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Úvodní.slovo.
předsedy.představenstva
Vážené.čtenářky6.vážení.čtenáři6
je. mi. velkou. ctí. zrekapitulovat. uplynulý. rok.
z. pozice.předsedy.představenstva.Dopravního.
podniku.města.Orna6.ax.sx.S.velkou.pokorou.vám.
zde. společně. s. kolegy. předkládáme. výroční.
zprávu. za. rok. 5H9ú. a. jsem. potěšen6. že. z. dosa–
žených.výsledků.je.patrné.naplňování.vytyčené.
strategie. DPMO. na. období. 5H97–5H5H. s. cílem.
všech. našich. zaměstnanců. zajišťovat. služby.
přepravy. cestujících. v. maximální. kvalitě. při.
dodržování.ekonomicky.efektivních.podmínekx.
Hodnocení.uplynulého.období.na.počátku.toho.
letošního. má. ještě. jedno. významné. kouzlox.
V. roce. 5H9E. město. Orno. a. s. ním. i. DPMO. slaví.
výročí. 93H. let. od. zahájení. provozu. městské.
hromadné. dopravyx. Jde. o. mimořádně. význam–
né.výročí.a.velký.závazek.do.dalších.letx
V.každém.případě.s.uspokojením.konstatuji6.že.
jsme. splnili. objednávku. dopravních. výkonů. od.
města.Ornax.Celkový.objem.dopravních.výkonů.
činil. JE. JTT. tisíc. vozových. kilometrůx. Toto. ob–
rovské. číslo. mě. v. kontextu. všech. provozních.
problémů6.se.kterými.jsme.se.celý.rok.potýkali.
–. složité. dopravní. situace6. nedostatku. řidičů.
a. dalších. –. naplňuje. přesvědčením. o. mimo–
řádném.úsilí.a.potenciálu.zaměstnanců.DPMOx
Efektivně. nastavené. ekonomické. a. organizační.
procesy.umožnily.dosáhnout.výsledek.hospoda–
ření.společnosti.mírně.vyšší6.než.byl.plánovaný6.
a. to. v. hodnotě. 99ú. milionů. korun. při. kompen–
zaci. na. úhradu. ztráty. a. čistého. příjmu. ve. výši.
9. E7E. milionů. Kčx. Rozhodující. nákladovou. po–
ložkou.v.roce.5H9ú.byly.osobní.náklady.ve.výši.
9.Cúú.milionů.Kčx.Celkové.výnosy.společnosti.ve.
výši. J. 5J3. milionů. Kč. byly. pozitivně. ovlivněny.
meziročním.nárůstem.komerčních.výnosůx
I.v.roce.5H9ú.jsme.úspěšně.využívali.dotačních.
příležitostí.z.fondů.Evropské.uniex.Na.nákup.vo–

zidel. ve. výši. CEH. milionů. Kč6. na. výstavbu.
trolejbusové. trati. Novolíšeňská–Jírova. ve. výši.
ú.TEH.tisíc.Kč.a.na.přeložení.tramvajové.trati.na.
ulici.Plotní.ve.výši.9T.5HC.tisíc.Kčx.Z.vlastních.in–
vestičních.prostředků.jsme.pořídili.9H.minibusůx

Na. tomto. místě. chci. poděkovat. všem. 57HH.
kolegyním.a.kolegům.za.práci6.kterou.pro.spo–
lečnost. v. roce. 5H9ú. odvedlix. Jejich. kvalitní.
práce. vytváří. kvalitní. službu. DPMO. ve. městě.
Orně.po.5C.hodin.denněx.

V.oblasti.tramvajové.infrastruktury.bylo.proin–
vestováno. JH3. milionů. Kčx. Jako. největší. sou–
vislou.obnovu.tramvajové.trati.jsme.realizovali.
opravu. tramvajové. trati. Nezamyslova. v. délce.
přesahující.5.kilometryx

Současně.děkuji.akcionáři6.statutárnímu.městu.
Ornu6. za. vytvoření. kvalitních. podmínek. pro.
práci. a. cestující. veřejnosti. za. využívání. našich.
služeb.a.jejich.přízeňx

Celkový.objem. investic. dosáhl. výše. 9. JJ9. mili–
onů.Kčx
?.jaké.úkoly.nás.čekají.v.roce.5H9EZ.Především.
zajistit. dopravní. obslužnost. ve. městě. Orně. a.
okolí. podle. aktuální. objednávky. města. Orna.
pro. rok. 5H9E. a. možnosti. čerpání. kompenzace.
až.do.výše.9.Eú3.milionů.Kč.s.mírně.navýšeným.
dopravním.výkonemx
Zahájit.projekt.výroby.a.montáže.Tramvaje.pro.
Orno.a.tím.vytyčit.pětiletý.program.výměny.C9.
středněkapacitních. tramvajíx. Nakoupit. 5H. kusů.
nízkopodlažních. autobusůx. Pokračovat. v. mo–
dernizaci.vozovny.Pisárkyx.Zahájit.IIx.etapu.EOC.
s.využitím.bezkontaktních.platebních.karet.pro.
nákup. jednorázových. jízdenekx. Zahájit. projekt.
prodlužování.tramvajové.tratě.z.Osové.k.bohu–
nickému. kampusu6. na. který. jsme. získali. finan–
ční.dotaci.z.fondů.Evropské.unie.ve.výši.téměř.
965.miliardy.Kčx.Zajistit.opravy.tramvajové.trati.
v. ulicích. Cejl6. Zábrdovická. a. Oubeníčkovax.
Provést. modernizaci. tramvajové. trati. Jedov–
nická.včetně.vložení.rychlostních.výhybekx
V. době. celorepublikového. nedostatku. řidičů.
a.vybraných.profesí.v.oblasti.dopravy.si.chceme.
udržet.nejen.stávající.řidiče6.ale.i.zaměstnance.
v.provozních.profesíchx.Současně.budeme.pok–
račovat. v. aktivní. personální. práci6. abychom.
získávali.zaměstnance.novéx

Děkujemex
Jezdíme.pro.vás
Ing. Miloš Havránek
předseda.představenstva.DPMO6.ax.sx
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ObchodníPfirma:P
DopravnícpodnikcměstacBrnaIcaécsé

DOZORČÍPRADA

Sídlo:P
Hlinkyc@w%hzhIc
PisárkyIc@jxcjjcBrnoIc
doručovacícčíslo:c@z@cw@
IČO:P
bzzj888h

Tisková
mluvčí

PrávníE
aEzakázkovýE
odbor

Právní
oddělení
Zakázkové
oddělení

DIČ:P
CZbzzj888h
TechnickýPúsek

DatumPzápisu:P
héchéch998
PrávníPforma:P
Akciovácspolečnost
ZákladníPkapitál:P
wcwxbcxh7c8@jcKč
JedinýPakcionář:P
StatutárnícměstocBrnoIc
IČO:cww99b78zIc
Dominikánskécnáměstích9@%hI
@jbcjjcBrno
OsobyPpodílejícíPsePnaPzákladnímPkapitálu:P
StatutárnícměstocBrnochjjcZ
SpisováPznačka:P
Bcbw@xcvedenácucKrajskéhocsouducvcBrně
DatováPschránkaP-IDT:P
bj@cdwx
InternetováPadresa:
wwwédpmbécz
E-mailováPadresa:
dpmb@dpmbécz

FinančníEúčtárna
FinancováníšEpokN
ladnaEaEpojištěníE

Odbor
rozvojeE
MHD

PřepravníEkontrola
TarifníEzařízeníEaEdisN
tribuceEjízdLEdokladů
PředprodejE
jízdníchEdokladů
TarifníEkontaktní
centrum

HlavníEmechanik
aEtechnologie
Energetika

Nákup
Logistika

OdděleníEtechnicN
kéhoErozvoje

Technický
odbor

Odbor
investic

ReferátEekologie
StavebníEinvestice
StrojníEinvestice

Odbor
infrastruktury

ÚstředníE
dílny

StrategickéEprojekty
TratěEEDE
EnergetickáEsíť
SprávaEbudovEaETEZ

ProfilHaHpředmět
podnikání
Akciová společnost Dopravní podnik města
Brna vzniklaHdneHZ6HZ6HZ––:HpřeměnouHDoprav4
níhoH podnikuH městaH Brna2H státníhoH podnikuH seH
sídlemHvHBrně2HHlinkyHZúZ2HIČOHééZééŠ–é2HkterýH
bylHzrušenHbezHlikvidace6
DopravníHpodnikHměstaHBrna2Ha6Hs62HjeHzapsánHdoH
obchodníhoH rejstříkuH podH spisovouH značkouH
BHSžM•2HvedenouHuHKrajskéhoHsouduHvHBrně6
ZákladníHkapitálHspolečnostiHkH•Z6HZS6HSéZ:HčinilH
žHž•SH•ZŠH:MéHKčHaHjeHzcelaHsplacen6

•
•HvnitrozemskáHvodníHdopravaHveřejnáHpravidel4
náH iH nepravidelná2H provozovanáH vH úsekuH vodníH
cestyHpřehradníHnádržHBeněnskáHbKníničkyš

DOZORČÍHRADA

•H provozováníH dráhyH tramvajovéH naH územíH
městaHBrnaHaHobceHModřice
•H provozováníH dráhyH trolejbusovéH naH územíH
městaHBrnaHaHobceHŠlapanice
•HprovozováníHdráhyH–HvlečkyHDPMB2Ha6Hs6

Tisková
mluvčí

PrávníE
aEzakázkovýE
odbor

Právní
oddělení
Zakázkové
oddělení

•HopravyHsilničníchHvozidel
SpolečnostHseHvH roceHSéZ:H řídilaH stanovamiHak4
ciovéHspolečnostiHDopravníHpodnikHměstaHBrna2H
upravenýmiH aH schválenýmiH rozhodnutímH jedi4
néhoHakcionářeHvHpůsobnostiHvalnéHhromady6

•Hvýroba2HinstalaceHaHopravyHel6HstrojůHaHpřístro4
jů2HelektronickýchHaHtelekomunikačníchHzařízeníH
Předmět podnikání:
•HklempířstvíHaHopravaHkaroserií
•H provozováníH drážníH dopravyH tramvajovéH naH
územíHměstaHBrnaHaHobceHModřice
•H provozováníH drážníH dopravyH trolejbusovéH naH
územíHměstaHBrnaHaHobceHŠlapanice

TechnickýHúsek

•HopravyHostatníchHdopravníchHprostředkůHaHpra4
covníchHstrojůH
FinančníEúčtárna
FinancováníšEpokN
ladnaEaEpojištěníE

Odbor
rozvojeE
MHD

•Hvodoinstalatérství2Htopenářství

Logistika

HlavníEmechanik
aEtechnologie
Energetika

Nákup

•Hzámečnictví2HnástrojářstvíHH

OdděleníEtechnicN
kéhoErozvoje

Technický
odbor

ReferátEekologie

•HprojektováHčinnostHveHvýstavbě
•HprovozováníHsilničníHmotorovéHdopravy(
–H nákladníH provozovanáH vozidlyH neboH
jízdnímiH soupravamiH oH největšíH povolenéH
hmotnostiH přesahujícíH •2úH tuny2H jsou4liH
určenyHkHpřepravěHzvířatHneboHvěcí

•HprováděníHstaveb2HjejichHzměnHaHodstraňování PřepravníEkontrola
•HprovozováníHautoškoly

TarifníEzařízeníEaEdisN
tribuceEjízdLEdokladů

•HpsychologickéHporadenstvíHaHdiagnostika
–H nákladníH provozovanáH vozidlyH neboH
jízdnímiH soupravamiH oH největšíH povolenéH
hmotnostiH nepřesahujícíH •2úH tuny2H jsou4liH
určenyHkHpřepravěHzvířatHneboHvěcíH

•Hmontáž2Hopravy2HrevizeHaHzkouškyHel6HzařízeníH
•HrevizeHurčenýchHtechnickýchHzařízeníHvHprovozu

–H osobníH provozovanáH vozidlyH určenýmiH
proHpřepravuHvíceHnežH–HosobHvčetněHřidičeH

•H montáž2H opravy2H revizeH aH zkouškyH plynovýchH
zařízeníHaHplněníHnádobHplyny

–H osobníH provozovanáH vozidlyH určenýmiH
proHpřepravuHnejvýšeH–HosobHvčetněHřidiče

•H výroba2H obchodH aH službyH neuvedenéH vH přílo4
háchHZHažH•HživnostenskéhoHzákona

PředprodejE
jízdníchEdokladů
TarifníEkontaktní
centrum

Odbor
investic

StavebníEinvestice
StrojníEinvestice

Odbor
infrastruktury

ÚstředníE
dílny

StrategickéEprojekty
TratěEEDE
EnergetickáEsíť
SprávaEbudovEaETEZ

OrganizačníBschéma
společnosti
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VÝBORBPROBAUDIT

Oddělenít
interníchtkontrol

BOZP
Požárnítochrana
Dopravnítkontrola

Odděleníttechnickétkontrolyt
atrevizettechnickýchtzařízenít

SprávníBúsek

Odbort
vnitřních
tvěcí
Odbor
systémového
inženýrství
atstrategie

Personální
odbor

Ostrahatpodniku
PodatelnaZtspiG
sovnaZtrozvoztpošty
Pořádkovátslužba
Osobnítoddělení
Sociálnítoddělení
Odměňovánít
zaměstnanců
VzdělávánítzaměstG
nancůtatautoškola
ReferáttpsycholoG
gickéhotpracoviště

Odbor
marketingu
atkomunikace

Marketingt
atreklamy
Oddělenít
komunikace

PŘEDSTAVENSTVOBDPMBGBaLBsL

DOZORČÍBRADA

GENERÁLNÍBŘEDITEL
Odbor
kontrol

Sekretariát
GŘ

ProvozníBúsek

Dopravní
provoz

Provoznítoddělení
DopravnítprovoztED

Odbor
přípravy
provozu

Technickýt
provoz

DopravnítprovoztTD
DopravnítprovoztAD
Správatdopravního
majetku
TechnickýtprovoztED

Odbor
řízení
provozu

Lodní
doprava

TechnickýtprovoztTD
TechnickýtprovoztAD

Tisková
mluvčí

EkonomickýBúsek

Odbor
účetnictví
atdaní

Odbor
nákupu
atlogistiky

Finančnítúčtárna
FinancováníZtpokG
ladnatatpojištěnít

Logistika

Odbor
controllingu

Odbor
informačních
technologií

TarifnítzařízenítatdisG
tribucetjízdHtdokladů
Předprodejt
jízdníchtdokladů
Tarifnítkontaktní
centrum

Právní
oddělení
Zakázkové
oddělení

TechnickýBúsek

Odbor
rozvojet
MHD

OdděleníttechnicG
kéhotrozvoje
Hlavnítmechanik
attechnologie
Energetika

Nákup

Přepravnítkontrola
Tarifní
odbor

Právnít
atzakázkovýt
odbor

Technický
odbor

Odbor
investic

Referáttekologie
Stavebnítinvestice
Strojnítinvestice

Odbor
infrastruktury

Ústřednít
dílny

Strategickétprojekty
TratětEDt
Energetickátsíť
SprávatbudovtatTEZ

Složenízorgánůz
společnosti

O

RadazměstazBrnazjakozvýkonnýzorgánzstatutár2
Vz oblastiz příjmůz az výnosůz společnostiz bylz rokz
níhoz
Brna1z kteréz
jedinýmz
akcionářemz
9MHNzměstaz
vz položcez
tržebzjezMHDz
nejlepšímz
zaz
společnosti1z
rozhodujez
vz působnostiz
valnéz
posledníchz pětz
let8z Výnosyz
zz hlavníz činnostiz
hromady8z
dosáhlyz GCfz GH7z MMMz Kč8z Očekávanýz propadz zz
důvoduz tarifníchz slevz vz kategoriíchz student2
Představenstvoz
jez statutárnímz orgánemz spo2
skýchzazseniorskýchzjízdenekzodzH8zzáříz9MHNzsez
lečnosti1z
příslušíz
obchodníz
vedeníz
vz tržbáchzkterémuz
neprojevil8z
Vz ostatníchz
tržbáchz
jižz
společnosti8z
tradičněz dosahujemez významnéz příjmyz zz ne2
dotovanéz hromadnéz dopravy1z zejménaz auto2
Kontrolnímz
orgánemz
společnostiz
jezzzdozorčíz
busové1z zz reklamníz
činnostiz
zejménaz
oblastiz
rada8zDozorčízradazdohlížíznazvýkonzpůsobnostiz
pronájmuzreklamníchzploch8z
představenstvazaznazčinnostzspolečnosti8z
Meziročněz jsmez dosáhliz vyššíz výnosyz zz veřejnéz
Výborz
auditz
čerpacízproz
stanicez
nazsledujez
CNGz vezzejménaz
Slatině1z účinnostz
obsluhyz
vnitřníz
kontrolyz
az systémuz
řízeníz rizik1z
autobusovéhoz
termináluz
Benešova1z
alezsledujez
iz výno2
postupzsestavovánízúčetnízzávěrky1zdoporučujez
syz zz opravárenskéz činnostiz společnostiz az reali2
auditoraz
kontrolnímuz
az sledujez
procesz
zacez četnýchz
zakázekzorgánuz
střediskyz
infrastrukturyz
povinnéhozauditu8
proz externíz objednatele8z Iz přesz výraznéz mezi2
ročníznavýšenízkomerčníchzvýnosůziztržebzMHDz
tvoříz největšíz příjmovouz položkuz kompenzacez
naz úhraduz ztrátyz az čistéhoz příjmu8z Podmínkyz
smlouvyznámzumožnilyzčerpatzvezvýšizHzGfGz7M9z
MMMz Kč8z Celkovéz výnosyz společnostiz sez dostalyz
kzhraniciz7z97OzmilionůzKč8zz

Členovézpředstavenstvazdoz7M8zHH8z9MHNx

Vedenízspolečnostix

Ing0ZMILOŠZHAVRÁNEKZ
zzzzpředsedazpředstavenstva
VÍTZPRÝGLZ
zzzzmístopředsedazpředstavenstva
PaedDr0ZIVOZVAŠÍČEK
Ing0ZJOSEFZVESELÝ
Ing0ZJANZSEITL

Ing0ZMILOŠZHAVRÁNEK
zzzzgenerálnízředitel
Ing0ZJANZSEITL
zzzzprovoznízředitel
Ing0ZZUZANAZONDROUŠKOVÁ
zzzzekonomickázředitelka
JUDr0ZEVAZLUKAVSKÁ
zzzzsprávnízředitelka
Ing0ZJAROMÍRZHOLEC
zzzztechnickýzředitel

Členovézdozorčízradyzdoz7M8zHH8z9MHNx

Výborzprozauditx

Dosaženáz ztrátaz zez závazkuz veřejnéz službyz
dosáhlaz Hz NCOz milionůz Kč8z Čistýz příjemz bylz G6z
milionůz Kč8z Výsledekz hospodařeníz společnostiz
jakozvýsledekzvšechzčinnostízazúčetníchzoperacíz
pakzzazrokz9MHNzbylzvykázánzvzhodnotězHHNzNMMz
NCH1O9z Kč1z plánovanýz výsledekz bylz překročenz
ozHGzHHNzMMMzKč8

MAREKZJANÍČEKZ
zzzzpředsedazdozorčízrady
RNDr0ZFILIPZCHVÁTALoZPh0D0Z
zzzzmístopředsedazdozorčízrady
Mgr0ZMARTINZANDERoZPh0D0Z
Ing0ZJAROSLAVZKACER
LIBORZWEINSTEIN

Ing0ZJÁNZOSUSKÝ
zzzzpředsedazvýboruzprozaudit
Ing0ZJIŘÍZVALNÍČEK
zzzzmístopředsedazvýboruzprozaudit
Ing0ZJIŘÍZFALTÝNEK
Ing0ZHYNEKZFAKTOR
Ing0ZJIŘÍZMENŠÍK

InvesticeZvZroceZ2818
Vz poslednímz obdobíz sez zintenzivňujíz činnostiz vz
oblastiz přípravyz iz samotnéz realizacez projektů8z
Důvodemz vedlez zajištěníz nutnéz obnovyz jsouz iz
dotačníz příležitosti1z kteréz sez námz daříz maxi2
málněz využívatz az jejichžz doklademz jez množstvíz
jižz zrealizovanýchz az současněz iz probíhajícíchz
projektůzfinancovanýchzzzEvropskézunie8z

ČlenovézdozorčízradyzodzH8zH98z9MHNx

ČlenovézpředstavenstvazodzH8zH98z9MHNx
Ing0ZMILOŠZHAVRÁNEKZ
zzzzpředsedazpředstavenstva
Ing0ZPETRZKRATOCHVÍLZ
zzzzmístopředsedazpředstavenstva
Mgr0ZMAREKZVISKOT
Ing0ZJOSEFZVESELÝ
Mgr0ZADAMZZEMEK

VÍTZPRÝGLZ
zzzzpředsedazdozorčízrady
Mgr0ZPAVELZSÁZAVSKÝoZMBAZ
zzzzmístopředsedazdozorčízrady
Ing0ZJIŘÍZKUKLÍNEK
Ing0ZPAVELZJANKŮJ
LIBORZWEINSTEIN
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VVVD KčAD FelkovéD výnosyD společnostiD seD dostalyD
kDhraniciD5Dú53DmilionůDKčADD
%osaženáD ztrátaD zeD závazkuD veřejnéD službyD
dosáhlaD KD JS3D milionůD KčAD ČistýD příjemD bylD E7D
milionůD KčAD VýsledekD hospodařeníD společnostiD
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pakDzaDrokDúVKJDbylDvykázánDvDhodnotěDKKJDJVVD
JSKj3úD KčjD plánovanýD výsledekD bylD překročenD
oDKEDKKJDVVVDKčA
Investice v roce 2018
VD poslednímD obdobíD seD zintenzivňujíD činnostiD vD
oblastiD přípravyD iD samotnéD realizaceD projektůAD
%ůvodemD vedleD zajištěníD nutnéD obnovyD jsouD iD
dotačníD příležitostijD kteréD seD námD daříD maxiT
málněD využívatD aD jejichžD doklademD jeD množstvíD
jižD zrealizovanýchD aD současněD iD probíhajícíchD
projektůDfinancovanýchDzDHvropskéDunieAD

4
GleD jenD číslaD určitěD nemohouD zdokumentovatD
změnyjDkterýmiDsiDzaDúVDletDprošloDsamotnéDLrnoD
aDjehoDdopravaADTakéDsmluvníDvztahyDseDodDrokuD
KEEJDvýznamněDzměnilyADJednímDzDhlavníchDdůT
vodůDbylDvstupDČeskéDrepublikyDdoDHvropskéDunieD
aDpostupnéDpřejímáníDevropskéDlegislativyADPrávěD
evropskáD právníD úpravaD proD oblastD závazkuD
veřejnéDslužbyDvDhromadnéDpřepravěDcestujícíchD
seD promítlaD počátkemD rokuD úVKVD doD patnáctiT
letéhoDsmluvníhoDvztahuDsDměstemDLrnemAD
RokD úVKJjD kterýD právěD hodnotímejD bylD rokemD
hospodářskyD iD provozněD úspěšnýmAD VD provozníD
oblastiD bylD prvnímD významnýmD datemD KKAD břeT
zenjDkdyDprojelaDposledníDtramvajDpoDtratiDvDuliciD
%ornychD aD odstartovalaD víceletáD rekonstrukceD
ulicD%ornychDaDPlotníADPrávěDnaDuliciDPlotníDbudeD
přesměrovánaDnověDbudovanáDtramvajováDtraťAD
VD březnuD dorazilyD doD LrnaD prvníD parciálníD troT
lejbusyDnaDbateriovýDpohonADVDkvětnuDbylDzaháT
jenDprojektDRISDIIjDsouvisejícíDsDnastavenímDnovéT
hoDdispečerskéhoDřízeníDaDsledovánímDvozidelAD
SD cílemD zkvalitnitD informovanostD cestujícíchD
jsmeD kroměD realizaceD dalšíD etapyD elektronicT
kýchD informačníchD panelůD naD zastávkáchD přiT
praviliDiDprvníDinteraktivníDoznačníkDaDtakéDprvníD
„chytréD zastávky“D sD možnostíD širšíhoD inforT
mováníDcestujícíchDoDdopravějDaleDtakéDoDměstěD
LrněD aD jehoD aktivitáchAD VD létěD jsmeD dokončiliD
nákupDposledníchDFNGDvozideljDjejichžDkonečnýD
stavDseDzastavilDnaDK4VDkusechADJenDúsporyDvDnáT
kladechD naD spotřebuD palivD dosáhlyD odD začátkuD
projektuD doD konceD rokuD úVKJD KSVD milionůD KčAD
PosledníDnověDzrekonstruovanéDtramvajeDVarioD
LOD aD VarioD LOúD vyjelyD naD podzimD zD ústředníchD
dílenD aD završilyD takD úspěšnýD projektjD jehožD
výsledkemD byloD odD rokuD úVV4D celkemD 47D ksD
tramvajíD vD hodnotěD KD 5úVD milionůD KčAD NaD jejichD
realizaciDseDvýznamněDpodíleliDnašiDzaměstnanciD
ústředníchD dílenD vD procesuD kompletaceD aD doT
končovacíchDpracíchA

