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Slovo p edsedy p edstavenstva

V roce 2006 prošla naše akciová spole!nost pom#rn# významným a náro!ným obdobím. Vysoké ceny
významných vstup", což jsou pohonné hmoty a el. energie, siln# ovliv$ovaly ekonomiku spole!nosti.
Zejména v 1. pololetí byl pom#rn# dramatický nár"st cen t#chto  komodit. P es ur!ité zklidn#ní v druhé
polovin# roku došlo však pom#rn# k významnému meziro!nímu navýšení náklad" v této oblasti. Za vel-
mi úsp#šné považuji to, že akciová spole!nost dokázala tyto finan!ní dopady eliminovat regulací ostat-
ních nákladových položek a na druhé stran# se poda ilo po zm#n# tarifu MHD získat vyšší objem tržeb
z jízdného od cestující ve ejnosti než p"vodní prognózy p edpokládaly. Velmi p íznivý byl  též celkový
hospodá ský výsledek z jednotlivých podnikatelských aktivit, které akciová spole!nost provozuje, kdy
jsme práv# v tomto roce dosáhli historického maxima !istého zisku, který se významn# taktéž podílel na
celkovém hospodá ském výsledku akciové spole!nosti a zárove$ umožnil i v p edstihu  ešit finan!ní si-
tuaci v oblasti odm#$ování zam#stnanc". Od IV. !tvrtletí byla provedena mzdová úprava, která byla vý-
chodiskem pro kolektivní vyjednávání pro následující rok 2007.

Hodnocený rok byl odlišný od všech ostatních tím, že od 1. 1. 2006 byl do reálného provozu spušt#n
nový odbavovací systém na principu !ipových karet, kdy krom# !asových jízdenek se zavedl i systém
úhrady jízdného pomocí tzv. pen#ženky z této !ipové karty. P es po!áte!ní problémy technického a or-
ganiza!ního rázu se poda ilo za p isp#ní všech zú!astn#ných pracovníku tyto negativní jevy eliminovat
tak, aby nem#ly viditelný dopad do kvality služeb poci%ované cestující ve ejnosti. Toto potvrdil i nezávis-
lý pr"zkum odbornou firmou provedený v druhé polovin# roku, kde spokojenost s novým odbavovacím
systémem a používáním nového zp"sobu  úhrady jízdného vyjád ila drtivá v#tšina dotázaných respon-
dent". P ed námi je pokra!ování rozvíjení tohoto systému tak, jak byl p"vodn# založen, tzn. zajistit více-
ú!elové využití tohoto platebního nosi!e, jak v oblasti dopravy, tak postupn# i v jiných oblastech služeb
kultury, sportu apod.

Další významný krok v tomto roce u!inila naše akciová spole!nost spole!n# s m#stem Hradec Králové
p i plánované výstavb# Terminálu hromadné dopravy. Bylo úsp#šn# dokon!eno výb#rové  ízení na do-
davatele stavby a v !ervenci podepsána smlouva o dílo s firmou Strabag na výstavbu tohoto významné-
ho, dopravn# urbanistického stavebního díla. Dopravní podnik se dostal do role investora, kdy jsme od-
pov#dni za  ízení této náro!né investi!ní akce, jejíž realizace v srpnu zapo!ala.

Rád bych p ipomenul, že v tomto roce jsme u!inili další posun ve zvýšení kvality nabízené  služby.
Všechny nízkopodlažní vozy jsme vybavili hlási!i pro nevidomé, kte í mohou z prostoru mimo vozidlo ko-
munikovat s p ijížd#jícím vozidlem a tímto lépe se orientovat p i použití našich vozidel pro cestování po
m#st#. Toto dovybavení vozidel bylo uskute!n#no za pomocí dotace Ministerstva dopravy &R.

K dalším významným skute!nostem tohoto roku pat í získání certifikátu ISO 9001, 14001, 18001.
Jedná se vlastn# o integrovaný systém  ízení jak v oblasti kvality práce poskytovaných služeb, tak v ob-
lasti bezpe!nosti práce a v oblasti životního prost edí. Velmi si vážím toho, že jsme dokázali obhájit tyto
3 certifikáty najednou a cht#l bych vyjád it pod#kování a uznání našim pracovník"m za jejich  p ínos pro
vytvo ení podmínek k dosažení t#chto certifikát". Na druhé stran# je to start do nového období, kdy ten-
to systém  ízení jakosti bude již nadále nedílnou sou!ásti naší každodenní !innosti.

Vedle pozitivních skute!ností bych cht#l ale p ipomenout, že nás doprovází problémy v oblasti perso-
nální, kde se projevuje pom#rn# citliv# problém získávání  idi!" m#stské hromadné dopravy z volného
trhu. Je  nedostatek zájemc" a lidí schopných tuto práci kvalitn# vykonávat. Stejn# tak poci%ujeme i ten-
to problém v získání odborných kvalifikovaných pracovník" do oblastí opravárenství, což do budoucna
vytvá í velmi nep íznivé podmínky pro výkon kvalitní servisní !innosti a následn# i celé poskytované služ-
by m#stské hromadné dopravy.

Záv#rem musím zkonstatovat velké uspokojení nad výsledky naší akciové spole!nosti za celý rok
2006, který p inesl velmi mnoho pozitivních zm#n a v oblasti hospoda ení se  adí mezi ty nejúsp#šn#jší
roky v historii spole!nosti. Tím chci i vyjád it pod#kování všem ú!astník"m na t#chto výsledcích, uznání
dobré spolupráce jak s  ídícími orgány akciové spole!nosti, tak i m#stem Hradec Králové.

Ing. Miloslav Kulich
p edseda p edstavenstva
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Stanovisko dozor!í rady
Dopravního podniku m"sta Hradce Králové, a.s.

k výsledk#m hospoda ení a k ú!etní záv"rce
k 31. 12. 2006

Dozor!í rada spole!nosti Dopravní podnik m#sta Hradce Králové, a.s. (dále jen spole!nost) v roce
2006 vyvíjela svoji !innost v souladu s p íslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a stanov spole!-
nosti.

Dozor!í rada p ezkoumala  ádnou ú!etní záv#rku ke dni 31. 12. 2006. P i svém hodnocení vycháze-
la dozor!í rada z p edložených dokument" ú!etní záv#rky a informací, které získala p i svém p"sobení
ve spole!nosti.

