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Úvodní slovo předsedy představenstva 
 
Vážení akcionáři, 
 
dostáváte do rukou výroční zprávu, ve které máte možnost se seznámit 
s činností DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s. (DPmML, 
a.s), s jeho ekonomickými výsledky a aktivitami v uplynulém roce 2015. 
Dovolte mi tedy, abych Vám připomněl zásadní události loňského roku. 
V závěru roku 2015 byl dokončen projekt Informační systém, který byl 
součástí Integrovaného plánu rozvoje města Mostu – Doprava (IPRM). 
Řízení městské hromadné dopravy je díky nové technologii efektivnější  
a cestující jistě ocení lepší informovanost na zastávkách tramvajové linky 
č. 2, na přestupních uzlech i v tramvajích. K tomu, aby DPmML, a.s., 
mohla realizovat své plány v rámci projektu IPRM, významně přispěla investiční dotace, 
kterou poskytly Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad a Ústecký kraj. V roce 2015 
přijal DPmML, a.s., na investičních dotacích více než 61 mil. Kč. 
 
Vedení společnosti předpokládá, že se DPmML, a.s. úspěšně zúčastní i dalších dotačních 
projektů, které pomohou technicky zhodnotit úroveň městské hromadné dopravy v regionu 
Mostecka a Litvínovska. S pomocí Integrovaného regionálního operačního programu  
a Operačního programu Doprava bychom rádi pořídili další tramvajová vozidla, 
modernizovali tramvajovou trať včetně měníren a pokračovali v rozšíření informačního 
systému na území města Litvínova a do všech autobusů MHD. 
 
Jedním z hlavních cílů politiky jakosti DPmML, a.s., je poskytovat služby pro své zákazníky 
s důrazem na kvalitu, ochranu životního prostředí a bezpečnost, proto byla v průběhu roku 
2015 modernizována výzbroj u několika tramvajových vozidel T3 a u všech tramvajových 
vozidel bylo modernizováno otevírání dveří. To znamená, že se otevřou jen ty dveře, které 
cestující požaduje. 
 
Za období roku 2015 DPmML, a.s., vykázala ve svém účetnictví výsledek hospodaření (zisk) 
ve výši 393 tis. Kč, to znamená, že finanční plán na rok 2015, který předpokládal nulový 
výsledek hospodaření, byl splněn. Za příznivé ekonomické výsledky bych chtěl poděkovat 
panu Karlu Benešovi, který byl v roce 2015 pověřen řízením akciové společnosti. V této 
funkci zúročil své více než čtyřicetileté zkušenosti z působení v DPmML, a.s. 
 
Dále děkuji oběma hlavním akcionářům - statutárnímu městu Most a městu Litvínov, dalším 
představitelům měst a obcí v regionu, členům představenstva a dozorčí rady, obchodním 
partnerům, managementu a všem zaměstnancům společnosti za spolupráci při zajišťování 
veřejné hromadné dopravy.  

 

Zdeněk Brabec, předseda představenstva 
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SLOŽENÍ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI 
 ke dni 1. ledna 2015 ke dni 31. prosince 2015 

VALNÁ HROMADA 
PŘEDSTAVENSTVO 

 předseda představenstva předseda představenstva 
 Arnošt Ševčík Ing. Bronislav Schwarz 
 
 místopředseda místopředseda 
 Ing. Dušan Belák Mgr.Bc. Roman Ziegler 
 
 místopředseda místopředseda 
 Jan Syrový Václav Jírovec 
 
 člen člen 
 František Berger Ing. Jiří Nedvěd 
 PhDr. Vlastimil Doležal Bc. Lubomír Jiřík 
 Alena Erlitzová Karel Beneš 
 Miroslav Fencl Mgr. Martin Liška 
 Mgr. Oldřich Jedlička Miloš Žihla 
 Ing. Jiří Novák Rostislav Šíma 
 Rostislav Šíma Ing. Miroslav Trepeš 
 Ing. Pavel Vomáčka Jiří Polívka 
 

DOZORČÍ RADA 
 předseda dozorčí rady předseda dozorčí rady 
 Ing. Emil Jeníček PhDr. Vlastimil Doležal 
 
 člen člen 
 Ing. Zdeněk Řehák Ing. Miroslav Kunca 
 Ing. Petra Jarošová Bc. Daniel Dunovský 
 

VEDENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 
 ředitel akciové společnosti člen představenstva pověřený řízením 
 Ing. Marcel Dlask Karel Beneš 
 
 technický ředitel náměstek pro strategii a rozvoj 
 Karel Beneš Bc. Daniel Dunovský 
 
 ekonomicko-obchodní ředitel ekonomicko-obchodní náměstek 
 Ing. Petra Jarošová Ing. Petra Jarošová 
  
 dopravní ředitel dopravně-technický náměstek 
 Ladislav Karlovský Ing. David Jehlička 
 
 personální ředitel personální manažer 
 Eva Emingerová Eva Emingerová 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 
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ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA  
O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU 

MAJETKU 
HISTORIE SPOLEČNOSTI 

V letošním roce městská hromadná doprava oslaví 115. výročí od svého založení. Sedmého 
srpna roku 1901 byla jako pátá v severních Čechách dána do provozu úzkorozchodná 
pouliční dráha z Mostu do Janova. Od roku 1903 byla trať využívána také pro přepravu 
nákladů. Po téměř třicetiletém provozu elektrické dráhy zahájila „Mostecká pouliční dráha  
a elektrárenská společnost“ dopravu autobusy. V souvislosti s potřebou přepravy velkého 
množství zaměstnanců do Chemických závodů v Záluží byla v roce 1946 realizována myšlenka 
zřízení trolejbusové trati spojující Most-Litvínov-Záluží. 
V padesátých letech se začalo s výstavbou elektrické rychlodráhy a provoz trolejbusů 
 i úzkorozchodné pouliční dráhy byl ukončen. V souvislosti s rozšiřováním těžební činnosti se 
měnily i trasy trati a byla výrazně rozšiřována autobusová síť. V zájmu zlepšení životního 
prostředí v našem regionu se počátkem devadesátých let začalo s rekonstrukcemi tramvají 
na energeticky úspornější systém a byla provedena přestavba všech autobusů MHD  
na propan-butan. 
K 1. 1. 1995 byla Fondem národního majetku ČR založena akciová společnost DOPRAVNÍ 
PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. (DPmML, a.s.) jako nástupce státního podniku. DPmML, 
a.s., zajišťuje dopravní obslužnost měst Mostu, Litvínova, Meziboří, Lomu, Oseka, Horního 
Jiřetína. Každým rokem přinášíme cestujícím řadu novinek, ať už v podobě nových 
nízkopodlažních ekologických vozidel, nebo nových služeb. Od února 2004 je společnost 
certifikována dle normy ČSN EN ISO 9001. 
 

SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI 

Stabilní jakost poskytovaných služeb, kterou se naše společnost zavázala získáním certifikátu 
v roce 2004 dodržovat a plnit systém managementu jakosti podle normy ISO 9001, byl v roce 
2015 potvrzen dozorovým auditem třetí stranou – společností CQS Praha. Audit proběhl  
v květnu roku 2015. Společnost obhájila certifikáty CQS a IQNET podle normy ČN EN ISO 
9001:2009.  
Zlepšování systému řízení kvality, stejně jako plnění politiky jakosti a cílů bylo prověřeno  
a společnost prošla tímto auditem velice úspěšně – bez neshod. 
 

INVESTICE 

Projekty s finanční účastí ROP SEVEROZÁPAD  
Hlavní akcí v roce 2015 byla realizace projektu „Informační systém“, který je součástí 
Integrovaného plánu rozvoje města – DOPRAVA a je spolufinancován z Regionálního 
operačního programu Severozápad. Jednalo se o pořízení moderního informačního systému, 
který bude určen pro informování cestujících o odjezdech a příjezdech dopravních 
prostředků, nejen městské hromadné dopravy, ale bude zahrnovat i jízdní řády a další 
dopravní a bezpečnostní informace od jiných dopravců provozujících linky v daném území.  



  

6 
 

Součástí projektu bylo vybudování radiové sítě, která umožnila výrazné zlepšení řízení 
provozu, přibyl také nový centrální dispečink. Ten umožňuje sledování provozu všech 
tramvají a má přesné informace o jejich pohybu. Tramvajové zastávky byly osazeny 
označníky s informačními panely, které slouží cestujícím a přinášejí jim aktuální informace. 
Infopanely byly instalovány i na uzlové autobusové zastávky, které mají přímou návaznost na 
tramvajovou dopravu.  
 
Projekty 
V oblasti projektových prací nebyly zrealizovány žádné projekty. V druhé polovině prosince 
roku 2015 byla zveřejněna výzva k podání nabídky na plnění podlimitní veřejné zakázky  
na službu s názvem „Vypracování projektové dokumentace na modernizaci a rekonstrukci 
tramvajové trati Most – Litvínov. S tímto projektem bude DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu  
a Litvínova, a.s., žádat o dotaci z Operačního programu Doprava.  
 
Veřejná městská doprava 
V roce 2015 bylo započato s modernizací výzbroje u tramvají typu T3 a modernizací dveřních 
pohonů s poptávkovým otvíráním dveří pro cestující v tramvajích typu T3.    
 
Zdravotnická doprava 
Vozový park zdravotnické dopravy byl rozšířen o dvě sanitní vozidla typu VW T5 Transporter. 
Nákupem nových vozidel dochází ke zkvalitnění provozu, zvýšení dostupnosti, bezpečnosti  
a komfortu pacientů a také k dalšímu snižování emisních škodlivin výfukových plynů a hluku. 
 
Opravárenská základna a ostatní zařízení 
V roce 2015 společnost rozšířila svojí činnost o odtahovou službu. Ta je prováděna  
ve spolupráci s Městskou policií Most a Policií ČR. Z toho důvodu bylo nutné rozšířit vozový 
park o další vozidlo a to o speciální - odtahové.  
 
