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Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva
Vážení akcionáøi, vážení obchodní
partneøi, vážení spolupracovníci,
pøedkládáme Vám výroèní zprávu
akciové spoleènosti DPMB za rok
2015, ve které prezentujeme
celoroèní èinnost a výsledky hospodaøení.
Následující stránky dokládají úspìšné plnìní strategického cíle podniku,
tedy zajištìní MHD ve mìstì Brnì a blízkém okolí. Rok 2015 lze oznaèit jako
rok dovršení zmìn, rok zhodnocení provozních úspor a rok masivního
èerpání dotací z EU. Objem majetku uvedeného do provozu v roce 2015
dosáhl 1,188 miliard Kè pøi finanèní podpoøe z evropských fondù ve výši
671 milionù korun. Rok 2015 byl obdobím konsolidace lidských zdrojù
a reálného vidìní zamìstnance jako souèásti týmu s názvem Dopravní
podnik mìsta Brna.

13T za 1,167 miliardy korun zmodernizujeme vozový park. Zrekonstruujeme 8 tramvají na Vario v objemu 162 milionù. V oblasti
stavebních investic zmodernizujeme tramvajové tratì v ulicích Husova,
Olomoucká, Sochorova, Cejl. Celkový objem investic za rok 2016 bude èinit
1,670 miliard korun. To bude nové historické maximum. Naší prioritou
zùstává i nadále využívat zdrojù z evropských fondù.
Tradice DPMB je obdivuhodná. Dokládá to napøíklad letošní 70. výroèí
lodní dopravy na Brnìnské pøehradì. Je tedy naší ctí, ale i závazkem
v budování této tradice pokraèovat. Pøi této pøíležitosti dìkuji akcionáøi
statutárnímu mìstu Brnu za podporu a vytvoøení kvalitních podmínek,
zamìstnancùm DPMB za jejich každodenní poctivou práci a našim
cestujícím zákazníkùm za pøízeò.

Splnili jsme vytyèené úkoly roku 2015. S pomocí èelních pøedstavitelù
mìsta jsme uzavøeli kompromisní dohodu o nákupu 20 tramvají Škoda 13T,
a tím doøešili letitý spor se spoleèností Škoda Transportation. Nákupem 88
CNG autobusù jsme završili projekt plynofikace èásti vozového parku
s využitím evropské dotace SFŽP. Poøídili jsme 30 kloubových trolejbusù
díky finanèní podpoøe z ROP JV. Uzavøeli jsme smlouvu na modernizaci
23 tramvají Vario v letech 2016–2018. Instalovali jsme elektronické informaèní panely na 55 zastávkách z 85 % financované z EU. Daøilo se nám
i v oblasti stavebních investic. Zrekonstruovali a opravili jsme tramvajové
tratì v ulicích Kosmova, Vídeòská, Purkyòova a Milady Horákové za více
než 200 milionù korun. Zahájili jsme opravu tramvajové tratì v ulicích
Minská a Horova s termínem dokonèení léto 2016. Za sebou máme
implementaci auditu opravárenství u tramvajové a autobusové trakce,
trolejbusový provoz dokonèíme na zaèátku roku 2016. Navíc jsme úspìšnì
absolvovali audit systému øízení kvality dle normy ISO 9001 s platností do
roku 2018 a získali certifikáty ISO 27001 a ISO 20000.
Výsledek hospodaøení ve výši 286 373 tisíc korun pøi dopravním výkonu
37 576 tisíc vozových kilometrù je dùkazem cílevìdomého snažení celého
týmu lidí. S vìdomím dobré kondice spoleènosti a lidí v ní pracujících jsme si
úkoly pro rok 2016 vytyèili s velkou ambicí. Nákupem 20 tramvají Škoda

výroèní zpráva 2015 | 1

Ing. Miloš Havránek
pøedseda pøedstavenstva DPMB, a. s.

2 695 zamìstnancù | 1 407 øidièù | 510 øidièù tramvají | 266 øidièù trolejbusù | 631 øidièù autobusù
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309 tramvají | 307 autobusù | 148 trolejbusù

Základní identifikaèní údaje
Obchodní firma: Dopravní podnik mìsta Brna, a. s.
Sídlo: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, doruèovac?è?slo: 656 46
IÈO: 25508881
DIÈ: CZ25508881
Datum z?pisu: 1. 1. 1998
Pr?vn?forma: Akciov? spoleènost
Z?kladn?kapit?l: 4 432 317 860 Kè
Jedin? akcion?ø: Statutární mìsto Brno, IÈO: 44992785, Dominik?nské n?mìstí 196/1,
Brno-mìsto, 602 00 Brno
Osoby podílející se na ZK: Statutární mìsto Brno 100 %
Spisová znaèka: B 2463 veden? u Krajského soudu v Brnì
Internetová adresa: www.dpmb.cz
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Profil a pøedmìt podnikání
Akciová spoleènost Dopravn? podnik mesta Brna vznikla dnem 1. 1. 1998
premenou Dopravního podniku mesta Brna, státního podniku se sídlem
v Brne, Hlinky 151, IÈO 00100790, kter? byl zruðen bez likvidace.
Dopravní podnik mìsta Brna, a. s., je zapsán v obchodním rejstøíku pod
spisovou znaèkou: B 2463, vedenou u Krajského soudu v Brnì.
Základní kapitál spoleènosti k 31. 12. 2015 cin? 4 432 317 860 Kc a je zcela
splacen.
Spoleènost se v roce 2015 øídila stanovami akciové spoleènosti Dopravní
podnik mìsta Brna, a. s., upravenými a schválenými rozhodnutím jediného
akcionáøe v pùsobnosti valné hromady.

• zámeènictví, nástrojáøství
• vodoinstalatérství, topenárství
• provozování autoškoly
• provádení staveb, jejich zmen a odstranování
• montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zarízení
• revize urèen?ch technick?ch zarízení v provozu
• psychologické poradenství a diagnostika
• projektová èinnost ve v?stavbe

Predmet podnikání:
• provozování dráhy tramvajové na území mesta Brna a obce Modrice
• provozování dráhy trolejbusové na území mesta Brna a obce Šlapanice
• provozování dráhy – vleèky DPMB, a. s.
• silnièní motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o nejvìtší povolené hmotnosti pøesahující 3,5 tuny, jsou-li
urèeny k pøepravì zvíøat nebo vìcí, – osobní provozovaná vozidly
urèenými pro pøepravu více než 9 osob vèetnì øidièe, – nákladní
provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o nejvìtší povolené
hmotnosti nepøesahující 3,5 tuny, jsou-li urèeny k pøepravì zvíøat nebo
vìcí, – osobní provozovaná vozidly urèenými pro pøepravu nejvýše 9 osob
vèetnì øidièe
• vnitrozemská vodní doprava verejná pravidelná i nepravidelná
provozovaná v úseku vodní cesty prehradní nádrž Brnenská (Knínièky)
• opravy ostatních dopravních prostøedkù a pracovních strojù
• klempírství a oprava karoserií
• výroba, instalace a opravy elektrických stroju a prístroju, elektronických
a telekomunikaèn?ch zarízení
• výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského
zákona
• opravy silnièn?ch vozidel
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tramvaj Škoda 13T - 29 vozù

Složení orgánù spoleènosti
Rada mìsta Brna jako výkonný orgán statutárního mìsta Brna, které je jediným akcionáøem spoleènosti, rozhoduje v pùsobnosti valné hromady.
Pøedstavenstvo je statutárním orgánem spoleènosti, kterému pøísluší obchodní vedení spoleènosti.
Kontroln?m org?nem spoleènosti je dozorè?rada. Dozorè?rada dohl?þ?na v?kon pùsobnosti pøedstavenstva a na èinnost spoleènosti.
Èlenové pøedstavenstva DPMB, a. s.
Ing. Miloš Havránek – pøedseda pøedstavenstva
Bc. Tomáš Kratochvíl – místopøedseda pøedstavenstva do 15. 12. 2015
Ing. Josef Vesel?
V?t Pr?gl
PaedDr. Ivo Vað?èek
Bc. Jan Seitl – èlen pøedstavenstva od 16. 12. 2015
Èlenové dozorèí rady DPMB, a. s.
Marek Janíèek – pøedseda dozorèí rady
Mgr. Petr Hladík – místopøedseda dozorèí rady do 31. 10. 2015
RNDr. Filip Chvátal – èlen dozorèí rady od 1. 11. 2015, místopøedseda dozorèí rady od 27. 11. 2015
Mgr. Martin Ander, Ph.D.
Ing. Jaroslav Kacer
Bc. Jan Seitl – èlen dozorèí rady do 15. 12. 2015
Lucie Thiemlová
Václav Novák