ZajistitD provozD našichD vozidelD vD roceD úVKJD
nebyloD jednoduchouD záležitostíAD ČastéD výlukyD
aD uzavírkyjD vD neposledníD řaděD iD výlukaD ČeskýchD
drahDnaDhlavnímDnádražíjDzpůsobovalyDzhuštěníD
dopravníhoD provozuD vD celémD městěAD TakéD
zajištěníD potřebnéhoD počtuD řidičůD proD nasT
mlouvanéD výkonyD bylD náročnýD úkolAD ZávěrečnáD
bilanceD rokuD bylaD aleD přízniváAD RealizovanýmiD
dopravnímiDvýkonyDvDzávazkuDveřejnéDslužbyDveD
výšiD 5JD Jú3D tisícD vozovýchD kmD aD dalšímiD 33úD
tisíciD vozovýmiD kmD vD komerčníchD jízdáchjD bylyD
našeDdopravníDzávazkyDsplněnyA
Hospodaření společnosti v roce 2018
VlastníD hospodařeníD společnostiD vD roceD úVKJD
lzeD hodnotitD pozitivněD jakD vD závazkuD veřejnéD
službyjDtakDiDvDkomerčníchDčinnostechAD
KD úsporámD vD oblastiD celkovýchD nákladůD došloD
oprotiDplánovanýmDhodnotámDvDpoložkáchDmaT
teriáluDaDenergiíDoD5SDmilionůDKčADSpotřebaDpalivD
bylaD vyššíD oD K7D milionůD KčAD %ůvodemD bylD vyššíD
nájezdD kilometrůD vozidelD vD autobusovéD trakciD
aD vD komerčníD dopravěD přiD výluceD proD ČeskéD
dráhyADNadDrámecDběžnéDúdržbyDtratíDseDrealizoT
valaD opravaD tramvajovéD tratiD NezamyslovajD
kteráDovlivnilaDpřekročeníDplánovanýchDnákladůD
vDpoložceDopravDaDslužebADRozhodujícíDnákladoT
vouD položkouD bylyD vD hospodařeníD společnostiD
osobníD nákladyjD jejichžD výšeD KD 7JJD milionůD KčD
tvořilaD 7J8D podílD naD celkovýchD nákladechD
společnostiADPrůměrnáDmzdaDúD4V4DzaměstnanT
cůD veD společnostiD seD zvýšilaD oprotiD rokuD předT
chozímuD oD 5D úE7D KčD naD 57D K73D KčAD VýznamnouD
nákladovouD položkouD bylyD odpisyD majetkujD
jejichžD hodnotaD 4VSD milionůD KčD tvořilaD základD
vlastníchD investičníchD zdrojůD společnostiAD VD osT
tatníchD nákladechD seD projevilaD vyššíD tvorbaD
účetníchD rezervD vD souvislostiD sD rizikemD neuzavT
řenéDkolektivníDsmlouvyDproDrokDúVKEADFelkovéD
nákladyDspolečnostiDdosáhlyD5DKK4DmilionůDKčAD

ZprávaMoMpodnikatelské
činnosti
VM oblastiM příjmůM aM výnosůM společnostiM bylM rokM
N,CúM vM položceM tržebM MÚUM nejlepšímM zaM
posledníchM pětM letgM VýnosyM zM hlavníM činnostiM
dosáhlyM PIxM PCGM tisícM KčgM OčekávanýM propadM
zM důvoduM tarifníchM slevM vM kategoriíchM studentf
skýchMaMseniorskýchMjízdenekModMCgMzáříMN,CúMseM
vM tržbáchM neprojevilgM VM ostatníchM tržbáchM jižM
tradičněM dosahujemeM významnéM příjmyM zM nef
dotovanéM hromadnéM dopravyuM zejménaM autof
busovéuM zM reklamníM činnostiM zejménaM zM oblastiM
pronájmuMreklamníchMplochgM
MeziročněM jsmeM dosáhliM vyššíM výnosyM zM veřejnéM
čerpacíM staniceM naM óN–M veM SlatiněuM obsluhyM
autobusovéhoM termináluM “enešovauM aleM iM výnof
syM zM opravárenskéM činnostiM společnostiM aM realif
zaceM četnýchM zakázekM střediskyM infrastrukturyM
proM externíM objednatelegM IM přesM výraznéM mezif
ročníMnavýšeníMkomerčníchMvýnosůMiMtržebMMÚUM
tvoříM největšíM příjmovouM položkuM kompenzaceM
naM úhraduM ztrátyM aM čistéhoM příjmugM PodmínkyM
smlouvyMnámMumožnilyMčerpatMveMvýšiMCMPxPMG,NM
tisícM KčgM óelkovéMvýnosyMspolečnostiM seM dostalyM
kMhraniciMGMNGBMmilionůMKčgMM
UosaženáM ztrátaM zeM závazkuM veřejnéM službyM
dosáhlaM CM úIBM milionůM KčgM ČistýM příjemM bylM PSM
milionůM KčgM VýsledekM hospodařeníM společnostiM
jakoMvýsledekMvšechMčinnostíMaMúčetníchMoperacíM
pakMzaMrokMN,CúMbylMvykázánMvMcelkovéMhodnotěM
CCúM ú,,M úICuBNM KčuM plánovanýM výsledekM bylM
překročenMoMCPMCCúMtisícMKčg
Investice v roce 2018
VM poslednímM obdobíM seM zintenzivňujíM činnostiM
vMoblastiMpřípravyMiMsamotnéMrealizaceMprojektůgM
UůvodemM vedleM zajištěníM nutnéM obnovyM jsouM
iM dotačníM příležitostiuM kteréM seM námM daříM maxif
málněM využívatM aM jejichžM doklademM jeM množstvíM
jižM zrealizovanýchM aM současněM iM probíhajícíchM
projektůMfinancovanýchMzMWvropskéMuniegM

I
TyM realizačněM „jednodušší“M jsouM vM oblastiM nákuf
puM ekologickyM příznivýchM vozidelgM NaM podporuM
óN–M autobusůuM kterýchM jsmeM pořídiliM jižM Cx,M
kusůuMzMtohoMvMroceMN,CúMCxMkusůMsóloMaMNCMkusůM
kloubovýchMvozůuMjsmeMobdrželiMvMroceMN,CúMdof
taciMveMvýšiMCxPMxNCMtisícMKčMnaMdodávkuMzMrokuM
N,CIMaMNS,MPIBMtisícMKčMnaMdodávkyMvMroceMN,CúgM
UalšíchMú,MmilionůMKčMjsmeMobdrželiMnaMpořízeníM
C,M kusůM trolejbusůM sM alternativnímM bateriovýmM
pohonemgMJižMbezMdotaceMbyloMpořízenoMC,MkusůM
dieslovýchM minibusůM sM klimatizacíM aM ústředníM
dílnyM uzavřelyM projektM VarioM dodávkouM posf
ledníchM šestiM kusůM doM provozuM dopravníhoM
podnikugM SvýmM významemM iM objememM bylM záf
sadníM projektM novéhoM řídícíhoM aM informačníhoM
systémuM vM dopravěM podM názvemM RISM IIuM jehožM
dokončeníM aM konečnéM převzetíM plněM funkčníhoM
systémuM proběhneM začátkemM rokuM N,CPgM ProM
zlepšeníM kvalityM cestováníM jsmeM zajistiliM montážM
GBM kusůM klimatizacíM prostoruM proM cestujícíM doM
autobusůMtypuMUR“„NW„YgM
NedílnouM součástíM investičníchM aktivitM bylaM reaf
lizaceM mnohaM akcíM naM dopravníM infrastruktuřegM
JenM doM tramvajovýchM tratíM seM proinvestovaloM
G,BMmilionůMKčgMProvozMveMměstěMpříznivěMovlivf
niloM dokončeníM rekonstrukceM uliceM ValchařskéuM
tramvajovéhoM úsekuM meziM KolištěmM aM Moravf
skýmM náměstímuM rekonstrukceM kolejovéhoM trojf
úhelníkuMnaMMoravskémMnáměstígMOpačnýMefektM
proM obyvateleM aM cestujícíM měloM zahájeníM výlukyM
naM ZábrdovickémM mostěM vM souvislostiM sM koordif
novanouM akcíM vM úsekuM óejl–ZábrdovickáM aM takéM
jižMzmíněnáMrekonstrukceMulicMUornychMaMPlotnígM
PostupněM probíhalyM iM stavebníM práceM naM uliciM
ÚdolnígM ProM zajištěníM napájeníM jednotlivýchM trasM
bylaMvybudovánaMnováMměnírnaMnaMuliciMPáteřníuM
zahájenyM bylyM iM přípravyM proM vybudováníM nof
výchMaMrekonstrukceMstávajícíchMměnírengMM
ZM množstvíM dalšíchM stavebníchM akcíM můžemeM
jmenovatMpředevšímMzahájeníMstavbyMnovéMhaly

vozovnyMveMvozovněMvMPisárkáchuMvčetněMkolejof
výchMúpravMvMareálugMPodmínkyMproMnastupováníM
aM vystupováníM cestujícíchM byM mělyM zlepšitM realif
zovanéM bezbariérovéM úpravyM nástupišťM aM ref
konstrukceMkonečnýchMstanicgM
„ktuálníM informaceM oM dopravníchM spojeníchM
poskytujemeMcestujícímMvMrámciMrozšiřováníMsítěM
elektronickýchM informačníchM panelůgM TakéM
vybudováníM veřejnéhoM sociálníhoM zařízeníM naM
autobusovémM termináluM naM uliciM “enešověM
vyřešiloM dlouhodobýM nedostatekM zařízeníM
tohotoM typuM vM oblastiM proM “rnoM významnéhoM
autobusovéhoMterminálugM
RozsahM samotnýchM stavebníchM akcíM bylM vM roceM
N,CúM mimořádnýuM cožM dokumentujeM realizaceM
stavebníchM investicM vM objemuM SúBM milionůM KčgM
óelkovéM investičníM výdajeM vM položkáchM všechM
strojníchM iM stavebníchM investicM aM projektovéM
přípravyMbylyMvMroceMN,CúMveMvýšiMCMGGCMmilionůM
KčgM TaktoM vysokéM investičníM výdajeM jsmeM mohliM
zajistitM jenM sM pomocíM cizíchM zdrojůuM aM toM invesf
tičníchM dotacíM naM pořízeníM vozidelM aM budováníM
infrastrukturygM ZaM posledníchM BM letM jsmeM získaliM
jejichM prostřednictvímM cizíM zdrojeM přesM CuPM
miliardyMKčg
Přepravní a dopravní výkony v roce 2018
VMroceMN,CúMjsmeMcelkovéMdopravníMvýkonyMproM
zajištěníM městskéM dopravyM meziročněM navýšiliM
oM SBPM tisícM vozovýchM kmM naM celkovýchM GPM NxGM
tisícMvozovýchMkilometrůgM
PlněníMjednotlivýchMtrakcíMpakMovlivnilyMzejménaM
rozsáhléMvýlukyMnaMúzemíMměstagMJenMpočetMdnůM
výlukM statistickyM vzrostlM naM CPúNM dnůgM PrvníM
významnáMvýlukaMaMsMníMsouvisejícíMomezeníMbylaM
zahájenaM vM březnuM vM souvislostiM sM rekonstrukcíM
ulicM UornychM aM PlotníuM spojenýchM sM přerušenímM
tramvajovéhoMprovozuMdoMKomárovagMZprovozf

(EIf

(EIM

(EIH

(EIf

(EIM

(EIH

+konomická.činnost
Zpráva.o.podnikatelské
činnosti
analýza.výnosů
nění.
tramvajového. provozu. na. ulici. Plotní. se.
Tržby.MH6.N
předpokládá.již.v.roce.(E(EP.Také.další.omezeK
L6.dotovaná
ní. tramvajového. provozu. ovlivnila. provoz. do.
Masarykovy. čtvrti. a. na. Starou. osaduP. Tato.
omezení. nastala. v. souvislosti. s. další. etapou.
fI.š
rekonstrukce.
na. ulici. Údolní. a. uzavírkou.
Zábrdovického.mostuP.
Nahrazení.tramvajové.dopravy.dopravou.autoK
busovou. znamenala. pro. autobusovou. trakci.
DR.š
extrémní.zatížení4.které.nepolevilo.ani.koncem.
roku4. kdy. byla. zahájena. výluka. Českých. drah4.
jejichž. náhradní. dopravu. jsme. komerčními.
výkony.zajistiliP.

DD.š
Mimořádnou.
situaci. zažil. v. roce. (EIH. i. provoz.
lodní. dopravy4. kdy. extrémní. sucho. způsobilo.
pokles. hladiny. na. brněnské. přehradě. do. té.
míry4. že. musela. být. v. měsíci. srpnu. zkrácena.
trasa.z.Veverské.Vítýšky.pouze.k.hradu.VeveříP.
analýza.nákladů
Jako. kompenzaci. jsme. zrealizovali.
mimořádné.
prodloužení. lodní. sezóny4. abychom. naplnili.
smluvní.závazkyP
Osobní
náklady
Výhled společnosti pro další období
K. zajištění. závazku. veřejné. služby. v. dopravě.
v. roce. (EIR. schválilo. Zastupitelstvo. města.
7H.š
Vrna.
na. svém. zasedání. dne. IIP. prosince. (EIH.
dodatek. čP. (). ke. Smlouvě. o. závazku. veřejné.
služby. a. kompenzaci. z. veřejné. přepravy. cesK
tujících.uzavřené.mezi.SMV.a.6PMV.na.období.
(EER. až. (E(7P. Na. jejím. základě. může. společK
7M.š
nost.
obdržet. kompenzaci. až. do. výše. I. RHD.
milionů.KčP.
Kromě.jasně.nastavených.provozních.cílů4.které.
pro.nás.znamenají.zajištění.výkonů.v.ještě.větK
DE.š
ším.rozsahu.než.v.roce.(EIH4.nás.čeká.realizace.
mnohých. nových. i. pokračujících. významných.
projektůP.V.roce.(EIR.zahajujeme.projekt.výroK
by. a. montáže. středněkapacitní. tramvaje4. tzvP

IE
H
„Tramvaj.pro.Vrno“P.Na.základě.licenční.smlouK
Provozní
vy.budeme.kompletovat.v.letech.(EIR.až.(E(7.
dotace
celkem. 7I. kusů. nových. tramvají4. z. vozidel.
bychom.měli.pořídit.celkem.(E.kusů.nízkopodK
lažních.městských.autobusů.za.RE.milionů.KčP.

E.š

Kompenzace.
MH6.a.L6

Ostatní.
výnosy

)I.š

H.š

Pokračovat. bude. již. zahájená. stavba. Pisárky. –
+tapa. II. Tdostavba. haly. vozovny. a. nové. kolejoK
vé. uspořádáníB. za. 7II. MEI. tisíc. KčP. 6okončen.
bude. začátkem. roku. projekt. Řídící. informační.
)).š
systém. pro. MH6. Vrno. –. RIS. II4. na. který. E.š
bude.
navazovat. druhá. etapa. v. elektronickém. odbaK
vování. cestujících. s. využitím. bezkontaktních.
platebních. karet. pro. kategorii. jednorázových.
jízdenekP. Na. oba. projekty. byly. schváleny. proK
E.š
středky. z. programů. IROP. v. rámci.
podpory.)f.š
telematických.projektůP.
Kromě. přípravy. vlastních. záměrů. budou. poK
kračovat. akce. koordinované. s. městem. Vrnem.
a.podpořené.jako.schválené.projekty.z.OperačK
ního.programu.doprava.(EI7–(E(E4.konkrétně.
z.IHP.výzvy.ITI.VrnoP.Pro.akci.Prodloužení.trolejK
busové. trati. Novolíšeňská–Jírova4.
která. má. již.
Odpisy.
již. svého. vysoutěženého. dodavatele4.
a. akci.
6LHM4.6LNM
Tramvaj.Plotní.byly.schváleny.prostředky.a.jsou.
uzavřeny. smlouvy. na. jejich. financování. z. OpeK
račního. programu. doprava. s. příspěvkem. )MD.
IR.š
milionů.KčP.
Zbývající. část. výdajů. pokryje. město. Vrno.
účelovou.investiční.dotacíP.Na.akci.Prodloužení.
tramvajové. trati. z. Osové. ke. Kampusu. byla.
(I.š
podána. žádost. v. rámci. dodatečné.
výzvy. čP. DDP.
Prostředky.na.tuto.akci.by.mohly.dosáhnout.až.
I4(. miliardy. Kč. s. termínem. ukončení. projektu.
k. )IP. I(P. (E((P. Na. zbývající. alokaci. prostředků.
určených. pro. oblast. Vrno. bude. podána. žádost.
IH.š
na.spolufinancování.projektu.Pisárky.–.+tapa.II4.
jejíž.stavbu.jsme.zahájili.právě.v.roce.(EIH4.což.
podpoří. tvorbu. zdrojůP. Jen. z. pohledu. výčtu.
těchto.uvedených.základních.provozních.cílů.je

H.š

R.š

zřejmé4. že. rok. (EIR. bude. opět. rokem. náročK
nýmP.Jak.v.roce.(EIH4.tak.i.v.letech.předchozích.
jsme.však.svými.výsledky.i.přístupem.dokázali4.
Ostatní.
Spotřeba.materiálu
Opravy4.údržba4
že.výzvy.přijímat.umímeP
náklady.
a.energií.včP.aktivací.
služby

7.š

7.š

(.š

If.š

If.š

IM.š

I).š

I(.š

I).š

31.12.
P()5

tržbyuzuplněníuZVS
kompenzaceuzeuZVSuUuSMB
provozníudotace
ostatní

986 456
1 969 302
8 872
270 327

978 794
1 750 000
2 088
243 799

47PuP88
)u38)u7))
)u47)
Provozní
P33u52(
dotace

výnosyucelkem

3 234 957

2 974 681

Pu55)u512

spotřebaumateriálu
spotřebaupaliv
spotřebauenergiíuvčuvodnéustočné
opravyuRúdržbaRslužby
34u.
aktivaceuauzměnaustavuuzásfuvlfuvýrfuauslužeb
osobníuunáklady
odpisyuDLHMRDLNM
ostatní

214 273
115 229
211 335
392 201
-54 494
1 487 624
607 115
142 873

209 156
123 170
178 310
347 694
-51 677
1 345 748
600 998
121 373

)53u513
)(4uP(4
)72uP81
822u452
(u.
U8(u374
)u8)1u(P)
27(u275
18u571

33u.

nákladyucelkem

3 116 156

2 874 772

Výsledekuhospodařeníuzauúčetníuobdobí

118 801

99 909

kompenzaceuzeuZVSuUuSMB
dotaceunaupořízeníuinvestfumajetku
z toho:
uuuuuuuuuuuuuudotaceuzurozpočtuuSMBuuuuuu
uuuuuuuuuuuuuudotaceuzeuSRuauEUuuuuuu
provozníudotaceuzeuSRuauEUuuuuuu

1 969 302
693 983

analýza výnosů

analýzauvýnosů

1)u.

(u.

analýza nákladů

P()1

P()5

P()7

TržbyuMHDuj
LDudotovaná

analýzaunákladů

přijaté finanční
prostředky

25u.

tržby dotované
MHD

P()1

P()5

P()7

Osobní
náklady

27u.

3(u.

)(
4

31.12.
P()1

31.12.
P()7

Ekonomickáučinnost
Ekonomickáučinnost

177 394
516 589
6 304

přijatéufinančníuprostředkyucelkem

2 669 589

denní
měsíční
čtvrtletní
roční
zvláštníuHseniorupasN
ostatní
DPH

409 975
202 349
244 572
259 786
1 379
6 499
-147 647

tržbyuMHDucelkem

976 913

1 782 944

)P5u751

15u413uuuuuu
2P4u8)Puuuuuu
)4u. )u(43uuuuuu

8)u.

7u.

88u.

7u.

4u.

tisíce Kč

Ostatníu
nákladyu

2u.

Spotřebaumateriálu
auenergiíuvčfuaktivacíu

OpravyRuúdržbaR
služby

)1u.

)8u.

Pu(1(uP88

406 335P)u. 2)PuP87
207 161
P)5u24)
253 171
P75u543
242 868
)4Pu(53
1 710
)u43P
)7u.5u3P5
5 800
-147 920
U)25u(22
969 125

Ostatníu
výnosy

(u.
81u.
Pu128u774

1 721 273 Odpisyu
)u31)u71)
60 162 DLHMRuDLNM
245uP55
60 162
0
1 509

Kompenzaceu
MHDuauLD

45Pu(82

2u.

Pu.

)1u.

)5u.

)Pu.

)8u.