Z materiál" p edložených dozor!í rad# a z její kontrolní !innosti vyplývá, že ú!etní zápisy byly ve spo-
le!nosti  ádn# vedeny v souladu se skute!ností,  ádná ú!etní záv#rka k 31. 12. 2006 byla vyhotovena
v souladu s platnými právními p edpisy a postupy ú!tování a podnikatelská !innost spole!nosti se usku-
te!$ovala v souladu s právními p edpisy a stanovami spole!nosti.

Dozor!í rada doporu!uje valné hromad# spole!nosti Dopravní podnik Hradec Králové, a.s. schválit:

1. 'ádnou ú!etní záv#rku ke dni 31. 12. 2006.

2. Výro!ní zprávu za rok 2006.

3. Rozd#lení !istého zisku ve výši 2 134 tis. K! následovn#:

a) Dopln#ní rezervního fondu akciové spole!nosti ve výši 110 tis. K! (dle ustanovení odst. 2, § 217 OZ
je pro dopln#ní fondu stanovena minimální výše 5 % z !istého zisku, tj. 106,7 tis. K!).

b) Zbývající !ást !istého zisku ve výši 2 024 tis. K! použít na snížení neuhrazené ztráty minulých let
( ádek 083 rozvahy).

Toto stanovisko bylo projednáno a schváleno na jednání dozor!í rady dne 29. 03. 2007.

Ing. Rostislav Jireš
p edseda dozor!í rady
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Zpráva
o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 

dle § 66a, odstavec 9 obchodního zákoníku 
za ú!etní období roku 2006

I.
Vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou

Ovládající osoba - jediný akcioná  ovládané osoby (100 %):
Statutární m#sto Hradec Králové
&eskoslovenské armády 408
502 00 Hradec Králové
I&O 00268810

Ovládaná osoba: Dopravní podnik M#sta Hradce Králové, a.s.
Pouchovská 153
500 03 Hradec Králové
I&O 25267213

1. Smlouva o závazku ve ejné služby k zajišt"ní dopravní obslužnosti v roce 2006 

Mezi Statutárním m#stem Hradec Králové (dále jen M#sto) a Dopravním podnikem m#sta Hradce
Králové, a.s. (dále jen Dopravní podnik) byla pro rok 2006 uzav ena smlouva o závazku ve ejné služby
k zajišt#ní dopravní obslužnosti m#stskou hromadnou dopravou (dále jen MHD) na území m#sta Hradec
Králové (dále jen Smlouva). P edm#tem Smlouvy bylo  pln#ní závazku ve ejné služby podle zákona
!.111/1994 Sb., o silni!ní doprav#, ve zn#ní pozd#jších p edpis" a zákona !.266/1994 Sb., o drahách, ve
zn#ní pozd#jších p edpis", a to k zajišt#ní dopravní obslužnosti provozováním autobusových a trolejbu-
sových linek MHD na území m#sta Hradec Králové, a to podle stanovených ujednání, zásad a podmínek
v rozsahu sjednaného dopravního výkonu vyplývajícího z platných jízdních  ád" linek MHD.  

Za závazek Dopravního podniku dodržovat ceny jízdného stanovené Na ízením m#sta Hradec
Králové  maximálních cen jízdného MHD v Hradci Králové !.9/2005 o maximálních cenách jízdného
m#stské hromadné dopravy ve m#st# Hradec Králové a za sjednaný výkon ve výši 6 300 tis.K! se M#sto
zavázalo, že poskytne Dopravnímu podniku provozní dotaci k hospodá skému výsledku na zajiš%ování
MHD ve výši 129 000 tis.K! a ú!elovou dotaci na po ízení autobus" ve výši 1 000 tis.K!.

Dopravní podnik dodržel své závazky vyplývající ze Smlouvy a M#stem byla sjednaná finan!ní pln#-
ní Dopravním podniku poskytnuta. Dopravní podnik použil dotace v souladu s podmínkami stanovenými
ve Smlouv#.

2. Ostatní pln"ní nad rámec Smlouvy ze schváleného rozpo!tu M"sta

Investi!ní akce
V rámci kapitálových výdaj" M#sto poskytlo Dopravnímu podniku z rozpo!tu m#sta pro rok 2006

finan!ní p ísp#vky na výrobu a montáž m#stského mobiliá e:
 !ekárny MHD na Ulrichov# nám#stí,
 p íst ešku MHD v Malšov# Lhot# proti ZŠ,
 p íst ešku MHD p ed Magistrátem m#sta Hradec Králové.

&ekárna MHD Ulrichovo nám#stí a p íst ešek MHD Malšova Lhota byly Dopravním podnikem vyro-
beny a namontovány na ur!ených místech, aktivovány ve form# dlouhodobého hmotného majetku a za-
 azeny do evidence Dopravního podniku. Pln#ní z rozpo!tu m#sta na tyto dv# akce v souhrnné výši 364
tis.K!, bylo Dopravním podnikem  ádn# zú!továno.
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Akce - výroba a montáž p íst ešku MHD p ed Magistrátem m#sta Hradec Králové byla p esunuta do
roku 2007, realizace je vázána na celkové  ešení prostoru p ed magistrátem.

Jízdenky MHD pro služební pot eby pracovník" Magistrátu M#sta (dále jen magistrát)

Na základ# objednávek byly prodány Magistrátu m#sta !asové jízdenky MHD a nahrány pen#žní
hodnoty do pen#ženek bezkontaktních !ipových karet (M#stská karta) pro služební pot eby pra-
covník" magistrátu v celkové hodnot# za 194.978,- K! v!etn# 5 % DPH. Faktury vystavené
Dopravním podnikem byly Magistrátem m#sta  ádn# uhrazeny.

Doprava

Dopravní podnik poskytl pro pot eby Magistrátu m#sta ve 12 p ípadech dopravu autobusy.
Magistrát uhradil Dopravnímu podniku vystavené faktury za realizovanou dopravu v cenách
obvyklých. 

Autoškola

Autoškola Dopravního podniku provedla školení  idi!" referentských vozidel a zkušební jízdy
pro pot eby Magistrátu m#sta. Magistrát uhradil Dopravnímu podniku vystavené faktury v cenách
obvyklých. 

Opravy vozidel

Na základ# objednávky Magistrátu m#sta provedlo st edisko údržby a oprav vozového parku opra-
vy za smluvní ceny, které odpovídaly cenám dle platných ceník" výkon".
Vystavené faktury byly Dopravnímu podniku uhrazeny ve fakturované výši.

Reklama

Na základ# objednávky Magistrátu m#sta bylo realizováno provozování propaga!ních leták" pro
pot eby m#stské policie.
Úhrada byla provedena na základ# fakturace v cenách dle ceníku.