Vedení spoleènosti
Ing. Miloš Havránek – generální øeditel
Ing. Jiøí Valníèek – provozní øeditel
Ing. Zuzana Ondroušková – ekonomická øeditelka
JUDr. Eva Lukavská – správní øeditelka
Ing. Jaromír Holec – technický øeditel
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pøepravené osoby | tramvaje 193 647 000 | trolejbusy 45 448 000 | autobusy 115 594 000 | lodì 211 000

Zpráva o podnikatelské èinnosti
Úspìšnost roku 2015 lze hodnotit v kontextu výsledkù uvedených v této
výroèní zprávì. Základním provozním kritériem je rozsah realizovaných
dopravních výkonù. Jejich meziroèní nárùst o 452 tisíc vozových kilometrù
je výsledkem spoleèné snahy mìsta Brna i spoleènosti reagovat na potøeby
rozvoje mìsta Brna v oblasti dopravní obslužnosti. Výsledkem snažení
v této oblasti bylo znovuzavedení autobusové linky 63 a zavedení linky 45.
S cílem zrychlit a zkvalitnit dopravní propojení zajišované hromadnou
dopravou se podaøilo pro následující rok nastavit podmínky pro zavedení
speciální expresní linky a zkrátit èasové intervaly mimo dopravní špièku.
Motto „mìstem plynule“ naplòujeme i dalšími opatøeními v rámci informovanosti obyvatel o mimoøádných událostech v mìstské dopravì. Na
kvalitu pøepravních služeb v roce 2015 mìly zásadní vliv tramvajové výluky
na vysokokapacitních trasách. V roce 2015 byla dokonèena rekonstrukce
ulice Milady Horákové a po jejím zprovoznìní zahájena rekonstrukce
v ulicích Minská a Horova. Probìhla oprava rozsáhlého úseku ve Vídeòské
ulici. Na zajištìní nastavených dopravních opatøení v dotèených oblastech
se podílely svými výkony všechny trakce. Vyšší výkony autobusové trakce
již však nepøinášejí ekologické zatížení jako v minulosti. Velkým pøínosem
i do budoucnosti je skuteènost, že tøetina autobusù jezdí od roku 2015 na
stlaèený zemní plyn CNG. Kapacitu vlastní kompresní stanice na CNG ve
Slatinì jsme navíc využili pro vybudování externího výdejního stojanu
a zahájili komerèní prodej na bezobslužné plnicí stanici CNG. Výkonové
parametry smlouvy s mìstem Brnem pro rok 2015 se nám podaøily naplnit.
Prezentované ekonomické výsledky dokladují, že se daøilo hospodaøit jak
s poskytnutými kompenzaèními prostøedky od mìsta Brna, tak
i s ostatními pøíjmy. Výsledek hospodaøení dosažený v roce 2015 ve výši
286 373 tisíc Kè využijeme v následujícím roce na financování nákupu
20 kusù nových tramvají pro Brno. Na historicky nejvìtší jednorázový
nákup vozidel vydáme prostøedky ve finanèním objemu 1 167 milionù Kè.
Náklady v roce 2015
Z výsledkù vývoje nákladových položek v uvedeném tøíletém období
vyplývá absolutní snížení nákladù oproti minulým obdobím. K poklesu
v položkách výkonové spotøeby došlo i pøes skuteènost, že objemovì
nejvýznamnìjší osobní náklady vzrostly o 16 milionù korun a odpisy
o 48 milionù korun. Proti tomuto navýšení klesla meziroèní spotøeba
materiálu o 29,3 milionù korun a spotøeba paliv o 77 milionù korun. V oblasti
paliv má tato úspora jednoznaèné faktory, a to minimální tržní ceny nafty,

které jsou hluboko pod dlouhodobým prùmìrem, již dlouhodobìji
klimaticky pøíznivé zimní období a také pokles vlastní spotøeby v souvislosti
s nahrazením tøetiny autobusù s naftovým pohonem autobusy na pohon
stlaèeným zemním plynem. Vyšší spotøeba plynu v dùsledku jeho využití
k pohonu autobusù ovlivnila meziroèní nárùst ve výši 21 milionù Kè.
V prùbìhu roku 2015 pokraèovaly práce na zefektivnìní procesu
opravárenství. Opatøení se dotýkají jak organizace vlastního procesu,
zmìn parametrù a rozsahu plánovaných prohlídek, tak upøesnìní
odpovìdností, pøes øešení vazeb na ostatní podnikové podpùrné procesy,
vèetnì zmìny motivaèního systému. Tyto zmìny se dostávají postupnì do
praxe jednotlivých provozoven. Ekonomicky i statisticky je pokles nákladù
v opravárenství prokazatelný, a to jak pøímých materiálových, tak
i poklesem poètu zamìstnancù v dìlnických kategoriích. Celkový objem
nákladù v roce 2015 byl zúètován ve výši 2 805 189 tisíc Kè.
Výnosy v roce 2015
Poslední zásadní zmìna tarifù MHD a jejich struktury probìhla k 1. 1. 2012.
S ohledem na vývoj tržeb v posledních ètyøech letech, výsledky dopravních
prùzkumù i rozsah individuální dopravy jsme pro rok 2015 neuvažovali
o nárùstu tržeb. Roèní objem tržeb ve výši 973 milionù korun koresponduje
s výsledky dvou pøedchozích let, pøièemž se mírnì mìní struktura tržeb.
Pokles v oblasti výnosù z mìsíèních a ètvrtletních pøedplatních jízdenek je
vyrovnáván nárùstem prodeje u denních a roèních jízdenek. Oproti pøedchozímu roku došlo k poklesu vlastních výnosù, kdy hlavním dùvodem byl
výraznì nižší podíl výkonù ústøedních dílen na externích výnosech. Oproti
subdodávkám k 12 tramvajím Vario v roce 2014, byly v roce 2015 zajištìny
pouze 2 tramvaje. V rámci smluvního zajištìní výluk Èeských drah došlo
k meziroènímu nárùstu tržeb u komerèní dopravy o 22,8 milionù korun,
u tržeb z reklamy o 1,7 milionù korun. Mimoøádnì úspìšný byl rok 2015
v oblasti pøíjmù z prodeje nepotøebného vyøazeného majetku, vytìženého
materiálu a kovového odpadu, kdy výnos narostl o 8,7 milionù korun.
Nárùst v ostatních výnosech ovlivnila i vyúètovaná a následnì zapoètená
sankce z pozdního dodání nových kloubových trolejbusù. Meziroèní
navýšení kompenzace jako hlavního zdroje pøíjmù spoleènosti
o 59,187 milionù korun bylo podloženo smluvním podílem výdajù roku 2015
spojených s rekonstrukcí ulic Milady Horákové a Minské. Celkový objem
výnosù dosáhl 3 091 562 tisíc Kè.
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Zpráva o podnikatelské èinnosti
Investice v roce 2015
Zásadní oblastí obnovy je pro dopravce vždy obnova vozidel MHD.
Zaèátkem roku 2015 bylo zprovoznìno zbylých 88 kusù nízkopodlažních
autobusù na CNG, takže koneèný stav CNG autobusù v roce 2015 je celkem
100 kusù a tvoøí tøetinu vozového parku autobusù. V prùbìhu 1. pololetí
nabíhala dodávka 30 kusù nových nízkopodlažních kloubových trolejbusù.
Kromì nových vozidel v mìstském provozu byly veøejností vnímány
i zmìny v dopravì a její organizaci na hlavních mìstských trasách. Ulice
Milady Horákové byla uzavøena od roku 2014 a souèástí její rekonstrukce
dokonèené v polovinì roku 2015 byla i tramvajová tra. Po jejím ukonèení
pak byla zahájena akce obdobného rozsahu na ulici Horové a Minské.
V oblasti tramvajových tratí došlo k rekonstrukcím v ulici Kosmovì, v úseku
od Semilassa k vlakovému nádraží Královo Pole a v ulici Purkyòova.
Trolejové vedení bylo zrekonstruováno v ulicích Alešova, Merhautova
a Nerudova, kabelové trasy v ulici Francouzská, tøídì Kapitána Jaroše
a Svatoplukovì. Ke konci roku se podaøilo dokonèit i zkolaudovat kabelové
sítì v ulicích Kosmova, Riegrova, Srbská. Pro veøejnost pøínosná byla
úprava trolejového vedení ve smyèce Jírovcova. V návaznosti na zprovoznìnou stanici CNG ve Slatinì a s cílem využití její denní kapacity byla
zahájena stavba externího výdejního stojanu CNG pro veøejnost. Jednou
z nejvýznamnìjších akcí nad rámec dopravní infrastruktury byla
rekonstrukce budovy vrchní stavby v areálu vozovny Medlánky,
rekonstrukce mycí linky v areálu Slatina a rekonstrukce prodejny jízdenek
v tramvajové smyèce Královo Pole, nádraží. Pøestože výdaje zejména
v dùsledku poøízení nových autobusù a trolejbusù dosáhly 934 milionù
korun, financování investic skonèilo s oèekávaným pøebytkem. Významnì
tomuto napomohlo získání prostøedkù z evropských fondù. Celkem bylo na
poøízení plynových autobusù a trolejbusù zúètováno 670 822 tisíc Kè.
Bilanèní investièní pøebytek bude využit v roce 2016, kdy výdaje na
investice by mìly dosáhnout historického maxima 1 737 milionù korun.
V roce 2015 jsme zmodernizovali stanici mìøení emisí ve vozovnì Slatina.
Je vybavena novou diagnostikou pro všechny druhy používaných paliv, tj.
benzín, nafta i CNG, v souladu s legislativními požadavky platnými od
1. 1. 2016. DPMB nabízí emisní kontroly nejen ostatním spoleènostem
s majetkovou úèastí mìsta Brna, ale i široké veøejnosti.

