pojišťovnou, Mistrovství ČR družstev – všestrannost, Seriál 
závodů všestrannosti
Dotace z Programu podpory sportu pro rok 2016 na realizaci projektu "nákup překážek pro pořádání tréninků a zá-
vodů ve všestrannosti na Dostihovém závodišti v Pardubicích"
Smlouva o údržbě č. OMI-VZMR-2015-002
Smlouva o reklamě, propagaci a spolupráci č. 58/DK/2015
Smlouva o reklamě, propagaci a spolupráci č. 106/DK/2016
Smlouva o užívání prostor č. 59/DK/2015
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
Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z r. 2012 (dlouhodobá platnost)

PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV MEZI OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU:

Služby města Pardubic a. s. – Dopravní podnik města Pardubic a. s.
Kupní smlouva, dodatky č. 1–2 (Prodej motorové nafty a Ad Blue)
Smlouva o dílo, dodatek č. 1 (Mytí zastávkových přístřešků)
Dohoda o poskytování elektřiny
Smlouva o pronájmu reklamní plochy
Smlouva o reklamě na vozidle MHD
Objednávky dopravy autobusem (doprava účastníků pohřbů)
Objednávka – odprodej dopravního značení
Objednávka – dopravní značení – turistický olympijský vláček
Objednávka – odprodej dopravního značení
Objednávka – výkopové práce – Karla IV.
Objednávka – zimní údržba
Objednávka – prodej spojovacího materiálu
Objednávka – seč travních ploch

Služby města Pardubic a. s. – Rozvojový fond Pardubice a. s.
Smlouva o dílo – vynáška popelnic Češkova 22 + Tř. míru 763
Objednávka – dopravní značení – vyhrazené parkování – Carreras
Objednávka – dopravní značení – instalace zrcadla – parkoviště Machoňova pasáž
Objednávka – dopravní značení – dodávka a montáž zrcadla – Machoňova pasáž
Objednávka – dopravní značení – přenosné – akce Děti ráje
Objednávka – dopravní značení – přenosné – akce Elán
Objednávka – čištění kontejnerového stání – Machoňova pasáž
Objednávka – vyhrazené parkování – zimní stadion
Objednávka – přeprava in–line plochy – Jatka – Tipsport arena
Objednávka – přeprava in–line plochy – Jatka
Objednávka – zajištění vyhrazeného parkování – akce City fest.
Objednávka – vyhrazené parkování – Tipsport aréna
Objednávka – oprava vodorovného dopravního značení – tř. Míru
Objednávka – výsyp odpadkových košů Tipsport aréna
Objednávka – údržba zeleně na terase objektu na třídě Míru
Objednávka – zahradnické práce, zimní stadion
Objednávka – zahradnické práce, zimní stadion
Objednávka – údržba zeleně na terase objektu na třídě Míru
Objednávka – úklid zahrady, Pernerovo náměstí 58