Stavby 
Byly provedeny stavební úpravy původního předprodeje jízdenek u otočky DP Most  
na novinový stánek a objekt je nyní pronajímán. 
Z důvodu nevyhovujícího stavu střechy v rekreačním středisku Kožlany byla provedena její 
rekonstrukce. 
Na části střechy vozovny tramvají v Litvínově byly zahájeny práce na její rekonstrukci, jedná 
se o poslední nezrekonstruovanou část střechy. 
 
V roce 2015 byly zrealizovány tyto další investiční akce: 

- dodávka a montáž vrat u myčky autobusů v Litvínově; 
- stavba montážní plošiny pro údržbu tramvají a rozšíření základů pod zvedáky v hale 

těžké údržby tramvají v Mostě; 
- dodávka zařízení multiznačkové diagnostiky pro nákladní a užitková vozidla včetně 

autobusů a přístroj pro úřední měření emisí. 
- modernizace nákladního výtahu ve skladu materiálu; 
- nákup depozitního terminálu pro výběr tržeb řidičů MHD; 
- obnova informačních technologií – nákup antispamového řešení IRON PORT a nákup 

programového zařízení ACRONIS 
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Výhled na rok 2016 
V roce 2016 je plánován z důvodu stáří a technického stavu vozidel nákup 5 ks autobusů pro 
městskou hromadnou dopravu. Dále je plánována modernizace jednoho kusu tramvaje typu 
T3. Na dalších tramvajích typu T3 bude dále pokračovat modernizace výzbroje a modernizace 
dveřních pohonů s poptávkovým otvíráním dveří pro cestující. Nárůst služeb pro zdravotní 
pojišťovny si vyžádá rozšíření vozového parku sanitních vozidel o 2 ks. 
V roce 2016 se DPmML, a.s., zúčastní dotačních projektů vyhlášených Integrovaným 
regionálním operačním programem a Operačním programem D 
oprava. V plánu je pořízení plně nízkopodlažních tramvajových vozidel, modernizace 
tramvajové trati a  rozšíření informačního systému na území města Litvínova a do všech 
autobusů MHD. 
 

STRUKTURA DOPRAVY A DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ 

MHD byla zajišťována v roce 2015 v trasách a linkovém uspořádání podle „Projektu 
organizace městské hromadné dopravy, příměstské autobusové dopravy a veřejné linkové 
autobusové dopravy na rok 2015“, který byl schválen usnesením představenstva č. 2421/209 
ze dne 18. 11. 2014. Doprava byla zajišťována pro města Most a Litvínov. Dále pak byla 
doprava zajišťována pro města Meziboří, Lom, Osek, Horní Jiřetín, obce Korozluky, Obrnice, 
Patokryje, Skršín, Havraň a průmyslovou zónu „Joseph“ a to na základě smluv s městy Most  
a Litvínov o provozování příměstské dopravy městskou hromadnou dopravou na linkách  
a spojích vedených mimo územní obvod měst Mostu a Litvínova. Celkem byly v režimu MHD 
provozovány 4 tramvajové linky, 20 autobusových linek a 4 školní autobusové linky. 
Tramvajové linky představují 31,41 % a autobusové linky 68,59 % ujetých kilometrů 
z celkového objemu kilometrů ujetých MHD. 
Zajišťování veřejné linkové autobusové dopravy bylo na základě smlouvy uzavřené  
s Ústeckým krajem v roce 2006 pro oblasti „Mostecká pánev“, „Bílinsko“, „Lounsko - jih“ 
a  „Lounsko - východ“ ukončeno k 31. 12. 2014. 
 
 
K 31. 12. 2015 byly evidovány v dlouhodobém majetku DPmML, a.s., tyto dopravní 
prostředky, které zajišťovaly městskou, příměstskou, smluvní a zájezdovou dopravu: 
 
Tramvaje: 
Tramvaj T3  48 ks 
Tramvaj nízkopodlažní LTM    2 ks 
Tramvaj nízkopodlažní Vario    2 ks 
CELKEM  52 ks 
 
Autobusy: 
Karosa    3 ks 
MAN  25 ks 
IRISBUS (IVECO)  27 ks 
SOR  32 ks 
Scania    2 ks 
Celkem  89 ks 
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POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA 

Na základě Politiky jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001 se DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu 
a Litvínova, a. s., zavázal poskytovat služby s důrazem na kvalitu, ochranu životního prostředí 
a bezpečnost. V duchu Politiky jakosti tyto služby svým zákazníkům poskytujeme. Neustále 
také zkvalitňujeme informovanost o našich službách, snažíme se poskytovat informace úplné 
a ve správný okamžik. Hlavní i další služby, které společnost nabízí, propagujeme 
prostřednictvím regionálního i celostátního tisku, elektronických médií i vlastních letáků, 
umístěných ve vozidlech či na informačních zastávkových tabulích.  
 
Další služby, o kterých informujeme veřejnost, jsou následující:  
- Provozování dopravy raněných, nemocných a rodiček  
- Opravy a údržba autobusů, nákladních a dodávkových vozidel  
- Provádění měření emisí  
- Servis klimatizací  
- Univerzální ekologická myčka tramvají, autobusů a nákladních vozidel  
- Vysokokapacitní ekologická lakovna  
- Nákladní doprava  
- Zájezdová doprava  
- Odtah vozidel 
- Autoškola  
- Pronájem speciálních mechanizmů  
- Řemeslnické práce  
- Rekreační a hostinské služby v rekreačním středisku Kožlany  
 
Ve všech vozidlech MHD, příměstské i linkové dopravy, je instalován elektronický odbavovací 
systém, který je založen na bázi bezkontaktních čipových karet – Karet integrované dopravy 
a služeb. Karta má integrovanou jak elektronickou peněženku, tak i funkci časového 
jízdného. DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., již vydal více než 115 tisíc Karet 
integrované dopravy a služeb (započteny jsou i karty zničené, ztracené, vrácené), přičemž 
v systému eviduje více než 85 tisíc klientů. Používání čipové karty je pro cestující – naše 
zákazníky - maximálně výhodné. Nejenže nemusí mít neustále u sebe potřebný obnos peněz 
v hotovosti, ale při používání čipové karty i ušetří. Jednotlivé jízdné na MHD, příměstské  
i na linkové dopravě je totiž při platbě čipovou kartou levnější, než při zakoupení jízdenky  
v mincovním automatu či u řidiče. S Kartou integrované dopravy a služeb může také cestující 
jezdit s dalším dopravcem, a to s ČSAD Slaný. V pilotním projektu, který byl realizován pod 
záštitou Ústeckého kraje, si navzájem uznáváme vlastní čipové karty a následně 
prostřednictvím clearingového centra provádíme vzájemné vyúčtování provedených výkonů.  
Komfort a bezpečnost přepravy cestující veřejnosti jsou zaručeny profesionální technickou 
údržbou autobusových a tramvajových vozidel. Provádějí se především pravidelné  
a plánované technické prohlídky celého vozového parku a kontrolní měření emisí.  
Veškeré hlavní i vedlejší činnosti jsou prováděné tak, aby se upevnila pozice společnosti jako 
řádně spravovaného podniku, vybaveného nezbytnými prostředky k plnění veřejné služby. 
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PERSONÁLNÍ OBLAST 

 

Odborný růst zaměstnanců a rozvoj motivace 
 
Vzdělávání je proces osvojování znalostí, dovedností a postojů. Získáváním vědomostí člověk 
rozvíjí své poznávací i praktické činnosti, které následně kultivují jeho vlastnosti a ovlivňují 
 i jeho postoje. Podpora neustálého vzdělávání našich zaměstnanců je tedy jedním 
z důležitých pilířů, na kterých stojí konkurenceschopnost a stabilita naší společnosti.  
Otevřená komunikace a podpora zaměstnanců v oblasti vzdělávání se ukazuje jako správná 
investice pro budoucnost společnosti a proto je stálým posláním vedení společnosti. Cílem je 
mít kvalifikované zaměstnance pro jednotlivé pracovní pozice. V uplynulém roce vedení 
společnosti rozhodlo, že je nutné v souladu s potřebami společnosti a jejími úkoly rozšiřovat 
odborné znalosti u všech zaměstnanců a to nejen v oblastech souvisejících s novelami 
zákonů. Společnost dále zajišťuje potřebná periodická i jiná odborná školení řidičům i dalším 
zaměstnancům v různých profesích. 
Důležitou součástí pracovního života je motivace. Pracovní motivace jde ruku v ruce 
s přijatými úkoly a cíli. Je však důležité, aby všichni zaměstnanci věděli, proč je určitý úkol 
důležitý nebo proč je třeba jej vykonat určitým způsobem. Finanční motivace je závislá  
na výkonosti společnosti. V souladu s vyhodnocením hospodářských výsledků v uplynulém 
roce 2015 můžeme dnes říci, že společnost naplnila všechny závazky plynoucí z platné 
Kolektivní smlouvy společnosti.  
Plánované pracovní pozice jsou vždy tvořené v souladu s potřebami jednotlivých provozů, 
 a proto se průměrný roční přepočtený stav v roce 2015 pohybuje na úrovni 408 
zaměstnanců. Výběr vhodného zaměstnance je řešen ve spolupráci s jednotlivými vedoucími 
zaměstnanci.  Ti při výběru nového zaměstnance upřednostňují osobní kontakt s uchazečem. 
S úřady práce spolupracujeme v oblasti pořádání rekvalifikačních kurzů s tím, že získáváme 
větší možnosti při výběru personálních rezerv pro potřeby obsazování volných pracovních 
pozic. 
 