realizováno v souladu s plánem a následnì uzavøenými smluvními dodatky,
zahrnujícími zmìnu organizace dopravy v souvislosti s rekonstrukcí ulic
Minské a Horovy, znovuzavedení autobusové linky 63 a zavedením
autobusové linky 45. Meziroèní navýšení výkonù v závazku veøejné služby
bylo 452 tisíc vozových kilometrù a v nedotované dopravì 273 tisíc
vozových kilometrù. Celkové plnìní dopravních a pøepravních výkonù má
však pouze minimální odchylky a mírné navýšení výkonù v obou kategoriích odpovídá uzavøeným dodatkùm è. 15 a 16 Smlouvy o závazku
veøejné služby a kompenzaci z veøejné pøepravy cestujících.
Výhled spoleènosti pro další období
Dne 6. 10. 2015 byl Radou mìsta Brna schválen dodatek smlouvy è. 17,
zahrnující hlavní parametry a podmínky pro plnìní závazku veøejné služby
v roce 2016. Pro rok 2016 plánujeme výkony v dotované dopravì ve výši
38 465 tisíc vozových kilometrù, což je o 889 tis. km více než v roce
pøedchozím. Objem tohoto navýšení byl dohodnut v návaznosti na dohodu
o zvýšení dopravnì-pøepravního výkonu, týkající se rozvojových oblastí
v brnìnské prùmyslové zónì na Èernovické terase a v oblasti Technologického parku. Pro zrychlení pøepravy je zavedena expresní linka E50
spojující Kamechy a Èernovickou terasu. Rok 2016 s plánovaným
investièním výdajem v objemu dosahujícím 1 737 milionù korun bude
rokem zamìøeným na obnovu tramvajové trakce. Bude dodáno 20 nových
tramvají Škoda T13, 5 tramvají typu LF a 3 tramvaje LF2 , tedy zcela novì
zrekonstruované tramvaje z programu Vario. Pokraèovat budeme
v rozsáhlých rekonstrukcích dopravní infrastruktury, dokonèit by se mìla
dlouhodobá výluka spojená s rekonstrukcí na ulici Minská a Horova.
Financování projektù realizovaných v roce 2016 je zajištìno schválenou
kompenzací zohledòující nákup nových tramvají. V plné pøípravì jsou ale
i další projekty v oblasti jak rozvoje dopravní infrastruktury, tak v oblasti
dopravní telematiky, na jejichž financování se pøipravují žádosti v rámci
postupnì vyhlašovaných programù následujícího dotaèního období.
V následujícím období je pro nás stìžejní modernizace øídícího informaèního systému a elektronického odbavovacího systému, který je
souèástí nejen hromadné dopravy v mìstì Brnì, ale celého integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje.

Pøepravní a dopravní výkony v roce 2015
Vlastní plnìní pøepravních výkonù i dopravních výkonù v roce 2015 bylo
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Ekonomická èinnost
VYBRANÉ POLOŽKY AKTIV – netto
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanèn?majetek
Obìžn? aktiva
Z?soby
Dlouhodobé pohled?vky
Kr?tkodobé pohled?vky
Kr?tkodob? finanèn?majetek
Èasové rozlišen?
AKTIVA CELKEM

VYBRANÉ POLOŽKY PASIV – netto
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Kapitálové fondy
Fondy ze zisku
Rezervní fond
Statutární a ostatní fondy
Výsledek hospodaøení minulých let
Nerozdìlený zisk minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let
Jiný výsledek hospodaøení minulých let
Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období (+ / -)
Cizí zdroje
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Bankovní úvìry a výpomoci
Èasové rozlišení
PASIVA CELKEM

31. 12. 2015
v tis. Kè
5 689 429
6 493
5 682 936
0
1 387 188
71 721
424
58 116
1 256 927
4 285
7 080 902

31. 12. 2015
v tis. Kè
6 187 935
4 432 318
924 718
913 761
0
913 761
-369 235
0
0
-369 235
286 373
742 920
180 954
387 437
174 529
0
150 047
7 080 902

31. 12. 2014
v tis. Kè
6 022 245
773
6 021 472
0
1 283 123
74 656
248
270 058
938 161
3 111
7 308 479

31. 12. 2014
v tis. Kè
5 901 394
4 432 318
924 678
711 811
0
711 811
-369 363
0
0
-369 363
201 950
1 257 823
193 137
387 314
677 372
0
149 262
7 308 479
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31. 12. 2013
v tis. Kè
5 353 801
412
5 353 389
0
1 328 289
78 553
167
99 129
1 150 440
3 201
6 685 291

31. 12. 2013
v tis. Kè
5 699 583
4 432 318
924 678
532 004
33 347
498 657
-369 224
0
0
-369 224
179 807
832 626
158 376
401 616
272 634
0
153 082
6 685 291