EkonomickáHčinnost

5%

analýzaHvýnosů

9%58

65Hp

9%57

59Hp

9%56

TržbyHMHDHu
LDHdotovaná

55Hp

Provozní
dotace

%Hp

%Hp

%Hp

KompenzaceH
MHDHaHLD

OstatníH
výnosy

35Hp

8Hp

33Hp

8Hp

36Hp

9Hp

analýzaHnákladů

9%58

59Hp

48Hp

9%57

OdpisyH
DLHMgHDLNM

47Hp

9%56

Osobní
náklady

5%Hp

95Hp

58Hp

OstatníH
nákladyH

4Hp

4Hp

9Hp

SpotřebaHmateriálu
aHenergiíHvčúHaktivacíH

OpravygHúdržbag
služby

56Hp

53Hp

56Hp

57Hp

59Hp

53Hp

dopravní5výkony

tisíce0vozkm

tramvaje
trolejbusy
autobusy

pEiCíN ▾
Ui:zé ▾
péi:éC ▴

14 937 ▾
5 954 ▾
17 913 ▴

145957
65241
175470

celkem

C:iNVC ▴

38 804 ▴

385668

Cé ◂

38 ◂

38

KORDISiJMKJiaAsA
IČO:0ý6ý98465Ž0Nové0sady0946KšRŽ0Staré0BrnoŽ06Rý0RR0Brno

JihomoravskáirozvojováispolečnostJisArAoA
IČ:0Rš95š785Ž0Žerotínovo0námV0449KšŽ0VeveříŽ06Rý0RR0Brno
MOPiBRNOJispolAisirAoA
tisíce0místkm
IČO:0489ŠR546Ž0Žebětínská08ýŠK7RŽ0KohoutoviceŽ06ýš0RR0Brno

přepravní5výkony
tramvaje
trolejbusy
autobusy

NiCpéiUN: ▾
UCEiUUE ▾
piUUziépC ▴

2 379 430 ▴
537 957 ▾
1 449 378 ▴

253325888
5575013
154115067

celkem

EiEzCié:V ▴

4 366 765 ▴

453005967

RVSMJisArAoAi–v5likvidaciB
IČO:0 ý694R698Ž0 Velešovická0 8R6Ký4Ž0 SlavíkoviceŽ0 68š0 RŠ0
Rousínov
tisíce0místlkm

íiEVC ▴

7 345 ▾

75369

pAiViorgánechipropojenýchispolečnostíibyliivi
DPMBJiaAsAititoičlenovéipředstavenstvaH

lodní5přepravní5výkony
lodě

počty5přepravených5osob
tramvaje
trolejbusy
autobusy
lodě

vzestup5dopravních5
a5přepravních5výkonů5
autobusů5na5úkor5
tramvají5byl5způsoben5
četnými5výlukami

TechnologickýiParkiBrnoJiaAsA
IČO:0485šýýŠ5Ž0Purkyňova0646KŠR7Ž0MedlánkyŽ06Šý0RR0Brno

AutomotodromiBrnoJiaAsA
IČO:06R7ý88ý5Ž0Masarykův0okruh0ýRŠŽ066408Š0Ostrovačice
tisíce0lkm

lodní5dopravní5výkony
lodě

11

2016

2017

2018

Ekonomická5činnost

celkem

p:piípE
EUiUzE
pNCiECp
NCE

▾
▴
▴
▾

CVziééC ▴

▴
▾
▴
▴

1935590
465679
1145488
244

356 573 ▴

3555001

196 022
44 693
115 612
246

CDiCENTRUMiCOMSJiaAsA
IČO:0R7š79Š6ŠŽ0Renneská0třída0787KŠaŽ0ŠtýřiceŽ06š90RR0Brno

IngAiPETRiKRATOCHVÍLi
tisíce0osob
(členypředstavenstvayDPMB,ya.ys.,yody1.y12.y2018,y
místopředseday představenstvay DPMB,y a.y s.,y ody 7.y
12.y2018)
–5 předseda5 představenstva5 společnosti5 Brněn,
ské5komunikace5aV5sV.5od53V512V52018
–5 místopředseda5 představenstva5 společnosti5
Veletrhy5Brno.5aV5sV.5od54V512V52018
VÍTiPRÝGLi
(místopředseday představenstavay DPMB,y a.y s.,y ody
15.y 1.y 2016y doy 30.y 11.y 2018,y členy dozorčíy radyy
DPMB,ya.ys.,yody1.y12.y2018,ypředsedaydozorčíyradyy
DPMB,ya.ys.,yody11.y12.y2018)
–5člen5dozorčí5rady5společnosti5Automotodrom5
Brno.5aV5sV.5od525V7V2016

tramvaje
AnitraL ♿
TY
TYL0Lmodernizované
VarioLLFRcEL ♿
TOAU
KI
KIL0Lmodernizované
KYRLNL ♿
KT,DU
KT,DUcRNILL ♿L
KT,DUNL ♿
RTONCL ♿
CYTL ♿
vlekLVVOóLFL ♿
VarioLLFIRcEL ♿
historické
celkem

Cy
VV
UC
UE
EN
U
Ué
V
C
UN
y
N
V:
V
UE
í
UCy

◂
▾
◂
▴
◂
▾
▾
◂
◂
◂
◂
▾
◂
◂
▴
◂
▾

17
49
31
29
20
6
43
4
1
30
7
3
49
4
29
5
327

◂
▾
◂
▴
◂
▾
◂
◂
◂
◂
◂
◂
◂
◂
▴
◂
◂

CW
Uó
YC
I,
Ió
G
BY
B
C
Yó
W
Y
BG
B
IO
U
YIW

trolejbusy
CBTr
CUTr
ICTrL ♿
IITrL ♿
IUTrL ♿
IOTrL ♿
YCTrL ♿
celkem

UN
í
bV
é
:
CN
UN
Cíb

◂
▾
◂
◂
◂
▴
◂
▴

30
6
64
8
9
0
30
147

▾
◂
◂
◂
◂
◂
◂
▾

YI
O
OB
,
G
ó
Yó
CBG

UC
EE
UC
CV
V
EV
EN
Ub
CCb
VV
UVE

◂
▾
▾
▾
◂
◂
▴
◂
▴
▴
▴

31
36
36
22
4
24
10
36
100
23
322

◂
▾
◂
◂
◂
◂
◂
◂
◂
▴
▴

YC
YG
YO
II
B
IB
Có
YO
Cóó
ó
YóI

autobusy
sólo

Lkloubové
dalšíLsložkyLsložek

CITYLBUSL0LCITELISL ♿
CITELISL0LkloubovéL ♿
minibusyLCibusL ♿
CROSSWAYL ♿
minibusyLStratos1LDekstraL ♿
SOLARISL0LkloubovéL ♿
CNGL ♿
CNGL0LkloubovéL ♿
celkem

CI

IóCO

IóCW

IóC,

StavLvozovéhoLparku

VozidlaLMHDL
TechnologickýOParkOBrnoáOajsj
IČO:N4853ššý5VNPurkyňovaN646RýŠ7VNMedlánkyVN6ýšNŠŠNBrno
celkem
KORDISOJMKáOajsj
IČO:Nš6š98465VNNovéNsadyN946R3ŠVNStaréNBrnoVN6ŠšNŠŠNBrno
IóC,L–LéCí

IóCWL–Ly:b
AutomotodromOBrnoáOajsj
IČO:N6Š7š88š5VNMasarykůvNokruhNšŠýVN664N8ýNOstrovačice
IóCOL–Lyyé

JihomoravskáOrozvojováOspolečnostáOsjrjoj
IČ:NŠ3953785VNŽerotínovoNnámKN449R3VNVeveříVN6ŠšNŠŠNBrno
MOPOBRNOáOspoljOsOrjoj
IČO:N489ýŠ546VNŽebětínskáN8šýR7ŠVNKohoutoviceVN6š3NŠŠNBrno
CDOCENTRUMOCOMSáOajsj
IČO:NŠ7379ý6ýVNRenneskáNtřídaN787RýaVNŠtýřiceVN639NŠŠNBrno
RVSMáOsjrjojO2vLlikvidaciN
IČO:N š694Š698VN VelešovickáN 8Š6Rš4VN SlavíkoviceVN 683N ŠýN
Rousínov
CjOVOorgánechOpropojenýchOspolečnostíObyliOvO
DPMBáOajsjOtitoOčlenovéOpředstavenstvaH
IngjOPETROKRATOCHVÍLO
(členypředstavenstvayDPMB,ya.ys.,yody1.y12.y2018,y
místopředseday představenstvay DPMB,y a.y s.,y ody 7.y
12.y2018)
–L předsedaL představenstvaL společnostiL Brněn0
skéLkomunikaceLacLsc1LodLYcLCIcLIóC,
–L místopředsedaL představenstvaL společnostiL
VeletrhyLBrno1LacLsc1LodLBcLCIcLIóC,
VÍTOPRÝGLO
(místopředseday představenstavay DPMB,y a.y s.,y ody
15.y 1.y 2016y doy 30.y 11.y 2018,y členy dozorčíy radyy
DPMB,ya.ys.,yody1.y12.y2018,ypředsedaydozorčíyradyy
DPMB,ya.ys.,yody11.y12.y2018)
–LčlenLdozorčíLradyLspolečnostiLAutomotodromL
Brno1LacLsc1LodLIUcWcIóCO

Zpráva9o9vztazích9mezi9
ovládající9a9ovládanou9osobou
Zpráva0 o0 vztazích0 mezi0 ovládající0 a0 ovládaY
nou0 osobou0 Dopravním0 podnikem0 města0
GrnaC0 aN0 sNC0 a0 o0 vztazích0 mezi0 ovládanou0 osoY
bou0 Dopravním0 podnikem0 města0 GrnaC0 aN0 sNC0
a0 ostatními0 osobami0 ovládanými0 stejnou0 ovY
ládající0osobou0za0rok0é)%R0
zpracovaná9podle9ustanovení9§9%(9a9násly9zákoH
na9čy9–46(4P(9Sby59o9obchodních9společnostech9
a9družstvech59ve9znění9pozdějších9předpisůy
Dopravní9 podnik9 města9 Brna59 ay9 sy59 IČO79
(MM4%%%P59 se9 sídlem9 Hlinky9 “„6PMP59 Pisárky59
“4é9449Brno59Doručovací9číslo79“M“„“9Bdále9také9
„DPMB59 ay9 sy“I59 jako9 obchodní9 společnost9 ve9
P44ž9 vlastnictví9 statutárního9 města9 Brna59 byl9
založen9 na9 základě9 rozhodnutí9 zastupitelstva9
města9Brna9konaného9ve9dnech9(„y–(“y9“y9P––)y9
Současně9 s9 tímto9 rozhodnutím9 byla9 schválena9
zakladatelská9listina9a9stanovy9akciové9společ–
nostiy9 Dopravní9 podnik9 města9 Brna59 ay9 sy59 byl9
zapsán9 do9 obchodního9 rejstříku9 vedeného9
Krajským9soudem9Brno59oddy9B59vly9(„“é59dnem9
Py9 Py9 P––%y9 Společnost9 se9 řídí9 stanovami9 ve9
znění9přijatém9rozhodnutím9jediného9akcionáře9
v9působnosti9valné9hromady9ze9dne9PPy9–y9(4P%y9
Dopravní9 podnik9 města9 Brna59 ay9 sy59 se9 podřídil9
zákonu9jako9celku9postupem9podle9§9)))9odsty9
M9 zákona9 čy9 –46(4P(9 Sby59 o9 obchodních9
společnostech9 a9 družstvech59 ve9 znění9 pozdějH
ších9předpisů9Bdále9jen9„ZOK“Iy

Pé
OSOGY0OVLÁDÝNÉú
Pokud9je9DPMB59ay9sy59známo59níže9uvedené9osoH
by9jsou9osobami9ovládanými9ovládající9osobou59
tedy9statutárním9městem9Brnem7

Technologický0Park0GrnoC0aN0sN
IČO:yhMšKLLžšvyPurkyňovayShSbžuVvyMedlánkyvySžLyuuyBrno

aÁ0společnosti0ve0%))0O0vlastnictví0statutárY
ního0města0Grna

Ýutomotodrom0GrnoC0aN0sN
IČO:ySuVLMMLšvyMasarykůvyokruhyLužvySShyMžyOstrovačice

Dopravní0podnik0města0GrnaC0aN0sN0
IČO:yLššuMMMžvyHlinkyyShbžšžvyPisárkyvySuKyuuyBrno

Jihomoravská0rozvojová0společnostC0sN0rN0oN
IČ:yuKNšKVMšvyŽerotínovoynámZyhhNbKvyVeveřívySuLyuuyBrno

Grněnské0komunikaceC0aN0sN
IČO:ySuVKKuNMvyRenneskáytřZyVMVbžavyŠtýřicevySKNyuuyBrno

MOP0GRNOC0sN0rN0oN
IČO:yhMNžušhSvyŽebětínskáyMLžbVuvyKohoutovicevySLKyuuyBrno

SÝKO0GrnoC0aN0sN0
IČO:ySuVžKhVuvyJedovnickáyhLhVbLvyŽidenicevySLMyuuyBrnoyy

CD0CENTRUM0COMSC0aN0sN
IČO:yuVKVNžSžvyRenneskáytřZyVMVbžavyŠtýřicevySKNyuuyBrno

Technické0sítě0GrnoC0aN0sN
IČO:yLššžLLMšvyBarvířskáyMLLbšvyZábrdovicevySuLyuuyBrnoyyyy

RVSMC0sN0rN0oN0Bv9likvidaciI
IČO:yLSNhuSNMvyVelešovickáyMuSbLhvySlavíkovicevy
SMKyužyRousínov

Teplárny0GrnoC0aN0sN000
IČO:yhSKhVšKhvyOkružníyMLMbLšvyLesnávySKMyuuyBrno
Lesy0města0GrnaC0aN0sN0
IČO:ySuVžKKšSvyKřížkovskéhoyLhVbNvySShyKhyKuřim
Pohřební0a0hřbitovní0služby0města0GrnaC0aN0sN0
IČO:ySuVžKKKuvyKolištěyžNuNbVvyČernáyPolevySuLyuuyBrno
STÝREZ0Y0SPORTC0aN0sN
IČO:yLSNKLLžžvyKřídlovickáyNžžbKhvyStaréyBrnovySuKyuuyBrno

Struktura0vztahů0mezi0osobou0ovládající0a0ovY
ládanou0a0mezi0ovládanou0osobou0a0osobami0
ovládanými0stejnou0ovládající0osobouú

Veletrhy0GrnoC0aN0sN
IČO:yLššMLšžMvyVýstavištěyhušbžvyPisárkyvySuKyuuyBrno

OSOGÝ0OVLÁDÝJÍCÍú

bÁ0společnosti0s0majetkovou0účastí0statutárY
ního0města0Grna0menší0než0%))0Oú

statutární0město0Grno
IČO:yhhNNLVMš
DominikánskéynáměstíyžNSbžvyBrnoŽměstovySuLyuuyBrno

KORDIS0JMKC0aN0sN
IČO:yLSLNMhSšvyNovéysadyyNhSbKuvyStaréyBrnovySuLyuuyBrno

Grněnské0vodárny0a0kanalizaceC0aN0sN
IČO:yhSKhVLVšvyPisáreckáyšššbžavyPisárkyvySuKyuuyBrno

%N0 V0 orgánech0 propojených0 společností0 byli0
v0DPMGC0aN0sNC0tito0členové0představenstvaú
IngN0PETR0KRÝTOCHVÍL0
(členypředstavenstvayDPMB,ya.ys.,yody1.y12.y2018,y
místopředseday představenstvay DPMB,y a.y s.,y ody
7.y12.y2018)
–9 předseda9 představenstva9 společnosti9 BrněnH
ské9komunikace59ay9sy59od9éy9P(y9(4P%
–9 místopředseda9 představenstva9 společnosti9
Veletrhy9Brno59ay9sy59od9„y9P(y9(4P%
VÍT0PRÝGL0
(místopředseday představenstavay DPMB,y a.y s.,y ody
15.y 1.y 2016y doy 30.y 11.y 2018,y členy dozorčíy radyy
DPMB,ya.ys.,yody1.y12.y2018,ypředsedaydozorčíyradyy
DPMB,ya.ys.,yody11.y12.y2018)
–9člen9dozorčí9rady9společnosti9Automotodrom9
Brno59ay9sy59od9(My9)y9(4P“

SmlouvyBmeziB§PM:3BaýBsý3B
ZprávaBoBvztazíchBmeziB
aBstatutárnímBměstemB:rnem
ovládajícíBaBovládanouBosobou

DM
DR

kOz Vz orgánechz propojenýchz společnostíz
byliz
předmětTsmlouvy
vzDPMBÝzaOzsOÝztitozčlenovézdozorčízrady%
DPMB9bažbsžbIbRKSbulžbNezamyslova9búsekbpod
IngOzPAVELzJANKŮJz
bmostembOtakarabŠevčíka9bstavebníbúpravy
(člen dozorčí rady DPMB, a. s., od 1. 12. 2018)
–BmístopředsedaBdozorčíBradyBspolečnostiBS7KOB
DPMB9bažbsžbRekonstrukcebkabelovébsítěb
:rno3BaýBsý3BodBDžýBDEýBECDž
ulžbŽarošickáIRokytova9bstavebníbúpravy

aB současněBdruhTsmlouvy
iB poskytovatelemB finančníchB smluvníTstrana
prog
čísloTsmlouvy
IČO
datumTuzavření
středkůB naB zajištěníB městskéB hromadnéB dog
žbGTmuGTžmuW
pravyB veB StatutárnímB
městěB :rněB aB přilehlýchB
SmlouvaToTsmlouvěTbudoucíT
bbCCžýWz
SMB
uýéýmýézmWz
obcíchB vB požadovanémB
rozsahuýB PředmětemB
zřízeníTslužebností
smlouvyBbyloBvytvořeníBzávazkuBveřejnéBslužbyB
uCGTmuGTžmuW
kB výhradnímuB
zajištěníB veřejnéB přepravyBSMB
cesg
SmlouvaToTsmlouvěTbudoucíT
bbCCžýWz
uýéuuhhézmWz
tujícíchB dopravcemB
-§PM:3B aýB sýTB naB drázeB
oTzřízeníTslužebnosti
tramvajové3B naB drázeB trolejbusové3B vB městskéB
mDGTužGTžmuW
autobusovéBSmlouvaToTsmlouvěTbudoucíTT
dopravěB aB přiB vodníB dopravěBSMB
veg
bbCCžýWz
uýéuuWžézmWz
řejnéBveBvymezenéBzájmovéBoblastiBměstaB:rna3B
oTzřízeníTslužebnosti
vBpřepravnímBvýkonuBaBvBkvalitěBdanéBsmlouvouB
užGTmuGTžmuW
aB jejímiB přílohamiB
-PlánB organizaceB městskéB
DarovacíTsmlouva
bbCCžýWz
SMBITMěstskáTčástTBrnoVŽidenice
uWémžžéumum
hromadnéB dopravy3B rozpisB přepravníchB výkonůB
žDGTmžGTžmuW
zeB závazkuB DohodaToTumožněníTstavby
veřejnéB služby3B §opravněB provozníB
bbCCžýWz
SMB
uWémzuézmýu
standardyBlinekBaBStandardyBkvalityBposkytovag
žžGTmžGTžmuW
nýchB služebTýB
ZávazkemB statutárníhoB městaB
SmlouvaToTsmlouvěTbudoucíT
bbCCžýWz
SMB
uWémhýéumWm
:rnaBjeBúhradaBkompenzaceBvznikléBdopravciBzeB
oTzřízeníTslužebnosti
žzzýhDžu
TENZATRealITsGTrGToGT
závazkuBveřejnéBslužbyý
mzGTmDGTžmuW
PříkazníTsmlouva
bbCCžýWz
SMB
uWémCmézmým
MimoB zajišťováníB provozuB městskéB hromadnéB
hzCCDDCm
ŘeditelstvíTsilnicTaTdálnicTČR
zzzzzcSBvolbaBaBodvoláníBčlenůBdozorčíBrady3BsBvýg
dopravyB obstaráváB §PM:3B aýB sý3B správuB nemog
bhDbýzDb
TeplárnyTBrnoITaGTsGT
jimkouB členůB dozorčíB radyB
zvolenýchB zaměstg
vitostíB veB vlastnictvíB statutárníhoB městaB :rna3B
APTINVESTINGITsGTrGToGT
nanciBspolečnostiýBBBBBB hmýužužu
nezbytnýchB proB provozováníB MH§3B naB záklag
hmýDDmCW
BrněnskéTkomunikaceTaGTsGT
děB vB minulostiB uzavřenéB mandátníB smlouvyB
PodleB§BDCEBodstýBEBpísmýBcTBzákonaBčýBDEžPECCCB
čýB DCPEMRPEUMCB
–B nemovitostiB naB územíB městaB
uDGTmžGTžmuWT
SmlouvaToTposkytnutíTdotaceT
bbCCžýWzzastupujeB
SMB
uWémCDéDmum
SbýB oB obcíchB -obecníB zřízeníTB
statug
:rna3BsmlouvyBoBsprávěBčýBDCPDžUPEUMCBaBsmloug
uýGTumGTžmuW
zTrozpočtuTSMB
dodatekTčGTu
tárníB městoB :rnoB přiB výkonuB působnostiB
valnéB
vyBčýB9šPCCUNPDCCBoBsprávěBvozovnyBKomínýB§leB
hromadyBBRadaBměstaB:rnaý
mandátníBsmlouvyBčýBCNPCU9PRCNDBbudeB§PM:3B
uDGTmžGTžmuW
SmlouvaToTposkytnutíTdotaceT
bbCCžýWz
SMB
uWémCbéDmum
aýB sý3B zařizovatB
podkladyB proB majetkoprávníB
zTrozpočtuTSMB
vypořádáníBpozemkůBveBvlastnictvíBtřetíchBosobB
PřehledzjednánízučiněnýchzvzposlednímzúčetR
aBpozemkůBzastavěnýchBstavbamiBtramvajovýchB
uDGTmžGTžmuW
SmlouvaToTposkytnutíTdotaceT
bbCCžýWz
SMB
uWémCzéDmum
nímz obdobíÝz kteráz bylaz
učiněnaz naz
popudz
tratíýB
zTrozpočtuTSMB
nebozvzzájmuzovládajícízosobyznebozjízovládaR
nýchz osobÝz pokudz sez takovétoz jednáníz týkaR
mCGTmDGTžmuW
SmlouvaToTpřevoduTvlastnictvíT
uuCCžýWzÚÍz Lz vlastníhoz
SMB
uWéuDuéumWm
loz majetkuÝz kterýz přesahujez
Způsobzazprostředkyzovládání%
kTnemovitýmTvěcemT
mhbmýhCž
BytovéTdružstvoTDukelskáTtřídaTDbméDh
kapitáluz ovládanéz osobyz
zjištěnéhoz podlez
StatutárníB městoB
:rnaB jeB jedinýmB akcionářemB
aToTzřízeníTslužebnosti
účetnízzávěrky%
§PM:3BaýBsýBPostaveníBstatutárníhoBměstaB:rnaB
VB poslednímB účetnímB obdobíB nebylaB učiněnaB
jakoB osobyB SmlouvaToTspolupráciTpřiT
ovládajícíB vyplýváB takéB zB postaveníB
mžGTmzGTžmuW
SMBITMěstskáTčástTBrnoVBystrc
uWéuzDézmWb
jednáníB naB popudB neboBbbCCžýWz
vB zájmuB ovládajícíB
osog
jedinéhoB akcionářeB
vB působnostiB valnéB hromag
provozováníTWC
byB neboB jíB ovládanýchB osob3B kteráB seB týkalaB
dy3BjemužBmjýBnáleží/
majetku3B kterýB přesahujeB DCB 0B vlastníhoB kapig
zzzzzzaSzvolbaBaBodvoláníBčlenůBpředstavenstva5
ubGTmzGTžmuW
SmlouvaToTsmlouvěTbudoucíT
bbCCžýWz
SMB
uWéžmmézmýu
táluBovládanéBosoby3BzjištěnéhoBpodleBposledníB
zzzzzzbSBvolbaBaBodvoláníBčlenůBvýboruBproBaudit5
oTzřízeníTslužebnosti
účetníBzávěrkyýB

MgrOzPAVELzSÁZAVSKÝÝzMBAz
RKSbulicebPisáreckáb–bVeslařská
(člen dozorčí rady DPMB, a. s., od 1. 12. 2018, místopředseda dozorčí rady DPMB, a. s., od 11. 12. 2018)
–B členB dozorčíB radyBDarbdobtombolybnabplesb–bKávovar
společnostiB :rněnskéB kog
munikace3BaýBsý3BodBDýBDEýBECDž
–B RekonstrukcebobjektubMendlovobnámžb2W9bBrnobIIžbetapa
členB představenstvaB společnostiB TeplárnyB
:rno3BaýBsý3BodBDýBDEýBECDž
Přeložkabtrakčníhobstožárub
IngOzJAROSLAVzKACERz
TVbkžbúžbPisárky
(člen dozorčí rady DPMB, a. s., od 2. 12. 2014 do
30. 11. 2018)
TramvajbPlotní
gB předsedaB dozorčíB radyB společnostiB
VeletrhyB
souborbstavebb–betapab4IL9b
:rno3BaýBsý3BodBEžýBDDýBECDMBdoBNCýBDDýBECDž
činnostibsprávcebstavby9b
TDIbabkoordinátorabBOZP
MAREKzJANÍČEKz
(předseda dozorčí rady DPMB, a.s. od 9. 12. 2014
do 30. 11. 2018)
Projektbbezbariérováb
–B předsedaB představenstvaB
společnostiB Techg
zastávkabLDbNovábOsada
nologickýBParkB:rno3BaýBsý3BodBEžýBDýBECDž
–B členB dozorčíB radyB
společnostiB ;§B ;%NTRUMB
Projektbrekonstrukcebtramvajovébtratib
;OMS3BaýBsý3BodBEýBDDýBECDž
ÚdolníbII9bLerchovabII9bKlácelova
Projektbrekonstrukcebtramvajové
Úlohazovládanézosoby%
btratibKolištěIMoravskébnáměstí
§PM:3B aýB sý3B zajišťujeB proB osobuB ovládajícíB
městskouB hromadnouB
dopravuB veB statutárnímB
Kotevníbpřevěsbtrakčníhobvedeníb
městěB :rněB aB přilehlýchB zájmovýchB
oblastechýB
pžbčžb2ÚHL9bmbkžbúbHusovice
SouborBčinností3BkteréBtvoříBpředmětBpodnikáníB
§PM:3B aýB sý3B plněB pokrývalB rozsahB zajištěníB
provozuB městskéB
hromadnéB dopravyB veB městěB
Spoluprácebpřibprovozováníbveřejnéhob
:rněBvBroceBECDž3BvBsouladuBseBsmlouvouBoBzág
WCbnabkonečnébZoologickábzahradab
vazkuB veřejnéB službyB čýB C9PUUCPNCDCB aB jejímiB
dodatky3B uzavřenýmiB seB
statutárnímB městemB
DPMB9bažbsžbIRKSbulžbŽarošická
:rnemB jakoB objednatelemB dopravníchB výkonů

