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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 
 

Obchodní jméno: Dopravní podnik města Hradce Králové,a.s. 
 

Sídlo:   Hradec Králové 3, Pouchovská 153 
 

Právní forma:  akciová společnost 
 

Identifikační číslo: 25267213 
 

DIČ  228 – 25267213 
 

Den zápisu do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1625:  
1.4.1997 

 
 
 

 
Akcie 

 
45 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 000,-Kč 
10 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě    1000 000,-Kč 
  6 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě      100 000,-Kč 
  9 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě        10 000,-Kč 
  1 kus  akcie na jméno ve jmenovité hodnotě      1 000,-Kč 

 
Všechny akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti. 

 
 

Základní kapitál 
 

460 691 000,- Kč 
Splaceno :               100 % 

 
 

Jediný akcionář 
 

Město Hradec Králové 
Identifikační číslo: 00268810 

 
 
 

Místo uložení výroční zprávy 
 

sídlo společnosti  
Pouchovská 153 

500 03 Hradec Králové  
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Představenstvo 
 
 
  předseda představenstva  Ing. Miloslav Kulich 
 
  místopředseda představenstva  Ing. Pavel Zákora 
  

člen představenstva   Ing. Bedřich Koros 
 
  člen představenstva   Ing. Josef Malíř 
 
  člen představenstva   Ing. Boris Herman 
 
   
  Předseda představenstva vykonává zároveň funkci ředitele společnosti. 
 
 
 

Dozorčí rada  
 
 

  předseda dozorčí rady    Ing. Rostislav Jireš 
 
  místopředseda dozorčí rady  Leo Sedláček 
 
  člen dozorčí rady   Ing. Otakar Divíšek 
 
  člen dozorčí rady   Ing. Martin Samohrd  

 
člen dozorčí rady   Miroslav Berák 

 
  člen dozorčí rady   Václav Špina 
 
 
 
 
     Výkonné vedení společnosti 
 
 
  ředitel společnosti   Ing. Miloslav Kulich 
 
  dopravně technický náměstek  Ing. Vladimír Pejřil 
 
  ekonomický náměstek   Ing. Pavel Zákora 
 
  vedoucí personálního oddělení  Jiří Hladký 
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SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 
 
 
     Rok 2003 byl pro naší akciovou společnost  svým způsobem komplikovaný a složitý. Ve svém časovém 
průběhu přinášel řadu neočekávaných negativních událostí, kterým bylo třeba adekvátně čelit tak, aby 
nakonec samotný závěr tohoto roku vyzněl z hospodářského hlediska v kladném slova smyslu, tzn. abychom 
neskončili se ztrátou. 
     Již na samém počátku roku se objevily dvě protichůdné tendence svým negativním vlivem na ekonomiku 
společnosti, a to v I.čtvrtletí rapidní zvýšení ceny nafty v důsledku írácké krize, dále po několikaletém vývoji 
dynamického růstu tržeb došlo ke zlomu a v I. čtvrtletí jsme ve srovnání s předchozím rokem zaznamenali 
nižší tržby od veřejnosti. Dalším, silně negativním jevem, byla tragická událost 4. dubna, kdy došlo ke kolizi 
na pravidelné lince č. 12 s projíždějícím vlakem, kde bohužel zemřeli 4 lidé, z toho jeden náš řidič. Došlo 
k úplnému zničení  nízkopodlažního autobusu Karosa Renault City Bus. Dosud není objasněna příčina této 
události, co bylo vlastně bezprostředním důvodem k tomu, že se něco takového stalo. Z ekonomického 
hlediska byly zatíženy náklady ve výši zůstatkové ceny 2,7 mil. Kč zničeného vozidla.  
     Ještě  v prvním pololetím naše společnost přijala program v rámci „Strategie“, tzv. vnitřní ekonomický 
audit, kde jsme provedli detailní rozbor nákladů a výnosů i některých technologií a postupů činností na 
jednotlivých střediscích. Výsledkem rozboru byl přínos v oblasti zejména nákladové, kdy postupně došlo 
k uvolňování zaměstnanců a nahrazení jejich dosavadní práce jiným efektivnějším způsobem. V meziročním 
srovnání bylo propuštěno 18 zaměstnanců, z nichž někteří měli pouze kratší pracovní úvazek. Dosáhli jsme 
významných úspor v nákladech MHD a zároveň za přispění  příjmu z ostatních podnikatelských činností jsme 
dosáhli konečného kladného hospodářského výsledku ve výši 610 tis. Kč.   
Stejně tak jako u hlavní činnosti, kde nás doprovázely silné negativní tendence v ekonomice, tak i 
v podnikatelské činnosti nastaly problémy v případě  cestovní kanceláře. Nejprve  v měsíci dubnu vedoucí 
střediska na vlastní žádost ukončila pracovní poměr k naší společnosti a následně na to, po zhodnocení 
celkové situace, přijalo představenstvo a.s. závěr utlumit tuto aktivitu do konce roku. V měsíci říjnu 
představenstvo a.s. definitivně rozhodlo o ukončení činnosti k 31.12. 2003. Vzhledem k neperspektivnosti a 
za složitých podmínek podnikání v cestovním ruchu,  skončila cestovní kancelář ve ztrátě 700 tis. Kč.  
    Obrovským úspěchem je skutečnost, že veškeré negativní jevy se podařilo společně s celým týmem 
pracovníků a.s. postupně eliminovat. Přestože se v pololetí ještě jevilo, že nebude v našich silách udržet 
kladný  hospodářský výsledek, tak jsme právě dosáhli opaku, což považuji za  vynikající závěr tohoto nepříliš 
dobrého roku 2003 pro naši akciovou společnost. 
     V tomto roce jsme dále pokračovali v nákupu vozidel MHD, do provozu jsme zařadili první nové 
nízkopodlažní kloubové autobusy typu Karosa Renault. Jednou z významných a důležitých investičních akcí 
bylo dokončení plánované trolejové trasy od hypermarketu Hypernova v Kuklenách do Plačic, čímž došlo 
k propojení této oblasti kolem nákupního centra směrem do města a mohli jsme zároveň zrušit historickou 
technicky velmi zastaralou a zchátralou trať v ulici Kutnohorská z roku 1953. Tato investice byla dokončena a 
předána k užívání v závěru měsíce listopadu. 
     Pro cestující veřejnost jsme připravili nový jízdní řád, který dále optimalizoval oběhy vozidel a 
přizpůsoboval řadu spojů potřebám veřejnosti a nabídka našich služeb se stále drží na poměrně vysokém 
čísle 6 300 tis.km za rok. 
    Dle provedeného průzkumu mobility obyvatelstva v Hradci Králové v roce  2003, který byl organizován 
Magistrátem města, můžeme konstatovat dobré hodnocení služeb MHD ze strany veřejnosti.      
     Ve vedení akciové společnosti byly akcionářem provedeny změny v orgánech společnosti, a to jak 
představenstva, tak zejména k podstatné obměně  dozorčí rady. Věřím, že veškeré úsilí všech zúčastněných 
v roce 2003 se i následně zhodnotí v nadcházejícím roce, v roce 2004, který bude významný tím, že dojde 
k řadě ekonomických změn a ke vstupu do Evropské unie včetně změn legislativního prostředí.  
 