Ekonomická èinnost
31. 12. 2015
v tis. Kè

VYBRANÉ UKAZATELE NÁKLADÙ A VÝNOSÙ
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Výkony
Tržby za prodej vlastních výrobkù a služeb
Zmìna stavu zásob vlastní èinnosti
Aktivace
Výkonová spotøeba
Spotøeba materiálu a energie
Služby
Pøidaná hodnota
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odmìny èlenùm orgánù spoleènosti
Náklady na sociální zabezpeèení a zdravotní pojištìní
Sociální náklady
Danì a poplatky
Odpisy nehmotného a hmotného investièního majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Zùstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
Zmìna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladù pøíštích období
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Provozní výsledek hospodaøení
Výnosové úroky
Ostatní finanèní výnosy
Ostatní finanèní náklady
Finanèní výsledek hospodaøení
Daò z pøíjmù za bìžnou èinnost - splatná
Daò z pøíjmù za bìžnou èinnost - odložená
Výsledek hospodaøení za bìžnou èinnost
Mimoøádné výnosy
Mimoøádné náklady
Daò z pøíjmù za mimoøádnou èinnost - splatná
Mimoøádný výsledek hospodaøení
Výsledek hospodaøení za úèetní období
Výsledek hospodaøení za úèetní období pøed zdanìním
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4 655
4 648
1 132 891
1 085 221
2 375
45 295
804 735
513 520
291 215
328 163
1 246 651
899 385
1 392
304 095
41 779
3 562
554 716
27 061
12 713
14 793
1 922 535
89 685
355 639
4 052
366
5 511
-1 093
68 173
0
286 373
0
0
0
0
286 373
354 546

31. 12. 2014
v tis. Kè
51
49
1 145 576
1 100 245
-1 826
47 157
883 004
598 924
284 080
262 574
1 230 028
886 661
2 197
299 937
41 233
961
506 295
18 328
6 329
88 284
1 849 029
51 251
246 783
7 557
134
5 421
2 270
61 439
-14 336
201 950
0
0
0
0
201 950
249 053

31. 12. 2013
v tis. Kè
86
80
1 145 632
1 084 774
1 080
59 778
980 671
669 438
311 233
164 967
1 204 654
868 169
2 269
292 868
41 348
1 137
484 438
9 342
2 521
67 910
1 863 389
62 707
214 331
9 855
302
5 563
4 594
46 829
-7 711
179 807
0
0
0
0
179 807
218 925

Ekonomická èinnost
ANALÝZA VÝNOSÙ
tržby z plnení ZVS
aktivace a zmìna stavu zásob vlastních výrobkù a služeb
kompenzace ze ZVS - SMB
dotace z EU
ostatní
výnosy celkem

ANALÝZA NÁKLADÙ
spotøeba materiálu
spotøeba paliv
spotøeba energií vè. vodné, stoèné
opravy, údržba, služby
osobní náklady
odpisy DLHM, DLNM
ostatní
náklady celkem

VÝSLEDEK HOSPODAØENÍ
výsledek hospodaøení za úèetní období

PROSTØEDKY POSKYTNUTÉ SPOLEÈNOSTI
kompenzace ze ZVS - SMB
Dotace na poøízení investièního majetku
z toho:
dotace z rozpoètu SMB
dotace ze státního rozpoètu
dotace z EU - ROP
Provozní dotace z EU

TRŽBY DOTOVANÉ MHD
denní
mìsíèní
ètvrtletní
pololetní
roèní
zvláštní (senior pas)
ostatní
DPH
tržby MHD celkem (mimo lodní dopravu)

31. 12. 2015
v tis. Kè
981 189
47 670
1 807 769
1 841
253 090
3 091 560

31. 12. 2015
v tis. Kè
192 964
143 676
176 880
291 215
1 246 651
554 716
199 085
2 805 187

31. 12. 2015
v tis. Kè
286 373

31. 12. 2015
v tis. Kè

31. 12. 2014
v tis. Kè
982 535
45 331
1 748 582
4 111
240 116
3 020 675

31. 12. 2014
v tis. Kè
222 290
220 761
155 873
284 081
1 230 028
506 295
199 398
2 818 725

31. 12. 2014
v tis. Kè
201 950

31. 12. 2014
v tis. Kè

31. 12. 2013
v tis. Kè
979 293
60 858
1 744 296
229
243 931
3 028 606

31. 12. 2013
v tis. Kè
256 967
227 332
185 139
311 233
1 204 654
484 438
179 037
2 848 799

31. 12. 2013
v tis. Kè
179 807

31. 12. 2013
v tis. Kè

1 807 769
428 312

1 748 582
253 991

1 744 296
0

0
140 153
288 159
399 205

0
253 991
0
4 111

0
0
0
4 635

31. 12. 2015
v tis. Kè
420 442
213 371
285 129
0
190 696
2 222
8 331
-147 287
972 904

31. 12. 2014
v tis. Kè
419 592
216 019
288 013
0
188 878
2 469
7 303
-147 263
975 011

31. 12. 2013
v tis. Kè
404 382
215 973
296 930
0
190 656
2 815
6 792
-145 677
971 871

Ekonomická èinnost
výnosy

náklady

ostatní výnosy
8%
tržby MHD
+ dotovaná LD
32 %

kompenzace SMB
58 %

2015

spotøeba materiálu
a energií
18 %

odpisy DLHM, DLNM
20 %

služby
10 %
aktivace
2%

ostatní výnosy
8%
tržby MHD
+ dotovaná LD
33 %

kompenzace SMB
58 %

ostatní náklady
7%

spotøeba materiálu
a energií
21 %

osobní náklady
45 %

odpisy DLHM, DLNM
18 %

2014
služby
10 %
aktivace
1%

ostatní výnosy
8%
kompenzace SMB
58 %

tržby MHD
+ dotovaná LD
32 %

ostatní náklady
7%

spotøeba materiálu
a energií
24 %

osobní náklady
44 %

odpisy DLHM, DLNM
17 %

2013
služby
11 %
aktivace
2%
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ostatní náklady
6%

osobní náklady
42 %

Ekonomická èinnost
DOPRAVNÍ VÝKONY V TIS. VOZKM

2015

2014

2013

tramvaje
trolejbusy
autobusy
celkem

14 331
5 989
17 256
37 576

14 350
5 677
17 097
37 124

14 105
5 855
16 450
36 410

PØEPRAVNÍ VÝKONY V TIS. MÍSTKM

2015

2014

2013

2 231 414
515 419
1 397 073
4 143 906

2 219 379
469 136
1 378 317
4 066 832

2015

2014

2013

38

38

38

2015

2014

2013

193 647
45 448
115 594
211
354 900

195 350
43 731
114 859
175
354 115

194 391
43 740
113 153
170
351 454

tramvaje
trolejbusy
autobusy
celkem

LODNÍ VÝKONY V TIS. LKM
lodì

PØEPRAVENÉ OSOBY V TIS. OSOB
tramvaje
trolejbusy
autobusy
lodì
celkem

2 196 576
481 912
1 349 762
4 028 250
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1 496 zastávek | 177 tramvajových | 898 autobusových | 55 trolejbusových | 366 spoleèných

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou v roce 2015
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Dopravní podnik
mìsta Brna, a. s., a o vztazích mezi ovládanou osobou Dopravní podnik
mìsta Brna, a. s., a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající
osobou za rok 2015
zpracovaná podle ust. § 82 a násl. zákona è. 90/2012 Sb., o obchodn?ch
spoleènostech a druþstvech, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
Dopravní podnik mìsta Brna, a. s., IÈO 25508881, se s?dlem Hlinky 64/151,
Pis?rky, 603 00 Brno, doruèovac? è?slo: 656 46 (d?le také „DPMB, a. s.“),
jako obchodn? spoleènost ve 100% vlastnictv? mìsta Brna, byl založen na
základì rozhodnutí zastupitelstva mìsta Brna konaného ve dnech
24.–26. 6. 1997. Souèasnì s tímto rozhodnutím byla schválena zakladatelská listina a stanovy akciové spoleènosti. Dopravn?podnik mìsta Brna,
a. s., byl zapsán do obchodního rejstøíku vedeného Krajským soudem Brno,
odd. B, vl. 2463, dnem 1. 1. 1998. Spoleènost se øídí stanovami upravenými
rozhodnutím jediného akcionáøe v pùsobnosti valné hromady ze dne
3. 3. 2015. Dopravní podnik mìsta Brna, a. s., se podøídil zákonu jako celku
postupem podle § 777 odst. 5 zákona è. 90/2012 Sb., o obchodn?ch
spoleènostech a druþstvech, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen „ZOK“).
Struktura vztahù mezi osobou ovládající a ovládanou a mezi ovládanou
osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou:
Osoba ovládající: Statutární mìsto Brno
IÈ: 44992785, Dominikánské námìstí 1, 601 67 Brno
Pokud je DPMB, a. s., známo, níže uvedené osoby jsou osobami ovládanými ovládající osobou, tedy statutárním mìstem Brnem.
Osoby ovládané:
a) spoleènosti ve 100% vlastnictví statutárního mìsta Brna
Dopravní podnik mìsta Brna, a. s., IÈ: 25508881, Hlinky 64/151, 656 46 Brno
Brnìnské komunikace a.s., IÈ: 60733098, Renneská tøída 787/1a,
639 00 Brno
SAKO Brno, a.s., IÈ: 60713470, Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno
Technické sítì Brno, akciová spoleènost, IÈ: 25512285, Barvíøská 5,
602 00 Brno
Teplárny Brno, a.s., IÈ: 46347534, Okružní 828/25, 638 00 Brno