Výroba drobného hmotného majetku

Na základ# objednávky Magistrátu m#sta byly vyrobeny a namontovány 3 kusy výv#sek do !eká-
ren MHD.
Magistrát uhradil Dopravnímu podniku vystavenou fakturu v cen# obvyklé. 

II.

Vztahy mezi ovládanou osobou a osobami  ovládanými 
majetkov" a personáln" stejnou ovládací osobou

Organizace a obchodní firmy:

Technické služby Hradec Králové
Sídlo: Hradec Králové 8, Na Brn# 362, PS& 500 08
Identifika!ní !íslo: 64809447
Právní forma: p ísp#vková organizace

Služby poskytnuté Dopravním podnikem Technickým službám:

 opravá ské práce 
 prodej nafty 
 školení a p ezkoušení  idi!"

Technické služby uhradily vystavené faktury v cenách obvyklých.
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Technické služby Hradec Králové poskytly Dopravnímu podniku služby:
 1 x odvoz odpadu,
 prodej posypové soli,
 položení živice.
Dopravní podnik  provedl úhrady dle fakturace. 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Sídlo: Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PS& 500 03
Identifika!ní !íslo: 48172898
Právní forma: akciová spole!nost

Služby poskytnuté Dopravním podnikem
 1 x doprava autobusem
Faktura uhrazena v cen# obvyklé.

Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné

Tepelné hospodá ství, a.s.
Sídlo: Hradec Králové, Pouchovská 140, PS& 500 03
Identifika!ní !íslo: 25282174
Právní forma: akciová spole!nost

Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
 prodej motorové nafty,
 p efakturace ob#d" na základ# dohody o odb#ru ob#d" v jídeln# Dopravního podniku.
Faktury za prodej motorové nafty uhrazeny v cen# obvyklé, ob#dy za ceny ú!tované dodavatelem
ob#d".

Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné

Správa nemovitostí Hradec Králové
Sídlo: Hradec Králové, Kydlinovská 1521, PS& 501 52
Identifika!ní !íslo: 64811069
Právní forma: p ísp#vková organizace

Služby poskytnuté Dopravním podnikem - žádné

Služby poskytnuté Dopravnímu podniku:
 pronájem ploch sv#telné reklamy v podchodu Balkán 
Dopravní  podnik uhradil fakturované nájemné v dohodnuté výši.

M"stské lesy Hradec Králové a.s.
Sídlo: Hradec Králové, P emyslova 219, PS& 500 08
Identifika!ní !íslo: 25962523
Právní forma: akciová spole!nost

Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
 1 x doprava autobusem
Faktura uhrazena v cen# obvyklé.

Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné
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Královéhradecká provozní, a.s.
Sídlo: Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PS& 500 03
Identifika!ní !íslo: 27461211
Právní forma: akciová spole!nost

Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
 pronájem autobusu pro reklamní ú!ely,
 1 x doprava autobusem.
Faktury uhrazeny ve smluvní výši.

Služby poskytnuté Dopravnímu podniku:
Dodávky vody a odvod odpadní vody na základ# uzav ené smlouvy.
Dopravní  podnik uhradil fakturované vodné a sto!né dle platného ceníku.

Hradecké služby a.s.
Sídlo: Hradec Králové, Malé nám#stí 124, PS& 500 03
Identifika!ní !íslo: 25962973
Právní forma: akciová spole!nost

Služby poskytnuté Dopravním podnikem - žádné

Služby poskytnuté Dopravnímu podniku:
 odvoz separovaného a komunálního odpadu 
Dopravní  podnik uhradil fakturované služby ve smluvní výši.

HC V$E Hradec Králové a.s.
Sídlo: Hradec Králové, Komenského 1214, PS& 500 02
Identifika!ní !íslo: 25936808
Právní forma: akciová spole!nost

Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
 doprava autobusy,
 instalace a provozování reklamních leták"

Fakturace a úhrady provedeny v cenách obvyklých a u reklamních leták" v cenách dle ceníku.

Služby poskytnuté Dopravnímu podniku:
 umíst#ní reklamy Dopravního podniku na Zimním stadionu.
Úhrady provedeny dle fakturace.

FC Hradec Králové, a.s.
Sídlo: Hradec Králové, Všesportovní stadion, Úprkova 473/1, PS& 500 09
Identifika!ní !íslo: 27479307
Právní forma: akciová spole!nost

Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
 doprava autobusy,
 instalace a provozování reklamních leták"

Úhrada za dopravu autobusy byla provedena na základ# fakturace v cenách obvyklých, za výlep le-
ták" byla úhrada provedena v hotovosti v cenách dle ceníku.

Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné
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Filharmonie Hradec Králové
Sídlo: Hradec Králové, Eliš!ino náb eží 1222, PS& 500 03
Identifika!ní !íslo: 00402257
Právní forma: p ísp#vková organizace

Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
 instalace a provozování reklamních leták" ve vozidlech MHD.
Úhrady byly provedeny na základ# fakturace v cenách dle platného ceníku.

Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné

Divadlo Drak
Sídlo: Hradec Králové, Hradební 632, PS& 500 03
Identifika!ní !íslo: 00088331
Právní forma: p ísp#vková organizace

Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
 instalace a provozování reklamních leták" ve vozidlech MHD,
Úhrady byly provedeny v cenách dle ceníku.

Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné

Klicperovo divadlo v Hradci Králové
Sídlo: Hradec Králové, Dlouhá ul. !p. 99, PS& 500 01
Identifika!ní !íslo: 00088340
Právní forma: p ísp#vková organizace

Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
 instalace a provozování reklamních leták" ve vozidlech MHD,
 doprava autobusy.
Úhrady za dopravu autobusy byly provedeny na základ# fakturace v cenách obvyklých, za výlep
leták" byly úhrady provedeny v cenách dle ceníku.

Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné

Hradecká kulturní a vzd"lávací spole!nost s.r.o.
Sídlo: Hradec Králové, &eskoslovenské armády 300, PS& 500 03
Identifika!ní !íslo: 27472809
Právní forma: spole!nost s ru!ením omezeným

Služby poskytnuté Dopravním podnikem - žádné

Služby poskytnuté Dopravnímu podniku:
 pronájem nebytových prostor na základ# smlouvy o podnájmu v nebytových prostorech na

Go!árov# t íd# !.p. 1225 v Hradci Králové za ú!elem provozování p edprodeje jízdenek MHD.
Úhrady nájemného byly Dopravním podnikem provád#ny na základ# smlouvy o podnájmu dle do-
hodnuté výše, úhrady služeb zálohov# s ro!ním vyú!továním dle skute!nosti.
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D"tský rehabilita!ní stacioná 
Sídlo: Hradec Králové, Gagarinova 639, PS& 500 03
Identifika!ní !íslo: 64809986
Právní forma: p ísp#vková organizace

Služby poskytnuté Dopravním podnikem:
 doprava autobusy
Úhrada za dopravu autobusy byla provedena na základ# fakturace v cenách obvyklých

Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné

Školská za ízení - z izovatel Statutární m"sto Hradec Králové
Dopravní podnik poskytl dopravu autobusy základním školám:
Bezru!ova ZŠ - Jih Nový Hradec Králové
Habrmanova ZŠ - Sever Kukleny
Jiráskovo nám#stí Milady Horákové Štefánikova
K Sokolovn# - Pouchov Mandysova Štefcova
Malšova Lhota Plotišt# SNP
Josefa Go!ára Svobodné Dvory Úprkova
Zvone!ek ZUŠ Habrmanova D"m d#tí a mládeže

Dopravní podnik poskytl provozování leták" pro ZŠ Josefa Go!ára.
Doprava byla uhrazena na základ# fakturace v cenách obvyklých, za provozování leták" úhrada v hoto-
vosti v cenách dle ceníku.

Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné

III.

Záv"re!né prohlášení

1. Vztahy mezi M#stem, Dopravním podnikem a propojenými osobami byly v roce 2006 realizovány
v rámci ob!anského a obchodního závazkového práva s p im# eným pln#ním a protipln#ním. Z t#ch-
to vztah" nevznikla Dopravnímu podniku žádná  újma. Zú!astn#né osoby vždy vystupovaly jako
samostatné právní subjekty

2. Jiné právní úkony nebo opat ení mezi propojenými osobami nejsou známy.

3. Zprávu projednalo p edstavenstvo spole!nosti Dopravní podnik m#sta Hradce Králové, a.s. na svém
zasedání dne 5. února 2007.

Hradec Králové 5. února 2007

Ing. Miloslav Kulich
p edseda p edstavenstva

Vypracoval: Ing. Pavel Zákora                      
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Stanovisko dozor!í rady
Dopravního podniku m"sta Hradce Králové, a.s.

ke vzpráv" o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
za ú!etní období roku 2006

Dozor!í rada spole!nosti Dopravní podnik m#sta Hradce Králové, a.s. p ezkoumala zprávu p edsta-
venstva a.s. o vztazích mezi ovládajícími a ovládanou osobou dle § 66a, odstavec 9 obchodního záko-
níku za ú!etní období roku 2006.

Zpráva uvádí vztahy mezi osobou ovládající a ovládanou - M#stem Hradec Kálové a osobou ovláda-
nou - Dopravním podnikem m#sta Hradce Králové, a.s. a dále vztahy mezi ovládanou osobou a osoba-
mi ovládanými majetkov# a personáln# stejnou ovládací osobou za rok 2006.

Dozor!í rada ov# ila v#cnou správnost údaj" uvedených ve zpráv# a konstatuje, že nebyly zjišt#ny
nesprávosti.

Stanovisko dozor!í rady bylo schváleno  na jednání dozor!í rady Dopravního podniku Hradec Králové,
dne 22. února 2007.

Ing. Rostislav Jireš
p edseda dozor!í rady

Hradec Králové dne 22. února 2007
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Ú$ETNÍ ZÁV%RKA
k 31. 12. 2006 

DOPRAVNÍ PODNIK M%STA HRADCE KRÁLOVÉ, a.s.
Pouchovská 153
Hradec Králové
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P íloha ú!etní záv"rky 
k 31.12.2006

Obecné informace

Identifika!ní údaje

Obchodní jméno: Dopravní podnik m#sta Hradce Králové, a.s.

Sídlo: Hradec Králové 3, Pouchovská 153

Právní forma: akciová spole!nost

Identifika!ní !íslo: 25267213

DI&:           CZ25267213

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

Akcie spole!nosti

62 ks akcií na jméno o jmenovité hodnot# 10.000.000,-- K!

16 ks akcií na jméno o jmenovité hodnot# 1.000.000,-- K!

14 ks akcií na jméno o jmenovité hodnot# 100.000,-- K!

10 ks akcií na jméno o jmenovité hodnot# 10.000,-- K!

4 ks akcie na jméno o jmenovité hodnot# 1.000,-- K!

Všechny akcie jsou p evoditelné pouze se souhlasem p edstavenstva spole!nosti.

Základní kapitál spole!nosti

637 504 000,- K!

Splaceno: 100 %

Jediný akcioná 

Statutární m#sto Hradec Králové
Identifika!ní !íslo: 00268810

Místo uložení výro!ní zprávy

V sídle spole!nosti 
Pouchovská 153

500 03 Hradec Králové 



P'ÍLOHA Ú&ETNÍ ZÁV(RKY

19

Orgány spole!nosti

Orgány spole!nosti Dopravního podniku m#sta Hradce Králové, a.s. jsou valná hromada, p edstaven-
stvo, dozor!í rada a výkonným orgánem  editel spole!nosti.

P edstavenstvo je p#ti!lenné,  dozor!í rada šesti!lenná. Funk!ní období v obou orgánech je p#tileté.

Dle stanov akciové spole!nosti vykonává p edseda p edstavenstva zárove$ funkci  editele spole!nosti.

Podepisování za spole!nost se d#je tak, že k vytišt#nému nebo nadepsanému názvu spole!nosti p ipo-
jí sv"j podpis p edseda p edstavenstva. V dob# nep ítomnosti p edsedy, místop edseda a nejmén# jeden
!len p edstavenstva.

P edstavenstvo

p edseda p edstavenstva Ing. Miloslav Kulich

místop edseda p edstavenstva Ing. Pavel Zákora

!len p edstavenstva Ing. Pavla Finfrlová

!len p edstavenstva Ing. Josef Malí 

!len p edstavenstva MUDr. Jan Michálek

Dozor!í rada

p edseda dozor!í rady Ing. Rostislav Jireš

!len dozor!í rady Leo Sedlá!ek

!len dozor!í rady Ing. Martin Soukup

!len dozor!í rady Ing. Martin Samohrd

!len dozor!í rady Miroslav Berák

!len dozor!í rady Václav Špina

Akcioná i spole!nosti a podíl v jiných podnicích

Jediným akcioná em spole!nosti  Dopravní podnik m#sta Hradce Králové,a.s. je Statutární m#sto Hradec
Králové. Na základ# ustanovení § 102, odst.2, písmeno c) zákona !.128/2000 Sb., o obcích, ve zn#ní
pozd#jších p edpis", je Rad# m#sta vyhrazeno rozhodovat o v#cech m#sta jako jediného spole!níka
akciové spole!nosti. 