 
 
 

 
 Ing. Miloslav Kulich 
 předseda představenstva 
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ZPRÁVA 
O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU 

OSOBOU DLE § 66a, ODSTAVEC 9 OBCHODNÍHO 
ZÁKONÍKU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2003 
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I. 
Vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou 

 
Ovládající osoba – jediný akcionář  (100 %):  

Město Hradec Králové 
   IČO 00268810 
 
Ovládaná osoba: Dopravní podnik Města Hradce Králové, a.s. 
   Pouchovská 153 
   500 03 Hradec Králové 
   IČO 25267213 
 
 
1. Smlouva o provozování městské hromadné dopravy (MHD) v roce 2003 .  
 
Mezi Městem Hradec Králové (dále jen Město) a Dopravním podnikem města Hradce Králové, a.s. (dále je 
Dopravní podnik) byla uzavřena smlouva o provozování městské hromadné dopravy s platností od 1.ledna 
2003 do 31.prosince 2003. Předmětem smlouvy bylo zajištění MHD na území Města Hradec Králové a do 
obcí Vysoká n.L., Předměřice n.L., Lochenice a Stěžery, závazek Dopravního podniku provozovat městskou 
hromadnou dopravu po trasách MHD dle přílohy  č.1 uvedené smlouvy za použití trolejbusů a autobusů 
v majetku Dopravního podniku a dle platného jízdního řádu a závazek Města poskytnou dotace na 
zajišťování  městské hromadné dopravy dle článku IV. Smlouvy takto: 
 
• provozní dotaci na dokrytí nákladů na MHD v roce 2003 ve výši 126,000.000,- Kč, 
• investiční dotaci v celkové výši 11,000.000,- Kč, z toho na nákup nových trolejbusů a autobusů pro MHD 

6,000.000,- Kč a na výstavbu trolejového vedení ve Vlčkovické ul. v Kuklenách 5,000.000,- Kč. 
  
Uvedená finanční plnění byla Městem Dopravním podniku poskytnuta. Dopravní podnik použil dotace 
v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě o provozování městské hromadné dopravy. 
 
 
2. Ostatní plnění 
 
2.1. Mimo rámec smlouvy o provozování MHD  Město poskytlo  Dopravnímu podniku  investiční dotaci na 

obměnu zastřešení zastávek ve výši 100.000,- Kč.  
Dopravní podnik použil a vyúčtoval tuto dotaci v souladu s dohodnutými podmínkami. 

2.2. Dodávka a montáž čekárny MHD Štefcova ul. v Hradci Králové.  
Dopravním podniku byla uhrazena faktura za provedené práce v cenách dle ceníku. 

2.3. Dodávka a montáž městského mobiliáře v městské části Svinary (čekárna+2 ks označníků zastávky 
MHD).  
Dopravnímu podniku byla uhrazena faktura za provedené práce v cenách dle ceníku. 

2.4. Na základě objednávky, Dopravní podnik poskytl Městu jízdenky MHD pro služební potřeby pracovníků 
Magistrátu, a to 160 kusů ročních jízdenek a 2 kusy pololetních jízdenek. 
Dopravnímu podniku byla uhrazena faktura za dodané jízdenky v cenách dle platného tarifu MHD. 

2.5. Dopravní podnik poskytl pro potřeby Města ve 24 případech dopravu svými autobusy.  
Dopravnímu podniku byly uhrazeny faktury za realizovanou dopravu v cenách obvyklých. 

2.6. Instalace a provozování propagačních letáků. 
Úhrady byly provedeny Městem na základě fakturace v cenách dle platného ceníku. 

2.7. Školení a přezkoušení profesionálních řidičů a řidičů referentských vozidel provedené autoškolou 
Dopravního podniku. 
Město uhradilo faktury  v cenách dle platného ceníku. 
 

 
II. 

Vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními osobami  
ovládanými stejnou ovládající osobou (propojené osoby) 
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Organizace a obchodní firmy: 
 

1. Městská zeleň Hradec Králové 
Sídlo:   Hradec Králové 23, Škroupova 726, PSČ 500 02 
Identifikační číslo:  70887471 
Právní forma:  příspěvková organizace 

 
Dopravní podnik poskytl Technickým službám: 
• drobné opravářské služby, 
• prostřednictvím autoškoly školení a přezkoušení  profesionálních řidičů  
     a řidičů referentských vozidel. 

      Městskou zelení byly provedeny úhrady faktur v cenách obvyklých a dle   platného ceníku. 
 

2. Technické služby Hradec Králové 
Sídlo:   Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 500 08 
Identifikační číslo:  64809447 
Právní forma:  příspěvková organizace 

 
2.1.Technické služby Hradec Králové poskytly Dopravnímu podniku  služby: 
• Odvoz komunálního odpadu dle smlouvy 
• Odvoz a likvidace fekálií 
• Jednorázová plnění, a to zametení odstavné plochy, umytí komunikace v areálu, dodávka 1 m3 

posypové soli.  
Za služby poskytnuté Technickými službami provedl Dopravní podnik  úhrady dle fakturace v cenách 
obvyklých. 
2.2. Služby poskytnuté Dopravním podnikem Technickým službám 
• Drobné opravářské práce – soustružení a nýtování obložení. 

 Technické služby provedly úhrady v cenách obvyklých. 
 

3. Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Sídlo:   Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 500 08 
Identifikační číslo:  64809447 
Právní forma:  akciová společnost 

 
Vztah k Dopravnímu podniku: 
• Smlouva na odběr vody a  odvádění odpadních vod. 
• Jednorázová plnění – čistění kanalizace 
Dopravní  podnik uhradil faktury za pronájem v cenách obvyklých. 

 
4. Správa nemovitostí Hradec Králové, a.s.  
Sídlo:    Hradec Králové, Kydlinovská 1521, PSČ 501 52 
Identifikační číslo:  25282174 
Právní forma:  akciová společnost 

 
 Vztah k Dopravnímu podniku: 

• Pronájem ploch světelné reklamy v podchodu Balkán 
 Dopravní podnik uhradil faktury za pronájem v cenách obvyklých. 
 

5. Filharmonie Hradec Králové 
Sídlo:    Hradec Králové, Eliščino nábřeží 777, PSČ 500 03 
Identifikační číslo:  00402257 
 
Služby poskytnuté Dopravním podnikem: 
• Instalace a provozování letáků 
Úhrada byla provedena na základě fakturace v cenách dle ceníku. 
 
 
6. Divadlo Drak 
Sídlo:    Hradec Králové, Hradební 632, PSČ 500 03 
Identifikační číslo:  00088331 
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Služby poskytnuté Dopravním podnikem: 
• Instalace a provozování letáků 
Úhrada byla provedena na základě fakturace v cenách dle ceníku. 

   
7. Klicperovo divadlo v Hradci Králové 
Sídlo:   Hradec Králové, Dlouhá ul. čp. 99, PSČ 500 01 
Identifikační číslo:  00088340 
 
Služby poskytnuté Dopravním podnikem: 
• Instalace a provozování letáků 
Úhrada byla provedena na základě fakturace v cenách dle ceníku. 
 
8. Základní škola Milady Horákové 
Sídlo:   Hradec Králové, ul. Milady Horákové 258, PSČ 500 06 
 
Služby poskytnuté Dopravním podnikem: 
• Instalace a provozování letáků 
Úhrada byla provedena na základě fakturace v cenách dle ceníku. 