SmlouvyžmezižDPMB/žaJžsJ/ž
Zprávažožvztazíchžmeziž
ažstatutárnímžměstemžBrnem
ovládajícížažovládanoužosobou
Přehled7 vzájemných7 smluv7 mezi7
osobou7 ov9
předmětTsmlouvy
ládanou7 a7 osobou7 ovládající7 nebo7 mezi7
osobami7ovládanými
DPMB9bažbsžbIbRKSbulžbNezamyslova9búsekbpod
DPMB/žaJžsJ/žudržuježjakžsežstatutárnímžměstemž
bmostembOtakarabŠevčíka9bstavebníbúpravy
Brnemžjakožosoboužovládající/žtakžižsžostatnímiž
společnostmiž ovládanýmiž
statutárnímž městemž
DPMB9bažbsžbRekonstrukcebkabelovébsítěb
BrnemžběžnéžobchodnížvztahyJžž
ulžbŽarošickáIRokytova9bstavebníbúpravy
Přehledž smluvž uzavřenýchž
meziž DPMB/ž aJž sJ/ž
RKSbulicebPisáreckáb–bVeslařská
až osobouž ovládající/ž tedyž statutárnímž městemž
Brnem/ž jež uvedenž vž přílozež čJž (ž tétož zprávyJž
Přehledž smluvž meziž
DPMB/ž aJsJ/ž až ostatnímiž
Darbdobtombolybnabplesb–bKávovar
ovládanýmiž osobamiž jež uvedenž vž přílozež čJž )ž
tétožzprávyJ
RekonstrukcebobjektubMendlovobnámžb2W9bBrnobIIžbetapa
Přeložkabtrakčníhobstožárub
Posouzení7 toho07 zda7 vznikla7 ovládané7
osobě7
TVbkžbúžbPisárky
újma7a7posouzení7jejího7vyrovnání7podle7§7ÁM7
a7ÁL7ZOKC
TramvajbPlotní
DPMB/ž aJž sJ/ž zajišťujež prož
osobuž ovládajícíž
souborbstavebb–betapab4IL9b
vž rámciž závazkuž veřejnéž službyž
veřejnouž pře3
činnostibsprávcebstavby9b
pravužcestujícíchžnaždrázežtramvajové/žnaždrázež
TDIbabkoordinátorabBOZP
trolejbusové/ž vž městskéž autobusovéž dopravěž
až přiž vodníž dopravěž veřejnéž vež vymezenéž
zájmovéžoblastižměstažBrnaJž Projektbbezbariérováb
zastávkabLDbNovábOsada
Ovládajícíž osobaž naprotiž tomuž poskytujež
DPMB/žaJžsJ/žjakoždopravcižkompenzacižzávazkuž
Projektbrekonstrukcebtramvajovébtratib
veřejnéž služby/ž až tož
podlež pravidelž stano3
ÚdolníbII9bLerchovabII9bKlácelova
venýchž vež Smlouvěž ož závazkuž veřejnéž službyž
čJžKFN77KNVK(KJžJakžDPMB/žaJsJ/žtakžižstatutárníž
Projektbrekonstrukcebtramvajové
městož Brnož sež plněž
řídíž tímtož smluvnímž
btratibKolištěIMoravskébnáměstí
dokumentemJž Nákladyž pož zohledněníž příjmůž
zž prokázanýchž dopravníchž
až přepravníchž výko3
Kotevníbpřevěsbtrakčníhobvedeníb
nůž jsouž plněž hrazenyž pžbčžb2ÚHL9bmbkžbúbHusovice
kompenzacíJž Kroměž
vlastníž tzvJž kompenzacež ztrátyž Onezpochybni3
telnýž nárokS/ž jež kompenzovánaž iž oblastž inves3
tičníž až statutárnímž
městemž Brnemž jež hrazenaž
Spoluprácebpřibprovozováníbveřejnéhob
ižkompenzacežčistéhožpříjmuJ
WCbnabkonečnébZoologickábzahradab
Vež smysluž §ž f(ž ZOKž lzež
jednoznačněž potvrdit/ž
DPMB9bažbsžbIRKSbulžbŽarošická
žežnedošložkžžádnéžújměJž

(ú
(7
Zhodnocení7druhTsmlouvy
výhod7 a7 nevýhod7 plynoucích7
ze7
čísloTsmlouvy
smluvníTstrana
vztahů7mezi7ovládající7osobou7a7osobou7ovlá9
danou7a7mezi7ostatními7osobami7ovládanými7
SmlouvaToTsmlouvěTbudoucíT
SMB
uýéýmýézmWz
stejnou7ovládající7osobouC
zřízeníTslužebností
Zajišťováníždopravníchžpotřebžobčanůžlzežpova3
žovatž zaž činnostž
směřujícíž kž naplněníž základníž
SmlouvaToTsmlouvěTbudoucíT
SMB
uýéuuhhézmWz
funkcež obcež
jakož veřejnoprávníž korporacež
oTzřízeníTslužebnosti
vyjádřenéžvž§ž)žodstJž)žzákonažčJž()8N)KKKžSbJ/ž
ož obcích/ž podlež
nějžž obecž pečujež ož všestrannýž
SmlouvaToTsmlouvěTbudoucíTT
SMB
uýéuuWžézmWz
rozvojžsvéhožúzemížažožpotřebyžsvýchžobčanůJž
oTzřízeníTslužebnosti

IČO

datumTuzavření

bbCCžýWz

žbGTmuGTžmuW

bbCCžýWz

uCGTmuGTžmuW

bbCCžýWz

mDGTužGTžmuW

užGTmuGTžmuW
Naž veřejnouž
dopravuž jež obecněž nahlíženo/ž
DarovacíTsmlouva
bbCCžýWz
SMBITMěstskáTčástTBrnoVŽidenice
uWémžžéumum
vzhledemž kž jejímuž charakteru/ž potřeběž až výz3
žDGTmžGTžmuW
namu/ž jakožDohodaToTumožněníTstavby
naž určitýž veřejnýž statek/ž už nějžž
bbCCžýWz
SMBjež
uWémzuézmýu
jistáž míraž vměšováníž územníchž samosprávných
žžGTmžGTžmuW
celkůž zcelažSmlouvaToTsmlouvěTbudoucíT
běžnáJž Vztahž statutárníhož městaž
bbCCžýWz
SMB
uWémhýéumWm
Brna/ž jakož osobyž
ovládající/ž sž DPMB/ž aJsJ/ž TENZATRealITsGTrGToGT
jakož
oTzřízeníTslužebnosti
žzzýhDžu
osobouž ovládanou/ž kteráž veřejnouž dopravuž
zajišťuje/žznamenážprožDPMB/žaJsJžvžtétožoblastiž
mzGTmDGTžmuW
PříkazníTsmlouva
bbCCžýWz
SMB
uWémCmézmým
stabilituž až výlučnostž postaveníž naž trhuJž Vztahž
hzCCDDCm
ŘeditelstvíTsilnicTaTdálnicTČR
ovládanéž až ovládajícíž osobyž takž odpovídáž TeplárnyTBrnoITaGTsGT
plněž
bhDbýzDb
účelu/žprožkterýžbylažosobažovládanážzřízenaJ
hmýužužu
APTINVESTINGITsGTrGToGT
V7Brně7dne7EI7ŠI7LGMT hmýDDmCW
BrněnskéTkomunikaceTaGTsGT
Běžnéž obchodníž vztahyž udržujež společnostž
PřílohyC77
DPMB/ž aJsJž jakž
sež statutárnímž městemž Brnem/ž
uDGTmžGTžmuWT
SmlouvaToTposkytnutíTdotaceT
bbCCžýWz
SMB
uWémCDéDmum
čJž(ž3žSmlouvyžmezižDPMB/žaJsJžažovládajícížoso3
takž iž sž ostatnímiž
společnostmiž ovládanýmiž sta3
uýGTumGTžmuW
zTrozpočtuTSMB
dodatekTčGTu
boužOstatutárnímžměstemžBrnemSžvžrocež)K(8
tutárnímž městemž BrnemJž Jednáž sež ož smluvníž
vztahyžnažzákladěžuzavřenýchžsmluvJžFakturacež
uDGTmžGTžmuW
SmlouvaToTposkytnutíTdotaceT
bbCCžýWz
SMB
uWémCbéDmum
čJž )ž 3ž Smlouvyž meziž DPMB/ž aJsJž až ovládanýmiž
probíháž vždyž
vž cenách/ž kteréž jsouž naž trhuž
zTrozpočtuTSMB
osobamižvžrocež)K(8
obvyklé/žtedyžžádnéžstraněžnevzniklažnepřimě3
řenážvýhodažnebožnevýhodaJ
uDGTmžGTžmuW
SmlouvaToTposkytnutíTdotaceT
bbCCžýWz
SMB
uWémCzéDmum
zTrozpočtuTSMB
Vž souladuž sž §ž 8Vž odstJž Vž ZOKž sež nevyžadujež
přezkumž tétož
zprávyž ož vztazíchž kontrolnímž
mCGTmDGTžmuW
SmlouvaToTpřevoduTvlastnictvíT
uuCCžýWz
SMB
uWéuDuéumWm
orgánem/ž neboťž
ovládajícíž osobouž jež jedinýž
INGI7MILOŠ7HAVRÁNEK77
kTnemovitýmTvěcemT
mhbmýhCž
BytovéTdružstvoTDukelskáTtřídaTDbméDh
akcionářžovládanéžosobyJž
předsedažpředstavenstva
aToTzřízeníTslužebnosti
bbCCžýWz

mžGTmzGTžmuW

INGI7PETR7KRATOCHVÍL
bbCCžýWz
místopředsedažpředstavenstva

ubGTmzGTžmuW

uWéuzDézmWb

SmlouvaToTspolupráciTpřiT
provozováníTWC

SMBITMěstskáTčástTBrnoVBystrc

uWéžmmézmýu

SmlouvaToTsmlouvěTbudoucíT
oTzřízeníTslužebnosti

SMB

Smlouvy mezi DPMB, a. s.,
a statutárním městem Brnem
předmětTsmlouvy
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uýéýmýézmWz

SmlouvaToTsmlouvěTbudoucíT
zřízeníTslužebností

SMB

bbCCžýWz

žbGTmuGTžmuW

DPMB9bažbsžbRekonstrukcebkabelovébsítěb
ulžbŽarošickáIRokytova9bstavebníbúpravy

uýéuuhhézmWz

SmlouvaToTsmlouvěTbudoucíT
oTzřízeníTslužebnosti

SMB

bbCCžýWz

uCGTmuGTžmuW

RKSbulicebPisáreckáb–bVeslařská

uýéuuWžézmWz

SmlouvaToTsmlouvěTbudoucíTT
oTzřízeníTslužebnosti

SMB

bbCCžýWz

mDGTužGTžmuW

Darbdobtombolybnabplesb–bKávovar

uWémžžéumum

DarovacíTsmlouva

SMBITMěstskáTčástTBrnoVŽidenice

bbCCžýWz

užGTmuGTžmuW

RekonstrukcebobjektubMendlovobnámžb2W9bBrnobIIžbetapa

uWémzuézmýu

DohodaToTumožněníTstavby

SMB

bbCCžýWz

žDGTmžGTžmuW

Přeložkabtrakčníhobstožárub
TVbkžbúžbPisárky

uWémhýéumWm

SmlouvaToTsmlouvěTbudoucíT
oTzřízeníTslužebnosti

SMB
TENZATRealITsGTrGToGT

bbCCžýWz
žzzýhDžu

žžGTmžGTžmuW

TramvajbPlotní
souborbstavebb–betapab4IL9b
činnostibsprávcebstavby9b
TDIbabkoordinátorabBOZP

uWémCmézmým

PříkazníTsmlouva

SMB
ŘeditelstvíTsilnicTaTdálnicTČR
TeplárnyTBrnoITaGTsGT
APTINVESTINGITsGTrGToGT
BrněnskéTkomunikaceITaGTsGT

bbCCžýWz
hzCCDDCm
bhDbýzDb
hmýužužu
hmýDDmCW

mzGTmDGTžmuW

Projektbbezbariérováb
zastávkabLDbNovábOsada

uWémCDéDmum
dodatekTčGTu

SmlouvaToTposkytnutíTdotaceT
zTrozpočtuTSMB

SMB

bbCCžýWz

uDGTmžGTžmuWT
uýGTumGTžmuW

Projektbrekonstrukcebtramvajovébtratib
ÚdolníbII9bLerchovabII9bKlácelova

uWémCbéDmum

SmlouvaToTposkytnutíTdotaceT
zTrozpočtuTSMB

SMB

bbCCžýWz

uDGTmžGTžmuW

Projektbrekonstrukcebtramvajové
btratibKolištěIMoravskébnáměstí

uWémCzéDmum

SmlouvaToTposkytnutíTdotaceT
zTrozpočtuTSMB

SMB

bbCCžýWz

uDGTmžGTžmuW

Kotevníbpřevěsbtrakčníhobvedeníb
pžbčžb2ÚHL9bmbkžbúbHusovice

uWéuDuéumWm

SmlouvaToTpřevoduTvlastnictvíT
kTnemovitýmTvěcemT
aToTzřízeníTslužebnosti

SMB
BytovéTdružstvoTDukelskáTtřídaTDbméDh

uuCCžýWz
mhbmýhCž

mCGTmDGTžmuW

Spoluprácebpřibprovozováníbveřejnéhob
WCbnabkonečnébZoologickábzahradab

uWéuzDézmWb

SmlouvaToTspolupráciTpřiT
provozováníTWC

SMBITMěstskáTčástTBrnoVBystrc

bbCCžýWz

mžGTmzGTžmuW

DPMB9bažbsžbIRKSbulžbŽarošická

uWéžmmézmýu

SmlouvaToTsmlouvěTbudoucíT
oTzřízeníTslužebnosti

SMB

bbCCžýWz

ubGTmzGTžmuW

DPMB9bažbsžbIbRKSbulžbNezamyslova9búsekbpod
bmostembOtakarabŠevčíka9bstavebníbúpravy

datumTuzavření

Smlouvy mezi DPMB, a. s.,
a ovládanými
osobami
a statutárním
městem
Brnem
předměthsmlouvy
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číslohsmlouvy

druhhsmlouvy
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IČO

PozemekDk1Dú1DŽidenice0DpozemekDk1DúDStaréD-rnoD
TramvajDPlotníD–
TvlastníkDSM-VDpozemkyDk1DúDKomínDTvlastníkDAPM-0Da1Ds1V
DsouborDstavebD–DetapaDjb40
činnostiDsprávceDstavby0D
-rno0DÚdolníDšš0DLerchovaDšš0DKlácelova
TAšDaDkoordinátoraD-OZP
–DrekonstrukceDulic

bP–šVš–UšWš
bP–DgV–bšPš

Příkazníhsmlouva
Směnnáhsmlouva
Smlouvahohdílo

OdvodDodpadníchDvodD
kondenzátDfusovice

bP–šVb–Ušgš

Smlouvahohodváděníh
odpadníchhvod

LLVVDWPU
gUVVžžVš
LgžLWUžL
gšWbDbDb
LLVVDWPU
gšWžžšVP
LgžLWDWU
gšWžžšVP
LgžLWDWU
DUžbWgDP
LgžLWUžL
LULWLDPb

šUAšžADšbP
DšAhšWAhDšbP

bP–DVž–UšWb

SMB
ŘeditelstvíhsilnichahdálnichČR
TeplárnyhBrnoEhaAhsA
ZPhINVESTINGEhsAhrAhoAh
SMB
BrněnskéhkomunikaceEhaAhsA
BrněnskéhvodárnyhahkanalizaceEhaAhsAh
BrněnskéhkomunikaceEhaAhsAh
BrněnskéhvodárnyhahkanalizaceEhaAhsA
FIRESTZh–hFišerEhrekonstrukceEhstavbyhaAhsAh
TeplárnyhBrnoEhaAhsA
DopravníhstavbyhBrnoEhsAhrAhoAh

KotevníDpřevěsDTV0Dp1Dč1DC/H0D
KabelovéDvedeníDsvětelnéhoDsignalizačníhoD
stavbaDč1Dp1Dž6H0Dk1DúDfusovice
zařízeníDTp1č14945ž40Dk1ú1DČernáDPoleV

bP–bVU–bšPš
bP–žšg–bšPš

SMB
BrněnskéhkomunikaceEhaAhsA
BytovéhdružstvohDukelskáhUWEhBrno

LLVVDWPU
gšWžžšVP
šgDVDbLž

bLAšUADšbP
DUAhšUAhDšbP

PropagaceDAPM-0Da1sDnaDakcíchD
StožárDtrolejovéhoDvedeníD
pořádanýchDspolečnostíD
naDpozemkuDp1Dč1D364CD
STURRZDSPORT0Da1Ds1
k1DúDČernáDPole
VzájmenáDspolupráceDpřiD
KabelovéDvedeníDnaDpoz1
TRgfUFRObEairDgity
9HNH5ž0Dk1DúDŽabovřesky
AarDfinančníDčástkyD
KomerčníDstojanD
veDvýšiDžH1HHH0bKč
gNFDMedlánky
-rno0DÚdolníDšš0D
SilniceDš54jD-rno0DVMOD
LerchovaDšš0D
ŽabovřeskáDšD–DetapaDšš
KlácelovaD–D
rekonstrukceDulic
OdhlučněníD
tramvajovéDtratiD
gejl–Zábrdovická0DvčetněD
PronájemDNPTVDzaDúčelemD
bezbariérovýchDzastávekD
umístěníDkvětinovýchD
VojenskáDnemocnice
nádobDvDměstěD-rněDvDroceDjHžC

bP–bVg–bšVš
bP–žUž–bšPš

Smlouvahohsmlouvěhbudoucíh
Smlouvahohpřevoduhvlastnictvíh
ohzřízeníhvěcnéhohbřemene
khnemovitýmhvěcemh
ahohzřízeníhslužebnosti
Smlouvahohreklamníhčinnosti
Kupníhsmlouvahahsmlouvah
ohzřízeníhvěcnéhohbřemene

STZREZhThSPORTEhaAhsA
SMB
LEZRIUShaAhsAh
IngAhWildmannováhMirkaEhPhDAh
VeletrhyhBrnoEhaAhsA
SMB
ŘeditelstvíhsilnichahdálnichČR
TechnologickýhParkhBrnoEhaAhsA
SMB

DgVžDDbb
LLVVDWPU
DPDVDDDW
gPWDžDbbh
DUUPDUbP
LLVVDWPU
gUVVžžVš
LPUžDDbU
LLVVDWPU

DDAšžADšbP
bšAhbDAhDšbP

Nájemníhsmlouva

LLVVDWPU
LgžLWDWU
LLVVDWPU
gšWžžšVP
gUVVžžVš
DUžbWgDP
LULWLDPb
LLVVDWPU
DUUbDDPU
DUUbDDPU
DUžbWgDP
LULWLDPb
LUDWLVDL

bbAšLADšbP
šUAhšVAhDšbP

bP–WVš–UšWž
dodatekhčAhb
bP–žšU–UšPD

SMB
BrněnskéhvodárnyhahkanalizaceEhaAhsA
SMB
BrněnskéhkomunikaceEhaAhsA
ŘeditelstvíhsilnichahdálnichČR
FIRESTZh–hFišerEhrekonstrukceEhstavbyhaAhsA
DopravníhstavbyhBrnoEhsAhrAhoA
SMB
TechnickéhsítěhBrnoEhaAhsAh
TechnickéhsítěhBrnoEhaAhsAh
FIRESTZh–hFišerEhrekonstrukceEhstavbyEhaAhsAh
DopravníhstavbyEhsAhrAhoAh
EUROVIZhCSEhaAhsAh

SpolupráceDpřiDpořádáníDsochařského
ZajištěníDzimníDúdržbyDkomunikacíD
DsympoziaD„-rněnskýDplenérDjHžC“D
aDodstavnýchDplochDvDareálechDAPM-0Da1Ds1

bP–žDL–UšPL
bP–Pžg–Dgšš

Smlouvahohdílo
Smlouvahohvýpůjčcehprostor

BrněnskéhkomunikaceEhaAhsA
SMBEhMěstskáhčásthBrnoTBystrc

gšWžžšVP
LLVVDWPU

DWAšLADšbP
bbAhšVAhDšbP

VýpůjčkaDčástiDbudovyD
AodávkaDpitnéDvody0D
LodníDdopravyD-ystrc
měnírnaDPáteřní

bP–Lbž–Ušgš
bP–bšUš–UšPL

Smlouvahohdodávcehpitnéhvodyh
Smlouvahohvýpůjčce
ahováděníhodpadníchhvod

BrněnskéhvodárnyhahkanalizaceEhaAhsA
SMBEhMěstskáhpoliciehBrno

LgžLWDWU
LLVVDWPU

bUAšUADšbP
bšAhbDAhDšbP

UmístěníDstožáruDTVD
AodávkaDpitnéDvodyDaDodvodD
naDp1Dč1D63Dk1Dú1DTrnitá
odpadníchDvod0DměnírnaDÚdolní

bP–LbL–Ušgš
bP–bbšU–bšPš

Smlouvahohdodávcehpitnéhvodyh
Smlouvahohsmlouvěhbudoucíh
ahováděníhodpadníchhvod
ohzřízeníhslužebnosti

BrněnskéhvodárnyhahkanalizaceEhaAhsA
SMB
RezidencehKronaEhaAhsAh

LgžLWDWU
LLVVDWPU
šgšVžDDb

bUAšUADšbP
bVAhbbAhDšbP

bP–DWg–bšVš
bP–UUž–bšPš
bP–DWV–bšPb
bP–Ugb–UšWb
bP–DVž–UšWb
bP–gžb–UšWš

Smlouvahohspolupráci
Smlouvahohzřízeníhslužebnostih
inženýrskéhsítě
Darovacíhsmlouva
Smlouvahohsmlouvěhbudoucíh
ohzřízeníhslužebnosti
Smlouvahohdílo
Smlouvahohprávuh
provésthstavbu
Smlouvahohdílo

datumhuzavření

bbAhšLAhDšbP
bDAšDADšbP

šgAšLADšbP
DgAhbbAhDšbP
šgAšLADšbP
bPAhšWAhDšbP

šWAhVPAhDšbPh
bLAhbbAhDšbP
šgAšLADšbP

Smlouvy mezi DPMB, a. s.,
a ovládanými osobami
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datumyuzavření

TramvajBPlotníB–
BsouborBstavebB–BetapaBS1R/
činnostiBsprávceBstavby/B
TDIBaBkoordinátoraBBOZP

-šzZbZzýZ–Z

Příkazníysmlouva

SMB
ŘeditelstvíysilnicyaydálnicyČR
TeplárnyyBrnoéyauysu
APyINVESTINGéysuyruyouy
Brněnskéykomunikaceéyauysu

ggbbO–šý
FýbbhhbZ
gFhg–ýhg
FZ–-O-OFZ–hhZbš

ZýuZhuOZ-š

OdvodBodpadníchBvodB
kondenzátBHusovice

-šzZb-zýZFZ

Smlouvayoyodváděníy
odpadníchyvod

Brněnskéyvodárnyyaykanalizaceéyauysu
TeplárnyyBrnoéyauysu

gFhg–O–ý
gFhg–ýhg

-OuZOuOZ-š

KabelovéBvedeníBsvětelnéhoBsignalizačníhoB
zařízeníBgpúčúRVR)ýR/BkúúúBČernáBPole(