Akciová spole!nost nemá podíl v žádné obchodní spole!nosti nebo družstvu.

S žádnou spole!ností nebyla uzav ena ovládací smlouva, smlouva o p evodu zisku ani jiné smlouvy, ze
kterých by vyplývaly obdobné povinnosti.

Akciová spole!nost nemá organiza!ní složku podniku v zahrani!í.
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P edm"t podnikání

P edm#t podnikání akciové spole!nosti Dopravní podnik m#sta Hradce Králové, a.s.:

 silni!ní motorová doprava osobní,

 silni!ní motorová doprava nákladní,

 vyu!ování  ízení motorových vozidel,

 opravy motorových vozidel,

 mytí vozidel,

 záme!nictví,

 reklamní a propaga!ní !innost,

 koup# zboží za ú!elem jeho dalšího prodeje a prodej,

 provozování t#lovýchovných za ízení a za ízení sloužících k regeneraci a rekondici,

 masérské služby (mimo § 3 písm. p zákona !.286/95 Sb.,a zák.!. 20/66 sb., o pé!i o zdraví lidu)

 provozování ubytovacího za ízení,

 holi!ství, kade nictví,

 provozování dráhy - trolejbusové dráhy na území m#sta Hradce Králové

 provád#ní staveb, jejich zm#n a odstra$ování,

 inženýrská !innost ve stavebnictví

 provozování !erpacích stanic s pohonnými hmotami

Rozhodující !inností spole!nosti Dopravní podnik m#sta Hradce Králové, a.s. je provozování m#stské
hromadné dopravy (MHD) ve m#st# Hradec Králové a dále do obcí Vysoká nad Labem, Lochenice,
P edm# ice nad Labem, St#žery a St#žírky. K tomu má spole!nost ud#leny p íslušné koncese a opráv-
n#ní pro provozování silni!ní motorové dopravy dle zákona !. 111/1994 Sb., o silni!ní doprav# ve zn#ní
posledních p edpis" a provozování trolejbusové dráhy dle zákona !.266/1994 Sb., o drahách ve zn#ní
posledních p edpis". 

Ostatními !innostmi jsou:

 Autoškola - !innost vyu!ování  ízení motorových vozidel

 Externí opravy - !innost opravy motorových vozidel a mytí vozidel

 Výroba m"stského mobiliá e - !innosti záme!nictví, provád#ní staveb, jejich zm#n a odstra$ování,
inženýrská !innost ve stavebnictví

 Reklama - !innost reklamní a propaga!ní !innost

 Služby KONDIC - !innosti provozování ubytovacího za ízení, provozování t#lovýchovných za ízení
a za ízení sloužících k regeneraci a rekondici, holi!ství, kade nictví, masérské služby.

 Prodej nafty - prodej nafty externím zákazník"m

 Zájezdová doprava - smluvní nepravidelná p eprava

Provozování MHD má ve smyslu ustanovení § 19, odst.1  zákona !.111/1994 Sb., o silni!ní doprav#,
v platném zn#ní a ustanovení § 39d zákona !.23/2000 Sb., kterým se m#ní a dopl$uje zákon !.266/1994
Sb., o drahách. charakter závazku ve ejné služby tzn., že spole!ností Dopravní podnik m#sta Hradce
Králové, a.s. jsou ve ve ejném zájmu a ve vztahu k M#stu Hradec Králové smluvn# p evzaty provozní,
p epravní a tarifní závazky. 
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Výkon  ízení v akciové spole!nosti je organizován po dvou liniích:

První linie - rozhodující p edm#t !innosti MHD:

  editel spole!nosti

 dopravn#-technický nám#stek, ekonomický nám#stek,
vedoucí personálního odd#lení, útvar zvláštních úkol"

 vedoucí st edisek, odd#lení a referát" rozhodující !innosti

 ostatní zam#stnanci rozhodující !innosti

Druhá linie - ostatní p edm#ty podnikání:

  editel spole!nosti

 vedoucí hospodá ských st edisek ostatní !innosti

 zam#stnanci ostatní !innosti

ZM%NY V Ú$ETNÍM OBDOBÍ ROKU 2006

orgány  akciové spole!nosti - bez zm#n

živnostenský  rejst ík - bez zm#n

p edm#tu podnikání - bez zm#n

základní  kapitál - bez zm#n

obchodní rejst ík - bez zm#n

organiza!ní struktura - bez zm#n

V roce 2006 akciová spole!nost zavedla systém managementu jakosti dle normy EN ISO 9001:2000,
managementu BOZP dle p edpisu OHSAS 18001:1999 a environmentálního managementu dle normy
EN ISO 14001:2004 pro oblast MHD, servis autobus" a trolejbus" a lakování vozidel.
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PO$ET ZAM%STNANC& A OSOBNÍ NÁKLADY

Zam"stnanci

Zam"stnanci

Ostatní pen"žní a nepen"žní pln"ní

Akcioná i, sou!asným ani bývalým !len"m statutárního a dozor!ího orgánu spole!nosti nebyly poskyt-
nuty žádné p"j!ky, úv#ry, záruky, zajišt#ní ani jiné pln#ní v pen#žní nebo nepen#žní form# s výjimkou
p edsedy p edstavenstva a místop edsedy p edstavenstva, kterým byla poskytnuta nepen#žní pln#ní vy-
plývající z poskytnutí osobního automobilu k služebnímu i soukromému používání v souladu se zákonem
!.586/1992 Sb., o daních z p íjm" a pln#ní podle kolektivní smlouvy.

Zam#stnanc"m v!etn#  ídících pracovník"  je poskytován p ísp#vek na penzijní p ipojišt#ní:

Ze služeb zajiš%ovaných akciovou spole!ností byla zam#stnanc"m spole!nosti a jejich rodinným p ísluš-
ník"m poskytnuta v souladu s Na ízením m#sta Hradec Králové !.9/2005, o maximálních cenách jízdné-
ho v MHD, stálá ro!ní jízdenka za cenu 300,- K!. 
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INFORMACE O POUŽITÝCH Ú$ETNÍCH METODÁCH,
OBECNÝCH Ú$ETNÍCH ZÁSADÁCH A ZP&SOBECH OCE'OVÁNÍ

Základními p edpisy pro vedení ú!etnictví ú!etní jednotky:
 zákon !. 563/1991 Sb., o ú!etnictví, ve zn#ní pozd#jších p edpis", 
 vyhláška !.500/2002 Sb., kterou se provád#jí n#která ustanovení zákona !.563/1991 Sb., ve zn#ní

pozd#jších p edpis",
 &eské ú!etní standardy. 