Čerpání mzdových prostředků  

 

základní mzda 
71% 

příplatky 
7% 

náhrady 
10% 

prémie 
11% 

odměny 
1% 

Procentuální podíl složek mzdových prostředků  
v roce 2015 
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Přehled průměrného ročního přepočteného stavu zaměstnanců 1997 – 2015 

 

 

 

 

Struktura zaměstnanců (fyzický stav) dle kategorie a pohlaví k 31. 12. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

  ženy  muži celkem % 

 TH zaměstnanci 27 34 61 15% 

Dělníci 41 92 133 33% 

Provozní prac. 11 2 13 3% 

Řidiči 34 167 201 49% 

celkem 113 335 408 100% 
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Plán sítě linek MHD platný od 1. ledna 2015 
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řád Minulé úč.

období

Brutto Korekce Netto Netto

1 2 3 4

001 1 570 506 940 483 630 023 739 878

A. 002 0 0 0 0

B. 003 1 226 754 882 705 344 049 403 271

B. I. 004 6 350 4 524 1 826 2 380

B. I. 1 005 0 0 0 0

2 006 0 0 0 0

3 007 5 460 3 888 1 572 2 361

4 008 0 0 0 0

5 009 0 0 0 0

6 010 636 636 0 19

7 011 254 0 254 0

8 012 0 0 0 0

B. II. 013 1 220 404 878 181 342 223 400 891

B. II. 1 014 2 098 0 2 098 2 086

2 015 505 895 361 201 144 694 157 562

3 016 709 634 516 980 192 654 239 731

4 017 0 0 0 0

5 018 0 0 0 0

6 019 0 0 0 0

7 020 2 777 0 2 777 1 512

8 021 0 0 0 0

9 022 0 0 0 0

B. III. 023 0 0 0 0

B. III. 1 024 0 0 0 0

2 025 0 0 0 0

3 026 0 0 0 0

4 027 0 0 0 0

5 028 0 0 0 0

6 029 0 0 0 0

7 030 0 0 0 0

Zpracováno v souladu s vyhláškou 

č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů

ROZVAHA
Obchodní f irma nebo jiný 

název účetní jednotky

(BILANCE) DOPRAVNÍ PODNIK 

měst Mostu a 

Litvínova,  a.s. ke dni 31. prosince 2015

( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo 

podnikání účetní jednotky

IČ
tř. Budovatelů  1395/23

62242504
Most

43401

označ AKTIVA
Běžné účetní období

a b c

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)

Pohledávky za upsaný základní kapitál

Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)

Zřizovací výdaje

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

Software

Ocenitelná práva

Goodwill

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý hmotný majetek  (ř.14 až 22)

Pozemky

Stavby

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 

movitých věcí

Pěstitelské celky trvalých porostů

Dospělá zvířata a jejich skupiny

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 24 až 30)

Podíly - ovládaná osoba

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, 

podstatný vliv

Jiný dlouhodobý finanční majetek

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

FINANČNÍ ZPRÁVA 
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AKTIVA řád Minulé úč.

období

Brutto Korekce Netto Netto

1 2 3 4

C. Oběžná aktiva  (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 343 409 57 778 285 631 336 304

C. I. Zásoby   (ř.33 až 38) 032 13 286 0 13 286 14 099

C. I. 1 Materiál 033 13 263 0 13 263 13 922

2 Nedokončená výroba a polotovary 034 23 0 23 177

3 Výrobky 035 0 0 0 0

4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 0 0 0 0

5 Zboží 037 0 0 0 0

6 Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 0

C. II. Dlouhodobé pohledávky  (ř. 40 až 47) 039 0 0 0 0

C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 040 0 0 0 0

2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 041 0 0 0 0

3 Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 0

4 Pohledávky za společníky 043 0 0 0 0

5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 0 0

6 Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 0

7 Jiné pohledávky 046 0 0 0 0

8 Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 0

C. III. Krátkodobé pohledávky  (ř. 49 až 57) 048 224 478 57 778 166 700 294 395

C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 049 67 559 55 936 11 623 12 759

2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 050 0 0 0 0

3 Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 0

4 Pohledávky za společníky 052 0 0 0 0

5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0 0

6 Stát - daňové pohledávky 054 2 195 0 2 195 4 689

7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 544 0 544 1 083

8 Dohadné účty aktivní 056 151 595 0 151 595 274 804

9 Jiné pohledávky 057 2 585 1 842 743 1 060

C. IV. Krátkodobý finanční majetek  (ř. 59 až 62) 058 105 645 0 105 645 27 810

C. IV. 1 Peníze 059 420 0 420 227

2 Účty v bankách 060 105 225 0 105 225 27 583

3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 0 0 0 0

4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 0

D. I. Časové rozlišení  (ř. 64 až 66) 063 343 0 343 303

D. I. 1 Náklady příštích období 064 343 0 343 290

2 Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 0

3 Příjmy příštích období 066 0 0 0 13

označ
Běžné účetní období

a b c
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PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní

období období

5 6

PASIVA CELKEM   (ř. 68 + 89 + 122) 067 630 023 739 878

A. Vlastní kapitál   (ř. 69 + 73 + 80 + 83 + 87 - 88) 068 426 512 426 119

A. I. Základní kapitál (ř. 70 až  72) 069 442 491 442 491

1 Základní kapitál 070 442 491 442 491

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 0 0

3 Změny základního kapitálu 072 0 0

A. II. Kapitálové fondy   (ř. 74 až 79) 073 11 385 11 385

A. II. 1 Ážio 074 1 1

2 Ostatní kapitálové fondy 075 11 384 11 384

3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 0 0

4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací 077 0 0

5 Rozdíly z přeměn obchodních korporací 078 0 0

6 Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 079 0 0

A. III. Fondy ze zisku  (ř. 81 + 82) 080 813 813

A. III. 1 Rezervní fond 081 813 813

2 Statutární a ostatní fondy 082 0 0

A. IV. Výsledek hospodáření minulých let  (ř. 84 až 86) 083 -28 570 -28 503

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 084 0 1 671

2 Neuhrazená ztráta minulých let 085 -28 570 -30 174

3 Jiný výsledek hospodaření minulých let 086 0 0

A. V. 1 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 087

/ř.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 83 - 88 + 89 + 122)/

2 Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-) 088 0 0

B. Cizí zdroje      (ř. 90 + 95 + 106 + 118) 089 202 585 311 932

B. I. Rezervy   (ř. 91 až 94) 090 9 557 5 192

B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 091 0 0

2 Rezerva na důchody a podobné závazky 092 0 0

3 Rezerva na daň z příjmů 093 0 0

4 Ostatní rezervy 094 9 557 5 192

B. II. Dlouhodobé závazky  (ř. 96 až 105) 095 27 791 29 915

B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 096 0 0

2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 097 0 0

3 Závazky - podstatný vliv 098 0 0

4 Závazky ke společníkům 099 0 0

5 Dlouhodobé přijaté zálohy 100 0 0

6 Vydané dluhopisy 101 0 0

7 Dlouhodobé směnky k úhradě 102 0 0

8 Dohadné účty pasívní 103 0 0

9 Jiné závazky 104 0 0

10 Odložený daňový závazek 105 27 791 29 915

označ

a b c

393 -67
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řád Běžné účetní Minulé účetní

období období

5 6

B. III. 106 165 237 238 339

B. III. 1 107 6 145 6 631

2 108 0 0

3 109 0 0

4 110 0 0

5 Závazky k zaměstnancům 111 8 227 10 156

6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 112 5 041 4 946

7 113 139 965 210 539

8 114 0 45

9 115 0 0

10 116 426 570

11 117 5 433 5 452

B. IV. 118 0 38 486

B. IV. 1 119 0 0

2 120 0 38 486

3 121 0 0

C. I. 122 926 1 827

C. I. 1 123 299 256

2 124 627 1 571

19.02.16 Ing. Petra Jarošová

Zdeněk Brabec

předseda představenstva

Karel Beneš

člen představenstva

DIČ : CZ62242504

Předmět podnikání nebo jiné činnosti : městská a příměstská hromadná doprava

Okamžik 

sestavení

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní 

závěrky

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, 

která je účetní jednotkou

označ PASIVA

a b c

Krátkodobé závazky  (ř. 107 až 117)

Závazky z obchodních vztahů

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

Závazky - podstatný vliv

Závazky ke společníkům

Stát - daňové závazky a dotace

Kratkodobé přijaté zálohy

Vydané dluhopisy

Dohadné účty pasivní 

Výdaje příštích období

Výnosy příštích období 

Právní forma účetní jednotky : akciová společnost

Jiné závazky

Bankovní úvěry a výpomoci  (ř. 119 až 121)

Bankovní úvěry dlouhodobé

Krátkodobé bankovní úvěry 

Krátkodobé finanční výpomoci

Časové rozlišení  (ř. 123 + 124)
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Číslo

řádku běžném minulém

c 1 2

01 0 0

A. 02 0 0

03 0 0

04 151 996 167 690

II. 1 05 150 721 167 381

2 06 -154 89

3 07 1 429 220

B. 08 82 557 145 362

B. 1 09 72 597 97 948

B. 2 10 9 960 47 414

11 69 439 22 328

C. 12 161 537 175 507

C. 1 13 117 767 128 377

C. 2 14 1 903 1 800

C. 3 15 40 011 43 364

C. 4 16 1 856 1 966

D. 17 877 779

E. 18 51 676 60 584

19 25 643 1 502

III. 1 20 25 555 351

2 21 88 1 151

F. 22 16 806 24

F. 1 23 16 746 14

F. 2 24 60 10

G. 25 -2 840 -2 242

26 149 131 223 339

H. 27 17 543 12 125

28 0 0

I. 29 0 0

30

Zpracováno v souladu s vyhláškou 

č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
Obchodní f irma nebo jiný název 

účetní jednotky

ke dni 31. prosince 2015
DOPRAVNÍ PODNIK měst 

Mostu a Litvínova, a.s.( v celých tisících Kč )

Sídlo, bydliště nebo místo 

podnikání účetní jednotky

IČ
tř. Budovatelů 1395/23

62242504
Most

434 01

Označení TEXT Skutečnost v účetním období

a b  

I. Tržby za prodej zboží 

Náklady vynaložené na prodané zboží

+ Obchodní marže  (ř. 01-02)

II. Výkony  (ř. 05+06+07)

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

Změna stavu zásob vlastní činnosti

Aktivace

Výkonová spotřeba   (ř. 09+10)