Služby města Pardubic a. s. – Vodovody a kanalizace Pardubice a. s.
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod (Odběrné místo: Areál Hůrka 1803)
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod (Odběrná místa: dle seznamu ve smlouvě – 24 ×)
Smlouva o dílo – odvoz odpadu
Objednávka – vytyčení podzemních sítí VO
Objednávka – oprava komunikace – Lány na Důlku
Objednávka – oprava komunikace – Kyjevská
Objednávka – oprava komunikace – Bacháčkova, V Ráji
Objednávka – oprava komunikace – Jana Palacha
Objednávka – oprava komunikace – Pod Zahradami, Doubravice, Lázně Bohdaneč, Musílkova, Jana Palacha
Objednávka – oprava komunikace – V Ráji, Kyjevská
Objednávka – oprava komunikace – Rokycanova
Objednávka – vodorovné dopravní značení, Závodu Míru
Objednávka – oprava komunikace – Spojilská, Kyjevská
Objednávka – oprava komunikace – K Blahobytu
Objednávka – oprava komunikace – Holubova, Na Okrouhlíku
Objednávka – oprava komunikace – K Blahobytu
Objednávka – oprava komunikace – K Blahobytu, K Višňovce, Konečná
Objednávka – oprava komunikace – Boženy Němcové
Objednávka – oprava komunikace – K Blahobytu, K Višňovce, Konečná, Boženy Němcové
Objednávka – oprava komunikace – Rybitevská, Borová, Fričova, U Krematoria
Objednávka – oprava komunikace – obětí 24. srpna, Lesní, Bezdíčkova
Objednávka – oprava komunikace – JUDr. Krpaty, Terezy Novákové, Čacké, Masarykovo náměstí, Srnojedy
Objednávka – oprava komunikace – Ostřešany
Objednávka – oprava komunikace – Pod Lipami
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Objednávka – oprava komunikace – Potěšilova, 5. května, 22. července, nám. Dukelských hrdinů, Lexova
Objednávka – oprava komunikace – Srnojedy
Objednávka – oprava komunikace – Lány na Důlku
Objednávka – oprava komunikace – K Olšině, Lexova, 22. července
Objednávka – oprava komunikace – Ostřešany, Obětí 24. srpna, Palackého, Kpt. Bartoše
Objednávka – oprava komunikace – Němčice
Objednávka – oprava komunikace – U Husova sboru
Objednávka – oprava komunikace – Štrossova, Sezemice, V Zákoutí
Objednávka – oprava komunikace – Školní
Objednávka – oprava komunikace – Demokratické mládeže
Objednávka – demontáž a montáž veřejného osvětlení, Rybitevská
Objednávka – přeložka veřejného osvětlení

Služby města Pardubic a. s. – Dostihový spolek a. s.
Smlouva o reklamně, propagaci a spolupráci a navazující objednávky (Poskytnutí služeb při dostizích, reciproční 
spolupráce 2016 – instalace reklam, strojní metení komunikace, zapůjčení svislého dopravního značení spojené 
s jeho instalací na komunikaci, osázení 60 ks truhlíků v areálu dostihového závodiště, výlep plakátů, umístění šál 
na sloupech veřejného osvětlení, reklamní a prezentační služby)

Služby města Pardubic a. s. a SmP – Odpady a. s.
Smlouva o nájmu nebytových prostor (Pronájem kanceláří a prostor v areálu Hůrka)
Smlouva o vedení účetnictví, personální a mzdové agendy (Vedení účetnictví, personální a mzdové agendy)
Smlouva o poskytování služeb a spolupráci (Poskytování služeb BOZP, PO, technické evidence vozidel STK, provoz 
počítačové sítě, jídelny, úklid, provoz recepce)
Smlouva o poskytování služeb a spolupráci (Evidence množství produkovaných odpadů, včetně nebezpečných, 
evidence odpadů ze separačních dvorů, odpadů jednotlivých divizí)
Smlouva o nájmu pozemků (Nájem separačních dvorů)
Smlouva o užívání části pozemků (Užívání části pozemků v areálu Hůrka)
Smlouva o dílo, dodatky č. 1–5 (Svoz a likvidace komunálního odpadu)
Smlouva o dílo, dodatky č. 1–2 (Zabezpečení likvidace nebezpečného odpadu)
Smlouva o dílo (Přistavování velkoobjemových kontejnerů, přebírání a likvidace komunálního odpadu)
Smlouva o podnájmu kompostárny, dodatky č. 1–2 (Podnájem kompostárny Dražkovice)
Dohoda o výkladu ujednání Smlouvy o podnájmu kompostárny (Výklad ujednání smlouvy o podnájmu kompostárny)
Smlouva o poskytování služeb, dodatky č. 1–3 (Poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, poskytování admi-
nistrativních a marketingových služeb)
Nájemní smlouva (Nájem sloupů veřejného osvětlení k umístění košů)
Smlouva o dílo, dodatek č. 1 (Úprava stávajících překladiště Dražkovice)
Smlouva o dílo (Rozšíření osvětlení areálu Dražkovice)
Objednávka – svoz košů – Tipsport aréna
Objednávka – svoz a likvidace odpadu – Vánoce 2016, Pernštýnské náměstí
Objednávka – svoz a likvidace odpadu na akci Městské slavnosti
Objednávka – svoz a likvidace odpadu na akci "Pardubický festival vína"
Objednávka – svoz a likvidace odpadu na akci "Run in Colours"
Objednávka – svoz a likvidace odpadu na akci Městské slavnosti – Zrcadlo umění
Objednávka – svoz a likvidace odpadu na akci 15. dětský super den
Objednávka – služby na akci Pardubický vinařský půlmaraton
Objednávka – zabezpečení služby strojního čištění vozovek a zapůjčení dopravního značení na akci Aviatická pouť