-šz-býz-ZšZ

Smlouvayoysmlouvěybudoucíy
oyzřízeníyvěcnéhoybřemene

SMB
Brněnskéykomunikaceéyauysu

ggbbO–šý
FZ–hhZbš

-guZýuOZ-š

PropagaceBDPMB/BaúsBnaBakcíchB
pořádanýchBspolečnostíB
STžREZBSPORT/BaúBsú

-šz-bFz-ZbZ

Smlouvayoyreklamníyčinnosti

STAREZymySPORTéyauysu

OFbhOO--

OOuZhuOZ-š

VzájmenáBspolupráceBpřiB
TECHžGRO1FairBCity

-šzO–Fz-ZbZ

Smlouvayoyspolupráci

VeletrhyyBrnoéyauysu

OýýšOý-š

ZFuZguOZ-š

DarBfinančníBčástkyB
veBvýšiBýMúMMM/1Kč

-šzO–bz-Zš-

Darovacíysmlouva

TechnologickýyParkyBrnoéyauysu

gšýhOO-ý

ZFuZguOZ-š

Brno/BÚdolníBII/B
LerchovaBII/B
KlácelovaB–B
rekonstrukceBulic

-šzObhzýZ–-

Smlouvayoydílo

SMB
Brněnskéyvodárnyyaykanalizaceéyauysu
Brněnskéykomunikaceéyauysu
FIRESTAy–yFišeréyrekonstrukceéystavbyyauysu
DopravníystavbyyBrnoéysuyruyou

ggbbO–šý
gFhg–O–ý
FZ–hhZbš
Oýh-–FOš
gýg–gOš-

--uZguOZ-š

PronájemBNPTVBzaBúčelemB
umístěníBkvětinovýchB
nádobBvBměstěBBrněBvBroceBSMýG

-šzhZýzýZšO

Nájemníysmlouva

TechnickéysítěyBrnoéyauysuy

Oýý-OOšý

ZFuZguOZ-š

ZajištěníBzimníBúdržbyBkomunikacíB
aBodstavnýchBplochBvBareálechBDPMB/BaúBsú

-šzhOgzýZšg

Smlouvayoydílo

Brněnskéykomunikaceéyauysu

FZ–hhZbš

O–uZguOZ-š

DodávkaBpitnéBvody/B
měnírnaBPáteřní

-šzg-hzýZFZ

Smlouvayoydodávceypitnéyvodyy
ayováděníyodpadníchyvod

Brněnskéyvodárnyyaykanalizaceéyauysu

gFhg–O–ý

-ýuZýuOZ-š

DodávkaBpitnéBvodyBaBodvodB
odpadníchBvod/BměnírnaBÚdolní

-šzg-gzýZFZ

Smlouvayoydodávceypitnéyvodyy
ayováděníyodpadníchyvod

Brněnskéyvodárnyyaykanalizaceéyauysu

gFhg–O–ý

-ýuZýuOZ-š

Smlouvy mezi DPMB, a. s.,
a ovládanými osobami
předmětdsmlouvy

19
číslodsmlouvy

druhdsmlouvy

smluvnídstrana

IČO

Smlouva6o6využití6přístupového6
koridoru6ke6stavbě

18/543/5073

SmlouvadodvyužitídpřístupoT
véhodkoridorudkedstavbě

VeletrhydBrno,da.ds.

25582518

13.07.2018

Umístění6veřejnho6osvětlení6v6areálu6
vozovny6MedlánkyÚ6pKčK6šOg9BÚ6kKúK6Medlánky

18/661/1080

Smlouvadodsmlouvědbudoucíd
odzřízenídslužebnostidinž.dsítě

TechnickédsítědBrno,da.ds.

25512285

06.09.2018

Vystrojení6optické6trasy

18/688/3070

Smlouvadoddílo

TechnickédsítědBrno,da.ds.

25512285

20.08.2018

Smlouvadoddodávcedpitnédvodyd
adodváděnídodpadníchdvod

Brněnskédvodárnydadkanalizace,da.ds.

46347275

22.08.2018

–6Ukrajinská
–6UkrajinskáÚ6měnírna
–6Labská
–6Osová
–6Kyjevská
–6Mikulčická
–65rožíkova
–6Okružní
–6Přístavní
–6Chopinova
–6Libušina6třída
–6Řezáčova
–66Libušina6třídaÚ6měnírna
–6Vejrostova
–6Rakovecká
–6HviezdoslavovaÚ6TD
–6HviezdoslavovaÚ60D
–6Radlas
–6Hudcova
–6Vychodilova6
–6Hlinky
–66HlinkyÚ6vrátnice
–6HlinkyÚ6měnírna

18/750/5060
18/751/5060
18/752/5060
18/753/5060
18/754/5060
18/755/5060
18/756/5060
18/757/5060
18/760/5060
18/761/5060
18/762/5060
18/763/5060
18/764/5060
18/765/5060
18/766/5060
18/767/5060
18/768/5060
18/769/5060
18/770/5060
18/771/5060
18/772/5060
18/773/5060
18/774/5060

Dodávka6pitné6vody6
a6odvádění6odpadních6vod6–6KKK
–6Novobranská
–6Rennenská
–6Preslova
–6Mendlovo6náměstí
–6Údolní
–6Úzká
–6Nové6Sady
–6Zvonařka
–6Křížová
–6Mendlovo6námK6BH
–6náměstí6Míru
–6Vídeňská
–6Lelkova
–65arvičova
–6Nádražní
–6Merhautova
–6Fügnerova
–6Tábor
–6Srbská
–6Palackého
–65udovcova
–6Kárníkova
–6Nováčkova
–6Dolnopolní
–6Mateří

18/700/5060
18/701/5060
18/702/5060
18/703/5060
18/704/5060
18/705/5060
18/706/5060
18/707/5060
18/708/5060
18/709/5060
18/710/5060
18/711/5060
18/712/5060
18/713/5060
18/714/5060
18/715/5060
18/716/5060
18/717/5060
18/719/5060
18/720/5060
18/721/5060
18/722/5060
18/723/5060
18/724/5060
18/725/5060

–6Obřanská
–6Stará6Osada
–6Líšeňská
–6Kšírova
–65řeclavská
–6Mácova
–6náměstí6Karla6IVK
–6Ondráčkova
–6Rebešovická
–6Sokolnická
–6Terezy6Novákové
–6VídeňskáÚ6ÚH
–6Petra6Křivky
–6Švermova
–6Jírova
–6Černého
–6Houbalova
–6Pálavské6náměstí
–6Puchýřova
–6Novolíšeňská
–6Mifkova
–6Zeiberlichova
–6Srnčí
–60damovská
–6Klimešova

18/726/5060
18/727/5060
18/728/5060
18/729/5060
18/729/5060
18/730/5060
18/731/5060
18/732/5060
18/733/5060
18/734/5060
18/735/5060
18/736/5060
18/737/5060
18/738/5060
18/739/5060
18/740/5060
18/741/5060
18/742/5060
18/743/5060
18/744/5060
18/745/5060
18/746/5060
18/747/5060
18/748/5060
18/749/5060

datumduzavření

Smluvní6stranaÚ6IČOÚ6druh6a6předmět6smlouvy6i6data6uzavření6jsou6u6smluv6čK6BI9šLL9TLOL6–6BI9šBš9TLOLÚ6čK6BI9šBH9TLOL6–6BI9šTI9TLOL6a6čK6BI9šOL9TLOL6–6BI9ššg9TLOL6shodnéK

Smlouvy mezi DPMB, a. s.,
a ovládanými osobami
předmět,smlouvy
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číslo,smlouvy

druh,smlouvy

smluvní,strana

IČO

datum,uzavření

OdhlučněníMtramvajovéMtratiM
CejlM–MZábrdovickážMvčetněMbezbariérovýchM
zastávekMVojenskáMnemocnice

CjOPžVOzVPm
dodatek,čUC

Smlouva,o,dílo

SMB
Technické,sítě,BrnoD,aU,sU
FIRESTApFišerD,rekonstrukceD,stavbyD,aU,sU
Dopravní,stavbyD,sU,rU,oU
EUROVIA,CSD,aU,sU

áážžlPjz
lzzClljz
lzmCPZlj
ázáPáljC
ázlPážlá

VPUVjUlVCj
CáUCCUlVCj

VzájemnáMspolupráceMpřiMMSVMTMMFairMCity

CjOjZlOCVžV

Smlouva,o,spolupráci

Veletrhy,BrnoD,aU,sU

lzzjlzCj

lPUVžUlVCj

VzájemnáMpropagaceMaMvěcnéMplněníM
DPMBžMaAMsAžMaMBrněnskéMkomunikacežMaAMsA

CjOžlžOCVžV

Rámcová,smlouva,
o,spolupráci

Brněnské,komunikaceD,aU,sU

ZVPmmVžj

mCUVjUlVCj

LetákyMveMvozidlech

CjOCVáPOCVžC

Smlouva,o,pronájmu,
reklamních,ploch

Brněnské,komunikaceD,aU,sU

ZVPmmVžj

lmUCCUlVCj

DodávkaMpitnéMvodyM
aModpavníchMvodMBenešova

CjOCVzžOzVZV

Smlouva,o,dodávce,pitné,vody,
a,odvádění,odpadních,vod

Brněnské,vodárny,a,kanalizaceD,aU,sU

áZmáPlPz

CžUCVUlVCj

SmlouvaMoMslužbáchMmoT
duluMSTAREZMSPORTžMaAMsA

CjOCCmVOmVCV

Smlouva,o,službách

STAREZp,SPORTD,aU,sU

lZžmllCC

lmUCCUlVCj

PanelMnaMzábradlí

CjOCCájOCVžC

Smlouva,o,pronájmu,
reklamních,ploch

STAREZp,SPORT,aU,sU

lZžmllCC

mVUCCUlVCj
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1. POPIS SPOLEČNOSTI
Akciová společnost Dopravní podnik města Brna vznikla dnem 1. 1. 1998 přeměnou Dopravního
podniku města Brna, státního podniku se sídlem v Brně, Hlinky 151, IČO 25508881, který byl zrušen
bez likvidace.
Dopravní podnik města Brna, a. s., je zapsán v obchodním rejstříku pod spisovou značkou: B 2463,
vedenou u Krajského soudu v Brně.
Základní kapitál společnosti k 31. 12. 2018 činí 4 432 317 860 Kč a je zcela splacen.
Společnost se v roce 2018 do dne 10. 9. 2018 řídila stanovami akciové společnosti Dopravní podnik
města Brna, a. s., upravenými a schválenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné
hromady ze dne 17. 10. 2017. Ode dne 11. 9. 2018 se společnost Dopravní podnik města Brna, a.s.
řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze
dne 11. 9. 2018.

a) specifikace společnosti
Obchodní jméno:

Dopravní podnik města Brna, a. s.

Sídlo:

Brno, Hlinky 64/151, PSČ 603 00
Doručovací PSČ: 656 46

IČO:

25 50 88 81

DIČ:

CZ 25 50 88 81

Právní forma:

akciová společnost

Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2463

Společnost Dopravní podnik města Brna, a.s. je členem koncernu SMB.

b) Změny a dodatky provedené v obchodním rejstříku v účetním období 2018
Ode dne 11. 9. 2018 se společnost Dopravní podnik města Brna, a.s. řídí stanovami ve znění přijatém
rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 11. 9. 2018.
S účinností nových stanov společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s. byl stanoven počet členů
dozorčí rady společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s. na šest.
Ke dni 30. 11. 2018 zaniklo členství v představenstvu společnosti Dopravní podnik města Brna p.
Vítu Prýglovi, PaedDr. Ivu Vašíčkovi, Ing. Josefu Veselému a Ing. Janu Seitlovi.
Ke dni 1. 12. 2018 vzniklo členství v představenstvu společnosti Dopravní podnik města Brna Ing.
Petru Kratochvílovi, Mgr. Marku Viskotovi, Ing. Josefu Veselému a Mgr. Adamu Zemkovi.
Ke dni 30. 11. 2018 zaniklo členství v dozorčí radě společnosti Dopravní podnik města Brna p. Marku
Janíčkovi, RNDr. Filipu Chvátalovi, Ph.D, Mgr. Martinu Anderovi, Ph.D a Ing. Jaroslavu Kacerovi.
Ke dni 1. 12. 2018 vzniklo členství v dozorčí radě společnosti Dopravní podnik města Brna p. Vítu
Prýglovi, Mgr. Pavlu Sázavskému, MBA, Ing. Jiřímu Kuklínkovi a Ing. Pavlu Jankůji.

c) Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech
Dopravní podnik města Brna, a. s., nevlastní majetkové ani smluvní účasti v jiných společnostech.
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d) Zaměstnanci společnosti, osobní náklady
Zaměstnanci

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

sledované

předchozí

účetní období

účetní období

(rok 2018)

(rok 2017)

2.606

2.604

5

5

405

419

Z toho:
vrcholový management
THP
Osobní náklady

Mzdové náklady vč. odměn orgánů společnosti a výboru

sledované

předchozí

účetní období

účetní období

(tis. Kč)

(tis. Kč)

1.079.978

975.296

1.673

1.570

1.016

1.032

pro audit
Z toho: odměny členů statutárních a dozorčích orgánů
společnosti a výboru pro audit celkem
-

Představenstvo společnosti

-

Dozorčí rada společnosti

387

498

-

Výbor pro audit

270

40

364.889

329.006

42.757

41.446

1.487.624

1.345.748

Náklady na sociální zabezpečení
Sociální náklady
Osobní náklady celkem

Mimo výše uvedených odměn z výkonu jejich funkce je členům statutárního a dozorčího orgánu
hrazeno společností pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou z titulu své funkce. Toto pojištění
bylo zúčtováno jako nepeněžní příjem členů statutárního a dozorčího orgánu a byly z něho
provedeny veškeré zákonné odvody.
Výše pojistného za odpovědnost z titulu funkce .................................................... 177 329,00 Kč

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákona o účetnictví“) a prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění platném pro rok 2018 (dále jen „prováděcí vyhláška k zákonu
o účetnictví“).
V roce 2018 došlo k opravám účetních případů týkajících se roku 2017, které byly provedeny pomocí
účtu 426 000 – jiný výsledek hospodaření. Účetními opravami došlo ke zvýšení zůstatku tohoto účtu
o 2 958 688,88 Kč. Opravy se týkaly:
− Chybného zaúčtování investičních výdajů do provozních nákladů – zvýšení účtu 426 000
o 3 143 860,85 Kč
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−
−
−

Dobropisu za přepravu materiálu, faktura došlá po závěrce roku 2017, ale časově i věcně
s tímto rokem související – zvýšení účtu 426 000 o 4 448,00 Kč
Bankovních poplatků České spořitelny (účet platebních karet za e - shop) zúčtované v roce
2018, ale časově i věcně související s rokem 2017 – snížení účtu 426 000 o 180 931,97 Kč
Faktura za pronájem sociálního zařízení došlá po závěrce roku 2017, ale časově i věcně
s tímto rokem související – snížení účtu 426 000 o 8 688,00 Kč.

Všechny tyto opravy byly zohledněny v DPPO 2017. Detailní přehled těchto oprav a jejich vypořádání
je v bodě 3.13.

3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ METODY A JEJICH ZMĚNY A ODCHYLKY
Používané účetní metody a způsoby oceňování zásob a majetku DPMB, a. s., jsou v souladu s obecně
závaznými právními předpisy, tj. zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění změn a doplňků
platných k 31. 12. 2018, vyhlášky č. 500/2002 Sb., a Českými účetními standardy pro podnikatele.

3.1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
e) Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení
a náklady s pořízením související v souladu s § 47 vyhl.500/2002 Sb.
Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč se odepisuje do nákladů na základě předpokládané
doby životnosti příslušného majetku.
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu
v případě, že jeho hodnota přesahuje částku 40 tis. Kč. Udržování nehmotného majetku (např.
update software, aktualizace v souvislosti se změnami legislativy) se účtuje do nákladů.

f) Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení,
náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související v souladu s § 47 vyhl.500/2002 Sb.
Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují
přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady (případně část správních nákladů)
vztahující se k jejich výrobě a podíl zásobovací režie.
Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč se odepisuje do nákladů po dobu ekonomické životnosti.
Dlouhodobý hmotný majetek získaný vkladem jediného akcionáře se oceňuje reprodukční pořizovací
cenou a účtuje se ve prospěch základního kapitálu. Reprodukční pořizovací cena tohoto majetku
byla stanovena na základě znaleckých posudků.
Dlouhodobý majetek, na jehož pořízení byla poskytnuta státní dotace, účelová dotace z rozpočtu
statutárního města Brna a dotace z fondů EU, je v účetnictví DPMB, a. s., oceňován pořizovací cenou
sníženou o částku poskytnuté dotace.
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku v případě, že jeho hodnota
přesahuje částku 40 tis. Kč, zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů.
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g) Opravná položka k dlouhodobému majetku
je tvořena na základě inventarizace majetku. Vyjadřuje přechodné snížení hodnoty majetku.
V podmínkách DPMB, a. s., je opravná položka k majetku tvořena zejména k vozidlům MHD se
zůstatkovou hodnotou, které se budou v následném roce vyřazovat.

h) Odpisování majetku
Odpisový plán účetních odpisů je stanoven vnitřní směrnicí E 24. U veškerého odpisovaného majetku
uplatňuje účetní jednotka rovnoměrné odpisování. Při výpočtu odpisů se vychází z pořizovací ceny
majetku, která je v podmínkách v DPMB, a. s., posuzována podle způsobu nabytí:
Majetek, který byl do společnosti vložen akcionářem. U tohoto majetku jsou vedeny dvě pořizovací
ceny:
−

cena daňová, která je shodná s cenou u původního vlastníka a je základem pro výpočet
odpisů zahrnovaných do základu daně z příjmů.

−

cena účetní, která je shodná s cenou nepeněžního vkladu a byla stanovena znaleckým
posudkem ke dni vkladu jako cena tržní. Tato cena je vedena v účetnictví a je základem pro
výpočet účetních odpisů, které jsou součástí účetních nákladů.

Majetek pořízený akciovou společností, u něhož je pořizovací cena účetní shodná s pořizovací cenou
daňovou.
Pořízení technického zhodnocení majetku, který není ve vlastnictví DPMB, kde v době realizace TZ
z důvodu neexistence písemného souhlasu majitele s daňovým odepisováním majetku, DPMB
odepisuje pouze účetně. Jedná se především o zhodnocení vozovny Komín nebo vybavení
předprodeje Bystrc (SMB) a předprodeje Purkyňova (VUT Brno), které DPMB využívá na základě
příkazní a nájemní smlouvy.
Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku vychází z ustanovení § 28
odstavce 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účetní jednotka dodržuje zásadu odepsání
dlouhodobého nehmotného majetku v účetnictví nejdéle do pěti let od jeho pořízení. U majetku je
postupováno podle § 32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Odpisování dlouhodobého hmotného majetku
Účetní odpisy uplatněné v účetnictví DPMB jsou u každého předmětu stanoveny s přesností na celé
měsíce v závislosti na délce životnosti a provozuschopnosti předmětu s přihlédnutím k:
−

doporučení výrobce, pokud neodporuje podmínkám životnosti v provozu MHD

−

skutečné životnosti dosahované v podmínkách DPMB, ověřené praxí a ovlivněné konkrétními
provozními podmínkami

−

§ 30 zákona o daních z příjmů, jako životnosti uznané zákonem

−

pravidlům závazně stanoveným pro projekty financované z prostředků Evropské unie,
kterými se doba odepisování řídí.

U všech druhů majetku společnost dodržuje ustanovení § 31 zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, tzn., že používá výhradně rovnoměrné odpisování.
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3.2. Zásoby
a) Zásoby
Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím váženého aritmetického
průměru. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením
souvisejících nákladů (náklady na přepravu, clo, provize atd.). Způsob pořízení a oceňování zásob
se řídí směrnicí E 15 Nákup.
Výrobky a nedokončená výroba (služby) se oceňují skutečnými vlastními náklady. Zásoby vytvořené
vlastní činností včetně renovací jsou oceňovány vlastními náklady, kterými jsou přímé náklady
vynaložené na jejich výrobu a podíl zásobovací režie. Proces renovací a vlastní výroby se řídí
směrnicí E16 Renovace a vlastní výroba náhradního dílu.

b) Opravná položka k zásobám
Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám či jinak dočasně znehodnoceným
zásobám je tvořena na základě analýzy obrátkovosti zásob a na základě individuálního posouzení
zásob.

3.3. Peněžní prostředky
Peněžní prostředky tvoří ceniny (kolky, dálniční známky apod.), peníze v hotovosti a na bankovních
účtech. DPMB, a. s., nečerpala v průběhu účetního období dlouhodobé ani krátkodobé bankovní
úvěry ani finanční výpomoci.

3.4. Pohledávky
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Ocenění nedobytných nebo
pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů v souladu se
směrnicí E 22 Tvorba a používání opravných položek.
Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů.
Pohledávky i dohadné účty aktivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců včetně)
a dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců) s tím, že krátkodobé jsou splatné do jednoho roku od
rozvahového dne.
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3.5. Vlastní kapitál
Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši 4 432 317 860,00 Kč zapsané v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2463. Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny peněžitými či
nepeněžitými vklady nad hodnotu základního kapitálu, dary hmotného majetku, nově zjištěného
a přeceněného majetku.
Společnost podle nového zákona o obchodních korporacích netvoří rezervní fond.
Stav a změny vlastního kapitálu v roce 2018 včetně porovnání s rokem 2017 jsou uvedeny ve výkaze
„Přehled o změnách vlastního kapitálu“, který je součástí této Přílohy k ÚZ (viz Výkazy – příloha č.
4). Oproti minulému účetnímu období došlo v roce 2018 k navýšení vlastního kapitálu o 121 759
tis. Kč. Na zvýšení vlastního kapitálu měl vliv výsledek hospodaření roku 2018 ve výši 118 801 tis.
Kč a opravy roku 2017 pomocí účtu 426 000 - Jiný výsledek hospodaření ve výši 2 958 tis. Kč (viz
bod 3.13). Vypořádání zisku předchozího účetního období ve výši 99 909 tis. Kč neovlivnilo výši
vlastního kapitálu. Došlo pouze na základě rozhodnutí valné hromady k přeúčtování zisku roku
2017 do investičního fondu.
Způsob vypořádání zisku z předchozího účetního období
Představenstvo společnosti na svém zasedání dne 6. 4. 2018 schválilo účetní závěrku roku 2017 a
navrhlo způsob rozdělení celkového zisku za rok 2017 ve výši 99 909 308,16 Kč doplněním do
investičního fondu. Toto doporučení bylo schváleno dne 18. 6. 2018 Radou města Brna (R7/172)
v působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. Výsledek hospodaření za
rok 2017 byl na základě rozhodnutí valné hromady zaúčtován na účet 427 100 Investiční fond.