Spotřeba materiálu a energie

Služby

+ Přidaná hodnota  (ř. 03+04-08)

Osobní náklady

Mzdové náklady

Odměny členům orgánů obchodní korporace

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Sociální náklady

Daně a poplatky

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21 )

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 

Tržby z prodeje materiálu

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24 )

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

Prodaný materiál

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních 

nákladů příštích období

IV. Ostatní provozní výnosy

Ostatní provozní náklady

-1 386 392
/(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/

V. Převod provozních výnosů

Převod provozních nákladů

*
Provozní výsledek hospodaření
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Číslo

řádku sledovaném minulém

c 1 2

31 0 0

J. 32 0 0

VII. 33 0 0

VII. 1 34 0 0

VII. 2 35 0 0

VII. 3 36 0 0

VIII. 37 0 0

K. 38 0 0

IX. 39 0 0

L. 40 0 0

M. 41 0 0

42 208 241

N. 43 73 0

44 5 2

O. 45 485 465

46 0 0

P. 47 0 0

48

Q. 49 -2 124 237

Q. 1 50 0 0

Q. 2 51 -2 124 237

52 393 -67

53 0 0

R. 54 0 0

S. 55 0 0

S. 1 56 0 0

S. 2 57 0 0

58 0 0

T. 59 0 0

60 393 -67

61 -1 731 170

Okamžik 

sestavení

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení 

účetní závěrky

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní 

jednotkou

Ing. Petra Jarošová

Zdeněk Brabec

předseda představenstva

Karel Beneš

člen představenstva

19.02.16

 Označení TEXT Skutečnost v účetním období

a b  

VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

Prodané cenné papíry a podíly

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 + 36)

Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

Náklady z finančního majetku

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

X. Výnosové úroky

Nákladové úroky

XI. Ostatní finanční výnosy

Ostatní finanční náklady

XII. Převod finančních výnosů

Převod finančních nákladů

*
Finanční výsledek hospodaření

-345 -222
 /(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/

Daň z příjmů za běžnou činnost   (ř. 50 + 51)

     -splatná

     -odložená

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost  (ř. 30 + 48 - 49)

XIII. Mimořádné výnosy

Mimořádné náklady

Daň z příjmů z mimořádné činnosti  (ř. 56 + 57)

     -splatná

     -odložená

**** Výsledek hospodaření  před zdaněním (+/-)  (ř. 30 + 48 + 53 - 54)

* Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 )

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  (ř. 52 + 58 - 59)
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P. 27 810

Z. -1 731

A. 1 40 545

A. 1 1 51 676

A. 1 2 -2 840

A. 1 3 -8 809

A. 1 4 0

A. 1 5 -135

A. 1 6 653

A. * 38 814

A. 2 13 831

A. 2 1 87 021

A. 2 2 -74 003

A. 2 3 813

A. 2 4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů 0

A. ** 52 645

A. 3 -73

A. 4 208

A. 5 0

A. 6 0

A. 7 0

A. *** 52 780

B. 1 37 986

B. 1 1 -23 217

B. 1 2 Příjmy z investičních dotací 61 203

B. 2 25 555

B. 3 0

B. *** 63 541

C. 1 -38 486

C. 1 1

C. 1 2 -38 486

C. 2 0

C. 2 1 0

C. 2 2 0

C. 2 3 0

C. 2 4 0

C. 2 5 0

C. 2 6 0

C. *** -38 486

F. 77 835

R. 105 645

19.02.16 Ing. Petra Jarošová

Zdeněk Brabec

předseda představenstva

Karel Beneš

člen představenstva

Zpracováno v souladu s vyhláškou 

č. 500/2002 Sb.

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
Obchodní f irma nebo jiný 

název účetní jednotky

( výkaz cash-flow )
DOPRAVNÍ PODNIK 

měst Mostu a

Litvínova, a.s.

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

ke dni 31.12.2015
(v celých tisících Kč) Sídlo, bydliště nebo místo 

podnikání účetní jednotky

tř. Budovatelů 1395/23
Most
434 01

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním

Úpravy o nepeněžní operace

Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku

Změna stavu opravných položek, rezerv 

Zisk z prodeje stálých aktiv 

Výnosy z podílů na zisku

Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky

Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace

Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami

Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv

Změna stavu zásob

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami

Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných

Přijaté úroky

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období

Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů

Přijaté podíly na zisku

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 

Peněžní toky z investiční činnosti

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

Příjmy z prodeje stálých aktiv

Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 

Peněžní toky z finančních činností

Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty

Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia a fondů ze zisku.

Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům

Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů

Úhrada ztráty společníky

Krátkodobý úvěr na pořízení dlouhodobého majetku

Splátky úvěru na pořízení dlouhodobého majetku

Přímé platby na vrub fondů

Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 

Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků

Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období

Okamžik 

sestavení

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, 

která je účetní jednotkou
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obchodní firma: DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

sídlo: Most, tř. Budovatelů 1395/23

identifikační číslo: 62 24 25 04

právní forma: akciová společnost

předmět podnikání zapsaný v obch. rejstříku: - vodoinstalatérství, topenářství

- hostinská činnost

- provozování tramvajové dráhy a drážní dopravy osob

- opravy silničních vozidel

- nestátní zdravotnické zařízení - pracoviště dopravy raněných, nemocných a rodiček

- provozování autoškoly

- montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

- truhlářství a podlahářství

- zámečnictví, nástrojářství

- obráběčství

- pokrývačství, tesařství

- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

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

- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických

a telekomunikačních zařízení

- klempířství a oprava karoserií

- silniční motorová doprava: - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami 

o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat 

nebo věcí ,-osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob

včetně řidiče,- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší

povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo

věcí

datum vzniku obchodní společnosti: 1. ledna 1995

podíl více než 20 % na základním kapitálu: statutární město Most 65,59 %

město Litvínov 34,41 %

změny v obchodním rejstříku: 25. února, 10. března a 19. května 2015 byly v obchodním rejstříku zapsány a vymazány

údaje týkající se členů představenstva a dozorčí rady

organizační struktura: - společnost  je  rozdělena na  jednotlivé organizační články, které jsou

řízeny ředitelem akciové společnosti, náměstky a personálním managerem

- v roce 2015 došlo k několika změnám v organizační struktuře společnosti: 

funkce dopravního ředitele a technického ředitele byla sloučena a nahrazena

funkcí dopravnětechnického náměstka, nově byla zřízena funkce

náměstka pro strategii a rozvoj, funkce personálního ředitele byla nahrazena

funkcí personálního manažera, funkce ekonomicko-obchodního ředitele byla 

nahrazena funkcí ekonomicko-obchodního náměstka, jednotlivé organizační články

jsou dle funkčnosti zařazeny do útvarů nebo odboru

názvy útvarů, odboru: útvar ředitele akciové společnosti, ekonomicko-obchodní, dopravně-technický

a personální odbor

členové statutárních a dozorčích orgánů :

k 31. prosinci 2015 k datu účetní závěrky 19.2.2016

představenstvo   Ing. Bronislav Schwarz předseda představenstvo   Zdeněk Brabec předseda

Václav Jírovec místopředseda Ing. Bronislav Schwarz místopředseda

Mgr. Bc. Roman Ziegler místopředseda Mgr. Bc. Roman Ziegler místopředseda

Karel Beneš člen Karel Beneš člen

Bc. Lubomír Jiřík člen Bc. Daniel Dunovský člen

Mgr. Martin Liška člen Tomáš Kubal člen

Ing. Jiří Nedvěd člen Mgr. Martin Liška člen

Jiří Polívka člen Ing. Jiří Nedvěd člen

Rostislav Šíma člen Rostislav Šíma člen

Ing. Miroslav Trepeš člen Jan Zámostný člen

Miloš Žihla člen Miloš Žihla člen

dozorčí rada   PhDr. Vlastimil Doležal předseda dozorčí rada   PhDr. Vlastimil Doležal předseda

Ing.  Miroslav Kunca člen MUDr. Sáša Štembera člen

Bc. Daniel Dunovský člen Ing. Jiří Šváb člen

podíl 20 a více procent na základním kapitálu v jiných společnostech: není

ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech na zisku: nebyly uzavřeny

P Ř Í L O H A   K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE sestavené k 31. prosinci 2015

OBECNÉ INFORMACE
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zaměstnanci a osobní náklady:

průměrný přepočtený počet zaměstnanců 408

z toho: řídících 5

celkové osobní náklady  tis. Kč 161 537

z toho: mzdové náklady na řídící zaměstnance  tis. Kč 5 595

životní a penzijní pojištění řídících pracovníků  tis. Kč 10

odměny členům statutárních a dozorčích orgánů  tis. Kč 1 903

na základě smlouvy je řediteli akciové společnosti poskytnuto služební vozidlo pro služební i pro soukromé účely

-  účetní závěrka společnosti byla sestavena podle zákona o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů

-  údaje v této účetní závěrce jsou uváděny v českých korunách, jelikož v této měně je vykázána většina transakcí společnosti, 

všechny údaje v účetní závěrce a této příloze jsou uváděny v tisících Kč

-  účetní závěrka byla vypracována na principu historických cen a představuje nekonsolidovanou individuální účetní závěrku společnosti

způsob ocenění:

zásoby pořizovacími cenami

včetně nákladů souvisejících s pořízením zásob

inventurní nálezy reprodukčními pořizovacími cenami

nedokončená výroba pořizovací cenou materiálu, přímými mzdovými

náklady a příslušnou výrobní režií

přímými náklady a příslušnou částí výrobní režie

dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořizovací cenou,

součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku nejsou úroky z úvěru 

druhy nákladů souvisejících s pořízením: dopravné, pojistné, provize, clo

způsob stanovení opravných položek:

- podkladem pro tvorbu opravných položek byly inventurní písemnosti a informace od advokátní kanceláře

JUDr. Petra Fuxe, která spravuje pohledávky společnosti za cestujícími bez platné jízdenky