 
9. Hradecká kulturní a vzdělávací společnost 
Sídlo:    Hradec Králové, tř. ČSA 300, PSČ 500 03 
Identifikační číslo:  15063844 
 
Vztah k Dopravnímu podniku: 
• Smlouva o podnájmu v nebytových prostorech na  Gočárově třídě č.p. 1225 v Hradci Králové za 

účelem provozování předprodeje jízdenek MHD a provozu cestovní kanceláře. 
 

Úhrady podnájemného byly Dopravním podnikem prováděny na základě smlouvy o podnájmu dle 
dohodnuté sazby, úhrady služeb zálohově s ročním vyúčtováním dle skutečnosti. 

 
 

III. 
Závěrečné prohlášení 

1. Vztahy mezi Městem a Dopravním podnikem a propojenými osobami byly realizovány v rámci 
občanského a obchodního závazkového práva s přiměřeným plněním a protiplněním. Z těchto 
vztahů nevznikla Dopravnímu podniku žádná  újma. Zúčastněné osoby vždy vystupovaly jako 
samostatné právní subjekty 

 
2. Jiné právní úkony nebo opatření mezi propojenými osobami nejsou známy. 

 
3. Zprávu schválilo představenstvo společnosti Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.  

dne 2.února 2004. 
 
 
 
Hradec Králové 2.února 2004 
 

                                                                                        
        Ing. Miloslav Kulich 
                předseda představenstva 
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA  

K 31.12.2003 
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PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY  
K 31.12.2003 

 
 
 

Obecné údaje 
 

Identifikační údaje 
 

Obchodní jméno: Dopravní podnik města Hradce Králové,a.s. 
 

Sídlo:   Hradec Králové 3, Pouchovská 153 
 

Právní forma:  akciová společnost 
 

Identifikační číslo: 25267213 
 

DIČ  228 – 25267213 
 

Den zápisu do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1625:  
1.4.1997 

 
 
 

 
Akcie 

 
45 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 000,-Kč 
10 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě    1000 000,-Kč 
  6 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě      100 000,-Kč 
  9 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě        10 000,-Kč 
  1 kus  akcie na jméno ve jmenovité hodnotě      1 000,-Kč 

 
Všechny akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti. 

 
 

Základní kapitál 
 

460 691 000,- Kč 
Splaceno :               100 % 

 
 

Jediný akcionář 
 

Město Hradec Králové 
Identifikační číslo: 00268810 

 
 

Místo uložení výroční zprávy 
 

V sídle společnosti  
Pouchovská 153 

500 03 Hradec Králové  
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Orgány společnosti 
 
Orgány společnosti Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s. jsou valná hromada, představenstvo, 
dozorčí rada a výkonným orgánem ředitel společnosti. 
 
Představenstvo je pětičlenné,  dozorčí rada šestičlenná. Funkční období v obou orgánech je pětileté. 
 
Dle stanov akciové společnosti vykonává předseda představenstva zároveň funkci ředitele společnosti. 
 
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu společnosti připojí svůj 
podpis předseda představenstva. V době nepřítomnosti předsedy, místopředseda a nejméně jeden člen 
představenstva. 
 
 

Představenstvo 
 
 
  předseda představenstva  Ing. Miloslav Kulich 
 
  místopředseda představenstva  Ing. Pavel Zákora 
  

člen představenstva   Ing. Bedřich Koros 
 
  člen představenstva   Ing. Josef Malíř 
 
  člen představenstva   Ing. Boris Herman 
 
   
  Předseda představenstva vykonává zároveň funkci ředitele společnosti. 
 
 
 

Dozorčí rada  
 
 

  předseda dozorčí rady    Ing. Rostislav Jireš 
 
  místopředseda dozorčí rady  Leo Sedláček 
 
  člen dozorčí rady   Ing. Otakar Divíšek 
 
  člen dozorčí rady   Ing. Martin Samohrd  

 
člen dozorčí rady   Miroslav Berák 

 
  člen dozorčí rady   Václav Špina 
 
 
 

Akcionáři společnosti a podíl v jiných podnicích 
 
Jediným akcionářem společnosti  Dopravní podnik města Hradce Králové,a.s. je Město Hradec Králové. 
Funkci valné hromady plní Rada města. 
 
Akciová společnost nemá  podíl v  žádné obchodní společnosti nebo družstvu.    
 
S žádnou společností nebyla uzavřena ovládací smlouva, smlouva o převodu zisku ani jiné smlouvy, ze 
kterých by vyplývaly obdobné povinnosti. 
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Předmět podnikání 

 
Předmět podnikání akciové společnosti Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.: 
 

• silniční motorová doprava osobní 
• silniční motorová doprava nákladní 
• vyučování řízení motorových vozidel 
• opravy motorových vozidel 
• mytí vozidel 
• zámečnictví 
• reklamní a propagační činnost 
• koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
• provozování cestovní kanceláře 
• směnárenská činnost 
• provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k  regeneraci a rekondici 
• masérské služby (mimo §3 písm.p zákona č.286/95 Sb.,a zák.č. 20/66 sb.,o péči o zdraví lidu) 
• provozování ubytovacího zařízení 
• holičství, kadeřnictví 
• provozování dráhy - trolejbusové dráhy na území města Hradce Králové 
• provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
• inženýrská činnost ve stavebnictví 

 
Rozhodující činností společnosti Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. je provozování městské 
hromadné dopravy (MHD) ve městě Hradec Králové a dále do obcí Vysoká nad Labem, Lochenice, 
Předměřice nad Labem, Stěžery a Stěžírky. K tomu má společnost uděleny příslušné koncese a oprávnění 
pro provozování silniční motorové dopravy dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění 
posledních předpisů a provozování trolejbusové dráhy dle zákona č.266/1994 Sb., o drahách ve znění 
posledních předpisů.  
 
Ostatními činnostmi jsou: 
v Autoškola – činnost vyučování řízení motorových vozidel 
v Externí opravy – činnost opravy motorových vozidel a mytí vozidel 
v Výroba městského mobiliáře – činnosti zámečnictví, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

inženýrská činnost ve stavebnictví 
v Reklama – činnost reklamní a propagační činnost 
v Služby KONDIC – činnosti provozování ubytovacího zařízení, provozování tělovýchovných zařízení 

a zařízení sloužících k  regeneraci a rekondici, holičství, kadeřnictví, masérské služby. 
v Cestovní kancelář do 31.12.2003 – činnosti  provozování cestovní kanceláře, směnárenská činnost. 

 
Provozování MHD má ve smyslu ustanovení § 19, odst.1  zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, 
v platném znění a ustanovení § 39d zákona č.23/2000 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č.266/1994 Sb., 
o drahách. charakter závazku veřejné služby tzn., že společností Dopravní podnik města Hradce Králové, 
a.s. jsou ve veřejném zájmu a ve vztahu k  Městu Hradec Králové smluvně převzaty provozní, přepravní a 
tarifní závazky.  
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Organizační schéma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
       
      
 
      
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výkon řízení v akciové společnosti je organizován po dvou liniích: 
 
První linie – rozhodující předmět činnosti MHD: 
 
• ředitel společnosti 

 
• dopravně-technický náměstek, ekonomický náměstek, 

vedoucí personálního oddělení, útvar zvláštních úkolů 
 

• vedoucí středisek, oddělení a referátů rozhodující činnosti 
 

• ostatní zaměstnanci rozhodující činnosti 
 
 
Druhá linie – ostatní předměty podnikání: 
  
• ředitel společnosti 
 
• vedoucí hospodářských středisek ostatní činnosti 
 
• zaměstnanci ostatní činnosti 

Představenstvo 

Valná hromada 
a.s. 