3.6. Cizí zdroje
a) Rezervy
Společnost vytváří účetní rezervy na rizika v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti
stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti. Rezervy jsou tvořeny
především na rizika týkající se náhrad za neoprávněné užívaní cizího majetku a rizik z dopadů
z narovnání majetkových vztahů a z toho plynoucích požadavků vlastníků pozemků o náhradu za
bezdůvodné obohacení včetně úroků z prodlení. Každoročně jsou tvořeny rezervy, na pokrytí
dopadu do mzdových nákladů z titulu nevyčerpané dovolené, odměn odborných ředitelů
a generálního ředitele za předchozí rok a na události nepokryté pojistnými smlouvami v souvislosti
s provozováním MHD, především zahoření autobusů a trolejbusů mimo depo, škody na majetku
DPMB, a. s., v souvislosti s nehodami způsobenými vlastními zaměstnanci, kde můžeme požadovat
náhradu škody pouze do výše 4,5násobku průměrného výdělku. Mimořádné rezervy jsou rezervy,
které se nemusí každoročně opakovat. Jejich tvorba slouží například na pokrytí rizik z výdajů na
opravu majetku, které byly zahrnuty do plánu příslušného roku, ale nebyly zrealizovány a náklady
na jejich realizaci nebyly součástí schváleného finančního modelu na následující rok. V roce 2018
byla vytvořena vyšší rezerva na riziko z možného zvýšení mezd plynoucího z neuzavřeného
kolektivního vyjednávání a ze změny způsobu stravování zaměstnanců ze zajištění závodního
stravování na model stravenky pro všechny zaměstnance. Podrobný rozpis rezerv je uveden v bodě
4.1.
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b) Dlouhodobé i krátkodobé závazky
Dlouhodobé a krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. Rozdělují se na
krátkodobé do 12 měsíců od data splatnosti včetně a dlouhodobé nad 12 měsíců od data splatnosti.

c) Dohadné účty pasivní
Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů. Rozdělují se na
krátkodobé a dlouhodobé ve stejných intervalech jako závazky.

3.7. Devizové operace
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách (v kurzu platném ke dni jejich
vzniku) a k rozvahovému dni byly položky peněžité povahy oceněny kurzem platným k 31. 12.
vyhlášeným Českou národní bankou.
Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do finančních výnosů nebo finančních
nákladů běžného roku.

3.8. Použití odhadů
Společnost používá odhady a předpoklady. Ty mají vliv na vykazované hodnoty pohledávek
a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období.
Společnost stanovila tyto odhady a předpoklady na základě všech jí dostupných relevantních
informací. Jak plyne z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v okamžiku účtování se mohou od těchto
odhadů mírně odlišovat.

3.9. Účtování výnosů a nákladů
Společnost při účtování nákladů a výnosů respektuje věcnou a časovou souvislost nákladů a výnosů.
Největší položkou ve výnosech, které se časově rozlišují, jsou tržby z hlavní činnosti, a to prodeje
časového jízdného od data a délky jeho platnosti (roční, čtvrtletní, měsíční). Společnost o tržbách
účtuje v souladu se směrnicí E 21 Účtování tržeb městské hromadné dopravy v DPMB.

3.10. Odložená daň a rezerva na daň z příjmů
a) Odložená daň
Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými
hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím
k období realizace.
V rámci účetní závěrky roku 2018 byla vypočtena z přechodných rozdílů změna stavu odloženého
daňového závazku, na základě které došlo ke zvýšení ODZ o 6 196 tis. Kč.
Největší vliv na odloženou daň má vždy rozdíl mezi účetní zůstatkovou a daňovou zůstatkovou
hodnotou majetku, který v podmínkách DPMB vytváří každoročně vysokou hodnotu odloženého
daňového závazku. Podstatou rozdílu je způsob a rychlost odpisování majetku z pohledu účetních
předpisů a zákona o daních z příjmů. ODZ je snižován změnou stavu vytvářených účetních rezerv a
opravných položek, které tvoří odloženou daňovou pohledávku.
Do výpočtu odložené daňové povinnosti se nezapočítává rozdíl mezi účetní zůstatkovou a daňovou
zůstatkovou hodnotou pozemků, a to z důvodu, že do budoucnosti se nepočítá s jejich prodejem.
Veškeré pozemky jsou využívány pro činnost DPMB, a. s., související se závazkem veřejné služby.

Stránka 8 z 42 || Výroční zpráva 2018

Příloha v účetní závěrce za rok 2018
Změna stavu ODLOŽENÉ DANĚ ZA ROK 2018
účet HK

pohledávka MD

závazek

DAL

NÁKLADY
Účetní rezerva

459.190

39.796.907,98

Opravná položka k majetku

91000 + 92000

793.053,16

Opravná položka k zásobám

191.601

738.107,82

VÝNOSY
Neuhrazené sankce za TJ, u kterých se
předpokládá v roce 2018 uhrazení

855.000,00

OST AT NÍ
409.129.951,47

ZC dlouhodobého majetku ÚZH>DZH
CELKEM za MD a DAL

41.328.068,96

Ko ne čný stav o d lo že né ho závazku k 31.12.2018

409.984.951,47
368.656.882,52

Stav k 1.1.2018

362.460.615,71

K DOÚČ T OVÁNÍ ZA ROK 2018 - znamé nko (+) 592/481; znamé nko (-) 481/592

6.196.266,81

b) Rezerva na daň z příjmů
Z důvodu, že účetní závěrka předcházela konečnému výpočtu daně z příjmů právnických osob za
rok 2018, musela být zaúčtovaná rezerva na daň z příjmů. Výpočet rezervy na daň z příjmů byl
proveden za pomoci platné daňové sazby pro dané účetní období, z účetního zisku zvýšeného nebo
sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba
a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními
a daňovými odpisy, neuhrazené výnosové a nákladové sankce atd.). Dále byly zohledněny položky
snižující základ daně (dary), odčitatelné položky a slevy na dani z příjmů.
Rezerva na daň z příjmů ........................................................................................ 16 877 440,00 Kč

3.11. Poskytnuté investiční a provozní dotace a kompenzace
a) Účelové investiční dotace SMB na infrastrukturu DPMB
V roce 2018 byly poskytnuty ze SMB mimo kompenzaci individuální investiční dotace na tyto akce
DPMB:
−

„Tramvajová trať Valchařská“ (smlouva č. 5417093658) – v roce 2017 byla schválena dotace
na celkové výdaje akce ve výši 55 794 300 Kč. V roce 2018 došlo k navýšení těchto výdajů a
ke schválení dodatku č. 1 smlouvy „O poskytnutí dotace z rozpočtu SMB“, kterým došlo k
navýšení dotace o 6 600 000 Kč.
Dotace byla poskytnuta ve třech zálohových platbách, a to v roce 2017 ve výši
10 000 000 Kč a v roce 2018 ve výši 45 794 300 Kč a 6 6000 000 Kč. Celkem bylo
poskytnuto 62 394 300 Kč. Hodnota realizované stavby činila 61 076 460,13 Kč. Na základě
vyúčtování byla dne 23. 11. 2018 odeslána vratka na účet SMB ve výši 1 317 839,87 Kč.

−

„Odhlučnění tramvajové tratě Cejl – Zábrdovická včetně bezbariérových zastávek Vojenská
nemocnice“ (smlouva č. 5417093655) s celkovými výdaji na objekty drah ve výši
77 000 000 Kč s dobou realizace 2019 – dotace byla schválena v roce 2017 původně
s termínem realizace do 15. 11. 2018. Z objektivních důvodů došlo k posunu realizace

Stránka 9 z 42 | Výroční zpráva 2018

Příloha v účetní závěrce za rok 2018
stavby na termín do 30. 9. 2019. K tomuto datu došlo dodatkem smlouvy „ O poskytnutí
dotace ze SMB" k posunutí termínů vztahujících se k řádnému vyúčtování poskytnuté dotace.
V souladu s dodatkem smlouvy byly do data 31. 12. 2018 poskytnuty dvě zálohové platby,
a to v roce 2017 ve výši 10 000 000 Kč a v roce 2018 ve výši 37 000 000 Kč.
−

„Brno, Koliště I – Rekonstrukce prodloužení Milady Horákové v úseku Koliště – Rooseveltova“
(smlouva č. 5418090259) s celkovými výdaji akce 15 000 000 Kč s dobou realizace 2018.
V průběhu realizace akce byla poskytnuta zálohová platba ve výši 15 000 000 Kč. Hodnota
realizované stavby činila 13 429 015,41 Kč. Na základě vyúčtování byla dne 13. 12. 2018
odeslána vratka na účet SMB ve výši 1 570 984,59 Kč.

−

„Bezbariérová zastávka lodní dopravy Nová Osada“ (smlouva č. 5418090260) s celkovými
výdaji akce 3 000 000 Kč s dobou realizace 2019. Dotace byla schválena v roce 2018
původně s termínem realizace do 30. 6. 2018. Z objektivních důvodů došlo k posunu
realizace stavby na termín do 31. 8. 2019 a k tomuto datu došlo dodatkem smlouvy
„O poskytnutí dotace ze SMB" k posunutí termínů vztahujících se k řádnému vyúčtování
poskytnuté dotace.
V souladu se smlouvou byla v průběhu roku 2018 poskytnuta zálohová platba ve výši
3 000 000 Kč.

−

„Rekonstrukce tramvajové trati Údolní II, Lerchova II, Klácelova“ (smlouva č. 5418090261)
s celkovými výdaji akce 90 000 000 Kč s dobou realizace 2019.
V souladu se smlouvou byla v průběhu roku 2018 poskytnuta zálohová platba ve výši
70 000 000 Kč.

Všechny poskytnuté investiční dotace SMB podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města
Brna.
V průběhu roku 2018 byly poskytnuty finanční prostředky v souladu se smlouvami „O poskytnutí
dotace z rozpočtu SMB“.

Číslo
smlouvy

Název akce

5417093658 Tramvajová trať
Valchařská
Odhlučnění
tramvajové tratě
Cejl – Zábrdovická
5417093655 včetně
bezbariérových
zastávek Vojenská
nemocnice
Tramvajová trať
5418090259 KolištěRoosveltova
5418090260

Bez barierová
zastávka LD

Tramvajová trať
5418090261 Údolní II, Lerchova
II, Klácelova

Doba
realizace

Schválená
investiční
dotace

Poskytnutá
investiční
dotace v
předchozím
účetním
období

2018

62.394.300

10.000.000

52.394.300

0

2019

77.000.000

10.000.000

37.000.000

30.000.000

2018

15.000.000

0

15.000.000

0

2019

3.000.000

0

3.000.000

0

0,00

0,00

2019

90.000.000

0

70.000.000

20.000.000

0,00

0,00

247.394.300

20.000.000

177.394.300

50.000.000

CELKEM INVESTIČNÍ DOTACE NA INFRASTRUKTURU

b) Investiční dotace ze SR a EU
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Poskytnutá
investiční
Pohledávka za
dotace v roce
SMB
2018

Vyúčtování
rok 2018

Vratka rok
2018

61.076.460,13 -1.317.839,87

0,00

0,00

13.429.015,41 -1.570.984,59

74.505.475,54 -2.888.824,46

Příloha v účetní závěrce za rok 2018
Integrovaný regionální operační program - IROP
−

Nákup CNG autobusů pro MHD Brno - I. etapa
Dodávka 23 ks kloubových nízkopodlažních autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn
byla uskutečněna v průběhu roku 2017. Schválenou dotaci jsme obdrželi na základě
závěrečné žádosti o platbu v březnu 2018.
Investiční dotace obdržená z fondů EU byla ve výši 169 620 900 Kč.

−

Nákup CNG autobusů pro MHD Brno - II. etapa
Dodávka 16 ks nízkopodlažních dvounápravových autobusů s pohonem na stlačený zemní
plyn a 11 ks kloubových nízkopodlažních autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn byla
uskutečněna v průběhu roku 2017. Schválenou dotaci jsme obdrželi na základě závěrečné
žádosti o platbu v červenci 2018.
Investiční dotace obdržená z fondů EU byla ve výši 167 025 000 Kč.

−

Nákup CNG autobusů pro MHD Brno - III. etapa
Dodávka 10 ks kloubových nízkopodlažních autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn
byla uskutečněna v průběhu roku 2018. Schválenou dotaci jsme obdrželi na základě
závěrečné žádosti o platbu v říjnu 2018.
Investiční dotace obdržená z fondů EU byla ve výši 73.950 000 Kč.

−

Nákup nízkopodlažní trolejbusů pro MHD v Brně
Dodávka 10 ks nízkopodlažních dvounápravových

trolejbusů s alternativním zdrojem

elektrické energie byla uskutečněna v průběhu roku 2018. Schválenou dotaci jsme obdrželi
na základě závěrečné žádosti o platbu v listopadu 2018.
Investiční dotace obdržená z fondů EU byla ve výši 79 999 960 Kč.
Operační program doprava – OPD
Výzva OPD č. 18
V roce 2018 byly schváleny dvě žádosti o spolufinancování z vyhlášené 18. výzvy ITI Brno OPD
(operační program Doprava 2014-2020) na výstavbu a modernizaci k rozvoji infrastruktury v městě
Brně ve vybraných projektech.
Rámcová smlouva o financování projektu byla uzavřena u projektů.
−

Trolejbusová trať Novolíšeňská – Jírova
Na uvedený projekt byl v 25. 6. 2018 schválen protokolem maximální příspěvek Unie ve výši
105 618 980,40 Kč, který představuje 85% podporu ze způsobilých výdajů projektu.
Stavební práce na projektu prodloužení trolejbusové trati ze současné smyčky Novolíšeňská
do terminálu Jírova byly zahájeny v listopadu 2018. Na financování projektu byla ze SFDI
poskytnuta záloha ve výši 8 789 622,20 Kč. Z důvodu vyčerpaní zálohy na dané období
jenom do výše 4 774 620 Kč, byla k 31. 12. 2018 předepsána vratka 4 015 002,20 Kč. Tato
částka byla dne 9. 1. 2019 vrácena na účet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

−

Tramvajová trať Plotní
Na uvedený projekt byl v 16. 7. 2018 schválen protokolem maximální příspěvek Unie ve výši
269 335 828 Kč, který představuje 83,42% podporu ze způsobilých výdajů projektu.
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Předmětem projektu je přeložení tramvajové trati z ulice Dornych do ulice Plotní. Stavební
práce byly zahájeny v březnu 2018. Na financování projektu byla ze SFDI poskytnuta záloha
na rok 2018 ve výši 17.203.953,51 Kč, která za dané období byla vyčerpána.

Celkem poskytnuté investiční dotace v roce 2018
Účel
Inte g ro vaný re g io nalní o p e rační p ro g ram

Poskytovatel

Objem poskytnuté dotace
v roce 2018 v Kč

IROP

Nákup CNG autobusy pro MHD Brno I. etapa

169.620.900,00

Nákup CNG autobusů pro MHD Brno - II. etapa

167.025.000,00

Nákup CNG autobusů pro Brno - III. etapa

73.950.000,00

Nákup nízkopodlažních trolejbusů pro MHD v Brno

79.999.960,00

IROP C ELKEM
Op e rační p ro g ram d o p rava

490.595.860,00
OP D

Trolejbusová trať Novolíšeňská - Jírova
Tramvajová trať Plotní
OP D C ELKEM
C ELKEM P OSKYT NUT É INVEST IČ NÍ DOT AC E 2018

8.789.622,20
17.203.953,51
25.993.575,71
516.589.435,71

Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí či nezpochybnitelného nároku na přijetí. Dotace
přijatá na pořízení dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení snižuje pořizovací cenu
nebo vlastní výdaje na pořízení.

c) Provozní dotace a kompenzace MD
Integrovaný regionální operační program - IROP
−

Nákup CNG autobusů pro MHD Brno - I. etapa
U projektu byla obdržena z fondů EU neinvestiční dotace na pokrytí nákladů souvisejících se
zpracováním žádosti a zajištěním povinné publicity ve výši 358 867,89 Kč.

−

Nákup CNG autobusů pro MHD Brno - II. etapa
U projektu byla obdržena z fondů EU neinvestiční dotace na pokrytí nákladů souvisejících se
zpracováním žádosti a zajištěním povinné publicity ve výši 344 802,50 Kč.

−

Nákup CNG autobusů pro MHD Brno - III. etapa
U projektu byla obdržena z fondů EU neinvestiční dotace na pokrytí nákladů souvisejících se
zajištěním povinné publicity ve výši 9 350,00 Kč.

Operační program Zaměstnanost
Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu
Zaměstnanosti a státního rozpočtu ČR, pod číslem CZ 03.1.52/0.0/0.0/15 021/0000053. Doba
realizace tohoto projektu je od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2020. Tento projekt se zabývá problematikou
adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení
konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní
silou. Projekt POVEZ II, proto řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními
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předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly (včetně
flexibility profesní), a dále problém neochoty zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních
zaměstnanců. Poskytovatelem této dotace je Úřad práce.
Za rok 2018 jsme v rámci projektu „POVEZ II“ realizovali 5 dílčích projektů.
−

Školení řidičů autobusů 2018 I. Turnus – fáze II a III

−

Školení řidičů trolejbusů 2018 I. Turnus – fáze II a III

−

Školení řidičů autobusů 2018 II. Turnus – fáze II a III

−

Školení řidičů autobusů 2018 III. Turnus – fáze II a III

−

Školení řidičů autobusů 2018 IV. Turnus – fáze II a III

V roce 2019 bude projekt pokračovat, ale pouze v rozsahu finančních možností daných režimem
„de minimis“.
Finanční podpora KVV
V průběhu roku 2017 bylo požádáno na Krajském vojenském velitelství o finanční podporu na
zaměstnance, kteří jsou zařazení do aktivní zálohy a nevykonávají práci pro překážku v práci
v obecném zájmu z důvodu povolání k výkonu pravidelného vojenského cvičení nebo služby
v operačním nasazení.
Kompenzace Ministerstva dopravy ČR
Výši provozních výnosů ovlivnila i úhrada kompenzace ztráty plynoucí ze státem nařízených slev
jízdného. Rozhodnutím Vlády ČR byly Cenovým výměrem MF ČR č. 02/2018 Sb. ze dne 10. května
2018 stanoveny s platností od 1. září 2018 slevy pro děti a studenty do 26 let a pro seniory nad 65
let na úrovni 75 % z ceny základního jízdného v železniční a autobusové linkové dopravě.
Na základě podkladu vypočteného koordinátorem dopravy Kordis JMK, a.s., byla za měsíce září až
prosinec 2018 vyúčtována Ministerstvu dopravy ČR kompenzace ztráty z poskytovaných slev ve výši
6 481 178,19 Kč. K datu 31. 12. 2018 bylo Ministerstvem dopravy ČR proplaceno 2 204 144,02 Kč.

Přehled poskytnutých provozních dotací v roce 2018
Účel
Úřad práce

Poskytovatel
dotace
EU + SR

Krajské vojenské velitelství

SR

C e lke m p o skytnuté d o tace ÚP a KVV

Objem poskytnuté dotace
3.310.757,50
75.790,00
3.386.547,50

Nákup CNG autobusů pro MHD Brno - I. etapa

IROP

358.867,89

Nákup CNG autobusů pro MHD Brno - II. etapa

IROP

344.802,50

Nákup CNG autobusů pro MHD Brno - III. etapa

IROP

9.350,00

C e lke m IROP
C e lke m Ministe rstvo d o p ravy Č R
C e lke m p o skytnuté p ro vo zní d o tace vč. ko mp e nzace MD

713.020,39
SR

2.204.144,02
6.303.711,91

O použití provozních dotací a kompenzací bylo účtováno v souladu se zákonem o účetnictví
a prováděcí vyhláškou ve prospěch provozních výnosů.

d) Kompenzace
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Smlouva o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy uzavřené mezi
statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s.
Uzavřená Smlouva o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících se
statutárním městem Brnem platná od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2024 je v souladu s přímým předpisem
evropského společenství, a to Nařízením EP a Rady ES č.1370/2007. Na základě smlouvy a jejích
dodatků jsou finanční prostředky objednatele přepravních výkonů zasílány jako prostředky
kompenzační a zaúčtovány do výnosů dopravce.
Pro rok 2018 byla dodatkem č. 22 ke „Smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci
z veřejné přepravy cestujících“ smluvně stanovena maximální výše kompenzace ve výši 1 969 302
tis. Kč. Meziroční navýšení přesahující 200 mil. Kč bylo směrováno do osobních nákladů, zejména
mzdových a ostatních sociálních nákladů a také na pokrytí nárůstu dopravních výkonů. Celková
kompenzace vyrovnala dosaženou ztrátu z plnění závazku veřejné služby ve výši 1 875 478 tis. Kč
a vygenerovala čistý příjem ve výši 93 824 tis. Kč.
Účetní období roku 2018 bylo uzavřeno s výsledkem hospodaření ve výši 118 801 871,52
Kč. Tento výsledek znamená překročení plánovaného výsledku o 19 117 835,86 Kč. Úspory byly
vykázány v položkách spotřeb materiálu, energií a odpisů. Překročeny byly mírně osobní náklady a
z důvodu vyšší potřeby oprav tramvajových tratí položka oprav. Důvodem zvýšení ostatních nákladů
byla vyšší tvorba rezerv z důvodu neuzavřeného kolektivního vyjednávání a s tím spojeného
nákladového rizika. Rok 2018 byl úspěšným i v oblasti výnosů. Po dlouholeté stagnaci tržeb MHD
se v roce 2018 tržby zvýšily téměř o 10 mil. Kč, v komerční dopravě o 9 mil. Kč a v ostatních tržbách
téměř o 30 mil. Kč. Příznivý výsledek roku 2018 i kladná investiční bilance ovlivnila nárůst cash flow
k 31. 12. 2018.
Schválená kompenzace pro rok 2018 ............................................................ 1 969 302 000,00 Kč
Poskytnutá kompenzace v roce 2018 .......................................................... 1 969 302 000,00 Kč
Doplatek z vyúčtování roku 2017 ....................................................................... 28 727 140,36 Kč
K rozvahovému dni eviduje DPMB pohledávku za SMB z titulu doplatku kompenzace ve výši
28 727 140,36 Kč. Doplatek vznikl na základě vyúčtování roku 2017. Finančně ho SMB sice
vyrovnalo v roce 2018, ale započetlo do částky výdajů roku 2018. V daném roce poskytnutá finanční
částka odpovídá výši schválené dotace, ale pohledávka ve výši 28 727 140,36 Kč se přesunula do
roku 2019. Aktuálně je zpracováváno rozpočtové opatření, kterým si město zvýší rozpočtový výdaj
pro rok 2019, aby se srovnalo hledisko smluvní a rozpočtové.
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3.12. Oprava chyb minulých let
Veškeré opravy v roce 2018 týkající účetních případů roku 2017 byly provedeny pomocí účtu
426 000 – Jiný výsledek hospodaření. Částky oprav byly zohledněny na řádcích řádného daňového
přiznání za daň z příjmů právnických osob roku 2017, viz. tabulka sloupec Přiřazení.
Položkový rozpis položek účtu 426 000 – Jiný výsledek hospodaření
Č.dokladu