Lesy mìsta Brna, a.s., IÈ: 60713356, Køížkovského 247/9, 664 34 Kuøim
Pohøební a høbitovní služby mìsta Brna, a.s. , IÈ: 60713330, Kolištì 7,
602 00 Brno
STAREZ-SPORT, a.s., IÈ: 26932211, Køídlovická 911/34, 603 00 Brno
b) spoleènosti s alespoò 30% vlastnictvím statutárního mìsta Brna:
Brnìnské vodárny a kanalizace, a.s., IÈ: 46347275, Hybešova 254/16,
657 33 Brno
Technologický Park Brno, a.s., IÈ: 48532215, Purkyòova 646/107,
612 00 Brno
KORDIS JMK, a.s., IÈ: 26298465, Nové sady è. 946/30, 602 00 Brno
Veletrhy Brno, a.s., IÈ: 25582518, Výstavištì 405/1, 603 00 Brno
Zastupitelstvo è. Z7/14 mìsta Brna schválilo dne 18. 12. 2015 nabytí 61 %
akcií spoleènosti Veletrhy Brno, a.s., od spoleènosti Messe Düsseldorf
GmbH. Zmìna není v zápisu obchodního rejstøíku ke dni vypracování této
zprávy provedena.
1.V orgánech propojených spoleèností byli v DPMB, a. s., tito èlenové
pøedstavenstva
Ing. MILOŠ HAVRÁNEK (èlen pøedstavenstva DPMB, a. s., od 2. 12. 2014,
pøedseda pøedstavenstva DPMB, a. s., od 8. 12. 2014)
èlen pøedstavenstva spoleènosti KORDIS JMK, a.s. (do 24. 3. 2015)
Bc. TOMÁŠ KRATOCHVÍL (èlen pøedstavenstva DPMB, a. s., od 2. 12. 2014,
místopøedseda pøedstavenstva DPMB, a. s., od 8. 12. 2014 – 15. 12. 2015),
èlen dozorèí rady spoleènosti Teplárny Brno, a.s., (od 2. 12. 2014 do
15. 12. 2015)
pøedseda dozorèí rady spoleènosti Teplárny Brno, a.s., (od 15. 12. 2014 do
15. 12. 2015)
èlen pøedstavenstva a pøedseda pøedstavenstva spoleènosti Brnìnské
vodárny a kanalizace, a.s., (od 15. 5. 2015)
2. V orgánech propojených spoleèností byli v DPMB, a. s., tito èlenové
dozorèí rady
MAREK JANÍÈEK (èlen dozorèí rady DPMB, a. s., od 2. 12. 2014, pøedseda
dozorèí rady DPMB, a. s., od 9. 12. 2014)
èlen pøedstavenstva spoleènosti Technologický Park Brno, a.s. (od
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28. 1. 2015)
pøedseda pøedstavenstva spoleènosti Technologický Park Brno, a.s. (od
17. 6. 2015)
èlen pøedstavenstva spoleènosti Pohøební a høbitovní služby mìsta
Brna, a.s. (od 2. 12. 2014)
pøedseda pøedstavenstva spoleènosti Pohøební a høbitovní služby mìsta
Brna, a.s. (od 11. 12. 2014)
èlen pøedstavenstva spoleènosti Lesy mìsta Brna, a.s. (od 2. 12. 2014)
místopøedseda pøedstavenstva spoleènosti Lesy mìsta Brna, a.s. (od
15. 12. 2014)
Mgr. PETR HLADÍK (èlen dozorèí rady DPMB, a. s., od 2. 12. 2014,
místopøedseda dozorèí rady DPMB, a. s., od 9. 12. 2014 – 31. 10. 2015)
èlen pøedstavenstva spoleènosti Teplárny Brno, a.s. (od 2. 12. 2014)
pøedseda pøedstavenstva spoleènosti Teplárny Brno, a.s. (od 15. 12. 2014)
Mgr. MARTIN ANDER, Ph.D. (èlen dozorèí rady DPMB, a. s., od. 2. 12. 2014)
èlen dozorèí rady spoleènosti KORDIS JMK, a.s. (do 24. 3. 2015)

Úloha ovládané osoby
DPMB, a. s., zajišuje pro osobu ovládající mìstskou hromadnou dopravu
ve statutárním mìstì Brnì a pøilehlých zájmových oblastech. Soubor
èinností, které tvoøí pøedmìt podnikání DPMB, a. s., plnì pokrýval rozsah
zajištìní provozu mìstské hromadné dopravy ve mìstì Brnì v roce 2015,
v souladu se smlouvou o závazku veøejné služby è. 09/550/3010 a jejími
dodatky, uzavøenými se statutárním mìstem Brnem jako objednatelem
dopravních výkonù a souèasnì i poskytovatelem finanèních prostøedkù na
zajištìní mìstské hromadné dopravy ve statutárním mìstì Brnì
a pøilehlých obcích v požadovaném rozsahu.
Pøedmìtem smlouvy bylo vytvoøení závazku veøejné služby k výhradnímu
zajištìní veøejné pøepravy cestujících dopravcem (DPMB, a. s.) na dráze
tramvajové, na dráze trolejbusové, v mìstské autobusové dopravì a pøi
vodní dopravì veøejné ve vymezené zájmové oblasti mìsta Brna,
v pøepravním výkonu a v kvalitì dané smlouvou a jejími pøílohami (Plán
organizace mìstské hromadné dopravy, Rozpis pøepravních výkonù ze
závazku veøejné služby, Dopravnì provozní standardy linek a Standardy
kvality poskytovaných služeb). Závazkem statutárního mìsta Brna je
úhrada kompenzace vzniklé dopravci ze závazku veøejné služby.

Mimo zajišování provozu mìstské hromadné dopravy obstarává
DPMB, a. s., správu nemovitostí ve vlastnictví statutárního mìsta Brna,
nezbytných pro provozování MHD, na základì v minulosti uzavøené
mandátní smlouvy è. 10/264/2560 – nemovitosti na území mìsta Brna,
smlouvy o správì è. 10/185/2560 a è. 97/0053/100 o správì vozovny Komín.
Dle mandátní smlouvy è. 03/059/4031 bude DPMB, a. s., zaøizovat podklady
pro majetkoprávní vypoøádání pozemkù ve vlastnictví tøetích osob
a pozemkù zastavìných stavbami tramvajových tratí.
Zpùsob a prostøedky ovládání
Statutární mìsto Brna je jediným akcionáøem DPMB, a. s. Postavení
statutárního mìsta Brna jako osoby ovládající vyplývá také z postavení
jediného akcionáøe v pùsobnosti valné hromady, jemuž mj. náleží:
a) volba a odvolání èlenù pøedstavenstva
b) volba a odvolání èlenù dozorèí rady
Pøi výkonu pùsobnosti valné hromady zastupuje statutární mìsto Brno
podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení)
Rada mìsta Brna.
Pøehled jednání uèinìných v posledním úèetním období, která byla
uèinìna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných
osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který pøesahuje 10 %
vlastního kapitálu ovládané osoby zjištìného podle úèetní závìrky
V posledním úèetním období byla uèinìna následující jednání na popud
nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, která se týkala
majetku, který pøesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby
zjištìného podle poslední úèetní závìrky:
- Kupní smlouva è. 15/263/5086 mezi DPMB, a. s., a spoleèností ŠKODA
TRANSPORTATION a.s. na dodávku 20 ks tramvají
Pøehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající
nebo mezi osobami ovládanými
DPMB, a. s., udržuje jak se statutárním mìstem Brnem jako osobou
ovládající, tak i s ostatními spoleènostmi ovládanými statutárním mìstem
Brnem bìžné obchodní vztahy.
Pøehled smluv uzavøených mezi DPMB, a. s., a osobou ovládající (statutární
mìsto Brno) je uveden v pøíloze è. 1 této zprávy. Pøehled smluv mezi
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Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou v roce 2015
DPMB, a. s., a ostatními ovládanými osobami je uveden v pøíloze è. 2 této
zprávy.