Dopravně – technický 
náměstek 

Sekretariát 

Oddělení plánování a 
financování 

Oddělení ek. 
informací 

Výpočetní 
středisko 

Odd.tarifu,jízdenek 
a přepr.kontroly 

Referát 
ekonomiky práce 

Středisko  
zájezd. dopravy 

Mzdová 
účetní 

Středisko 
reklamy 

Středisko 
cestovní kanceláře 

Středisko služeb 
Kondic 

 

Ekonomický 
náměstek 

Personální 
oddělení 

Středisko MHD 

Středisko údržby a 
oprav voz.parku 

Středisko trakčního 
vedení a měníren 

Středisko 
hospodářské správy 

Stř.výroby měst. 
mobiliáře a invest. 

výstavby 

Referát tech. rozvoje 
a živost.prostř. 

Útvar zvláštních 
úkolů 

Dozorčí rada 

Ředitel společnosti 

Středisko 
autoškola 
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Změny v účetním období roku 2003 
 

Změny v orgánech akciové společnosti 
 
Rada města v působnosti valné hromady dne 13.5.2003 provedla změny ve statutárních orgánech 
společnosti: 
 
• odvolala z funkce člena představenstva a.s. pana Ing. Aloise Havrdu, 
• rozhodla o jmenování Ing. Josefa Malíře novým členem představenstva 
• vzala na vědomí odstoupení paní Zdeňky Kabourkové z funkce člena dozorčí rady, 
• vzala na vědomí zaniknutí funkce člena dozorčí rady panovi Květoslavovi Kaplovi uplynutím funkčního 

období, 
• odvolala z funkce člena dozorčí rady Ing. Václava Koutníka, 
• odvolala z funkce člena dozorčí rady Ing.arch. Zdeňka Vašatu, 
• rozhodla o jmenování Ing. Otakara Divíška novým členem dozorčí rady, 
• rozhodla o jmenování Ing. Martina Samohrda novým členem dozorčí rady, 
• rozhodla o jmenování Ing. Rostislava Jireše novým členem dozorčí rady, 
• rozhodla o jmenování Ing. Miroslava Beráka novým členem dozorčí rady, 
 
 
Konání valné hromady předbíhalo projednání změn ve statutárních orgánech v radě města a zastupitelstvu 
města, kde byly změny potvrzeny. 
 
 

Změny v předmětu podnikání 
 
Představenstvo a.s na jednání dne 2.10.2003 rozhodlo o ukončení činnosti cestovní kanceláře k 31.12.2003. 
S tím související  návrh změny předmětu podnikání projedná řádná valná hromada v měsíci květnu 2004. 
 
 

Změny v organizační struktuře 
  
V roce 2003 nedošlo k zásadní změně v organizační struktuře akciové společnosti s výjimkou zrušení 
střediska cestovní kanceláře.  
 
 

Změny v obchodním rejstříku 
 

V roce 2003 byly v obchodním rejstříku zapsány změny ve složení orgánů akciové společnosti dle rozhodnutí 
Rady města v působnosti valné hromady ze dne 13.5.2003. 
 
K jiným změnám nedošlo. 
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Počet zaměstnanců a osobní náklady 
 
 

Zaměstnanci 
   

rok  
2003 2002 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců celkem 457 457 
Management - počet vrcholových řídících pracovníků 
(1 ředitel, 2 náměstci, 1 vedoucí personálního oddělení) 

4 4 

   
 
 

Osobní náklady 
(tis.Kč) 

rok  
2003 2002 

Osobní náklady na zaměstnance 123 841 122 267 
v tom - osobní náklady na řídící pracovníky 4 053 3 779 
          - odměny členů představenstva a dozorčí rady  608 648 

 
 

Ostatní peněžní a nepeněžní plnění 
 
Akcionáři, současným a ni bývalým členům statutárního a dozorčího orgánu společnosti nebyly poskytnuty 
žádné půjčky, úvěry, záruky, zajištění ani jiné plnění v peněžní nebo nepeněžní formě s výjimkou předsedy 
představenstva a místopředsedy představenstva, kterým byla poskytnuta nepeněžní plnění vyplývající 
z poskytnutí osobního automobilu k služebnímu i soukromému používání a plnění podle kolektivní smlouvy. 
 
Zaměstnancům včetně managementu  je poskytován příspěvek na penzijní připojištění: 

             (tis.Kč) 
rok  

2003 2002 
Příspěvek na penzijní připojištění poskytnutý zaměstnancům celkem 1 055 885 

 
Ze služeb zajišťovaných akciovou společností byla zaměstnancům společnosti a jejich rodinným 
příslušníkům poskytována dle tarifních zásad Sdružení dopravních podniků ČR stálá roční jízdenka městské 
hromadné dopravy v  ceně 100,- Kč.   
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Skladba zaměstnanců

řidiči
56%

dělníci opraven
16%

THP
18%

ostatní
10%

 
Informace o použitých účetních metodách, 

obecných účetních zásadách a způsobech oceňování 
 
 
Základními předpisy pro vedení účetnictví je zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších 
předpisů, vyhláška č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.  Zásady vedení účetnictví v účetní jednotce jsou upraveny vnitřním předpisem - 
směrnicí č. 04/1998 ve znění pozdějších dodatků. 
 
Účetní závěrka byla zpracována dne 12. března 2004 
 
 

Způsoby oceňování 
 
U nakupovaných  zásob je do pořizovací ceny zahrnována pořizovací cena a náklady související s pořízením 
konkrétního druhu zásob. 
 
Náklady  na přepravu externím dodavatelem jsou buď již obsaženy v ceně (motorová nafta), nebo jsou 
připočteny k  ceně pořízení konkrétního druhu zásob ve výši vyfakturované přepravcem. 
 
Z vnitropodnikových služeb souvisejících s pořízením materiálu (doprava vlastními vozidly) jsou do 
pořizovací ceny zahrnovány výdaje spojené s pořízením materiálu prostřednictvím vykalkulované  průměrné 
hodnoty podnikových výdajů, a to ve výši 5,5 % k pořizovací ceně. 
 
Do vedlejších pořizovacích nákladů, kromě nákladů na dopravu,  jsou dále zahrnuty v konkrétních případech 
výdaje spojené se zaplacením skladného, provizí, cla a pojistného. 
 
Do zásob - materiál na skladě, patří náhradní díly renovované vlastní činností.  Oceňují se ve výši 
spotřebovaného přímého materiálu a provedeného výkonu, který je součinem vykalkulované výkonové sazby 
a odpracovaného času, včetně podílu zdravotního a sociálního pojištění.  
 
Vlastní činností byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek, a to 2 zastávkové označníky MHD s elektronickými 
informačními panely pro cestující a 3 čekárny MHD v okrajových čtvrtích města. Tento majetek byl oceněn 
skutečnými vynaloženými přímými materiálovými náklady a výkonem, který je součinem  hodinové 
vykalkulované výkonové sazby a skutečně odpracovaných hodin.   
 