- k rizikovým pohledávkám po lhůtě splatnosti od 6 do 12 měsíců byly vytvořeny opravné položky ve výši 50 %

- na pohledávky po lhůtě splatnosti delší než 1 rok byly vytvořeny opravné položky do výše 100 %

- bez ohledu na splatnost byly ve výši 100 % vytvořeny opravné položky k pohledávkám za jízdu bez platné jízdenky 

a k vybraným jiným  nedobytným pohledávkám (účet 378)

- opravné položky k jinému majetku nebyly vytvořeny

 výše pohledávek  výše opravných položek (účet 391)

pohledávky z obchodního styku (účet 311) 10 863

z toho celkem po splatnosti 3 542 1 280
           z toho po splatnosti déle jak 1 rok 1 244 1 244

pohledávky z obchodního styku (účet 315) 56 696

z toho pohledávky vzniklé bezplatnou jízdou a ostatní (účet 315 52+ 53 a 315 999) 54 656

z toho po splatnosti 54 656 54 656

jiné pohledávky (účet 378) 2 144

jedná se zejména o pohledávky za bývalými zaměstnanci

z toho po splatnosti 1 842 1 842

způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů:

- odpisový plán majetku stanovuje útvar pro strategii a rozvoj  

- účetní odpisy jsou stanoveny na základě předpokládané doby životnosti majetku, která je v rámci inventarizačních procesů 

k rozvahovému dni přehodnocována, 

- změny v odpisovém plánu schvaluje vedení společnosti 

způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:

- v průběhu roku byl používán pevný kurz ČNB k 2.1.2015

- přepočet cizí měny k 31. prosinci 2015 byl proveden aktuálním kurzem ČNB k 31. prosinci 2015

- mezi rozvahovým dnem (31. prosince 2015) a okamžikem sestavení účetní závěrky  (19. února 2016) se konala valná hromada společnosti 

na žádost akcionáře (statutárního města Most).

- na valné hromadě byla odvolána část členů představenstva a dozorčí rady zastupující tohoto akcionáře a byli zvoleni noví 

- odvolaní členové představenstva: nově zvolení členové představenstva:

Václav Jírovec Zdeněk Brabec

Ing. Miroslav Trepeš Jan Zámostný

Jiří Polívka Tomáš Kubal

Bc. Lubomír Jiřík Bc. Daniel Dunovský

- odvolaní členové dozorčí rady: nově zvolení členové dozorčí rady:

Ing. Miroslav Kunca MUDr. Sáša Štembera

Bc. Daniel Dunovský Ing. Jiří Šváb

INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH,

OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ

dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

vytvořený vlastní činností

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
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odložený daňový závazek:

- odložená daň je vypočtena s použitím bilanční metody uplatněné na významné přechodné rozdíly

vzniklé mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého majetku

- pro výpočet odložené daně jsou užívány známé platné daňové sazby daně z příjmů pro následující období

účetní zůst. cena daňová zůst. cena rozdíl odložený daňový závazek

k 1. lednu 2015 401 759 244 311 157 448 29 915

k 31. prosinci 2015 341 017 194 749 146 268 27 791

dotace na investiční účely:

- v roce 2015 byla poskytnuta investiční dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na tyto projekty:

Pořízení nízkopodlažních tramvají - solo vozy 7 409

Rekonstrukce tramvajového křížení a modernizace výhybek 41 400

Rekonstrukce zastávek 2. etapa 7 681

- mezi skutečně poskytnutou investiční dotací na projekt Rekonstrukce zastávek 2. etapa (7 681 tis. Kč) a dohadnou položkou zaúčtovanou

v účetní závěrce 2014 (10 263 tis. Kč) vznikl rozdíl ve výši 2 582 tis. Kč, který byl v účetní závěrce roku 2015 promítnut jako zvýšení 

pořizovací ceny dlouhodobého majetku , současně byly upraveny odpisy . 

- v roce 2015 byla poskytnuta investiční dotace z rozpočtových prostředků Ústeckého kraje na tyto projekty:

Rekonstrukce tramvajového křížení a modernizace výhybek 3 658

Rekonstrukce zastávek 734

- v roce 2015 jsme realizovali další investiční akci, která je také částečně financována z rozpočtových prostředků

Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, jedná se o:

Informační systém na jehož 1. etapu byla již investiční dotace poskytnuta 321

v roce 2016 je očekávána dotace na 2. etapu 11 233

- vedení společnosti odhaduje,  že investiční dotace bude poskytnuta  v plné výši tj. v  takové výši, jak bylo uvedeno v monitorovací zprávě, 

které byly předloženy Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad v žádosti o platbu 11 233

tato skutečnost je v účetní závěrce zobrazena ve formě dohadné položky (Rozvaha aktiva CIII. 8) a snížené pořizovací ceny 

dlouhodobého majetku (rozvaha aktiva B.II.)

- na základě auditu projektu Pořízení nízkopodlažních tramvají - solo vozy byla DPmML, a.s. zaslána výzva k vrácení dotace dotčené

nesrovnalostí ve výši 2 470 tis. Kč. DPmML, a.s. část dotace nevrátila a bude činit opatření vedoucí k minimalizaci uvedeného rozhodnutí

tato skutečnost byla v účetní závěrce 2015 promítnuta jako rezerva na potenciální riziko ve výši 5 000 tis. Kč a představuje  výši

případného odvodu a penále

dotace na provozní účely:

v roce 2015 byly poskytnuty příspěvky Úřadem práce České republiky na vyhrazení společensky účelných pracovních míst,  

na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a neinvesticní dotace v rámci projektů IPRM 1 168

statutární město Most 89 030

město Litvínov 50 462

ostatní města a obce v rámci MHD 758

c e l k e m 140 250

dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního leasingu: není

přehled dlouhodobého majetku zařazeného do používání dle hlavních skupin se zohledněním očekávané investiční dotace:

PH k 1.1. oprávky   k 

1.1.

ZH k 1.1. přírůstky úbytky PH k 31.12. oprávky    k 

31.12.

ZH k 31.12.

6 096 3 716 2 380 6 096 4 524 1 572

budovy, haly, stavby 506 302 348 740 157 562 1 403 1 810 505 895 361 201 144 694

stroje, přístroje, zařízení 126 370 119 390 6 980 4 695 1 300 129 765 120 565 9 200

dopravní prostředky 717 314 484 659 232 655 3 382 141 007 579 689 396 314 183 375

inventář 180 84 96 180 101 79

celkem sam. mov. věci 843 864 604 133 239 731 8 077 142 307 709 634 516 980 192 654

celkem 1 356 262 956 589 399 673 9 480 144 117 1 221 625 882 705 338 920

(pozn. PH=pořizovací hodnota, ZH=zůstatková hodnota)

- nejvýznamnější přírůstky - projekt spolufinancovaný Regionálním operačním programem NUTS II Severozápad-Informační systém

stavba montážní plošiny na opravu tramvají

nákup vozidla pro odtahovou službu

technické zhodnocení tramvají

- nejvýznamnější úbytky   prodej a  likvidace  dopravních prostředků zejména v souvislosti s ukončením provozování dopravní

obslužnosti v oblastech Bílinska, Mostecké pánve a Lounska (jih a východ)

      likvidace 100% odepsaných strojů a přístrojů, které jsou technicky nepoužitelné

souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze:

- drobný hmotný a nehmotný majetek vedený v operativní evidenci 26 100

poskytnuté fin. prostředky na krytí prokazatelné 

ztráty v souvislosti s provozováním MHD a 

příměstské dopravy:

dlouhodobý nehmotný 

majetek bez 

nedokončeného 

dlouhodobého majetku
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majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem:

- věcné břemeno: parcela č. 2396/250 Horní Litvínov v účetní hodnotě 46 tis. Kč

důvod: chůze a jízda

- věcné břemeno: parcela č. 2593 Horní Litvínov v účetní hodnotě 9 tis. Kč

důvod: zřizování, provoz, údržba a úpravy telekomunikačního vedení oprávněnými společnostmi

- věcné břemeno: parcela č. 816 Dolní Litvínov v účetní hodnotě 29 tis. Kč

důvod: ochranné pásmo etylenovodu

- věcné břemeno: parcela č. 25 Most I v účetní hodnotě 8 tis. Kč

důvod: provoz výstražné světelné tabule v areálu Záluží

- věcné břemeno: parcela č. 59 Most I v účetní hodnotě 23 tis. Kč

důvod: provoz výstražné světelné tabule v areálu Záluží

- věcné břemeno: parcela č. 6924 Most II v účetní hodnotě 42 tis. Kč

důvod: opravy a údržba podzemního vedení komunikační sítě na části pozemku

- věcné břemeno: parcela č. 4124/1 a 4124/2 Most II v účetní hodnotě 15 tis. Kč

důvod: veřejná komunikační síť

dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti: nejsou

zásoby 13 286

- z toho materiál: 13 263

- náhradní díly na skladě 9 859

- hutní materiál a nářadí na skladě 1 583

- PHM  na skladě 1 296

- ostatní materiál na skladě 525

- materiál na cestě 0

krátkodobé pohledávky brutto: 224 478

- meziroční pokles krátkodobých pohledávek a dohadných účtů aktivních  je způsoben tím, že od 1.1.2015 DPmML, a.s.

již nezajišťuje dopravní obslužnost v oblastech Bílinska, Mostecké pánve a Lounska (jih a východ)

pokles byl dále ovlivněn i úhradou investičních dotací na projekty IPRM s rozpočtových prostředků Regionální rady regionu 

soudržnosti Severozápad, na které byla v účetní závěrce roku 2014 vytvořena dohadná položka 

pohledávky z obchodních vztahů: 67 559

     z toho fakturace (účet 311) 10 863

               pohledávky za neplatícími pasažery (účet 315 52 a 315 53) 51 780

- pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem -

stát - daňové pohledávky: 2 195

- jedná se zejména o nadměrný odpočet DPH z titulu pořízení dlouhodobého majetku v měsíci prosinci 2015 (informační systém)

krátkodobé poskytnuté zálohy: 544

- jedná se zejména o poskytnuté zálohy na nájemné, energie a soudní exekuce

dohadné účty aktivní: 151 595

- odhad ročních výnosů z titulu dopravní obslužnosti, dopravní výkony jsou hrazeny zálohově a budou s objednateli dopravy

vypořádány v roce 2016, 140 250

odhad nároku na investiční a neinvestiční dotaci na projekt (informační systém 2. etapa) realizovaný v roce 2015, 

jehož proplacení je očekáváno v roce 2016 (viz dotace na investiční a neinvestiční účely) 11 308