mìstem Brnem. Jedná se o smluvní vztahy na základì uzavøených smluv.
Fakturace probíhá vždy v cenách, které jsou na trhu obvyklé, tedy žádné
stranì nevznikla nepøimìøená výhoda nebo nevýhoda.

Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobì újma a posouzení jejího
vyrovnání podle § 71 a 72 ZOK
DPMB, a. s., zajišuje pro osobu ovládající v rámci závazku veøejné služby
veøejnou pøepravu cestujících na dráze tramvajové, na dráze trolejbusové,
v mìstské autobusové dopravì a pøi vodní dopravì veøejné ve vymezené
zájmové oblasti mìsta Brna.
Ovládající osoba naproti tomu poskytuje DPMB, a. s., jako dopravci
kompenzaci závazku veøejné služby, a to podle pravidel stanovených ve
Smlouvì o závazku veøejné služby è. 09/550/3010. Jak DPMB, a. s., tak
i statutární mìsto Brno se plnì øídí tímto smluvním dokumentem. Náklady
po zohlednìní pøíjmù z prokázaných dopravních a pøepravních výkonù jsou
plnì hrazeny kompenzací. Kromì vlastní tzv. kompenzace ztráty
(nezpochybnitelný nárok), je kompenzována i oblast investièní
a statutárním mìstem Brnem je hrazena i kompenzace èistého pøíjmu.
Ve smyslu § 71 ZOK lze jednoznaènì potvrdit, že nedošlo k žádné újmì.

V souladu s § 83 odst. 3 ZOK se nevyžaduje pøezkum této zprávy o vztazích
kontrolním orgánem, nebo ovládající osobou je jediný akcionáø ovládané
osoby.
V Brnì dne 19. února 2016
Pøílohy:
è. 1 - Smlouvy mezi DPMB, a. s., a ovládající osobou (statutárním mìstem
Brnem) v roce 2015
è. 2 - Smlouvy mezi DPMB, a. s., a ovládanými osobami v roce 2015

Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahù mezi ovládající
osobou a osobou ovládanou a mezi ostatními osobami ovládanými
stejnou ovládající osobou
Zajišování dopravních potøeb obèanù lze považovat za èinnost smìøující
k naplnìní základní funkce obce jako veøejnoprávní korporace vyjádøené
v § 2 odst. 2 zákona è. 128/2000 Sb., o obcích, podle nìjž obec peèuje
o všestranný rozvoj svého území a o potøeby svých obèanù.
Na veøejnou dopravu je obecnì nahlíženo, vzhledem k jejímu charakteru,
potøebì a významu, jako na urèitý veøejný statek, u nìjž je jistá míra
vmìšování územních samosprávných celkù zcela bìžná. Vztah
statutárního mìsta Brna, jako osoby ovládající, s DPMB, a. s., jako osobou
ovládanou, která veøejnou dopravu zajišuje, znamená pro DPMB, a. s.,
v této oblasti stabilitu a výluènost postavení na trhu. Vztah ovládané
a ovládající osoby tak odpovídá plnì úèelu, pro který byla osoba ovládaná
zøízena.
Bìžné obchodní vztahy udržuje spoleènost DPMB, a. s., jak se statutárním
mìstem Brnem, tak i s ostatními spoleènostmi ovládanými statutárním
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Ing. Miloš Havránek
pøedseda pøedstavenstva DPMB, a. s.

Smlouvy mezi DPMB, a. s., a ovládající osobou (statutárním mìstem Brnem) v roce 2015
Pøíloha è. 1
èíslo smlouvy

smluvní strana

IÈ

druh smlouvy

pøedmìt smlouvy

typ smlouvy

smluvní cena
(bez DPH)

platnost, termín plnìní

datum uzavøení
smlouvy

14/947/1081

Statutární mìsto Brno + SALLEROVA
VÝSTAVBA, spol. s r.o.

44992785;
16188926

Kupní smlouva a smlouva o
zøízení vìcných bøemen

Stožáry trolejového vedení k.ú Šlapanice

bezúplatná

bez finanèního plnìní

neurèito

8. 1. 2015

15/031/1020

Statutární mìsto Brno, mìstská èást
Brno Jundrov

44992785

Darovací smlouva

Finanèní dar-Sbor dobrovolných hasièù

odbìratelská

-5.000 Kè

do 21. 2. 2015

11. 2. 2015

15/051/1081

Statutární mìsto Brno + Bytové
družstvo Merhautova 89

44992785;
03126587

Smlouva o pøevodu
vlastnictví k nemovitostem a
o zøízení služebnosti

Umístìní kotvy pøevìsu trolejového vedení k.ú. Èerná Pole

bezúplatná

bez finanèního plnìní

neurèito

5. 3. 2015

15/052/5085

Statutární mìsto Brno

449927858

Smlouva o zøízení služebnosti

Smlouva o smlouvì budoucí o zøízení služebnosti, ul. Francouzská

odbìratelská

-2.000 Kè

60 dnù ode dne oznámení o
užívání stavby

30. 1. 2015

15/072/5084

Statutární mìsto Brno, mìstská èást
Brno Chrlice

77992785

Kupní smlouva

Prodej pøístøešku Chrlice

dodavatelská

+1 Kè

4. 6. 2015

4. 5. 2015

15/086/1081

Statutární mìsto Brno

44992785

Smlouva o právu provést
stavbu

Pøeložka stožáru ul Palackého tø.,k.ú.Královo Pole

bezúplatná

bez finanèního plnìní

urèitou po dobu provádìní díla

21. 9. 2015

15/098/1091

Statutární mìsto Brno

44992785

Smlouva o smlouvì budoucí Rekonstrukce kolejového svršku inženýrský sítí k.ú. Královo Pole a k.ú.
o zøízení služebnosti
Medlánky most Hradecká

odbìratelská

-2.000 Kè

neurèito

26. 3. 2015

15/113/5085

Statutární mìsto Brno

44992785

Smlouva o smlouvì budoucí
o zøízení služebnosti

Zøízení služebnosti akce Kosmova III, Riegrova + Srbská

odbìratelská

-2.000 Kè

do 60 dnù ode dne oznámení o
užívání stavby

17. 3. 2015

15/162/5085

Statutární mìsto Brno

44992785

Smlouva o smlouvì budoucí
o zøízení služebnosti

Služebnost, k.ú. Bystrc nová trafostanice Pøehrada

odbìratelská

-2.000 Kè

1 rok od podpisu

3. 4. 2015

15/216/5085

Statutární mìsto Brno

44992785

Smlouva o smlouvì budoucí
o zøízení služebnosti

Rekonstrukce kolejového svršku, ul. Palackého, úsek HavlišovaKamanova II

odbìratelská

-2.000 Kè

do 60 dnù ode dne oznámení o
užívání stavby

30. 3. 2015

15/221/5084

Statutární mìsto Brno, mìstská èást
Brno Øeèkovice a Mokrá Hora

44992785

Smlouva o umístìní zaøízení

Umístìní informaèní skøíñky

bezúplatná

bez finanèního plnìní

neurèito

25. 5. 2015

15/279/5082

Statutární mìsto Brno (vìci technické
Brnìnské vodárny a kanalizace, a.s.)