Dlouhodobý hmotný majetek, pořizovaný dodavatelsky, je při nákupu oceněn pořizovací cenou, která 
zahrnuje i vedlejší náklady spojené s pořízením. Pořizovací cena je eventuelně snížena o poskytnutou 
investiční dotaci.  
Nedokončené zakázky jsou oceňovány vlastními přímými náklady. 
 
Ocenění  cenných papírů a majetkových účastí nebylo použito z důvodů, že společnost takové papíry 
nevlastní a ani není také jinde majetkově účastná. 
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Společnost nemá majetek, u kterého se provádí přecenění v souladu s ustanovením § 27 zákona o 
účetnictví. 
 
 

Tvorba opravných položek 
 
 Stav  

k 1.1.2003 
 

Přírůstky 
 

Úbytky 
Stav 

k 31.12.2003 

Daňově uznatelné na nedobytné 
pohledávky za dlužníky 

562 204,40 Kč 8 282,30 Kč 379 192,90 Kč 191 293,80 Kč 

Účetní na nedobytné pohledávky za 
dlužníky 

66 000,00 Kč - 66 000.00 Kč 0,00 Kč 

Na bezpohybové zásoby - materiál na 
skladě 

490 395,63 Kč - 263 492,82 Kč 226 902,81 Kč 

K pohledávkám za „černými“ pasažéry 349 600,00 Kč 367 527,00 Kč - 717 125,00 Kč 
 
Způsob stanovení daňově uznatelných opravných položek k pohledávkám se provádí v souladu se Zákonem 
č.593/92 Sb.,  o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Účetní opravné položky k pohledávkám se 
tvoří do 100 % nevymahatelných pohledávek po lhůtě splatnosti. 
Opravné položky k zásobám se tvoří dle vnitřní směrnice pro tvorbu opravných položek. Při tvorbě se přihlíží 
k využitelnosti zásob a k době obrátky zásob. Opravná položka byla  tvořena ve výši 75 % hodnoty 
bezobrátkových zásob. 
 
Dále je tvořena opravná položka k pohledávkám za „černými“ pasažéry, tj. cestujícími, kteří neuhradili 
přirážku k jízdnému za jízdu bez platné jízdenky v letech 2001 a 2002. Tato přirážka je vymáhána soudně. 
 
 

Změny v postupech účtování, oceňování a odpisování 
 
V účetním období roku 2003 došlo ke změnám v postupech účtování, způsobech oceňování a odpisování 
v souladu s novelou zákona o účetnictví č.563/1991 Sb., a vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona o účetnictví. Tyto změny ovlivňují metodiku účtování tvorby a rozpuštění rezerv a 
opravných položek a dále vykazování některých údajů v rozvaze a výkazu zisku a ztrát. Údaje roku 2002 
byly v uvedených výkazech upraveny tak, aby odpovídaly současným požadavkům na vykazování v účetní 
závěrce. Odložená daň je v roce 2003 vykázána jako dlouhodobý závazek. 
 
 

Odpisový plán a použitá odpisová metoda účetních odpisů investičního majetku 
 
Pro daňové účely je nově pořízený odepisovaný hmotný investiční majetek zatříděn do příslušných 
odpisových skupin podle § 30 a přílohy k zákonu č.586/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
Ve společnosti Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. je zavedena metoda účetního lineárního 
odpisování, ve které se uplatňují časové odpisy odpovídající době používání majetku. Při stanovení doby 
použití a tím výše účetních odpisů u dlouhodobého hmotného majetku je přihlíženo k odhadu celkového 
opotřebení majetku, ke zkušenostem s používáním stejného nebo podobného majetku, ke konstrukci a 
prostředí  ve kterém je používán, k ochraně a úrovně péče o tento majetek.  
  
Účetní odpisování  hmotného investičního majetku se provádí měsíčně, a to jednou dvanáctinou ročního 
odpisu z ceny, ve které je majetek oceněn v účetnictví, a to do její výše. 
 
Nehmotný investiční majetek, jehož  pořizovací cena je vyšší než 60 tis.Kč je odepisován 5 let od jeho 
pořízení. 
 
 
Přepočet údajů v cizích měnách  
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Přepočet valut na českou měnu se provádí při jejich zúčtování čtvrtletně podle pevného kurzu devizového 
trhu vyhlášeného ČNB k 1. dni v měsíci. 
 
Akciová společnost nemá závazky a ani pohledávky v cizích měnách. 
 

 
 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 
 

 
 

Rozpis hlavní skupiny samostatných movitých věcí 
(tis.Kč) 

rok 
2003 2002 

 

pořizovací 
cena 

Oprávky pořizovací 
cena 

oprávky 

Stroje, přístroje a zařízení 44 480 16 975 43 800 13 783 
Dopravní prostředky 546 883 228 763 506 343 187 208 
Inventář 452 365 452 309 
Drobný hmotný majetek 5 835 5 835 5 925 5 925 
Samostatné movité věci celkem (ř.16 rozvahy) 597 651 251 938 556 520 207 225 

 
 

Nehmotný majetek 
(tis.Kč) 

rok 
2003 2002 

 

pořizovac
í cena 

Oprávky pořizovac
í cena 

oprávky 

Dlouhodobý nehmotný majetek(software) 278 278 278 263 
Dlouhodobý drobný nehmotný majetek  
(software do 60 tis.) 

1 705 1 705 1 705 1 705 

 
 
 
Společnost Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. nemá majetek nevykázaný v rozvaze. Společnost 
nemá majetek, jehož účetní hodnota se výrazně liší od hodnoty tržní. V držení společnosti nejsou žádné 
dlouhodobé cenné papíry a majetkové účasti. 
 
 

Finanční pronájem 
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rok   
2003 2002 

Počet pronajatých osobních vozidel kusy 3 5 
Součet splátek za celou dobu pronájmu tis.Kč 886 1 400 
Skutečně uhrazená výše splátek k 31.12. tis.Kč 767 1 124 
Splátky splatné do jednoho roku tis.Kč 66 235 
Splátky splatné po jednom roce tis.Kč 53 41 

 
 

Akciová společnost nemá jiný pronajatý majetek. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Majetek neuvedený v rozvaze 
 

Majetek je evidován formou operativní evidence. (tis.Kč) 
 k 31.12.2003 k 31.12.2002 
Drobný nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis.Kč 105 - 
Drobný hmotný majetek - v pořizovací ceně do 40 tis.Kč 
                                       - v pořizovací ceně do 500,- Kč 

1 821 
263 

1 236 
213 

 
 

Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku          (tis.Kč) 
2003 2002  

přírůstek 
nákup 

úbytek 
vyřazení 

úbytek 
odpisy 

přírůstek 
nákup 

úbytek 
vyřazení 

úbytek 
odpisy 

Pozemky - - - - - - 
Budovy a stavby 1 217 - 6 683 4 304 3 077 9 372 
Stroje, přístroje a zařízení 716 36 3 227 968 327 3 461 
Dopravní prostředky 49 681 10 138 51 692 42 642 3 029 46 680 
Inventář - - 57 - - 59 
Drobného dlouhodobého hmotného majetku 589 90 589 1 236 131 1 236 
Drobného dlouhodobého nehmotného 
majetku 

105 - - 265 - 265 

 
 
Rozdíl mezi účetními a daňovými zůstatkovými cenami u dlouhodobého majetku činí 123,763.430,- Kč, 
přičemž účetní hodnoty je vyšší. 
 