- odhady pojistných plnění při dopravních nehodách 37

jiné pohledávky : 2 585

- v této položce jsou zahrnuty zejména pohledávky za současnými i bývalými zaměstnanci společnosti a  nejvýznamnější

hodnotu představuje pohledávka z titulu krádeže pokladní hotovosti z roku 1998 ve výši 1 387 tis. Kč,

v této položce je také zahrnuta pohledávka z titulu nároku na odpočet DPH ve výši 148 tis. Kč ,

v souladu se zákonem o DPH  bude nárok na odpočet DPH uplatněn v  lednu 2016

krátkodobý finanční majetek: 105 645

- příčinou zvýšení o 77 835 tis. Kč oproti přecházejícímu období byla zejména úhrada investičních dotací na projekty IPRM

z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a Ústeckého kraje 61 203

náklady příštích období: 343

- jedná se zejména o časové rozlišení nákladů spojených s licenčními poplatky za antivirový a informační SW,

 dále časové rozlišení nákladů za právní SW, předplatné časopisů a mýtného

přehled o změnách vlastního kapitálu: 

- zvýšení vlastního kapitálu 2 064

z toho neuhrazená ztráta minulých let 1604

změna stavu výsledku hospodaření účetního období běžného a minulého 460

- snížení vlastního kapitálu 1 671

z toho nerozdělený zisk minulých let 1 671

způsob vypořádání výsledku hospodaření:

- ztráta z roku 2014 ve výši -67 tis. Kč byla rozhodnutím valné hromady vypořádána převodem na účet neuhrazené 

ztráty minulých let

- rozdělení výsledku hospodaření  běžného účetního období bude předmětem jednání valné hromady v roce 2016
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základní kapitál:

akcionáři

statutární město Most - akcie na jméno 290 220

město Litvínov - akcie na jméno 152 271

c e l k e m  a k c i í    v nominální hodnotě 1 000 Kč 442 491

zákonné a ostatní (účetní) rezervy: 

stav k 1.1.2015 tvorba čerpání stav k 31.12.2015

zákonné rezervy - - - -

účetní rezervy 5 192 5 085 720 9 557

- zůstatek účetní rezervy k 1.1. 2015 zahrnoval  rezervu na opravu dlouhodobého majetku (na opravu části tramvajové tratě) ve výši 

4 472 tis. Kč a rezervu na roční odměnu managenentu ve výši 720 tis. Kč

- DPmML, a.s. v roce 2015 rezervu na opravu části tramvajové tratě nečerpala, z kapacitních důvodů byla realizace opravy posunuta 

do roku 2016

tento záměr byl schválen v orgánech společnosti, stav rezervy k 31.12.2015 činí 4 472 tis. Kč

- hodnota plánovaných oprav tramvajové tratě v dalších obdobích vychází z technické zprávy autorizovaného technika 

pro dopravní stavby a její výše byla v rámci inventarizace k 31.12.2015 autorizovaným technikem potvrzena

- v roce 2015 byla rezerva na roční odměnu managementu zrušena, jelikož v orgánech společnosti nebylo schváleno její vyplacení,

v roce 2015 rezerva tvořena nebyla

- v roce 2015 byla vytvořena účetní rezerva ve výši 5 085 tis. Kč na potenciální riziko plynoucí zejména z odvodu a penále 

auditovaného projektu IPRM Pořízení nízkopodlažních tramvají - solo vozy (viz bod investiční dotace)

krátkodobé závazky: 

- závazky z obchodních vztahů; 6 145

jedná se zejména o závazky ve splatnosti, 

     souhrnná výše závazků z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti déle jak 1 rok -

závazky k zaměstnancům: 8 227

- splatné závazky vyplývající z mezd za měsíc prosinec 2015 7 849

- deponované mzdy zaměstnanců 378

závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav. pojištění: 5 041

- jedná se zejména o závazky vyplývající z mezd za měsíc prosinec 2015

sociální pojištění 3 477

zdravotní pojištění 1 504

penzijní připojištění 60

stát - daňové závazky a dotace: 139 965

- představují zejména nevyúčtované závazky z titulu prokazatelné ztráty, které budou vypořádány s objednateli 

dopravních výkonů v roce  2016, meziroční snížení ovlivnila již zmiňovaná skutečnost, že DPmML, a.s.

od 1.1.2015 již nezajišťuje dopravní obslužnost v oblastech Bílinska, Mostecké pánve a Lounska (jih a východ) 138 832

dále se jedná zejména o daň ze závislé činnosti vyplývající z mezd za měsíc prosinec 2015 1 133

K datu sestavení účetní závěrky jsou veškeré závazky k 31.12.2015 se státními institucemi (FÚ, OSSZ, Zdrav.poj.) a se zaměstnanci  vyrovnané

dohadné účty pasivní: 426

- jedná se zejména o odhady nákladů na dosud  nevyúčtované energie za rok 2015 a předpokládané snížení tržeb zdravotnické dopravy

za rok 2015, které vznikne přepočtením hodnoty bodu při vyúčtování roku 2015 od zdravotních pojišťoven v roce 2016 dle vyhlášky

č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015

jiné závazky: 5 433

- představují zejména elektronické jízdné na čipových kartách DPmML, a.s., kterými cestující veřejnost hradí přepravní služby

krátkodobé bankovní úvěry: 0

- v roce 2015 byl vyrovnán revolvingový úvěr na profinancování projektů, které jsou spolufinancované z rozpočtových 

prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a Ústeckého kraje

výdaje příštích období: 299

- jedná se zejména o služby související s náklady roku 2015 vyfakturované nebo zaplacené v roce 2016

výnosy příštích období: 627

-  zejména  jízdné (časové kupony)  na rok 2016 prodané v roce 2015 a časové rozlišení reklamních služeb

výnosy z běžné činnosti: 

tržby související s přepravními  službami 122 069

tržby z reklamy 1 470

tržby zdravotnické dopravy 17 903

tržby z opravárenské činnosti 4 967

ostatní tržby a výnosy 40 324

výnosy za dopravní obslužnost  (prokazatelná ztráta) 140 250

tuzemsko 326 983

zahraniční 0

c e l k e m 326 983

Společnost nemá organizační složku v zahraničí

počet vydaných akcií k 31.12.2015
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Významné meziroční rozdíly, které vykazuje většina položek Výkazu zisků a ztrát a jsou dále komentovány, ovlivnila skutečnost, 

že DPmML, a.s. od 1.1.2015 nezajišťuje dopravní odbslužnost v oblastech  Bílinska, Mostecké pánve a Lounska (jih a východ)

tržby za prodej vlastních výrobků a služeb: 150 721

- v roce 2015 došlo k poklesu tržeb oproti roku 2014 o 16 660 tis. Kč 

spotřeba materiálu a energie 72 597

- meziroční pokles činil 25 351 tis. Kč

služby 9 960

- meziroční pokles o 37 454 tis. Kč ovlivnilo ukončení spolupráce se subdodavatelem služeb pro  

zajišťování dopravní obslužnosti

osobní náklady 161 537

-  meziroční snížení osobních nákladů o 13 970 tis. Kč

odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 51 676

- meziroční pokles o 8 908 tis. Kč

tržby z prodeje dlouhodobého majetku 25 555

- zvýšení o 25 204 tis. Kč oproti roku 2014 představuje prodej autobusů, které zajišťovaly již ukončenou 

dopravní oblužnost

zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 16 746

představuje zůstatkovou hodnotu prodaných autobusů

změna stavu rezerv a opravných položek: -2 840

- jedná se zejména o zrušení opravných položek na pohledávky za cestujícími bez platné jízdenky, 

které byly odepsány a tvorbu rezervy na potenciální rizika plynoucí zejména 

z odvodu a penále projektu IPRM Pořízení nízkopodlažních tramvají - solo vozy (viz bod investiční dotace)

ostatní provozní výnosy: 149 131

- nejvýznamnější položku představují výnosy za dopravní obslužnost (prokazatelná ztráta) 

meziroční snížení ve výši 74 208 tis. Kč ovlivnila zejména ukončená dopravní obslužnost ve zmíněných oblastech

ostatní provozní náklady: 17 543

- jedná se zejména o odpisy nevymahatelných pohledávek (dle návrhu advokátní kanceláře) 

výdaje na výzkum a vývoj: 

- během účetního období nebyly vynaloženy 

peněžní prostředky a ekvivalenty:

- položky zahrnované do peněžních prostředků a ekvivalentů se rovnají položce rozvahy C. IV. 

krátkodobý finanční majetek

náklady auditorské společnosti: 202

- audit účetní závěrky, ověření výroční zprávy a zprávy o propojených osobách

Veškeré transakce mezi obchodními partnery, se spřízněnou stranou a členy správních, řídících a dozorčích 

orgánů, byly uzavřeny za běžných tržních podmínek.

Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní Podpisový záznam statutárního orgánu 

závěrky nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Zdeněk Brabec

předseda představenstva

Karel Beneš

člen představenstva

19. února 2016
Ing. Petra Jarošová
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 
 

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. 
tř. Budovatelů 1395/23 

434 01  MOST 
 

Z P R Á V A 

o vztazích dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích 

 

Účetní období:   kalendářní rok 2015 
 

Předkládá představenstvo:  Zdeněk Brabec, předseda představenstva 
Ing. Bronislav Schwarz, místopředseda představenstva 
Mgr. Bc. Roman Ziegler, místopředseda představenstva 
Karel Beneš, člen představenstva 
Bc. Daniel Dunovský, člen představenstva 
Tomáš Kubal, člen představenstva 

     Mgr. Martin Liška, člen představenstva 
     Ing. Jiří Nedvěd, člen představenstva 
     Rostislav Šíma, člen představenstva 

Jan Zámostný, člen představenstva 
     Miloš Žihla, člen představenstva 
 
Projednáno v DR:   3. března 2016  

 

Tato zpráva o vztazích zpracovaná dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních 
korporacích je připojena k výroční zprávě společnosti. 
 

 

I. Struktura vztahů mezi osobami 

 
Ovládající osoba:   Statutární město Most, IČ 00266094 
 

Ovládaná osoba:   DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. 
     IČ 62242504 

Ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou:   

SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s., IČ 25044001 
Technické služby města Mostu a.s., IČ 64052265 
MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., IČ 25438832  
Městské divadlo v Mostě, spol. s r.o., IČ 27275701 
HIPODROM MOST, a.s., IČ 64653269 
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Mostecký fotbalový klub o.p.s., IČ 25400835 
Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace,  IČ 49872184 
Základní škola, Most, U Stadionu 1028, příspěvková organizace, IČ 47326409 
Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace, IČ 47325615 
Základní škola, Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace, IČ 49872265 
Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace, IČ 47326204 
Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace, IČ 47326328 
Základní škola, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, příspěvková organizace, IČ 47326239 
Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace, IČ 00830984 
Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692, příspěvková organizace, IČ 47324082 
Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace, IČ 47324180 
Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková  organizace, IČ 47326417 
Základní umělecká škola F. L. Gassmanna, Most, Obránců míru 2364, příspěvková 
organizace, IČ 47324261 
Základní umělecká škola, Most, Moskevská 13, příspěvková organizace, IČ 47324147 
Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace, IČ 49872206 
Mateřská škola, Most, Růžová 1427, příspěvková  organizace, IČ 49872192 
Mateřská škola, Most, Antonína Sochora 2937, příspěvková organizace, IČ 49872214 
Mateřská škola, Most, Lidická 44, příspěvková organizace, IČ 72742364 
Městská knihovna Most, příspěvková organizace,  IČ 00080713 
Středisko volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace, IČ 72059419 
Správa městských lesů Most, příspěvková organizace, IČ 47324210 
Městská správa sociálních služeb v Mostě, příspěvková organizace, IČ 00831212 
 
     (seznam byl dodán statutárním městem Most) 
      

II. Úloha ovládané osoby 

 
Úlohou DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s. (ovládané osoby) je zejména 

zajišťování veřejné linkové dopravy, městské a příměstské autobusové a tramvajové dopravy 

v regionu měst Most a Litvínov. Ovládaná osoba je jednou z osob ovládaných ovládající 

osobou bez zvláštní role ve struktuře popisovaného seskupení. 

 

III. Způsob a prostředky ovládání 

 

Ovládání společnosti je realizováno dle platných právních předpisů a stanov DOPRAVNÍHO 

PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s., na základě akcionářských práv ovládající osoby 

prostřednictvím valné hromady, představenstva a dozorčí rady, kdy členy dozorčí rady  

a představenstva společnosti jsou zástupci ovládající osoby. 
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III. Přehled významných jednání ovládané osoby, která byla učiněna na popud či ve 
prospěch ovládající osoby nebo jí ovládaných osob v roce 2015 a týkala se majetku, který 

svou hodnotou přesahoval 10% vlastního kapitálu ovládané osoby 

 

V roce 2015 nebyla provedena na popud či ve prospěch ovládající osoby nebo jí ovládaných 

osob žádná opatření, která by se týkala majetku přesahujícího 10 % vlastního kapitálu 

DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s., zjištěného podle poslední účetní 

závěrky. 

 

IV. Seznam obchodních smluv a dodatků uzavřených s ovládající osobou v roce 2015 
 

 dodatek č. 10:   č. 248/2014 ke smlouvě č. 379/2008 
předmět:    dodatek ke smlouvě na zabezpečení dopravní 

obslužnosti v systému městské hromadné dopravy 
statutárního města Most – úhrada prokazatelné ztráty 
související s výlukou tramvajového provozu v roce 2014 

 
 dodatek č. 11:   č. 304/2014 ke smlouvě č. 379/2008 

předmět:    dodatek ke smlouvě na zabezpečení dopravní 
obslužnosti v systému městské hromadné dopravy 
statutárního města Most – provozování příměstské 
dopravy 

 
 dodatek č. 2:   č. 18/2015  

předmět:    dodatek ke smlouvě na úhradu ztráty z tržeb za 
přepravu vybraných skupin obyvatel – úprava doby 
platnosti smlouvy 

 
 smlouva:    č. 42/2015 

předmět: smlouva o zajištění přepravy 
 

 dodatek č. 12:   č. 43/2015 ke smlouvě č. 379/2008 
předmět:    dodatek ke smlouvě na zabezpečení dopravní 

obslužnosti v systému městské hromadné dopravy 
statutárního města Most na rok 2015 

 
 smlouva:    č. 44/2015 

předmět: o sdružení zadavatelů při centralizovaném zadávání 
veřejné zakázky: „Dodávky tepelné energie z primární 
sítě CZT.“ 
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 smlouva:    č. 70/2015  
předmět: o sdružení zadavatelů pro účely společného postupu 

směřujícího k zadání veřejné zakázky: „IPRM-DOPRAVA 
II. - informační systém veřejné dopravy“ 

 
 smlouva:    č. 73/2015  

předmět:    úhrada ztráty z tržeb za přepravu vybraných skupin 
obyvatel od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2018 

 
 smlouva:    č. 138/2015  

předmět: o sdružení zadavatelů pro účely společného postupu 
směřujícího k zadání veřejné zakázky: „IPRM-DOPRAVA 
II. - informační systém veřejné dopravy - odborný 
dohled investora“ 

 
 výpověď:    č. 181/2015 ke smlouvě č. 9/2009 

předmět: výpověď smlouvy o výpůjčce 
 

 smlouva:    č. 195/2015  
předmět: nájem informačního stánku u nádraží ČD k provozování 

zákaznického centra 
 

 dodatek č. 13:   č. 243/2015 ke smlouvě č. 379/2008 
předmět:    dodatek ke smlouvě na zabezpečení dopravní 

obslužnosti v systému městské hromadné dopravy 
statutárního města Most na rok 2015 - změna 
platebního kalendáře 

 
 dodatek č. 14:   č. 240/2015 ke smlouvě č. 379/2008 

předmět:    dodatek ke smlouvě na zabezpečení dopravní 
obslužnosti v systému městské hromadné dopravy 
statutárního města Most na rok 2015 - změna jízdních 
řádů 

    
 dodatek č. 3:   č. 249/2015 ke smlouvě č. 453/2008 

předmět: dodatek ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene - aktualizace 

 
 smlouva:    č. 252/2015  

předmět: smlouva o sdružení zadavatelů při centralizovaném 
zadávání veřejné zakázky: „Dodávky elektrické 
energie“ 

 
 smlouva:    č. 292/2015  

předmět: smlouva o sdružení zadavatelů při centralizovaném 
zadávání veřejné zakázky: „Služby mobilního 
operátora“ 



  

29 
 

V. Přijatá a uskutečněná plnění s ovládající osobou v roce 2015 na základě uzavřených 
smluv a objednávek 

 

A. Přijatá plnění 
 

 předmět:    nájemné 

 
 

B. Uskutečněná plnění 
 

 předmět:    zabezpečení dopravní obslužnosti v systému městské        
hromadné dopravy 
 

 předmět:    přeprava osob, odtahová služba 
 

 předmět:                                        ubytovací služby, výkony zdravotnické dopravy 
 

 

VI. Seznam obchodních smluv a dodatků uzavřených s ostatními osobami ovládanými 
stejnou ovládající osobou v roce 2015 

 

Smluvní strana:    Základní škola, Most, Václava Talicha 1855,  
     příspěvková organizace 
 
 smlouva:    č. 290/2014  

předmět: smlouva o zajištění přepravy 
 

 smlouva:    č. 261/2015  
předmět: smlouva o zajištění přepravy 

 
 
Smluvní strana:    Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454,  
     příspěvková organizace 
 
 smlouva:    č. 292/2014 

předmět: smlouva o zajištění přepravy 
 

 smlouva:    č. 263/2015 
předmět: smlouva o zajištění přepravy 
 

 
Smluvní strana:    Základní škola, Most, Zdeňka Štěpánka 2912,  
     příspěvková organizace 

 
 smlouva:    č. 294/2014  

předmět: smlouva o zajištění přepravy 
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 smlouva:    č. 265/2015  
předmět: smlouva o zajištění přepravy 
 

 
Smluvní strana:    Základní škola, Most, J. A. Komenského 474,  
     příspěvková organizace 

 
 smlouva:    č. 295/2014 

předmět: smlouva o zajištění přepravy 
 

 smlouva:    č. 266/2015 
předmět: smlouva o zajištění přepravy 
 
 

Smluvní strana:    Základní škola, Most, Obránců míru 2944,  
     příspěvková organizace 

 
 smlouva:    č. 296/2014 

předmět: smlouva o zajištění přepravy 
 

 smlouva:    č. 267/2015 
předmět: smlouva o zajištění přepravy 
 

 
Smluvní strana:    Základní škola, Most, Zlatnická 186,  
     příspěvková organizace 

 
 smlouva:    č. 298/2014  

předmět: smlouva o zajištění přepravy 
 
 smlouva:    č. 269/2015  

předmět: smlouva o zajištění přepravy 
 

 

Smluvní strana:    Městské divadlo v Mostě, spol. s r.o.  
 