Ú!etní záv#rka byla zpracována dne 27. 3. 2007

Zp#soby oce(ování

U nakupovaných  zásob je do po izovací ceny zahrnována po izovací cena a náklady související s po í-
zením konkrétního druhu zásob.

Náklady  na p epravu externím dodavatelem jsou bu) již obsaženy v cen#, nebo jsou p ipo!teny k  cen#

po ízení konkrétního druhu zásob ve výši vyfakturované p epravcem.

Z vnitropodnikových služeb souvisejících s po ízením materiálu (doprava vlastními vozidly) jsou do po i-
zovací ceny zahrnovány výdaje spojené s po ízením materiálu prost ednictvím vykalkulované  pr"m#rné
hodnoty podnikových výdaj", a to ve výši 5,5 % k po izovací cen#.

Do vedlejších po izovacích náklad", krom# náklad" na dopravu,  jsou dále zahrnuty v konkrétních p ípa-
dech výdaje spojené se zaplacením skladného, provizí, cla a pojistného.

Do zásob - materiál na sklad#, pat í náhradní díly renovované vlastní !inností. Oce$ují se ve výši
spot ebovaného p ímého materiálu a provedeného výkonu, který je sou!inem vykalkulované výkonové
sazby a odpracovaného !asu, v!etn# podílu zdravotního a sociálního pojišt#ní. 

Vlastní !inností byl po ízen dlouhodobý hmotný majetek, a to  !ekárna MHD na Ulrichov# nám#stí a p í-
st ešek MHD v Malšov# Lhot#. Tento majetek byl ocen#n skute!nými vynaloženými p ímými materiálo-
vými náklady a výkonem, který je sou!inem  hodinové vykalkulované výkonové sazby a skute!n# odpra-
covaných hodin. Z rozpo!tu m#sta Hradec Králové byla na po ízení tohoto m#stského inventá e
poskytnuta investi!ní dotace v souhrnné výši 364 tis.K!. O p ijaté dotace byla dle platné metodiky sníže-
na  po izovací cena.

Dlouhodobý hmotný majetek, po izovaný dodavatelsky, je p i nákupu ocen#n po izovací cenou, která
zahrnuje i vedlejší náklady spojené s po ízením. Po izovací cena je eventueln# snížena o poskytnutou
investi!ní dotaci. 

Nedokon!ené zakázky jsou oce$ovány vlastními p ímými náklady.

Depozitní sm#nky jsou ocen#ny po izovací cenou, zvýšenou o alikvotní úrokový výnos k rozvahovému
dni. 

Spole!nost nemá majetek, u kterého se provádí p ecen#ní v souladu s ustanovením § 27 zákona o ú!et-
nictví na reálnou hodnotu.
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Tvorba opravných položek

Zp"sob stanovení da$ov# uznatelných opravných položek k pohledávkám se provádí v souladu se
Zákonem !. 593/92 Sb., o rezervách pro zjišt#ní základu dan# z p íjm" ve zn#ní pozd#jších p edpis". 

Ú!etní opravná položka k pohledávkám je tvo ena do 100 %  výše nevymahatelných pohledávek po lh"-
t# splatnosti.

Opravná položka je tvo ena k pohledávkám za „!ernými“ pasažéry, tj. cestujícími, kte í neuhradili p iráž-
ku k jízdnému za jízdu bez platné jízdenky v letech 2001-2005. Tyto pohledávky za !ernými pasažéry
jsou vymáhány soudn#.

Opravná položka je tvo ena k t#m zásobám na sklad#, které jsou rok a více bez pohybu.

Opravná položka vytvo ená v ú!etním období 2005 k hmotnému majetku (radiostanice), který byl fyzicky
vy azen v roce 2005, byla rozpušt#na p i odprodeji tohoto majetku v lednu 2006.

Zm"ny v postupech ú!tování, oce(ování a odpisování

V ú!etním období roku 2006 nedošlo k zásadním zm#nám v postupech ú!tování, zp"sobech oce$ování
a odpisování. Bylo postupováno v souladu se zákonem o ú!etnictví !.563/1991 Sb., a vyhláškou
!. 500/2002 Sb., kterou se provád#jí n#která ustanovení zákona o ú!etnictví. 

Odložená da$ je v roce 2006 ú!tována jako náklad ve výši  1 437 tis.K!, takže  celkový dlouhodobý zá-
vazek z odložené dan# !iní 29 205 tis.K! (rozvaha  . 101). Zvýšení závazku snížilo celkový ú!etní hos-
podá ský výsledek.

Odpisový plán a použitá odpisová metoda ú!etních odpis# investi!ního majetku

Pro da$ové ú!ely je nov# po ízený odepisovaný hmotný investi!ní majetek zat íd#n do p íslušných odpi-
sových skupin podle § 30 a p ílohy k zákonu !. 586/92 Sb., ve zn#ní pozd#jších p edpis".

Ve spole!nosti Dopravní podnik m#sta Hradce Králové, a.s. je zavedena metoda ú!etního lineárního od-
pisování, ve které se uplat$ují !asové odpisy odpovídající dob# používání majetku. P i stanovení doby
použití a tím výše ú!etních odpis" u dlouhodobého hmotného majetku je p ihlíženo k odhadu celkového
opot ebení majetku, ke zkušenostem s používáním stejného nebo podobného majetku, ke konstrukci
a prost edí  ve kterém je používán, k ochran# a úrovn# pé!e o tento majetek. 

Ú!etní odpisování  hmotného investi!ního majetku se provádí m#sí!n#, a to jednou dvanáctinou ro!ního
odpisu z ceny, ve které je majetek ocen#n v ú!etnictví, a to do její výše.

Nehmotný investi!ní majetek (software), jehož  po izovací cena je vyšší než 60 tis. K! je odepisován
36 m#síc" od jeho po ízení jak ú!etn#, tak da$ov#.

P epo!et údaj# v cizích m"nách

P epo!et valut na !eskou m#nu se provádí p i jejich zú!tování !tvrtletn# podle pevného kurzu devizové-
ho trhu vyhlášeného &NB k 1. dni v m#síci.