 

Nedokončená výroba a polotovary (rozvaha ř.034) 
 
Nedokončená výrova a polotovary obsahuje k 31.12.2003: 
• rozpracovanou generální opravu kloubového trolejbusu TR 15 1 508 tis.Kč 
• polotovary – 4 kusy střech pro výrobu městského mobiliáře                   20 tis. Kč 
 

 
Pohledávky z obchodního styku 
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Pohledávky  z obchodního styku 180 dnů po lhůtě splatnosti v roce 2003 činí 130 tis. Kč.  
 
Akciová společnost  nemá pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem. 

 
 

Krátkodobé cenné papíry a podíly  (rozvaha ř.060) 
 

Zhodnocení části volných finančních prostředků ve formě nákupu směnek KBC Bank Deutschland 
prostřednictvím ČSOB s dobou splatnosti 1 měsíc. 
 
 

Odložený daňový závazek  (rozvaha ř.0100) 
 

Odložený daňový závazek snižuje odložená daň z příjmu za běžné účetní období ve výši 941 tis.Kč (řádek 
51 výkazu zisku a ztráty). 

Zástavní právo a věcné břemeno 
 
Akciová společnost nemá hmotný majetek zatížený zástavním právem. 
 
Věcným břemenem jsou zatíženy pozemky: 
 
Parcela č. 164/2 v k.ú. Věkoše 
Oprávnění pro Východočeskou energetiku a.s. Hradec Králové. Obsahem věcného břemena je věcné 
břemeno vlastnictví , chůze a jízdy k přívodu 5 000 V a k rozvodně  5 000 V. 
 
Parcely č. 279/1, 1149, 280/2, 279/3, 280/4, 278/2 a 1000/2 v k.ú. Věkoše 
Oprávnění pro Elektrárny Opatovice, a.s. Obsahem věcného břemene je vybudování a provozování primární 
trasy horkovodu včetně horkovodní odbočné jímky, komunikačního kabele, elektrické přípojky, oprávnění 
vstupovat na uvedené pozemky za účelem provádění oprav a údržby po předchozím ohlášení. 
 
 
Parcela č.278/2 v k.ú. Věkoše 
Věcné břemeno podzemního vedení telekomunikační sítě pro Aliatel a.s., České radiokomunikace a.s., 
Sloane Parkproperty Trust, a.s. ze zákona č.110/1964 Sb. 
 
 

Bankovní úvěry 
 
V běžném roce akciová společnost nečerpala ani nesplácela bankovní úvěr. 
 
 

Vlastní kapitál 
 

Položky zvyšující vlastní kapitál proti minulému období   (tis.Kč) 
  rok 

2003 

Ostatní kapitálové 
fondy (ř.074) 

Sponzorský dar České spořitelny na Vánoční běh dětí + 2 
 

Zákonný rezervní 
fond (ř.078) 
 

Přidělení zisku do rezervního fondu na základě rozhodnutí 
jediného akcionáře 
 

 
+ 380 

Výsledek 
hospodaření běž. 
účetního období 
(ř.083) 

Návrh na přidělení zisku do rezervního fondu  
 

 
+ 610 
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Výsledek hospodaření minulých let (ř.080) ovlivňuje promítnutí odloženého daňového závazku za celou dobu 
existence účetní jednotky ve výši  31 385  tis.Kč k 1.1.2002 
 
 

Pořizování vlastních akcií 
 
Během účetního období roku 2003 nepořizovala společnost vlastní akcie. Společnost nemá organizační 
složku v zahraničí. 
 
 

Rezerva 
(tis.Kč) 

Rezerva MHD na GO autobusů  
a trolejbusů MHD 

Počáteční  
Stav 

Použití 
(čerpání) 

Tvorba Koncový 
stav 

2000 0 0 5 500 5 500 
2001 5 500 0 9 000 14 500 
2002 14 500 4 289 0 10 211 

 
 

rok 

2003 10 211 7 211 0 3 000 

 
Použití rezervy v roce 2003: 
 

použití Kč 
Krytí nákladů na generální opravy 3 kusů autobusů MHD typu Karosa 4,321.350,- Kč 
Rozpuštění části rezervy nepotřebné v dalších letech 2,889.370,- Kč 
Celkem použití rezervy v roce 2003 7,210.720,- Kč 
 
Zůstatek rezervy ve výši 3,000.000,- Kč je určen na krytí nákladů na generální opravy 1 autobusu Karosa a 1 
trolejbusu v roce 2004. Pro roky 2005 až 2008 se nepředpokládá, že bude potřeba provádět generální opravy 
autobusů a trolejbusů MHD. 

 
 

Závazky 
 
Akciová společnost nemá závazky 180  dnů po lhůtě splatnosti. Rovněž nemá závazky kryté podle 
zástavního práva a přijaté záruky za jiné organizace, ani závazky k účetním jednotkám v konsolidačním 
celku. 
 
Jiné závazky  (řádek 099) zahrnují  závazek obsahující zúčtování opravných účtů v souvislosti se 
zúčtováním rozdílů mezi účetní hodnotou původního vkladu státního podniku provedeným v účetní 
zůstatkové hodnotě k 31.8.1997 a znaleckým oceněním tohoto vkladu realizovaným k 18.2.1998, a to ve výši 
15 213 tis.Kč. V minulém účetním období obsahovala tato položka navíc složené jistoty uchazečů o podání 
nabídek na základě zadání veřejné zakázky ve výši 1 150 tis.Kč. 
 
 

Dotace 
 
V roce 2003 byl Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. byl příjemcem dotací: 
 
a) z rozpočtu města Hradec Králové  
• provozní dotace na dokrytí nákladů na MHD ve výši 126 000 tis.Kč, 
• investiční dotace na nákup nových trolejbusů a autobusů pro MHD ve výši 6 000 tis.Kč, 
• investiční dotace na výstavbu trolejového vedení ve Vlčkovické ul. v Kuklenách ve výši 5 000 tis.Kč Kč, 
• investiční dotace na obnovu zastřešení zastávek MHD ve výši 100 tis.Kč. 
 
b) ze státního rozpočtu 
• investiční dotace na obnovu vozového parku MHD ve výši 10 000 tis.Kč. 
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Dotace z rozpočtu města byly poskytnuty na základě smlouvy uzavřené pro rok 2003 mezi Městem Hradec 
Králové a společností Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. o provozování městské hromadné 
dopravy, kterou vznikl akciové společnosti závazek veřejné služby.  
 
V rámci obnovy vozového parku MHD bylo v roce 2003 zakoupeno 5 kusů nízkopodlažních autobusů Karosa 
City Bus, 2 kusy nízkopodlažních kloubových autobusů Karos City Bus a 2 kusy nízkopodlažních trolejbusů 
Škoda Tr 21/AC v celkové hodnotě 61 365 tis.Kč. Na financování se podílel rozpočet města  investiční dotací 
ve výši 6 000 tis.Kč. Dopravnímu podniku města Hradce Králové, a.s. se podařilo získat na dopravní 
prostředky MHD dotaci ze státního rozpočtu ve výši 10 000 tis.Kč. Zbývající část výši 45 365 tis.Kč uhradil 
Dopravní podnik ze zdrojů vytvořených odpisy dlouhodobého majetku. 
 