Objednávka – realizace asfaltových nájezdů v areálu separačního dvora v Dražkovicích
Objednávka – frézování – SD Dražkovice

SmP – Odpady a. s. – Dopravní podnik města Pardubic a. s.
Smlouva o dílo, dodatky č. 1–4 (Svoz a likvidace komunálního odpadu)
Smlouva o dílo, dodatek č. 1 (Svoz a likvidace komunálního odpadu, dle seznamu)
Smlouva o dílo (Svoz a likvidace nebezpečného a ostatního odpadu)
Kupní smlouva (Prodej motorové nafty a Ad Blue)
Smlouva o zajištění služeb (Reklama na vozidle MHD)

SmP – Odpady a. s. – Vodovody a kanalizace a. s.
Smlouva o dílo, dodatek č. 1 (Svoz a likvidace komunálního odpadu)
Smlouva na předání a převzetí odpadů (Kaly z čištění komunálních odpadních vod)
Smlouva o nájmu nebytových prostor (Nájem provozní místnosti separačního dvora)
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod

SmP – Odpady a. s. – Dostihový spolek a. s.
Smlouva o spolupráci (Poskytnutí služeb při dostizích, reciproční spolupráce 2016)

SmP - Odpady a. s. – Rozvojový fond Pardubice a. s.
Smlouva o dílo, dodatky č. 1–3 (Svoz a likvidace komunálního odpadu, Zimní stadion)
Smlouva o dílo, dodatky č. 1–6 (Svoz a likvidace komunálního odpadu, Za Pasáží)
Smlouva o dílo (Přistavování velkoobjemových kontejnerů, přebírání a likvidace komunálního odpadu)

SmP – Odpady a. s. – EAST BOHEMIAN AIRPORT a. s
Smlouva o dílo, dodatky č. 1–4 (Svoz a likvidace komunálního odpadu)
Smlouva o dílo (Přistavování velkoobjemových kontejnerů, přebírání a likvidace komunálního odpadu)
Smlouva o dílo (Svoz a likvidace kuchyňského odpadu z dopravních prostředků)

Dopravní podnik města Pardubic a. s. – Vodovody a kanalizace Pardubice a. s.
Soubor smluv na dodávku pitné vody 
Rámcová smlouva – prodej motorové nafty
Dohoda o ceně pohonných hmot
Smlouva o odvádění odpadních vod

Dopravní podnik města Pardubic a. s. – EAST BOHEMIAN AIRPORT a. s.
Smlouva o přepravě osob   

Dostihový spolek a. s. – Vodovody a kanalizace Pardubice a. s.
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod 

Rozvojový fond Pardubice a. s. – Vodovody a kanalizace Pardubice a. s.
Soubor smluv na dodávku pitné vody, čištění a odvádění odpadních vod

Dopravní podnik města Pardubic a. s. – Dostihový spolek a. s.
Smlouva o vzájemné spolupráci (propagační činnost, prostor pro výcvik autoškoly)
Dohoda o narovnání sporných práv ze smlouvy o spolupráci 
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Podpisy členů představenstva společnosti 

p. Robert Klčo (předseda představenstva) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ing. Tomáš Pelikán (místopředseda představenstva) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ing. Jan Hrabal (člen představenstva) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ing. Jaroslav Mojžíš (člen představenstva) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D. (člen představenstva) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EAST BOHEMIAN AIRPORT a. s. – Vodovody a kanalizace Pardubice a. s.
Smlouva na dodávku pitné vody, čištění a odvádění odpadních vod
Smlouva o nájmu a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu

4. POSOUZENÍ TOHO, ZDA OVLÁDANÉ OSOBĚ VZNIKLA ÚJMA, 

a posouzení jejího případného vyrovnání podle § 71 a 72 ZOK:

Ovládaná osoba zajišťuje pro ovládající osobu na základě smluvního vztahu veřejné služby v přepravě cestujících (dopravní 
obslužnost na území města). Výše kompenzace za poskytování těchto služeb vychází z finančního modelu nákladů 
a výnosů tak, aby společnost z této činnosti netvořila ani ztrátu ani zisk. Ovládané osobě tak do budoucna chybí zdroj 
pro investice do obnovy majetku společnosti a rozvoje její činnosti. Za způsobenou újmu by tak bylo možno považovat 
přiměřený zisk (povolený právními předpisy pro poskytování kompenzace ve veřejné dopravě a obvyklý v daném odvětví), 
kterého nemůže ovládaná osoba vzhledem k výši kompenzace vynucené ovládající osobou dosáhnout. 

V rámci obchodní činnosti ovládané společnosti dochází i ke vzniku dalších smluvních vztahů mezi ovládanou osobou, 
ovládající osobou a dalšími ovládanými osobami. Tyto smluvní vztahy byly uzavřeny za obvyklých obchodních 
podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění nebo protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního 
styku. Mezi ovládající a ovládanou osobou a mezi ovládanými osobami nebyla poskytnuta ani jiná plnění v souvislosti 
s uzavřením a plněním vzájemných smluv. 

5. ZHODNOCENÍ VÝHOD A NEVÝHOD 

Újma vzniklá v důsledku nedostatečné výše smluvní kompenzace poskytované za zajištění dopravní obslužnosti 
ovládanou osobou není ovládané osobě nijak nahrazena. Vzhledem k tomu, že jediným akcionářem ovládané osoby 
je právě ovládající osoba, nemá skutečnost, že újma není ovládané osobě nahrazena, žádné důsledky. Povinnost 
ve smyslu § 71 odst. 2 zákona o obchodních korporacích nahradit újmu dalším akc. ovládané osoby nevzniká.

Při uvážení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi propojenými osobami je třeba posoudit zejména vztah 
k ovládající osobě – statutárnímu městu Pardubice. Ovládající osoba na jedné straně nutí ovládanou osobu 
uzavírat smluvní vztah za podmínek, za nichž ovládané osobě vzniká újma v podobě nemožnosti dosahovat 
přiměřeného zisku. Tato újma je však vyrovnávána skutečností, že ovládaná osoba má zajištěn výkon činnosti, 
která je hlavním předmětem jejího podnikání (provozování silniční osobní dopravy a trolejbusové dráhy) i bez 
soutěžení s jinými subjekty na trhu.
 
Za situace, kdy ovládající osoba je současně jediným akcionářem ovládané osoby, nelze považovat skutečnost, 
že společnost nemůže kvůli omezené výši kompenzace vytvářet zisk, který by mohl být rozdělen formou 
dividendy akcionářům, za podstatnou nevýhodu plynoucí ze vztahů mezi propojenými osobami. Při vytváření 
takového zisku by ovládající osoba pouze platila sama sobě s tím, že tato „platba“ by byla zdaněna daní z příjmu 
právnických osob. Nedostatek vlastních zdrojů společnosti pro obnovu majetku a rozvoj činnosti je v současné 
době vyvažován možností získat pro projekty v oboru hlavní činnosti ovládané osoby dotace zejména z dotačních 
programů Evropské unie. Dlouhodobé nevytváření podstatnějšího zisku však přináší ovládané osobě riziko, že 
v budoucnu nebude schopna obnovovat svůj majetek z vlastních zdrojů. Do budoucna tak bude patrně nutné, 
aby kompenzace za poskytování veřejných služeb v dopravě vycházela z kalkulace zahrnující též přiměřený zisk, 
eventuálně byly prostředky pro rozvoj společnosti poskytnuty navýšením základního kapitálu.