Akciová spole!nost nemá závazky a ani pohledávky v cizích m#nách.
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DOPL'UJÍCÍ INFORMACE 
K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

Rozpis hlavní skupiny samostatných movitých v"cí

Nehmotný majetek

Finan!ní pronájem

Spole!nost nemá majetek, jehož ú!etní hodnota se výrazn# liší od hodnoty tržní. V držení spole!nosti
nejsou žádné dlouhodobé cenné papíry a majetkové ú!asti. 

Akciová spole!nost nemá jiný pronajatý majetek.
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Majetek neuvedený v rozvaze

P ír#stky a úbytky dlouhodobého majetku

Rozdíl mezi ú!etními a da$ovými z"statkovými cenami u dlouhodobého majetku !iní 141 598 733,- K!,
p i!emž ú!etní hodnota je vyšší.

Pohledávky z obchodního styku

Pohledávky  z obchodního styku 180 dn" po lh"t# splatnosti k 31. 12. 2006 !iní 894 tis. K!. 

Akciová spole!nost  nemá pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jišt#né jiným zp"sobem.

Akciová spole!nost nemá pohledávky ur!ené k obchodování ocen#né reálnou hodnotou.

Krátkodobé cenné papíry a podíly (rozvaha  . 061)

Zhodnocení !ásti volných finan!ních prost edk" ve form# nákupu depozitních sm#nek &SOB a Komer!ní
banky s dobou splatnosti 1 m#síc.

Majetek neuvedený v rozvaze je evidován formou operativní evidence a podrozvahové evidence.
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Odložený da(ový závazek  (rozvaha  . 101)

Zástavní právo a v"cné b emeno

Akciová spole!nost nemá hmotný majetek zatížený zástavním právem.

V#cným b emenem jsou zatíženy pozemky:

Parcely !. 279/1, 1149, 280/2, 279/3, 280/4, 278/2 a 1000/2 v k.ú. V#koše

Oprávn#ní pro International Power Opatovice, a.s., Opatovice nad Labem, PS& 532 13, I&I 45534292.
Obsahem v#cného b emene je vybudování a provozování primární trasy horkovodu v!etn# horkovodní
odbo!né jímky, komunika!ního kabele, elektrické p ípojky, oprávn#ní vstupovat na uvedené pozemky za
ú!elem provád#ní oprav a údržby po p edchozím ohlášení.

Parcela !.278/2 v k.ú. V#koše

V#cné b emeno podzemního vedení telekomunika!ní sít# ve prosp#ch spole!ností, &eské radiokomuni-
kace a.s., U nákladového nádraží 3144/4, Praha 3, PS& 130 00, I&O 26705036, GTS Novera a.s,
P emyslovská 2845/43, Praha 3, PS& 130 00, I&O 61058904 a Sloane Park Property Trust, a.s., Lužná
716/2, Praha 6, PS& 160 00, I&O 25036459.

Bankovní úv"ry

V b#žném roce akciová spole!nost ne!erpala ani nesplácela bankovní úv#r.

Odložený da$ový závazek ( ádek 101 rozvahy) zvyšuje odložená da$ z p íjmu za b#žné ú!etní období
ve výši 1 437 tis. K! ( ádek 51 výkazu zisku a ztráty).

Rozpis odložené dan# v K!
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P ehled o zm"nách vlastního kapitálu

Výsledek hospoda ení minulých let

Výsledek hospoda ení minulých let ( . 081 rozvahy) ovliv$uje promítnutí odloženého da$ového závazku
za celou dobu existence ú!etní jednotky ve výši 31 385  tis. K! k 1. 1. 2002.

Po izování vlastních akcií

Akciová spole!nost nepo izovala v ú!etním období roku 2006 vlastní akcie.

Rezervy

Ostatní rezervy ( . 090 rozvahy) - rezerva ur!ená na generální opravy autobus" a trolejbus" MHD

Dle provedené aktualizace projektu obnovy vozového parku MHD, po!ínaje rokem 2007, je plánováno
provedení generálních oprav trolejbus". Proto bylo pokra!ováno ve tvorb# ú!etní rezervy ur!ené na ge-
nerální opravy kloubových trolejbus" typu TR 15.        
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Rezervy dle zvláštních právních p edpis# ( . 087 rozvahy)

Dle ustanovení § 7 zákona !.593/1992 Sb., o rezervách pro zajišt#ní základu dan# z p íjm" ve zn#ní
pozd#jších p edpis", z d"vodu naléhavosti oprav, po!ínaje ú!etním obdobím roku 2004, je vytvá ena
rezerva na opravy nejvíce opot ebených st ech budov v majetku akciové spole!nosti:

Závazky

Akciová spole!nost nemá závazky 180  dn" po lh"t# splatnosti. Rovn#ž nemá závazky kryté podle zástav-
ního práva a p ijaté záruky za jiné organizace, ani závazky k ú!etním jednotkám v konsolida!ním celku.

Jiné závazky  ( ádek 100 rozvahy) zahrnují  závazek obsahující zú!tování opravných ú!t" v souvislosti
se zú!továním rozdíl" mezi ú!etní hodnotou p"vodního vkladu státního podniku provedeným v ú!etní
z"statkové hodnot# k 31.8.1997 a znaleckým ocen#ním tohoto vkladu realizovaným k 18. 2. 1998, a to
ve výši 15 213 tis.K!. 

Akciová spole!nost nemá splatné závazky pojistného na sociální zabezpe!ení a ve ejné zdravotní pojiš-
t#ní.

Akciová spole!nost nemá da$ové nedoplatky u místn# p íslušného finan!ního ú adu.

Dotace

a) Dotace z rozpo!tu M#sta Hradec Králové

Mezi M#stem Hradec Králové (dále jen M#sto) a Dopravním podnikem byla pro rok 2006 uzav ena
smlouva  o závazku ve ejné služby k zajišt#ní dopravní obslužnosti m#stskou hromadnou dopravou na
území m#sta Hradec Králové a dopravn# p ipojených obcí, na základ# které  Dopravní podnik p evzal
závazek provozovat m#stskou hromadnou dopravu v rozsahu 6 300 tis. km za stanovených tarifních
a p epravních podmínek. Proti tomu se M#sto zavázalo poskytnout dotace na zajiš%ování m#stské hro-
madné dopravy takto:

 provozní dotaci na úhradu prokazatelné ztráty MHD ve výši 129 000 tis. K!,

 investi!ní dotaci v celkové výši 1 000 tis. K! na po ízení nových autobus" pro MHD.

Rozsah dopravy realizovaný MHD v km
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Dopravní podnik dodržel své závazky vyplývající ze smlouvy a na základ# toho byla M#stem sjednaná
finan!ní pln#ní Dopravním podniku poskytnuta. Dopravní podnik použil dotace v souladu se stanovený-
mi podmínkami.