Rozhodující stavební investicí byla realizace trolejového vedení OC Kukleny – Plačice. Na tuto akci bylo 
z rozpočtu města poskytnuto 5 000 tis.Kč.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Výsledky podle činností 

(tis.Kč) 
  2003 2002 

Náklady 238 162 248 845 
Výnosy 229 231 238 657 
 v tom provozní dotace* z rozpočtu města 126 000 126 000 

MHD 

HV MHD - 8 931 -  10 188 
Náklady 39 735 42 970 
Výnosy 48 335 55 043 

Ostatní  
činnosti 

HV +  8 600 +  12 073 
Náklady včetně zaúčtování odložené daně z příjmů**  276 956 293 320 
Výnosy 277 566 293 700 

DpmHK,a.s
. 
celkem 

HV +  610 +  380 
 
* Dotace na krytí nákladů jsou zaúčtovány do výnosů – ostatní provozní výnosy (účet  648) 
** Odložená daň z příjmů: 
   rok 2002 závazek ve výši 1 505 tis.Kč 
   rok 2003 pohledávka ve výši 941 tis.Kč 
 
Provozní dotace zcela nepokryla  potřebu, zbývající část nákladů MHD byla dokryta  stejně jako 
v předchozím období ziskem z ostatních činností.    
 
V souladu se   smlouvou o provozování MHD pro rok 2003 , akciová společnost Dopravní podnik zrealizovala 
plánované investiční akce, dotace použila a vyúčtovala dle stanovených podmínek.  
 
K účetnímu období roku 2003 proběhly veřejnosprávní kontroly ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č.320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě se zaměřením na účtování  provozní  dotace,   použití dotace na 
investice  a správnost a oprávněnost účtování nákladů ve vybraných případech na přepravu.  
 
Provedenými kontrolami nebyly zjištěny nedostatky. 
 
 

Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje 
 
V účetním období roku 2003 nebyly vynaloženy žádné prostředky na vývoj a výzkum. 
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Rozvrh tržeb za vlastní výkony a za prodej zboží  
podle činností (hospodářských středisek) 

(tis.Kč) 
rok  

2003  2002 
Hlavní činnost – městská hromadná doprava 92 538 99 559 
Reklamní a propagační činnost 6 684 6 635 
Autoškola - vyučování řízení motorových vozidel 3 010 2 349 
Výroba městského mobiliáře - zámečnictví 9 298 12 221 
Opravy motorových vozidel 5 621 5 596 
Zájezdová doprava 10 447 7 614 
Cestovní kancelář  6 023 9 095 
KONDIC - provozování tělovýchovných zařízení a zařízení k regeneraci, 
masérské služby, ubytovací služby, holičství, kadeřnictví 

 
2 506 

 
2 309 

Tržby za prodej zboží 2 464 359 
TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A  ZA PRODEJ ZBOŽÍ CELKEM 138 591 145 737 

 
 

Události po datu účetní závěrky 
 
1. Od 1.1.2004 platí nový tarif MHD na základě Nařízení města Hradec Králové č.3/2003 o maximálních 
cenách jízdného MHD ve městě Hradec Králové a dopravně připojených obcích. Základní charakteristika: 
• Cena jízdenek pro jednu jízdu v I.pásmu, a to základních občanských jízdenek, jízdenek pro žáky a 

studenty starší 15 let byla zvýšena z 8,- Kč na 9,- Kč,  
• Cena jízdenek pro jednu souběžnou jízdu v I.a II.pásmu, a to základních občanských jízdenek, jízdenek 

pro žáky a studenty starší 15 let byla zvýšena z 9,- Kč na 11,- Kč,  
• Cena zlevněných jízdenek pro jednu jízdu v I. pásmu byla zvýšena ze 4,- Kč na 6,- Kč, pro souběžnou 

jízdu v I. a II. pásmu z 5,- Kč na 7,- Kč.  
• V relaci se zvýšením ceny jednotlivých jízdenek se zvyšuje cena časových jízdenek základních 

občanských a zlevněných pro obě tarifní pásma. 
• Pro občany s trvalým bydlištěm v Hradci Králové a v dopravně připojených obcích byly zavedeny 

seniorské časové jízdenky platné pro obě pásma, a to roční v ceně 300,- Kč, čtvrtletní za 100,- Kč a 
měsíční za 50,- Kč. a jednotlivé zlevněné jízdenky 6,- Kč pro I.pásmo, 7,- Kč pro souběžnou jízdu v I.a 
II.pásmu. 

• Zaměstnancům akciové společnosti a jejich rodinným příslušníkům byla zvýšena cena stálé roční 
jízdenky MHD ze 100,- Kč na 300,- Kč. 

 
2. Dne 16.2.2004 byla vyhodnocena obchodní veřejná soutěž, vypsaná Dopravním podnikem města Hradce 
Králové, a.s., na dodávku  nízkopodlažních autobusů pro provoz MHD v roce 2004. Soutěže se zúčastnili tři 
uchazeči. Na základě bodového ohodnocení byla vybrána nabídka podaná společností Karosa a.s. Vysoké 
Mýto. Cena dodávky 3 kusů nízkopodlažních kloubových autobusů a 5 kusů sólových nízkopodlažních 
autobusů Karosa City Bus je 51 715 tis.Kč bez DPH. 
 
3. V souvislosti s rozhodnutím představenstva a.s. o ukončení činnosti cestovní kanceláře k 31.12.2003 byla  
dle živnostenského zákona zápisem do živnostenského rejstříku přerušena živnost provozování cestovní 
kanceláře. S tím související  návrh změny předmětu podnikání bude předložen dle stanov společnosti 
k projednání na řádnou valnou hromadu v měsíci květnu 2004. 
 
4. Dle živnostenského zákona byla zápisem do živnostenského rejstříku přerušena činnost provozování 
nákladní silniční motorové dopravy, a to z důvodu probíhajícího přehodnocování vedlejších činností. 

 



 31 
 

Struktura dlouhodobého hmotného majetku (v tis.Kč) 
(rozvaha řádek 013)

267 875

44 480

546 883

53 815

5 835

452

Pozemky Budovy a stavby
Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky
Inventář Drobný hmotný majetek

 
 

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 
rok 

2003 2002 
  

v tis.Kč v tis.Kč 
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku 

účetního období 
72 034 51 630 

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním - 331 1 905 
A.1. Úpravy o nepeněžní operace 47 746 46 617 
A.1.1. Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv 

Umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-) 
57 318 56 797 

A.1.2. Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv -7 605 -2 571 
A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-) - 1 232 -6 316 
A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) (s výjimkou invest.spol. a 

fondů) 
0 0 

A.1.5. Vyúčtované nákladové  úroky (s výjimkou kapitalizovaných úroků) (+) 
Vyúčtované výnosové úroky (-) 

- 735 -1 293 

A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 0 0 
A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního 

kapitálu a mimořádnými položkami 
47 415 48 522 

A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 2 059 549 
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), 

Aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních 
- 1 265 2 145 

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), 
Pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních 

2 944 -1 465 

A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) 380 -131 
A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do 

peněžních prostředků a ekvivalentů 
0 0 

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými 
položkami 

49 474 49 071 
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A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků 0 0 
A.4. Přijaté úroky (s výjimkou investičních společností a fondů (+) 735 1 293 
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá 

období (-) 
0 -1 505 

A.6. Mimořádný výsledek hospodaření 0 -20 
A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) 0 0 
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 50 209 48 839 
B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv - 47 829 -37 828 
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 1 895 9 393 
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti - 45 934 -28 435 
C.1. Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, 

které spadají do oblasti finanční činnosti na peněžní prostředky a ekvivalenty  
- 1 150 0 