Dr Datum účtování ÚK

3011800281

S1

1.3.2018

40

180.931,97

CZK

ČS 7162002/0800 poplatky E-SHOP jízdenky r.2017
426000 DPPO 2017-112

3011800282

S1

1.3.2018

50

-180.931,97

CZK

ČS 7162002/0800 poplatky E-SHOP jízdenky r.2017
426000 DPPO 2017-112

3011800283

S1

1.3.2018

40

180.931,97

CZK

ČS 7162002/0800 poplatky E-SHOP jízdenky r.2017
426000 DPPO 2017-112

5701800339

57

1.2.2018

40

Řádek 112 DPPO 2017

Část.ve FM

Měna

Text

8.688,00

CZK

nájemné soc. zařízení

189.619,97

CZK

strana MD

Účet HK

Přiřazení

426000 DPPO 2017-112
DPPO 2017- 112

3011800276

S1

16.3.2018

50

-1.587.064,96

CZK

přeúč.fa.5701703206-úvrať pro RTT Valchařská
426000 DPPO 2017-30

3011800525

S1

17.5.2018

50

-149.000,00

CZK

přeúč.fa.5701702268 PD Rek.KS MHD Ter.Novákové
426000 DPPO 2017-30

3011800527

S1

17.5.2018

50

-48.700,00

CZK

přeúč.fa.5701701156 studie Rek.top.kanálů Slatina
426000 DPPO 2017-30

3011800532

S1

23.5.2018

50

-365.710,00

CZK

přeúč.fa.5701704319 TZ oplocení voz.Medlánky
426000 DPPO 2017-30

3011800533

S1

23.5.2018

50

-215.900,00

CZK

přeúč.fa.5701701139 TZ kamer.syst.Pisárky

3011800555

S1

31.5.2018

50

-544.895,00

CZK

přeúč.fa.5701700855 TZ kamer.syst.Medlánky426000 DPPO 2017-30

3011800587

S1

31.5.2018

50

-45.040,53

CZK

fólie ochranná na skla tramvaje i.č.1110

426000 DPPO 2017-30

3011800588

S1

31.5.2018

50

-45.040,53

CZK

fólie ochranná na skla tramvaje i.č.1120

426000 DPPO 2017-30

3011800589

S1

31.5.2018

50

-48.581,06

CZK

fólie ochranná na skla tramvaje i.č.1126

426000 DPPO 2017-30

3011800590

S1

31.5.2018

50

-25.054,27

CZK

fólie ochranná na skla tramvaje i.č.1553

426000 DPPO 2017-30

3011800591

S1

31.5.2018

50

-28.002,25

CZK

fólie ochranná na skla tramvaje i.č.1626

426000 DPPO 2017-30

3011800592

S1

31.5.2018

50

-40.872,25

CZK

fólie ochranná na skla tramvaje i.č.1628

426000 DPPO 2017-30

5701800316

57

31.1.2018

50

-4.448,00

CZK

dobropis k fa. 5701703835

426000 DPPO 2017-30

-3.148.308,85

CZK

strana DAL

-2.958.688,88

CZK

Řádek 30 DPPO 2017
CELKEM ZA ÚČET 426 000 V ROCE 2018

426000 DPPO 2017-30

DPPO 2017- 30

426000
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4. DLOUHODOBÝ MAJETEK
4.1. Stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31. 12. 2018
a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)
Dlouhodobý nehmotný majetek

třída IM

odpisovaný

pořizovací

zůstatková -

oprávky

hodnota

účetní hodnota

software

11300 - 11320

119.224

108.133

11.091

ocenitelná práva

11400 - 11410

360

360

0

63

42

21

119.647

108.535

11.112

nedokončený dlouhodobý majetek nehmotný

1.988

0

1.988

CELKEM DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

121.635

108.535

13.100

ostatní DNM

11900

CELKEM DNM

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)
Dlouhodobý hmotný majetek

třída IM

pořizovací

zůstatková -

oprávky

hodnota

účetní hodnota

samostatné movité věci a soubory
22100 dopravní prostředky a zařízení

22140,60

225.313

140.972

84.341

lodě

22150

95.240

48.171

47.069

autobusy

22200

1.076.528

613.118

463.410

trolejbusy

22300

605.495

481.947

123.548

tramvaje

22400

4.650.153

2.170.525

2.479.628

stroje a zařízení

22500 - 22590

431.224

351.819

79.405

technologie měníren

22600 - 22620

522.205

466.922

55.283

inventář

22700 - 22720

Celkem samostatné movité věci

7.138

6.129

1.009

7.613.296

4.279.603

3.333.693

stavby
budovy, haly a stavby

21100 - 21199

1.827.543

567.807

1.259.736

kolejiště ED

21200 - 21220

2.803.214

1.776.192

1.027.022

trolejové vedení ED

21300

170.376

99.798

70.578

trolejové vedení TD

21400

119.156

90.944

28.212

21500 - 21540

524.015

218.409

305.606

5.444.304

2.753.150

2.691.154

1.146

335

811

kabelové vedení
Celkem stavby
jiný dlouhodobý majetek

29000 - 29010

pozemky

31000

196.045

0

196.045

jiný dlouhodobý majetek

32000

963

0

963

243.289

0

243.289

0

0

0

13.499.043

7.033.088

6.465.955

4.174

-4.174

7.145.797

6.474.881

nedokončený dlouhodobý majetek hmotný
poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
CELKEM DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

Opravná položka k majetku

DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM
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13.620.678

Příloha v účetní závěrce za rok 2018
c) Opravné položky k dlouhodobému majetku
V roce 2019 je plánovaná likvidace kompresorové stanice v Medlánkách. Tato již nesplňuje
legislativní požadavky pro zdárné absolvování revize elektro. Její zprovoznění by v současné
době bylo neefektivní z důvodů, že v rámci rozvoje elektromobility se zde uvažuje
s vybudováním stání pro pomalé dobíjení elektrobusů. Předpokládaný termín demolice je
stanoven na listopad 2019.
Dále byla opravná položka vytvořena na autobusy, které byly buď pro technickou závadu či
poruchu odstaveny nebo bylo jejich vyřazení plánováno z důvodu obnovy vozového parku
nákupem nových CNG autobusů, kdy podmínkou dotace bylo vyřazení stávajících autobusů
do určitého data.
Opravné položky k 31. 12. 2018 byly tvořeny zůstatkovou hodnotou jednoho autobusu po
havárii a dále opět zůstatkovou hodnotou autobusů vyřazovaných v rámci projektu CNG.
Hodnota opravné položky odpovídá zůstatkové hodnotě majetku k předpokládanému datu jeho
vyřazení.

Inventární
číslo

Datum
aktivace

Označení IM

Třída

130

1.9.1997

Stanice kompresorová Medlánky

21100

C ELKEM OP 091 000

Pořizovací cena

Zůstatková cena

6.148.796,00

3.606.046,00

6.148.796,00

3.606.046,00

2619

30.7.2009 Autobus městský kloubový Citelis

22200

6.328.405,00

5.892,00

2620

30.7.2009 Autobus městský kloubový Citelis

22200

8.128.405,00

7.518,00

2621

30.7.2009 Autobus městský kloubový Citelis

22200

8.128.405,00

7.518,00

2622

30.7.2009 Autobus městský kloubový Citelis

22200

8.128.405,00

7.518,00

7641

18.4.2006

Autobus Karosa Citelis

22200

48.852,18

8.134,00

7642

18.4.2006

Autobus Karosa Citelis

22200

48.996,02

7.754,00

7643

18.4.2006

Autobus Karosa Citelis

22200

50.333,16

7.544,00

7821

8.10.2010

Autobus Iveco Crossway 12 m

22200

2.948.800,00

516.040,00

C ELKEM OP 092 000

33.810.601,36

567.918,00

C ELKEM ÚOP

39.959.397,36

4.173.964,00
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Příloha v účetní závěrce za rok 2018
4.2. Stav, přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Stav (v P C ), p řírůstky a úb ytky DHMO a DNMO v ro ce 2018

Dlo uho d o b ý maje te k

třída IM

Pořizovací
cena stav k
1.1.2018

přírůstky
včetně
dotace

Pořizovací
cena stav k
31.12.2018

úbytky

přírůstky
z toho
dotace

d lo uho d o b ý ne hmo tný maje te k
software

11300 - 11320

109.623

9.601

0

119.224

0

ocenitelná práva

11400 - 11410

360

0

0

360

0

63

0

0

63

0

ostatní DNM

11900

nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
C e lke m d lo uho d o b ý ne hmo tný maje te k

402

11.187

9.601

1.988

0

110.448

20.788

9.601

121.635

0

178.321

18.012

288

196.045

0

p o ze mky
pozemky

31000

stavb y
budovy a haly

21100 - 21199

1.773.682

53.861

0

1.827.543

0

kolejiště ED

21200 - 21220

2.660.670

142.544

0

2.803.214

64.188

21300

162.400

7.976

0

170.376

9.994

21400

119.156

0

0

119.156

0

21500 - 21540

505.314

17.642

-1.059

524.015

323

5.221.222

222.023

-1.059

5.444.304

74.505

203.278

25.589

3.554

225.313

0

trolejové vedení ED
trolejové vedení TD
kabelové vedení
ce lke m stavb y

samo statné mo vité vě ci a so ub o ry
dopravní prostředky a zařízení 22100 - 22140,60
lodě

22150

93.720

1.519

0

95.239

0

autobusy

22200

1.035.319

133.808

92.598

1.076.529

240.975

trolejbusy

22300

541.467

66.525

2.497

605.495

80.000

22400

tramvaje

4.581.390

154.972

86.209

4.650.153

0

stroje a zařízení

22500 - 22590

409.341

24.462

2.579

431.224

0

technologie měníren

22600 - 22620

482.581

39.718

94

522.205

0

inventář

22700 - 22720

ce lke m samo statné mo vité vě ci

7.138

0

0

7.138

0

7.354.234

446.593

187.531

7.613.296

320.975

1053

93

0

1146

0

963

0

0

963

0

2.016

93

0

2.109

0

87.587

842.423

686.721

243.289

0

jiný d lo uho d o b ý hmo tný maje te k
jiný dlouhodobý majetek

29000 - 29010

jiný dlouhodobý majetek

32000

jiný d lo uho d o b ý hmo tný maje te k
ne d o ko nče ný d lo uho d o b ý maje te k
nedokončený dlouhodobý majetek hmotný
z toho: prodej NI

0

0

0

0

0

zúčtované dotace ( SR + SMB)

0

395.480

395.480

0

0

87.587

1.237.903

1.082.201

243.289

0

194

159.765

159.959

0

0

Dlo uho d o b ý maje te k o d p is. a ne o d p is. ce lke m12.843.574

2.084.389

1.428.920

13.499.043

395.480

Dlo uho d o b ý maje te k ce lke m

2.105.177

1.438.521

13.620.678

C e lke m ne d o ko nče ný maje te k vče tně d o tace
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek
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12.954.022

Příloha v účetní závěrce za rok 2018
4.3. Odpisy dlouhodobého majetku
Rekapitulace odpisů dlouhodobého majetku odpisovaného za rok 2018
(bez zůstatkové hodnoty majetku vyřazeného v důsledku likvidace)
Uznané do základu
daně

Vyúčtované do
nákladů

účet:

třída IM:

021 000

21100 - 21199

budovy, haly, stavby

47.036.741,00

38.505.550,00

8.531.191,00

021 000

21200 - 21220

kolejiště tratí ED

99.842.222,89

157.668.211,36

-57.825.988,47

021 000

21300

trolejové vedení ED

7.583.794,14

8.184.367,42

-600.573,28

021 000

21400

trolejové vedení TD

3.392.505,93

5.888.795,29

-2.496.289,36

021 000

21500 - 21540

22.326.861,57

20.099.792,00

2.227.069,57

18.895.604,76

12.940.309,32

5.955.295,44

název

kabelové vedení

022 000 22100 - 22140,60 dopravní prostředky
022 000

22150

lodě

022 000

22200

autobusy MHD

022 000

22300

trolejbusy

022 000

22400

tramvaje

022 000

22500 - 22590

stroje a zařízení

022 000

22600 - 22620

technologie měníren

022 000

22700 - 22720

inventář

Celkem dlouhodobý hmotný majetek
029 000

29000

jiný maj.-služebnost

029 000

29010

jiný maj.-služebnost-úč.

Celkem jiný dlouhodobý hmotný majetek

Rozdíl

9.332.562,00

6.297.810,00

3.034.752,00

137.486.125,00

86.407.328,18

51.078.796,82

37.830.537,73

14.741.415,07

23.089.122,66

286.753.668,23

225.897.887,32

60.855.780,91

18.241.379,58

15.358.584,34

2.882.795,24

8.103.231,00

8.678.420,00

-575.189,00

192.079,00

124.588,00

67.491,00

697.017.312,83

600.793.058,30

96.224.254,53

99.092,00

99.025,00

67,00

0,00

10.342,00

-10.342,00

99.092,00

109.367,00

-10.275,00

013 000

11300

software

0,00

0,00

0,00

013 000

11310

software

4.028.855,90

4.591.481,90

-562.626,00

013 000

11320

software - TZ

0,00

0,00

0,00

014 000

11400

věcná břemena

0,00

0,00

0,00

014 000

11410

ocenitelná práva

0,00

0,00

0,00

019000

11900

ostatní DNM

10.417,00

15.625,00

-5.208,00

Celkem dlouhodobý nehmotný majetek

4.039.272,90

4.607.106,90

-567.834,00

Celkem odpisy dlouhodobého majetku

701.155.677,73

605.509.532,20

95.646.145,53

odpisová skupina
nehmotný majetek

Uznané do základu
daně

Vyúčtované do
nákladů

Rozdíl

4.039.272,90

4.607.106,90

-567.834,00

0,00

0,00

0,00

99.092,00

99.025,00

67,00

0,00

10.342,00

-10.342,00

1

9.122.648,00

7.458.518,00

1.664.130,00

2

192.583.556,07

114.771.749,29

77.811.806,78

3

315.128.983,23

248.216.074,94

66.912.908,29

4

123.199.896,53

183.835.364,07

-60.635.467,54

5

56.640.385,00

46.169.508,00

10.470.877,00

6

341.844,00

341.844,00

0,00

701.155.677,73

605.509.532,20

95.646.145,53

NM pořízený v r. 2001 - 2003 UO=DO
jiný majetek - služebnost UO = DO
jen UO

Celkem odpisy dlouhodobého majetku
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4.4. Majetek vyřazený z důvodu likvidace a prodeje v roce 2018
Maje te k vyřaze ný z d ůvo d u likvid ace a p ro d e je za ro k 2018 kumulo vaně za tříd y IM a úče t HK
LIKVIDAC E
účetní

účet HK

třída IM

22000

22120

Zař.zvedací a dopr.

22000

22121

Účel.stroje,myčky tl

200.826,00

22000

22200

Autobusy

92.598.466,70

22000

22400

Tramvaje

5.474.377,04

22000

22500

Výpoč.a kancel.tech.

603.393,00

22000

22510

Nástroje a nář.prac.

22000

22511

Zař.čistící a výdej.

22000

22540

22000
22000
22000

název třídy IM

pořizovací cena
231.464,00

oprávky

zůstatková
hodnota

231.464,00

daňová
zůstatková
hodnota

0,00

0,00

200.826,00

0,00

0,00

90.993.459,85

1.605.006,85

0,00

5.474.377,04

0,00

0,00

603.393,00

0,00

0,00

6.899,00

6.899,00

0,00

0,00

648.058,00

648.058,00

0,00

0,00

Měřící, kontr.aj př.

12.386,00

12.386,00

0,00

0,00

22570

Obráb.a ost.stroje

222.466,00

222.466,00

0,00

0,00

22580

Kotle,klimat.,zásobn

27.072,00

27.072,00

0,00

0,00

22601

Signalizace požární

94.360,00

22000

ce lke m za úče t

C e lke m za ro k 2018 likvid ace

94.360,00

0,00

0,00

100.119.767,74 98.514.760,89

1.605.006,85

0,00

100.119.767,74 98.514.760,89

1.605.006,85

0,00

rozdíl mezi účetní a daňovou ZH - likvidace

1.605.006,85

P RODEJ
účetní
účet HK

třída IM

22000

22100

Automobily ostatní

22000

22101

22000

22110

22000

22300

Trolejbusy

22000

22400

Tramvaje

22000
31000

název třídy IM

31000

oprávky

daňová
zůstatková
hodnota

2.054.804,00

2.054.804,00

0,00

0,00

Aut.malé nák.BUSvýcv

376.471,00

376.471,00

0,00

0,00

Aut.nákl.,sp.,trak.

690.287,00

690.287,00

0,00

0,00
0,00

ce lke m za úče t

31000

pořizovací cena

zůstatková
hodnota

Pozemky
ce lke m za úče t

C e lke m za ro k 2018 p ro d e j

2.496.783,81

2.496.783,81

0,00

80.734.561,64

58.864.414,89

21.870.146,75

0,00

86.352.907,45 64.482.760,70 21.870.146,75

0,00

288.027,00

0,00

288.027,00

56.215,66

288.027,00

0,00

288.027,00

56.215,66

86.640.934,45 64.482.760,70 22.158.173,75

56.215,66

rozdíl mezi účetní a daňovou ZH - prodej
Celková ZH

23.763.180,60

Ro zd íl me zi ce lko vo u úče tní a d aňo vo u ZH

22.101.958,09
56.215,66
23.706.964,94

Majetek s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením
Výrazný rozdíl mezi tržním a účetním ohodnocením vykazuje společnost u dlouhodobého hmotného
i nehmotného odpisovaného majetku, na jehož pořízení byla poskytnuta plná nebo částečná dotace
z rozpočtu statutárního města Brna, ze státního rozpočtu nebo z evropských fondů. Dotace, které
byly zaúčtovány v souladu s účetními předpisy platnými od 1. 1. 2002, snižovaly pořizovací (vstupní
cenu) takto pořízeného majetku. Položkový seznam pořízeného a vyřazeného dlouhodobého
majetku v roce 2018, na jehož pořízení byla poskytnuta plná nebo částečná dotace, je uveden na
stranách 21-23.
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Majetek pořízený s dotací ve stavu k 31. 12. 2018
PC majetku pořízeného s dotací bez snížení o dotaci k
31.12.2017