44992785

Smlouva o dílo

Projektová dokumentace na akci Brno, Slovanské námìstí, Ruskárekonstrukce kanalizace a vodovodu-doèasné úpravy trolejového
vedení

dodavatelská

+190.000 Kè

do 31. 8. 2015

6. 5. 2015

15/296/1081

Statutární mìsto Brno

44992785

Smlouva o smlouvì budoucí
o zøízení služebnosti

Pøeložka kabelù DPMB, a.s. v parkovì upravené ploše plácky Nivy
Svitavské nábøeží, k.ú.Zábrdovice

odbìratelská

-2.000 Kè

neurèito

6. 5. 2015

15/312/5085

Statutární mìsto Brno, mìstská èást
Brno Královo Pole

44992785

Smlouva o pøevodu práv a
povinností

Rekonstrukce kolejového svršku ulice Plackého, úsek HavlišovaKamanova

odbìratelská

-192.858,91 Kè

do doby vyøízení

25. 5. 2015

15/336/5085

Statutární mìsto Brno

44992785

Dohoda o umožnìní stavby

Dohoda o umožnìní stavby stavební úprava tramvajové tratì ulice
Vídeòská, úsek køížení K58-vyhýbka è. 205

bezúplatná

bez finanèního plnìní

2 roky od podpisu

25. 5. 2015

15/403/2600

Statutární mìsto Brno

44992785

Smlouva o spolupráci

Poskytnutí parkovacího místa v areálu lodní dopravy

bezúplatná

bez finanèního plnìní

5. 6.–18. 6. 2015

3. 6. 2015

15/502/1081

Statutární mìsto Brno

44992785

Nájemní smlouva

Nájem pozemkù v k.ú.mìsto Brno ulice Benešova (bývalé autobusové
nádraží)

odbìratelská

-1.310.500 Kè

neurèito

2. 11. 2015
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Smlouvy mezi DPMB, a. s., a ovládající osobou (statutárním mìstem Brnem) v roce 2015
Pøíloha è. 1
èíslo smlouvy

smluvní strana

IÈ

druh smlouvy

pøedmìt smlouvy

typ smlouvy

smluvní cena
(bez DPH)

platnost, termín plnìní

datum uzavøení
smlouvy

15/509/1081

Statutární mìsto Brno
(Investor VUT v Brnì)

44992785
00216305

Smlouva o zøízení služebnosti

Pøeložka kabelù DPMB, a.s., k.ú. Veveøí

bezúplatná

bez finanèního plnìní

neurèito

19. 8. 2015

15/625/5085

Statutární mìsto Brno

44992785

Smlouva o smlouvì budoucí
o zøízení vìcného bøemene

Nový stojan pro komerèní plnìní CNG

odbìratelská

-2.000 Kè

do doby uzavøení smlouvy o
služebnosti

24. 8. 2015

15/630/5085

Statutární mìsto Brno

44992785

Dohoda o umožnìní stavby

Nový stojan pro komerèní plnìní CNG

bezúplatná

bez finanèního plnìní

do doby uzavøení smlouvy o
služebnosti

17. 8. 2015

bezúplatná

bez finanèního plnìní

neurèito

5. 11. 2015

15/764/5085

Statutární mìsto Brno

44992785

Dohoda o umožnìní stavby

Rekonstrukce kolejového svršku trolejového trojúhelníku ulice
Vranovská Jugoslávká

15/795/5082

Statutární mìsto Brno, mìstská èást
Brno Kohoutovice

44992785

Smlouva o pronájmu NPTV

Pronájem stožákù NPTV Libušina tøída a Chironova

dodavatelská

+190 Kè/ mìsíc /závìsné
místo

1. 10. 2015 neurèito

25. 9. 2015

15/802/1080

Statutární mìsto Brno

44992785

Smlouva o smlouvì budoucí
o zøízení služebnosti

Pøeložka 5 ks stožárù v k.ú. Slatina v rámci stavební úpravy køižovatky
Øípská Tuøanka

bezúplatná

bez finanèního plnìní

do doby uzavøení smlouvy o
služebnosti a vkladu práva do
KN

9. 11. 2015

15/882/5085

Statutární mìsto Brno

44992785

Dohoda o umožnìní stavby

Stavební úprava tram. tratì ulice Valchaøská, úsek Tomkovo nám.Selská

bezúplatná

bez finanèního plnìní

2 roky od podpisu

26. 11. 2015

15/884/5085

Statutární mìsto Brno

44992785

Smlouva o smlouvì budoucí
o zøízení služebnosti

Rekonstrukce kabelové sítì ul.Horova Štursova stavební úpravy

odbìratelská

-2.000Kè

60 dnù ode dne oznámení o
užívaní stavby

23. 11. 2015

15/885/5085

Statutární mìsto Brno

44992785

Smlouva o smlouvì budoucí
o zøízení služebnosti

Rekonstrukce kabelové sítì ul. Stejskalova stavební úpravy

odbìratelská

-2.000Kè

60 dnù ode dne oznámení o
užívaní stavby

23. 11. 2015

15/896/5085

Statutární mìsto Brno

44992785

Smlouva o smlouvì budoucí
o zøízení služebnosti

VB umístìní elektronických informaèních panelù, k.ú. Lesná

odbìratelská

-2.000 Kè

do 60 dnù ode dne oznámení o
užívání stavby

23. 11. 2015

15/897/5085

Statutární mìsto Brno

44992785

Dohoda o umožnìní stavby

Rekonstrukce tramvajové trati ulice Cejl I , II

bezúplatná

bez finanèního plnìní

2 roky od podpisu

26. 11. 2015

15/903/5085

Statutární mìsto Brno, mìstská èást
Brno Královo Pole

44992785

Smlouva o úpravì práv a
povinností v souvislosti s
realizací akce

Rekonstrukce kolejového svršku ulice Palackého úsek Havlišova
Kamanova

odbìratelská

-192.858,91 Kè

do 31. 08. 2016

4. 1. 2016

15/937/3010

Statutární mìsto Brno - Mìstská policie
Brno

44992785

Smlouva o prodeji a koupi
stlaèeného zemního planu a
používání nepøenosných
karet

Prodej a koupi stlaèeného zemního planu a používání nepøenosných
karet

dodavatelská

+24,80 Kè/kg

30. 6. 2016

27. 11. 2015

15/958/5084

Statutární mìsto Brno

44992785

Dohoda o umožnìní stavby

Obnova pøístøešku Pálavské námìstí

bezúplatná

bez finanèního plnìní

2 roky od podpisu

8. 12. 2015

15/959/5084

Statutární mìsto Brno

44992785

Dohoda o umožnìní stavby

Obnova pøístøešku Komárov Kšírova

bezúplatná

bez finanèního plnìní

2 roky od podpisu

8. 12. 2015
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Smlouvy mezi DPMB, a. s., a ovládanými osobami v roce 2015
Pøíloha è. 2
èíslo smlouvy

smluvní strana

IÈ

druh smlouvy

pøedmìt smlouvy

typ smlouvy

smluvní cena
(bez DPH)

platnost, termín plnìní

datum uzavøení
smlouvy

15/118/5082

Technické sítì Brno, a.s.

25512285

Kupní smlouva

Odprodej nevyužívaných sloupù
DPMB, a.s. Technickým sítím Brno,
a.s.

dodavatelská

+135.488 Kè

ke dni podpisu

13. 3. 2015

15/434/2050

KORDIS JMK, a.s.

26298465

Dohoda o spolupráci

Dohoda o spolupráci

dodavatelská

+6.900 Kè

1. 6.–31. 8. 2015

29. 5. 2015

15/447/5082

Technické sítì Brno, a.s.