Celkově lze tedy uzavřít, že ve vztahu mezi ovládající a ovládanou osobou převažují výhody, neboť tento vztah 
zajišťuje ovládané osobě jistotu výkonu hlavní činnosti a tím i jistotu existence. Nevýhody ze vztahu plynoucí 
se v kontextu skutečnosti, že ovládající osoba je jediným akcionářem ovládané osoby, a že existují alternativní 
možnosti pro financování investičních výdajů, nejeví jako podstatné.

Ze vztahů k dalším propojeným osobám neplynou ovládané osobě žádné výhody ani nevýhody.

Sestaveno dne: 17. 2. 2017
Sestavil: Martin Slezák
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B — Rozvaha

  nám. Jana Pernera, Pardubice

  50°01'59.8"N  •  15°45'19.7"E

  Multimodální dopravní uzel
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C — Výkaz zisku
a ztráty

  nám. Jana Pernera, Pardubice

  50°01'59.1"N  •  15°45'27.8"E

  Multimodální dopravní uzel
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D — Zpráva
nezávislého auditora

  nám. Jana Pernera, Pardubice

  50°01'57.0"N  •  15°45'28.5"E

  Multimodální dopravní uzel
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E — Zpráva
o činnosti dozorčí
rady

  nám. Jana Pernera, Pardubice

  50°01'57.3"N  •  15°45'25.0"E

  Multimodální dopravní uzel
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ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI ZA ROK 2016

Dozorčí rada se v roce 2016 scházela ve složení Ing. Martin Kolovratník, Mgr. Ing. Martin Slezák, Ing. Petr Netolický, 
p. Miroslav Petržílek a p. Vladimír Buš. 

Dozorčí rada se v roce 2016 sešla na čtyřech jednáních, z nichž poslední z nich bylo společné s představenstvem 
společnosti. 

Jednání dozorčí rady se pravidelně účastnil místopředseda představenstva a v rámci svých možností předseda 
představenstva. Ti dozorčí radu podrobně informovali o všech jednáních představenstva
společnosti a dále o důležitých strategických, ekonomických, finančních a provozních záležitostech společnosti.  
Dozorčí rada též přezkoumávala podklady k veřejným zakázkám vyhlašovaným představenstvem. V neposlední řadě 
dozorčí rada přezkoumávala investiční záměry, investiční strategie a investiční plány, a to zejména ty, které mají 
vazbu na dotační tituly plynoucí z individuálních Evropských fondů, či z aglomeračních titulů ITI. 

Dále dozorčí rada projednávala finanční plán společnosti včetně programu obnovy a reprodukce majetku, plánu oprav 
a údržby majetku a plnění obchodních smluv společnosti.

Dozorčí rada se na všech svých zasedáních též průběžně zabývala dílčími hospodářskými výsledky společnosti 
dosahovanými od počátku roku, a to prostřednictvím čtvrtletních rozborů hospodaření společnosti. Dále byla dozorčí 
rada informována o všech důležitých rozhodnutích představenstva a neshledala žádné nedostatky.

Dozorčí rada tak měla od představenstva a vedení společnosti všechny informace potřebné k výkonu své zákonné 
kontrolní činnosti představenstva i samotného dění v akciové společnosti.

Na základě všech skutečností tedy dozorčí rada společnosti DPMP a.s. předkládá valné hromadě zprávu o své 
činnosti za rok 2016 a doporučuje ji valné hromadě spolu s výroční zprávou přijmout ke schválení.

Podpisy členů dozorčí rady společnosti

Ing. Martin Kolovratník, předseda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mgr. Ing. Martin Slezák, člen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ing. Petr Netolický, člen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. Miroslav Petržílek, člen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Stanovisko dozorčí rady k Výroční zprávě za rok 2016

Dozorčí rada na svém 84. zasedání dne 27. března 2017 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 27. března 2017

Ing. Martin Kolovratník
předseda dozorčí rady DPMP a. s.
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