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a na peněžní 
ekvivalenty 

2 0 

C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků  a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení 
základního kapitálu, emisního ažia, ev.č. rezervních fondů, včetně složených 
záloh na toto zvýšení (+) 

0 0 

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům 0 0 
C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 2 0 
C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) 0 0 
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) 0 0 
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové 

daně vztahující se k těmto nárokům  
0 0 

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti - 1 148 0 
F. Čisté zvýšení resp.snížení peněžních prostředků 3 127 20 404 
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního 

období 
75 161 72 034 

 
PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 

(tis.Kč) 
rok 2003 počáteční 

stav 
zvýšení snížení konečný 

stav 

Základní kapitál zapsaný v OR (ú.411) 460 691 0 0 460 691 
Základní kapitál nezapsaný(ú.419) 0 0 0 0 
Emisní  ážio 1 991 0 0 1 991 
Rezervní fondy 2 106 380 0 2 486 
Ostatní fondy ze zisku 0 0 0 0 
Kapitálové fondy 216 538 2 0 216 540 
Rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV 0 0 0 0 
Zisk účetních období (ú.428) 380 0 380 0 
Ztráta účetních období (ú. 429) 30 880 095 0 0 30 880 095 
Zisk/ztráta za účetní období po zdanění 0 610 0 610 

 
(tis.Kč) 

rok 2002 počáteční 
stav 

zvýšení snížení konečný 
stav 

Základní kapitál zapsaný v OR (ú.411) 460 691 0 0 460 691 
Základní kapitál nezapsaný(ú.419) 0   0 
Emisní  ážio 1 991 0 0 1 991 
Rezervní fondy 1 478 628 0 2 106 
Ostatní fondy ze zisku 0   0 
Kapitálové fondy 213 742 2 796 0 216 538 
Rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV 0   0 
Zisk účetních období (ú.428) 505 0 505 0 
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Ztráta účetních období (ú. 429) 0 30 880 095 0 30 880 095 
Zisk/ztráta za účetní období po zdanění 628 0 248 380 

 

 
 

VÝVOJ PODNIKÁNÍ A FINANČNÍ SITUACE 
 
Pro rok 2004 byla mezi Městem Hradec Králové a společností Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. 
uzavřena smlouva o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti městskou hromadnou dopravou 
na území města Hradec Králové a dopravně připojených obcí. Smlouvou převzala akciová společnost 
závazek veřejné služby vyplývající z tarifu MHD a jízdního řádu za těchto podmínek: 
 
v na zajišťování MHD  poskytne Město Dopravnímu podniku provozní dotaci ve výši 124 000 tis.Kč, 
 
v na nákup autobusů pro MHD poskytne Město dotaci ve výši 1 000 tis.Kč, 

 
v Dopravní podnik bude v roce 2004 zajišťovat MHD v plánovaném rozsahu 6 300 tis.vozových km. 

 
  

Kapitálová (investiční) dotace 
z rozpočtu města 

s určením na  

Rozsah MHD Provozní 
dotace 

z rozpočtu 
města obnovu 

vozového 
parku MHD 

 
stavební 
investice 

předpokládaný 
 

skutečný 

 

tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.km tis.km 
Smlouva o provozování MHD 
v r.2000 

124 000 20 000 18 200 5 642 5 740 

Smlouva o provozování MHD 
v r.2001 

126 200 5 000 - 5 794 6 152 

Smlouva o provozování MHD 
v r.2002 

126 000 9 000 - 6 240 6 308 

Smlouva o provozování MHD 
v r.2003 

126 000 6 000 5 100 6 300 6 306 

Smlouva o provozování MHD 
v r.2004 

124 000 1 000 - 6 300  
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Zajišťovaný výkon MHD ve výši 6 300 tis.Kč se jeví za současných podmínek jako optimální. Některé 
provedené drobné úpravy jízdních řádů, zejména dle požadavků komisí místních samospráv, nezpůsobily 
nárůst rozsahu MHD v roce 2004. 

 
 

Základní ekonomické ukazatelé  akciové společnosti pro rok 2004 
 

činnost ukazatel tis.Kč 
Náklady 247 450 
Výnosy 238 800 
     v tom - tržby za vlastní výkony  108 000 
              - provozní dotace z rozpočtu města 124 000 
              - ostatní výnosy 6 800 

 
Hlavní činnost 

MHD 

Hospodářský výsledek - ztráta -  8 650 
Náklady 49 000 
Výnosy 57 650 

Ostatní činnosti 
samostatná střediska 

Hospodářský výsledek  + 8 650 
Náklady 296 450 
Výnosy 296 450 

Akciová spol. celkem 
za všechny činnosti 

Hospodářský výsledek 0 
 
Provozní dotace stejně jako v minulých letech nekryje  potřebu. Počítá se s tím, že zbývající část nákladů 
MHD bude  dokryta ziskem z ostatních činností.    
 
 
 

Investiční rozvoj 
 
Priority na do roku 2008: 

v Obnova vozového parku MHD. Zdrojem financování jsou zejména odpisy investičního majetku, 
minimálně investiční dotace z rozpočtu města a případně dotace ze státního rozpočtu.  

v Nový odbavovací systém MHD. Zdrojem financování budou odpisy investičního majetku, částečně 
výdaje z provozu na pořízení čipových karet. 

  
 
Struktura vozového parku MHD  
 

skutečnost 
k 31.12.2002 

skutečnost 
k 31.12.2003 

plán 
k 31.12.2004 

 
Provedení  dopravního prostředku 

kusy kusy kusy 

nízkopodlažní sólo TR 21 20 22 22 

klasický sólo TR 14 5 2 1 
kloubový TR 15 14 13 12 

Trolejbusy 
 

Celkem trolejbusy 39 37 35 
nízkopodlažní Karosa City Bus - sólo 38 42 47 

klasický Karosa sólo 36 31 26 

klasický kloubový Karosa 27 23 19 

nízkopodlažní Karosa City Bus - 2 5 

Autobusy 

Celkem autobusy 101 98 97 
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Počet dopravních prostředků MHD ve stavu 
celkem 

140 135 132 

 
 
Financování nákupu nových vozidel pro MHD  
 

podíly financování nákupu  
z toho 

Nákup 
nových 
vozidel 
celkem 

 
finanční 

náročnost 
 

DPmHK,a.s 
dotace  

z rozpočtu 
města 

dotace 
ze státního 
rozpočtu 

 
úvěr 

 
rok 

kusy 

trolejbus 
nízkopodl. 

sólo 

trolejbus 
kloubový 

autobus 
nízkopodl. 

sólo 

Autobus 
nízkopodl. 
kloubový 

tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč 
2002 8 3  5  56 060,0 41 060,0 9 000,0 6 000,0 0 
2003 9 2  5 2 61 365,8 45 365,8 6 000,0 10 000,0 0 
2004 8   5 3 51 715,0 42 715,0 1 000,0 *8 000,0 0 

Celkem 47 5 2 26 14 365 425,8 294 425,8 55 000,0 16 000,0 0 

 
* Odhad, výše státní dotace ke dni zpracování této přílohy nebyla známa.   
 
 
 

                                                                                          
        Ing. Miloslav Kulich 
               předseda představenstva 
 
 
 
Hradec Králové 12.3.2004      
Vypracoval: Ing. Pavel Zákora 
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