25512285

Nájemní smlouva

Nájem místa na stožárech DPMB,
a.s, za úèelem umístìní kvìtinových
nádob

dodavatelská

+12.000 Kè

18. 5.–31. 10. 2015

11. 5. 2015

15/698/1010

Brnìnské komunikace a.s.

60733098

Smlouva o budoucí spolupráci

Prokázání èásti kvalifikace

bezúplatná

bez finanèního plnìní

do 31. 10. 2015

1. 9. 2015

15/736/1090

Brnìnské komunikace a.s.

60733098

Smlouva o pronájmu reklamních
ploch a umístìní propagaèního
stánku

Na akci Den otevøených dveøí areál
BKOM a umístìní propagaèní letáky

bezúplatná

bez finanèního plnìní

29. 8.–20. 9. 2015

18. 9. 2015

15/754/1072

STAREZ-SPORT, a.s.

26932211

Smlouva o využívání sauny a páry

Používání sauny

odbìratelská

max. -100 Kè/hod

do 30. 4. 2017

27. 10. 2015

15/826/1081

Teplárny Brno, a.s.

46347534

Smlouva o uzavøení budoucí
smlouvy o zøízení služebnosti

Rozvodné teplovodní zaøízení v k.ú.
Zábrdovice

bezúplatná

bez finanèního plnìní

do uzavøení smlouvy o
zøízení služebnosti

23. 12. 2015
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Zpráva dozorèí rady za rok 2015
V prùbìhu roku 2015 se Dozorè? rada DPMB, a. s., seðla na celkem
11 zased?n?ch.
V obdob?od 1. 1. 2015 do 30. 10. 2015 pracovala DR ve sloþen?:
Èlenové DR voleni jedin?m akcion?øem:
Marek Jan?èek – pøedseda dozorè?rady
Mgr.Petr Hlad?k – m?stop?edseda dozorè?rady
Mgr. Martin Ander, Ph.D.
Ing. Jaroslav Kacer
Èlenové voleni zam?stnanci spoleènosti:
Bc. Jan Seitl
Lucie Thiemlov?
V?clav Nov?k
Rada m?sta Brna zastupuj?c?statut?rn?m?sto Brno jako jediného akcion??e
v p?sobnosti valné hromady na své sch?zi è. R7/041 vzala na v?dom?
odstoupen?Mgr. Petra Hlad?ka z funkce m?stop?edsedy a èlena dozorè?rady
ke dni 31. 10.2015 a zvolila za èlena dozorè? rady s ?èinnost? od 1. 11. 2015
RNDr. Filipa Chv?tala.
Na zased?n? dozorè? rady akciové spoleènosti è.10/15 byl s ?èinnost? od
27. 11. 2015 zvolen m?stop?edsedou dozorè? rady akciové spoleènosti
RNDr. Filip Chv?tal.
Rada m?sta Brna zastupuj?c?statut?rn?m?sto Brno jako jediného akcion??e
v p?sobnosti valné hromady na své sch?zi è. R7/046 vzala na v?dom?
odstoupen?Bc. Jana Seitla z funkce èlena dozorè?rady ke dni 15. 12. 2015.
V souladu se z?konem è. 90/2012 Sb., o obchodn?ch spoleènostech
a druþstvech (z?kon o obchodn?ch korporac?ch) a Stanovami akciové
spoleènosti Dopravn? podnik m?sta Brna, a. s., se dozorè? rada v roce 2015
v r?mci své kontroln? èinnosti zab?vala pl?nem hospoda?en? spoleènosti
a pr?b?þn? hodnotila v?voj pln?n? hospod??ského v?sledku. Na sv?ch
zased?n?ch projedn?vala dozorè? rada p?ipravované projekty, kontrolovala
postup realizace jiþ schv?len?ch projekt? a jejich dopad? do vðech oblast?
spoleènosti. Dozorè? rada se prost?ednictv?m sv?ch èlen? ?èastnila v?b?r?
smluvn?ch dodavatel? podle z?kona è. 137/2006 Sb., o ve?ejn?ch zak?zk?ch,
kdy p?edm?tem bylo ?platné poskytnut? dod?vek èi sluþeb nebo ?platné
proveden?stavebn?ch prac?. P?edm?tem projedn?v?n?byla p??prava pl?nu na
rok 2016. V souladu s povinnostmi uloþen?mi Z?konem o obchodn?ch
korporac?ch a usnesen?mi Rady m?sta Brna prov?d?la dozorè?rada kontroly
vybran?ch ?sek? hospod??ské èinnosti. Podrobn? se zab?vala pln?n?m

Smlouvy o z?vazku ve?ejné sluþby a kompenzaci z ve?ejné p?epravy
cestuj?c?ch, kter? byla uzav?ena mezi statut?rn?m m?stem Brnem
a Dopravn?m podnikem m?sta Brna, a. s., a povinnostmi z n? vypl?vaj?c?mi
vèetn? projedn?v?n? ètvrtletn?ch zpr?v o jej?m pln?n?. Dozorè? rada také
pr? b?þn? projedn?vala z?leþitosti souvisej?c? s investièn?mi z?m?ry
spoleènosti a jejich realizac? v pr?b?hu roku. O v?sledc?ch sv?ch jedn?n?
informovala dozorè? rada prost?ednictv?m z?pis? z jednotliv?ch sch?z?
p?edstavenstvo spoleènosti.
Na svém zased?n? dne 22. 4. 2016 projednala Dozorè? rada v?sledek
hospoda?en? spoleènosti za rok 2015, vèetn? „? èetn? z?v?rky za rok 2015“
v plném rozsahu povinn?ch v?kaz? (rozvaha, v?kaz zisku a ztr?t, p?ehled
o pen?þn?ch toc?ch, p?ehled o zm?n?ch vlastn?ho kapit?lu) a p??lohy k ?èetn?
z?v?rce. D?le byla sezn?mena s p?edb?þnou zpr?vou nez?vislého auditora,
kter? konstatuje, þe ?èetn? z?v?rka pod?v? v?rn? a poctiv? obraz aktiv
a pasiv spoleènosti DPMB, a. s., za rok konè?c? k 31. 12. 2015, n?klad?
a v?nos?, v?sledku jej?ho hospoda?en? a pen?þn?ch tok? za obdob? od
1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 v souladu s èesk?mi ?èetn?mi p?edpisy. Souèasn?
dozorè? rada dne 18. 3. 2016 projednala „Zpr?vu o vztaz?ch mezi ovl?daj?c?
a ovl?danou osobou Dopravn? podnik m?sta Brna, a. s., a o vztaz?ch mezi
ovl?danou osobou Dopravn? podnik m?sta Brna, a. s., a ostatn?mi osobami
ovl?dan?mi stejnou ovl?daj?c?osobou za rok 2015“.
Dozorè?rada dosp?la k n?sleduj?c?m z?v?r?m:
• DR konstatuje, þe podnikatelsk? èinnost spoleènosti se uskuteè?uje
v souladu s pr?vn?mi p?edpisy a stanovami spoleènosti;
• DR b?hem své kontroln? èinnosti v pr?b?hu roku 2015 neshledala zjevné
nedostatky v hospoda?en?spoleènosti;
• DR doporuèuje valné hromad? schv?lit v?sledky hospoda?en? spoleènosti
za rok 2015, vèetn? ?èetn? z?v?rky, Zpr?vu o vztaz?ch mezi ovl?daj?c?
a ovl?danou osobou Dopravn? podnik m?sta Brna, a. s., a o vztaz?ch mezi
ovl?danou osobou Dopravn? podnik m?sta Brna, a. s., a ostatn?mi osobami
ovl?dan?mi stejnou ovl?daj?c?osobu za rok 2015. Dozorè?rada souhlas?, aby
èist? zisk Dopravn?ho podniku m?sta Brna, a. s., za rok 2015 byl pouþit na
dopln?n?investièn?ho fondu.
V Brn? dne 22. 4. 2016
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Marek Janíèek
pøedseda dozorèí rady DPMB, a. s.
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