Dále m#sto ze svého rozpo!tu poskytlo finan!ní p ísp#vky na výrobu a montáž !ekárny MHD na zastáv-
ce Ulrichovo nám#stí ve výši 240 tis. K! a p íst ešku MHD v Malšov# Lhot# v !ástce 124 tis. K!.

P ijaté finan!ní !ástky byly Dopravním podnikem  ádn# zú!továny. 

Správnost použití a zaú!tování dotací poskytnutých z rozpo!tu M#sta v roce 2006 byla ov# ena ve ej-
nosprávními kontrolami, které byly provedeny na základ# ustanovení § 9 zákona !.320/2001 Sb., o fi-
nan!ní kontrole ve ve ejné správ#.

b) Ostatní dotace

 Na základ# vládního programu podpory obnovy vozidel MHD a ve ejné linkové dopravy byly získá-
ny státní dotace na obnovu vozového parku MHD ve výši 6 900 tis.K! a na po ízení a osazení hlá-
si!" pro nevidomé a slabozraké do 58 nízkopodlažních autobus" v !ástce 633 tis.K!. 

Dle projektu obnovy vozového parku MHD byly po ízeny 3 nové autobusy Citelis v hodnot# 16 512
tis. K! bez DPH. Na finan!ní krytí nákupu se poda ilo získat od ministerstva dopravy státní dotaci
ve výši 6 900 tis.K!, !ástkou 1 000 tis.K! se podílel rozpo!et m#sta a Dopravní podnik kryl ze svých
zdroj" zbývající !ást ve výši 8 612 tis.K!. Po ízení hlási!" pro nevidomé bylo zcela kryto poskytnu-
tou dotací.

 Krajský ú ad Královéhradeckého kraje poskytl na základní dopravní obslužnost do obcí Vysoká nad
Labem a Lochenice dotaci ve výši 266 507,- K!

Výsledky podle !inností

Provozní dotace v b#žném roce zcela nepokryla  pot ebu, zbývající !ást ztráty MHD, stejn# jako v minu-
lém období, byla dokryta  ziskem z ostatních !inností.   

Výdaje na !innost v oblasti výzkumu a vývoje

V ú!etním období roku 2006 nebyly akciovou spole!ností vynaloženy žádné prost edky na vývoj a vý-
zkum. 
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Rozvrh tržeb za vlastní výkony a za prodej zboží
podle !inností (hospodá ských st edisek)

Ochrana životního prost edí

V roce 2006 vynaložila akciová spole!nost na ochranu životního prost edí 370 tis. K!. Jedná se o nákla-
dy vynaložené zejména na likvidaci nebezpe!ných odpad", laboratorní odb#ry odpadních vod a m# ení
výdech" a ovzduší. 

Oblast pracovn"právní

Na roky 2006 - 2007  byla uzav ena mezi akciovou spole!ností a odborovými organizacemi kolektivní
smlouva, která vymezila v souladu se zákoníkem práce pracovní podmínky a vztahy i další dohodnuté
závazky  k zajišt#ní sociálního smíru. 

Informace o skute!nostech 
mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení ú!etní záv"rky

V období mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení ú!etní záv#rky nenastaly skute!nosti, které by
významným zp"sobem m#nily pohled na finan!ní situaci akciové spole!nosti.
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P)EDPOKLÁDANÝ VÝVOJ $INNOSTI
Hlavní !inností akciové spole!nosti, p i poskytování služeb, je provozování m#stské hromadné dopravy.
Mezi M#stem Hradec Králové a spole!ností Dopravní podnik m#sta Hradce Králové, a.s. byla pro rok
2007 uzav ena smlouva na ve ejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu m#stské hromadné
dopravy.  P edm#tem smlouvy je:

 Uzav ení závazku ve ejné služby mezi akciovou spole!ností a M#stem Hradec Králové (dále jen
M#sto) a jeho pln#ní akciovou spole!ností podle Na ízení Rady (EHS) !. 1191/69, ve zn#ní pozd#jších
zm#n a dopl$k",  zákona !. 111/1994 Sb., o silni!ní doprav#,  ve zn#ní pozd#jších zm#n a dopl$k",
a zákona !. 266/1994 Sb., o drahách, ve zn#ní pozd#jších zm#n a dopl$k", k zajišt#ní p im# ených do-
pravních služeb pro ve ejnost provozováním autobusových, trolejbusových linek v zájmové oblasti
M#sta, a to  podle stanovených ujednání, zásad a podmínek v rozsahu sjednaného p epravního výko-
nu vyplývajícího z platných jízdních  ád" linek  MHD.

 Závazek M#sta uhradit, v souladu s na ízením vlády &R !. 493/2004 Sb., prokazatelnou ztrátu, vznik-
lou  v d"sledku pln#ní závazku ve ejné služby ve výši 129 000 tis. K!

 Závazek M#sta dotaci na po ízení autobus" MHD ve výši 15 600 tis.K! a dotaci na pokrytí technické-
ho vybavení Terminálu Bus HD v Hradci Králové dle projektu ve výši 4 700 tis. K!.

Základní ekonomické ukazatele  akciové spole!nosti pro rok 2007
(bez terminálu Bus HD)

Priority akciové spole!nosti v roce 2007

 Výstavba a zahájení provozu Terminálu BUS hromadné dopravy v Hradci Králové.

 Pokra!ování v obnov# vozového parku MHD dle schváleného projektu obnovy vozidel MHD, zvyšová-
ní kvality MHD po izováním nízkopodlažních vozidel.

 Úsp#šné obhájení systému managementu jakosti, životního prost edí a BOZP, zavedeného v MHD
a opravárenství v roce 2006.

Aktivní ú!ast akciové spole!nosti p i rozši ování použití bezkontaktní !ipové karty - M#stské karty v MHD
v Pardubicích a naopak Pardubické karty v hradecké MHD.
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Struktura vozového parku MHD

Financování nákupu nových vozidel pro MHD 

Poznámky: *  finan!ní ú!ast se sníží o p ípadnou dotaci ze státního rozpo!tu na obnovu vozového parku MHD  
** skute!ná výše p ípadné státní dotace pro rok 2007 ke dni zpracování ú!etní záv#rky nebyla známa

Ing. Miloslav Kulich
p edseda p edstavenstva

Hradec Králové 27.3.2006 

Vypracovali: Ing. Iva Mádlová         

Ing. Pavel Zákora   
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