 smlouva:    č. 21/2015 

předmět: smlouva o reklamě 
 
 
Smluvní strana:    Středisko volného času, Most, Albrechtická 414,  
     příspěvková organizace 

 
 smlouva:    č. 41/2015  

předmět: smlouva o zajištění přepravy 
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Smluvní strana:    Základní škola, Most, Svážná 2342  
     příspěvková organizace 

 
 smlouva:    č. 51/2015  

předmět: smlouva o zajištění přepravy 
 
 

Smluvní strana:    Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614,  
     příspěvková organizace 

 
 smlouva:    č. 123/2015  

předmět: smlouva o zajištění přepravy 
 
 

Smluvní strana:    Základní škola, Most, Okružní 1235,  
     příspěvková organizace 

 
 smlouva:    č. 132/2015  

předmět: smlouva o zajištění přepravy 
 
 

Smluvní strana:    Mateřská škola, Most, Lidická 44,  
     příspěvková organizace 

 
 smlouva:    č. 133/2015  

předmět: smlouva o zajištění přepravy 
 
 

Smluvní strana:    Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692/3,  
     příspěvková organizace 

 
 smlouva:    č. 134/2015  

předmět: smlouva o zajištění přepravy 
 
 

Smluvní strana:    Mateřská škola, Most, Hutnická 2938,  
     příspěvková organizace 

 
 smlouva:    č. 136/2015  

předmět: smlouva o zajištění přepravy 
 
 

Smluvní strana:    Základní škola, Most, U Stadionu 1028,  
     příspěvková organizace 

 
 smlouva:    č. 140/2015  

předmět: smlouva o zajištění přepravy 



  

32 
 

Smluvní strana:    Mostecký fotbalový klub o.p.s.  
      
 smlouva:    č. 183/2015  

předmět: smlouva o zajištění přepravy 
 
 

Smluvní strana:    Základní umělecká škola, Most, Moskevská 13, 
      příspěvková organizace 
 
 dodatek č. 2:   dodatek č. 287/2015 ke smlouvě č. 152/2012  

předmět: zajištění přepravy - úprava ceny 
 
 

Smluvní strana:    Městská správa sociálních služeb v Mostě,  
                 příspěvková organizace 
 
 dodatek č. 1:   dodatek č. 289/2015 ke smlouvě č. 111/2013  

předmět: zajištění přepravy - úprava ceny 
 

VII.  Plnění uskutečněná s ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou v roce 
2015 na základě smluv a objednávek 

 

Smluvní strana:    Městské divadlo v Mostě, spol. s r.o.  
 
A. Přijatá plnění  
 

 předmět:    roční předplatné, reklama 
 

B. Uskutečněná plnění  
 
 předmět:    přeprava osob, školení řidičů 
 
 
Smluvní strana:   Technické služby města Mostu a.s. 
 
A. Přijatá plnění 
 
 předmět:    oprava, údržba komunikací a ploch 

 
 předmět:    nákup materiálu  

 
B. Uskutečněná plnění 
 
 předmět:    výkony montážní plošiny, přeprava osob 

 
 předmět:    opravy vozidel 
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Smluvní strana:   HIPODROM MOST, a.s. 
   
B. Uskutečněná plnění 
 
 předmět:    přeprava osob, výkony zdravotnické dopravy 
 
 
Smluvní strana:   Mostecký fotbalový klub o.p.s. 
   
B. Uskutečněná plnění 
 
 předmět:    přeprava osob 
 
 
Smluvní strana:   Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková 

    organizace,  IČ 49872184 
    Základní škola, Most, U Stadionu 1028, příspěvková                  
    organizace, IČ 47326409 
    Základní škola, Most, Václava Talicha 1855,  
    příspěvková organizace, IČ 47325615 
    Základní škola, Most, Zlatnická 186, příspěvková  
    organizace, IČ 49872265 
    Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková  
    organizace, IČ 47326204 
    Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614,  
    příspěvková organizace, IČ 47326328 
    Základní škola, Most, Zdeňka Štěpánka 2912,  
    příspěvková organizace, IČ 47326239 
    Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková  

     organizace, IČ 00830984 
     Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692, příspěvková  
     organizace, IČ 47324082 
     Základní škola, Most, J. A. Komenského 474,  
     příspěvková organizace, IČ 47324180 
     Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková  
     organizace, IČ 47326417 
     Základní umělecká škola, Most, Moskevská 13, 
     příspěvková organizace, IČ 47324147 
     Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková  
     organizace, IČ 49872206 
     Mateřská škola, Most, Lidická 44, příspěvková  
     organizace, IČ 72742364 
     Středisko volného času, Most, Albrechtická 414,  
     příspěvková organizace, IČ 72059419 
     Městská správa sociálních služeb v Mostě, příspěvková  
     organizace, IČ 00831212 
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B. Uskutečněná plnění 
 
 předmět:    přeprava osob 
 
 
Smluvní strana:   Správa městských lesů Most, příspěvková organizace, 
     IČ 47324210 
B. Uskutečněná plnění 
 
 předmět:    školení řidičů 
 

 

VIII. Posouzení majetkové újmy vzniklé ze vztahů, úkonů, opatření či plnění v roce 2015 ve 
smyslu předcházejících bodů 

 
Vzhledem k tomu, že vztahy s ovládající osobou nebo s osobami jí ovládané probíhaly  

na standardním obchodním základě, nevznikla DOPRAVNÍMU PODNIKU měst Mostu  

a Litvínova, a.s., z důvodů existence ovládacích vztahů žádná majetková újma. 

 
 

IX. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů v seskupení a uvedení, zda 
převládají výhody nebo nevýhody a jaká z toho pro ovládanou osobu plynou rizika 

 
Vztahy s ovládající osobou a s osobami jí ovládané jsou z hlediska výhod a nevýhod téměř 

neutrální a z těchto vztahů neplynou pro ovládanou osobu žádná rizika. 

 

 

22. února 2016 
 
 
                Zdeněk Brabec 

                předseda představenstva  
      
 
 
 
               
                       Karel Beneš 
                   člen představenstva 
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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 
ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O PŘEZKOUMÁNÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2015 

Dozorčí rada v průběhu roku 2015 vykonávala svou činnost v souladu s ustanovením § 446      
a následujících zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., v platném znění, dále 
v souladu se stanovami společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.,  
a platným jednacím řádem dozorčí rady.  
Dozorčí rada se sešla v průběhu roku 2015 na jedenácti jednáních, která většinou probíhala 
v předstihu před jednáním představenstva akciové společnosti.   
Dozorčí rada po celý rok 2015 řádně plnila svou funkci a veškeré úkoly pro ni vyplývající 
z platných právních předpisů a stanov společnosti splnila.    
Vyrovnaný finanční plán na rok 2015 s nulovým výsledkem hospodaření schválený 
v orgánech společnosti byl splněn, neboť hospodaření k 31. 12. 2015 skončilo se ziskem  
ve výši 393 tis. Kč. V roce 2015 DPmML, a.s., úspěšně dokončila další projekt Integrovaného 
plánu rozvoje města Most – Doprava spolufinancovaný s rozpočtových prostředků Regionální 
rady regionu soudržnosti Severozápad.  Jednalo se o projekt pod názvem Informační systém, 
který bude sloužit k lepší informovanosti cestující veřejnosti a k efektivnějšímu řízení 
městské hromadné dopravy v Mostě. Na investiční akce, které byly také zahrnuty  
do projektu Integrovaného plánu rozvoje města Most – Doprava a zrealizovány již v roce 
2014, poskytla Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad investiční dotaci v roce 
2015 v celkové výši 56 490 tis. Kč. Jednalo se o projekty Rekonstrukce tramvajového křížení  
a modernizace výhybek, Rekonstrukce zastávek a Pořízení nízkopodlažních tramvají - sólo 
vozy, které více než rok slouží cestujícím v městské hromadné dopravě. Ústecký kraj ze svých 
rozpočtových prostředků poskytl investiční dotaci na dva z těchto projektů (Rekonstrukce 
tramvajového křížení a modernizace výhybek, Rekonstrukce zastávek) ve výši 4 392 tis. Kč. 
Při svých jednáních posuzovala dozorčí rada, stejně jako v letech uplynulých, vývoj 
hospodaření a platební situace společnosti, dodržování závazných předpisů a stanov  
a dohlížela na výkon působnosti představenstva. Potřebné podklady a údaje získávala 
dozorčí rada od představenstva v potřebné kvalitě a rozsahu.  
Na svém jednání dne 22. března 2016 dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za období  
od  1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 a konstatuje, že účetní závěrka a účetní evidence byly 
vedeny průkazným způsobem a správně podle obecně závazných právních předpisů a věrně 
zobrazují hospodářskou situaci akciové společnosti ve všech důležitých hlediscích.  
Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit závěrku akciové společnosti DOPRAVNÍ 
PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., za rok 2015. 
 

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O PŘEZKOUMÁNÍ ZPRÁVY O VZTAZÍCH ZA ROK 2015 

Dozorčí rada na svém zasedání dne 3. března 2016 přezkoumala zprávu o vztazích dle 
ustanovení § 82 zákona č.90/2012 o obchodních korporacích.  
Dozorčí rada nemá ke zprávě připomínek a dle ustanovení § 83 zákona č.90/2012  
o obchodních korporacích podává informaci o přezkoumání této zprávy valné hromadě 
akciové společnosti. 
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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O PŘEZKOUMÁNÍ NÁVRHU PŘEDSTAVENSTVA NA VYPOŘÁDÁNÍ 

VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 

Dozorčí rada na svém jednání dne 22. března 2016 přezkoumala návrh představenstva  
na vypořádání výsledku hospodaření (zisku) za rok 2015 ve výši 393 138,81 Kč dle článku 22 
stanov společnosti a to: 
 

a) příděl 5 % zisku do rezervního fondu ve výši 19 656,94 Kč, 
b) převod 95 % zisku na účet nerozděleného zisku ve výši 373 481,87 Kč. 

 
Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit vypořádání výsledku hospodaření za rok 
2015.  
     
     
 
 
 

PhDr. Vlastimil Doležal, předseda dozorčí rady 
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