5.589.300.716,14

PC majetku po snížení o dotaci k 31.12.2017

1.898.500.640,12

Hodnota dotace k 31.12.2017

Inventární
číslo

Datum
aktivaci

3.690.800.076,02

Označení IM

1553

1.9.1968 TRAMVAJ VarioLFR.E

94103

1.9.2000 Trať. úsek č. 3

94113

1.9.2000 Trať. úsek č. 13 střed I

Přírůstek PC v roce
2018

Změna PC po snížení
o dotaci

Dotace zúčtovaná v
roce 2018

25.054,27

25.054,27

0,00

309.112,02

309.112,02

0,00

33.061.347,79

33.061.347,79

0,00

94117

1.9.2000 Trať. úsek č. 17 Dornych-Táborská-Nezamyslova1.069.276,96
ČD

1.069.276,96

0,00

94121

1.9.2000 Trať. úsek č. 21 Táborská - Juliánov

94125

Sochorova-Koneč.nám.-Česká

12.500,00

12.500,00

0,00

1.9.2000 Trať. úsek č. 25 Vranovská - Maloměřice

73.429.789,59

20.897.877,28

52.531.912,31

94127

1.9.2000 Trať. úsek č. 27 Moravské nám.-Merhautova

85.679.251,67

74.023.511,79

11.655.739,88

95004

1.9.2000 Trolej.ved.ED - el.úsek č. 4

3.885.152,37

2.435.615,67

1.449.536,70

95048

1.9.2000 Trolej.ved.ED - el.úsek č. 48

10.465.764,32

1.921.216,50

8.544.547,82

96004

1.9.2000 Kabely ED - el. úsek č. 4

10.462.370,86

10.138.632,03

323.738,83

2024

16.5.2018 Autobus nízkopodl. 18 m Urbanway CNG

8.862.800,00

1.330.100,00

7.532.700,00

2025

16.5.2018 Autobus nízkopodl. 18 m Urbanway CNG

8.862.800,00

1.330.100,00

7.532.700,00

2026

16.5.2018 Autobus nízkopodl. 18 m Urbanway CNG

8.862.800,00

1.330.100,00

7.532.700,00

2027

16.5.2018 Autobus nízkopodl. 18 m Urbanway CNG

8.862.800,00

1.330.100,00

7.532.700,00

2028

16.5.2018 Autobus nízkopodl. 18 m Urbanway CNG

8.862.800,00

1.330.100,00

7.532.700,00

2029

16.5.2018 Autobus nízkopodl. 18 m Urbanway CNG

8.862.800,00

1.330.100,00

7.532.700,00

2030

16.5.2018 Autobus nízkopodl. 18 m Urbanway CNG

8.862.800,00

1.330.100,00

7.532.700,00

2031

16.5.2018 Autobus nízkopodl. 18 m Urbanway CNG

8.862.800,00

1.330.100,00

7.532.700,00

2032

16.5.2018 Autobus nízkopodl. 18 m Urbanway CNG

8.862.800,00

1.330.100,00

7.532.700,00

2033

16.5.2018 Autobus nízkopodl. 18 m Urbanway CNG

8.862.800,00

5.140.650,00

3.722.150,00

2034

16.5.2018 Autobus nízkopodl. 18 m Urbanway CNG

8.862.800,00

5.140.650,00

3.722.150,00

2035

27.6.2018 Autobus nízkopodl. 18 m Urbanway CNG

8.862.800,00

1.467.800,00

7.395.000,00

2036

27.6.2018 Autobus nízkopodl. 18 m Urbanway CNG

8.862.800,00

1.467.800,00

7.395.000,00

2037

27.6.2018 Autobus nízkopodl. 18 m Urbanway CNG

8.862.800,00

1.467.800,00

7.395.000,00

2038

27.6.2018 Autobus nízkopodl. 18 m Urbanway CNG

8.862.800,00

1.467.800,00

7.395.000,00

2039

27.6.2018 Autobus nízkopodl. 18 m Urbanway CNG

8.862.800,00

1.467.800,00

7.395.000,00

2040

27.6.2018 Autobus nízkopodl. 18 m Urbanway CNG

8.862.800,00

1.467.800,00

7.395.000,00

2041

27.6.2018 Autobus nízkopodl. 18 m Urbanway CNG

8.862.800,00

1.467.800,00

7.395.000,00

2042

27.6.2018 Autobus nízkopodl. 18 m Urbanway CNG

8.862.800,00

1.467.800,00

7.395.000,00

2043

27.6.2018 Autobus nízkopodl. 18 m Urbanway CNG

8.862.800,00

1.467.800,00

7.395.000,00

2044

27.6.2018 Autobus nízkopodl. 18 m Urbanway CNG

8.862.800,00

1.467.800,00

7.395.000,00

7045

30.1.2015 Autobus nízkopodl. 12 m Urbanway CNG-klimatizace
480.000,00

480.000,00

0,00

7046

30.1.2015 Autobus nízkopodl. 12 m Urbanway CNG-klimatizace
480.000,00

480.000,00

0,00

7047

30.1.2015 Autobus nízkopodl. 12 m Urbanway CNG-klimatizace
480.000,00

480.000,00

0,00

7048

30.1.2015 Autobus nízkopodl. 12 m Urbanway CNG-klimatizace
480.000,00

480.000,00

0,00

7049

30.1.2015 Autobus nízkopodl. 12 m Urbanway CNG-klimatizace
480.000,00

480.000,00

0,00

7050

30.1.2015 Autobus nízkopodl. 12 m Urbanway CNG-klimatizace
480.000,00

480.000,00

0,00

7051

30.1.2015 Autobus nízkopodl. 12 m Urbanway CNG-klimatizace
480.000,00

480.000,00

0,00

7053

30.1.2015 Autobus nízkopodl. 12 m Urbanway CNG-klimatizace
480.000,00

480.000,00

0,00

7054

30.1.2015 Autobus nízkopodl. 12 m Urbanway CNG-klimatizace
480.000,00

480.000,00

0,00

7055

30.1.2015 Autobus nízkopodl. 12 m Urbanway CNG-klimatizace
480.000,00

480.000,00

0,00

7056

30.1.2015 Autobus nízkopodl. 12 m Urbanway CNG-klimatizace
480.000,00

480.000,00

0,00
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7057

16.4.2015 Autobus nízkopodl. 12 m Urbanway CNG-klimatizace
480.000,00

480.000,00

0,00

7058

16.4.2015 Autobus nízkopodl. 12 m Urbanway CNG-klimatizace
480.000,00

480.000,00

0,00

7059

16.4.2015 Autobus nízkopodl. 12 m Urbanway CNG-klimatizace
480.000,00

480.000,00

0,00

7060

16.4.2015 Autobus nízkopodl. 12 m Urbanway CNG-klimatizace
480.000,00

480.000,00

0,00

7061

16.4.2015 Autobus nízkopodl. 12 m Urbanway CNG-klimatizace
480.000,00

480.000,00

0,00

7063

16.4.2015 Autobus nízkopodl. 12 m Urbanway CNG-klimatizace
480.000,00

480.000,00

0,00

7064

16.4.2015 Autobus nízkopodl. 12 m Urbanway CNG-klimatizace
480.000,00

480.000,00

0,00

7066

16.4.2015 Autobus nízkopodl. 12 m Urbanway CNG-klimatizace
480.000,00

480.000,00

0,00

7067

20.4.2015 Autobus nízkopodl. 12 m Urbanway CNG-klimatizace
480.000,00

480.000,00

0,00

7070

20.4.2015 Autobus nízkopodl. 12 m Urbanway CNG-klimatizace
480.000,00

480.000,00

0,00

7071

20.4.2015 Autobus nízkopodl. 12 m Urbanway CNG-klimatizace
480.000,00

480.000,00

0,00

7073

20.4.2015 Autobus nízkopodl. 12 m Urbanway CNG-klimatizace
480.000,00

480.000,00

0,00

7074

20.4.2015 Autobus nízkopodl. 12 m Urbanway CNG-klimatizace
480.000,00

480.000,00

0,00

7075

20.4.2015 Autobus nízkopodl. 12 m Urbanway CNG-klimatizace
480.000,00

480.000,00

0,00

7076

20.4.2015 Autobus nízkopodl. 12 m Urbanway CNG-klimatizace
480.000,00

480.000,00

0,00

7077

8.7.2015 Autobus nízkopodl. 12 m Urbanway CNG-klimatizace
480.000,00

480.000,00

0,00

7078

8.7.2015 Autobus nízkopodl. 12 m Urbanway CNG-klimatizace
480.000,00

480.000,00

0,00

7079

8.7.2015 Autobus nízkopodl. 12 m Urbanway CNG-klimatizace
480.000,00

480.000,00

0,00

7080

8.7.2015 Autobus nízkopodl. 12 m Urbanway CNG-klimatizace
480.000,00

480.000,00

0,00

7081

8.7.2015 Autobus nízkopodl. 12 m Urbanway CNG-klimatizace
480.000,00

480.000,00

0,00

7082

8.7.2015 Autobus nízkopodl. 12 m Urbanway CNG-klimatizace
480.000,00

480.000,00

0,00

7090

8.7.2015 Autobus nízkopodl. 12 m Urbanway CNG-klimatizace
480.000,00

480.000,00

0,00

7092

8.7.2015 Autobus nízkopodl. 12 m Urbanway CNG-klimatizace
480.000,00

480.000,00

0,00

7100

10.7.2015 Autobus nízkopodl. 12 m Urbanway CNG-klimatizace
480.000,00

480.000,00

0,00

7101

20.4.2018 Autobus nízkopodl. SOR NBG 12 CNG

6.749.800,00

1.013.150,00

5.736.650,00

7102

20.4.2018 Autobus nízkopodl. SOR NBG 12 CNG

6.749.800,00

1.013.150,00

5.736.650,00

7103

20.4.2018 Autobus nízkopodl. SOR NBG 12 CNG

6.749.800,00

1.013.150,00

5.736.650,00

7104

27.4.2018 Autobus nízkopodl. SOR NBG 12 CNG

6.749.800,00

1.013.150,00

5.736.650,00

7105

20.4.2018 Autobus nízkopodl. SOR NBG 12 CNG

6.749.800,00

1.013.150,00

5.736.650,00

7106

20.4.2018 Autobus nízkopodl. SOR NBG 12 CNG

6.749.800,00

1.013.150,00

5.736.650,00

7107

20.4.2018 Autobus nízkopodl. SOR NBG 12 CNG

6.749.800,00

1.013.150,00

5.736.650,00

7108

20.4.2018 Autobus nízkopodl. SOR NBG 12 CNG

6.749.800,00

1.013.150,00

5.736.650,00

7109

20.4.2018 Autobus nízkopodl. SOR NBG 12 CNG

6.749.800,00

1.013.150,00

5.736.650,00

7110

27.4.2018 Autobus nízkopodl. SOR NBG 12 CNG

6.749.800,00

1.013.150,00

5.736.650,00

7111

27.4.2018 Autobus nízkopodl. SOR NBG 12 CNG

6.749.800,00

1.013.150,00

5.736.650,00

7112

20.4.2018 Autobus nízkopodl. SOR NBG 12 CNG

6.749.800,00

1.013.150,00

5.736.650,00

7113

27.4.2018 Autobus nízkopodl. SOR NBG 12 CNG

6.749.800,00

1.013.150,00

5.736.650,00

7114

27.4.2018 Autobus nízkopodl. SOR NBG 12 CNG

6.749.800,00

1.013.150,00

5.736.650,00

7115

27.4.2018 Autobus nízkopodl. SOR NBG 12 CNG

6.749.800,00

1.013.150,00

5.736.650,00

7116

27.4.2018 Autobus nízkopodl. SOR NBG 12 CNG

6.749.800,00

1.013.150,00

5.736.650,00

3301

26.3.2018 Trolejbus 26Tr nízkopodlažní s alter.pohonem

12.850.000,00

4.850.004,00

7.999.996,00

3302

26.3.2018 Trolejbus 26Tr nízkopodlažní s alter.pohonem

12.850.000,00

4.850.004,00

7.999.996,00

3303

26.3.2018 Trolejbus 26Tr nízkopodlažní s alter.pohonem

12.850.000,00

4.850.004,00

7.999.996,00

3304

28.6.2018 Trolejbus 26Tr nízkopodlažní s alter.pohonem

12.850.000,00

4.850.004,00

7.999.996,00

3305

28.6.2018 Trolejbus 26Tr nízkopodlažní s alter.pohonem

12.850.000,00

4.850.004,00

7.999.996,00

3306

31.8.2018 Trolejbus 26Tr nízkopodlažní s alter.pohonem

12.850.000,00

4.850.004,00

7.999.996,00

3307

11.9.2018 Trolejbus 26Tr nízkopodlažní s alter.pohonem

12.850.000,00

4.850.004,00

7.999.996,00

3308

11.9.2018 Trolejbus 26Tr nízkopodlažní s alter.pohonem

12.850.000,00

4.850.004,00

7.999.996,00

3309

31.8.2018 Trolejbus 26Tr nízkopodlažní s alter.pohonem

12.850.000,00

4.850.004,00

7.999.996,00

3310

14.9.2018 Trolejbus 26Tr nízkopodlažní s alter.pohonem

12.850.000,00

4.850.004,00

7.999.996,00
0,00

3616
vozidla MHD

5.8.2009 Trolejbus kloub. nízkopodlažní 25Tr
RIS II

C e lke m přírůstky v ro ce 2018
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27.727.696,00
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685.603.949,33

290.123.513,79

395.480.435,54
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Inventární
číslo

Datum
aktivaci

Vyřazení v PC v roce Změna PC po snížení
2018
o dotaci

Označení IM

Dotace zúčtovaná v
roce 2018

2385

24.2.2006 Autobus kloubový Karosa B 961

-5.680.000,00

0,00

-5.680.000,00

2389

24.2.2006 Autobus kloubový Karosa B 961

-5.680.000,00

0,00

-5.680.000,00

2601

6.11.2007 Autobus Kloubový Citelis

-8.155.544,26

-53.564,26

-8.101.980,00

2602

6.11.2007 Autobus Kloubový Citelis

-8.152.201,26

-50.221,26

-8.101.980,00

2603

6.11.2007 Autobus Kloubový Citelis

-8.101.980,00

0,00

-8.101.980,00

2604

6.11.2007 Autobus kloubový Citelis

-8.155.641,45

-53.661,45

-8.101.980,00

2606

1.7.2008 Autobus městský kloubový Citelis

-8.156.362,95

-6.144.362,95

-2.012.000,00

2607

1.7.2008 Autobus městský kloubový Citelis

-8.156.332,92

-6.144.332,92

-2.012.000,00

2610

22.12.2008 Autobus městský kloubový Citelis

-8.128.405,00

-6.116.405,00

-2.012.000,00

2614

22.12.2008 Autobus městský kloubový Citelis

-8.128.405,00

-6.116.405,00

-2.012.000,00

7644

27.10.2006 Autobus Karosa Citelis

-6.391.905,93

-50.905,93

-6.341.000,00

7632

13.3.2006 Autobus Karosa Citelis

-6.341.000,00

0,00

-6.341.000,00

7634

13.3.2006 Autobus Karosa Citelis

-6.341.000,00

0,00

-6.341.000,00

7649

8.2.2007 Autobus Citelis

-6.341.000,00

0,00

-6.341.000,00

7662

1.7.2009 Autobus Citelis

-6.177.025,00

-4.977.025,00

-1.200.000,00

-108.086.803,77

-29.706.883,77

-78.379.920,00

6.166.817.861,70

2.158.917.270,14

4.007.900.591,56

C e lke m vyřaze ní v ro ce 2018
C e lke m stav k 31.12.2018

5. POHLEDÁVKY
a) Pohledávky z obchodního styku po lhůtě splatnosti
Počet dnů prodlení

Sledované účetní období
(v tis. Kč)

Do 30

Předchozí účetní období
(v tis. Kč)

6.948

1.531

31 – 60

44

76

61 – 90

164

3

91 – 180

660

63

181 a více

16.053

16.059

CELKEM

23.869

17.732

K 31. 12. 2017 ani k 31. 12. 2018 společnost neevidovala pohledávky zatížené zástavním právem.
Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za nedobytné, byly v roce 2017 a 2018 vytvořeny
opravné položky v souladu se zákonem o rezervách a interní směrnicí E22 – Tvorba a používání
opravných položek k pohledávkám.

b) Pohledávky dlouhodobé
DPMB, a. s., eviduje k 31. 12. 2018 pohledávky z titulu kaucí se splatností delší než 5 let v celkové
hodnotě 655 722,98 Kč.

c) Jiné pohledávky
Jiné pohledávky jsou v běžném účetním období tvořeny především předpisem sankcí za cestujícími
bez platné jízdenky. Z důvodu vysokého procenta neprovedených úhrad těchto pohledávek je
měsíčně tvořena účetní opravná položka. Její výpočet je stanoven interní směrnicí E22 – Tvorba a
používání opravných položek k pohledávkám. Ve stejném časovém intervalu, který je stanoven pro
sankce, jsou tvořeny opravné položky k dlužnému jízdnému a neuhrazeným nákladům řízení.
Společnost z důvodu nedobytnosti těchto pohledávek odepsala do nákladů v roce 2018 pohledávky
ve výši 80 230 144 Kč, v předchozím účetním období ve výši 20 155 375,00 Kč. Tyto pohledávky
jsou nadále vedeny na podrozvahových účtech.
Kromě sankcí za cestujícími ovlivňují výši jiných pohledávek také předpisy nezpochybnitelných
nároků na provozní a investiční dotace a jejich postupné finanční vypořádávání, mezi které patří
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pohledávky za SMB z titulu schválených investičních dotací na akcích „Odhlučnění tramvajové tratě
Cejl – Zábrdovická včetně bezbariérových zastávek Vojenská nemocnice“ ve výši 30 000 000 Kč a
„Rekonstrukce tramvajové trati Údolní II, Lerchova II, Klácelova“ ve výši 20 000 000 Kč, (viz. bod.
3.11.a), které budou vyplaceny v průběhu roku 2019.
Jiné pohledávky ovlivňují i pohledávky za Ministerstvem dopravy ČR za kompenzaci ztráty ze státem
nařízených slev jízdného (bod. 3.11.b) ve výši 4 277 034,17 Kč a pohledávka za SMB z vyúčtování
kompenzace za rok 2017 ve výši 28 727 140,36 Kč (viz. bod 3.11.c)

d) Pohledávky za spřízněnými stranami
Běžné obchodní vztahy udržuje DPMB, a. s., jak se SMB, tak i s ostatními společnostmi ovládanými
SMB. Jedná se o smluvní vztahy na základě uzavřených smluv. Pohledávky za spřízněnými stranami
jsou fakturovány vždy v cenách, které jsou na trhu obvyklé, tedy žádné straně nevzniká nepřiměřená
výhoda nebo nevýhoda. Objem transakcí se spřízněnými osobami je uveden v tabulce v bodě 15.

6. OPRAVNÉ POLOŽKY
a) Stav zákonných opravných položek k pohledávkám – účet 391
Zákonné opravné položky byly tvořeny pouze k neuhrazeným pohledávkám zaúčtovaným
a splatným po 31. 12. 1994. Výše tvorby opravných položek v daném roce, které lze považovat za
výdaj vynaložený na dosažení a udržení příjmu dle zákona 586/1992 Sb., byla vypočtena pro zjištění
základu daně z příjmů ve znění změn a doplňků v souladu s § 8, 8a a 8c zákona 593/1992 Sb.,
o rezervách.
Stav
nepromlčených
pohledávek, k
nimž lze tvořit OP
311110 - 311390 více než 12, do 30 tis.Kč
129.288,50
Účet účtového
rozvrhu DPMB

Rozsah nedodržení
splatnosti (měsíce)

315110 - 315390 18 až 24
24 až 30
30 až 36
více než 36
více než 36
SÚ 311 - 315

me ziso uče t

Výše ZOP (%)

Výše ZOP (Kč)

100

129.288,50

14.913,30

50

7.456,65

4.100,00

50

2.050,00

111.827,20

100

111.827,20

2.141.540,74

100

2.141.540,69

157.446,26

100

2.559.116,00

157.446,26
2.549.609,30

378110 - 378114 18 až 24

12.350,00

50

6.175,00

378390 - 378394 24 až 30

6.402,00

50

3.201,00

30 až 36

83.972,00

100

83.972,00

906.651,37

100

více než 36
SÚ 378

me ziso uče t

1.009.375,37

335110 - 335390 více než 12, do 30 tis.Kč
30 až 36
více než 36
SÚ 335

me ziso uče t

Me ziso uče t

906.651,37
999.999,37

118.126,00

100

118.126,00

69.386,00

100

69.386,00

7.641.080,00

100

7.641.080,00

7.828.592,00

7.828.592,00

11.397.083,37

11.378.200,67

311.310

insolvenční řízení

13.435.937,00

100

13.435.937,00

335.310

insolvenční řízení

158.543,77

100

158.543,77

378.310

insolvenční řízení

2.252,00

100

2.252,00

C ELKEM
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b) Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. 12.
1994 k 31. 12. 2018
Účet 391 110 - Zákonné opravné položky-účty 311, 315 .................................. 2 392 163,04 Kč
Účet 391 114 - Zákonné opravné položky-účty 311 – zahraniční.......................... 153 865,85 Kč
Účet 391 120 - Zákonné opravné položky- konkurzy-účty 311,315 ................ 13 435 937,00 Kč
Účet 391 130 - Zákonné opravné položky-účty 335 .......................................... 7 828 592,00 Kč
Účet 391 140 - Zákonné opravné položky-účty insolvenční řízení - účty 335 ....... 158 543,77 Kč
Účet 391 170 - Zákonné opravné položky-účty 378 ............................................. 999 999,37 Kč
Účet 391 180 - Zákonné opravné položky-insolvenční řízení - účty 378 .................. 2 252,00 Kč
Účet 391 940 – Opravný účet – kursové rozdíly - k účtům 391 114 a 391 214 ......... 3 580,41 Kč
Celkem stav zákonných opravných položek k 31. 12 2018 ............................. 24 974 933,44 Kč

c) Stav účetních opravných položek – účet 092 00, 191 a 391
Účetní opravné položky jsou tvořeny v souladu s interními předpisy. Největší podíl na výši stavu
opravných položek celkem mají účetní opravné položky účet 391 620 tvořené k neuhrazeným
pohledávkám za cestujícími bez platné jízdenky (sankce, jízdenky a náklady řízení). Opravné
položky k těmto nízko bonitním pohledávkám jsou tvořeny z hlediska opatrnosti ve výši 100 % již
třetí měsíc po měsíci, ve kterém pohledávka vznikne. U pohledávek, u nichž je zřejmá další
nevymahatelnost, je proveden odpis.
Výši opravných položek taktéž ovlivňuje tvorba účetních opravných položek k dlouhodobému
hmotnému majetku (viz bod 4 .1.c) a k bezobrátkovým zásobám.
Účet 091 000 Účetní opravná položka - účet 021 ............................................. 3 606 046,00 Kč
092 000 – Účetní opravná položka – účet 022 ................................................... ….567 918,00 Kč
Účet 191 601 – Účetní opravná položka – účet 112 ............................................ 3 884 778,00 Kč
Účet 191 600 - Účetní opravné položky-účet 151 ................................................... 64 500,00 Kč
Účet 391 210 - Účetní opravné položky-účty 311, 315 ........................................... 16 873,87 Kč
Účet 391 230 - Účetní opravné položky-účty 335 .............................................. 2 183 863,40 Kč
Účet 391 270 - Účetní opravné položky-účty 378 ................................................. 103 003,30 Kč
Účet 391 620 Účetní opravné položky-účty 335, 378 ..................................... 122 350 745,54 Kč
Účet 391 650 Účetní opravné položky-účty 314 ...................................................... 17 317,34 Kč
Celkem stav účetních opravných položek k 31.12.2018 ................................ 132 795 045,45 Kč
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d) Změny na účtech opravných položek – 092, 191, 391
účet HK

Zůstatek OP
účty
092, 191, 391

Pohledávky -zákonná OP § 8,8a,8c
558.101
Pohledávky -zákonná OP §8,558.201
8a, 8c
Záko nná OP
Dlouhodobý majetek
559000
Zásoby
559001
559101
Pohledávky - účetní OP
559.101
559201-559203
559.301
Úče tní OP
C ELKEM

k 31.12.2017
15.958.540,88
8.905.144,01
24.863.684,89
33.202.093,32
3.631.281,00
64.500,00
104.513,28
157.513.796,34
2.233.639,59
196.749.823,53
221.613.508,42

Tvorba
účty 558 a 559
91.929,82
187.513,62
279.443,44
4.173.964,00
3.884.778,00
0
16.079,88
37.583.529,00
80.300,00
45.738.650,88
46.018.094,32

Rozpuštění
účty 558 a 559
64.924,40
103.270,49
168.194,89
33.202.093,32
3.631.281,00
0
86.401,95
72.746.579,80
27.072,89
109.693.428,96
109.861.623,85

Zůstatek OP
účty
092, 191, 391
k 31.12.2018
15.985.546,30
8.989.387,14
24.974.933,44
4.173.964,00
3.884.778,00
64.500,00
34.191,21
122.350.745,54
2.286.866,70
132.795.045,45
157.769.978,89

7. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV
a) Náklady příštích období
Náklady příštích období zahrnují především časové rozlišení uskutečněných výdajů na pojištění
vozidel MHD, pojištění majetku a managementu. Náklady jsou zaúčtovány do období, se kterým
věcně a časově souvisí.

b) Příjmy příštích období
Příjmy příštích období zahrnují zejména tržby z prodeje jednorázových jízdenek v jízdenkových
automatech, kdy odvod tržeb proběhne až po ukončení příslušného měsíce. Výnosy jsou účtovány
do období, se kterým věcně a časově souvisí. Částka a období, do kterého výnos přísluší, jsou k datu
ukončení daného období známy.
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8. REZERVY
Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):
Zůstate k
k 31. 12. 2017

Ro zp uště ní
re ze rvy 2018

T vo rb a re ze rvy
2018

Zůstate k
k 31. 12. 2018

Tvorba na rizika
z bezdůvodného obohacení

37.260.546,00

37.260.546,00

44.024.526,41

44.024.526,41

Tvorba na nepojištěná rizika

15.000.000,00

768.281,80

768.281,80

15.000.000,00

Rezerva na neplánovaný propad
tržeb se zavedením EOC

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerva na propad nákladů z
předpokládaného navýšení ceny
nafty

5.685.069,00

5.685.069,00

0,00

0,00

Rezerva na riziko z obchodního
jednání o smluvní ceně s
CLARIMOU

5.844.000,00

5.844.000,00

0,00

0,00

Rezerva na dopad smlouvy o
pojištění zaměstnanců neplánované náklady ve FM0

1.547.000,00

1.547.000,00

0,00

0,00

REZERVY NEDAŇOVÉ OST AT NÍ

65.336.615,00

51.104.896,80

44.792.808,21

59.024.526,41

Tvorba rezervy na nevyčerpanou
dovolenou

14.740.000,00

14.740.000,00

17.420.000,00

17.420.000,00

Tvorba rezervy na odměny GŘ a
PŘ

3.121.064,00

3.121.064,00

3.167.495,00

3.167.495,00

Rezerva na riziko na
neplánované naklady plynoucí z
výsledku kolektivního jednání

63.060.000,00

63.060.000,00

107.633.389,00

107.633.389,00

80.921.064,00

80.921.064,00

128.220.884,00

128.220.884,00

8.962.000,00

0,00

0,00

8.962.000,00

13.250.000,00

0,00

0,00

13.250.000,00

22.212.000,00

0,00

0,00

22.212.000,00

168.469.679,00

132.025.960,80

173.013.692,21

209.457.410,41

33.669.650,00

33.669.650,00

16.877.440,00

16.877.440,00

Re ze rvy

REZERVY NEDAŇOVÉ NA MZDY
Tvorba rezervy na opravu
podvozků tramvají typů Vario
nekryté plánem
Tvorba rezervy na opravu
trolejbusů RABA nekryté plánem
REZERVY NEDAŇOVÉ NA
OP RAVY
C ELKEM REZERVY OST AT NÍ
Rezerva na daň z příjmů za rok
2018

Ostatní rezervy (účet 554 101 – 554 301) byly vytvořeny, za účelem uvedeným v textu tabulky a na
základě kalkulací odpovědných středisek za realizaci předmětu rezervy, ve výši 173 013 392,21 Kč.
Společnost vykazuje v položce zúčtování ostatních rezerv částku 132 025 960,80 Kč. Výše
zúčtované rezervy odpovídá buď čerpání proti skutečně spotřebovaným nákladům, nebo částce
zrušených rezerv, které již nejsou opodstatněné. Tvorba nových rezerv byla znovu zhodnocena
a zkalkulována.
K 31. 12. 2018 je stav ostatních rezerv ve výši 209 457 410,41 Kč.
V průběhu roku 2018 byla zúčtována rezerva na daň z příjmů právnických osob ve výši
33 669 650,00 Kč proti hodnotě vypočtené a řádně přiznané DPPO za rok 2017 ve výši 17 426
454,15 Kč (účet 591 000).
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Nově vypočtenou rezervu na daň z příjmů 2018 společnost zaúčtovala na účet 599 000 ve výši
16 877 440,00 Kč. V průběhu roku 2018 byla zaplacena záloha na daň z příjmů ve výši 33 447
400,00 Kč. Tato částka snižuje v rozvaze položku aktiv „C.II.2.4.3. Stát – daňové pohledávky“.

9. ZÁVAZKY
a) Závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti
Počet dnů
prodlení

Sledované účetní období
(v tis. Kč)

Předchozí účetní období
(v tis. Kč)

1.119

2.771

31- 60

54

210

61 - 90

8.392

28

70

7

527

67

10.162

3.083

Do 30

91 - 180
181 a více
C e lke m

b) Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze
DPMB, a. s., nepřijal ve sledovaném období, ani v minulém účetním období žádné záruky za jiný
podnikatelský subjekt.

c) Závazky dlouhodobé
DPMB, a. s., eviduje k 31. 12. 2018 závazky (z titulu dvou jistin na dobu neurčitou) s dobou
splatnosti delší než 5 let v celkové hodnotě 524 962 Kč.

d) Krátkodobé závazky
Krátkodobé závazky jsou tvořeny především závazky z obchodních vztahů, závazky vůči
zaměstnancům a k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, z odvodu na daň
z příjmů ze závislé činnosti a ostatními závazky, na které jsou účtovány provozní a investiční dotace.
Výši účtů dotací ovlivňují předpisy nezpochybnitelných nároků. Výši krátkodobých závazků ovlivnila
zálohová platba ze SFDI v rámci OPD ve výši 17 203 953,51 Kč na akci Tramvajová trať Plotní a
4 774 620 Kč na akci Trolejbusová trať Novolíšeňská – Jírova (bod 3.11.b) a zálohové platby od SMB
na stavební akce s dobou realizace a vyúčtováním v roce 2019 ve výši 170 000 000 Kč (bod 3.11.a).

Dohadné účty pasivní
Dohadné účty pasivní zahrnují především nevyfakturované dodávky za vodné, stočné a elektřinu.
Každoročně se zde účtuje dohadná položka na odvod na pojistném za sociálním zabezpečením
a zdravotním pojištěním za zaměstnavatele z odměn za poslední čtvrtletí příslušného účetního
období, které společnost vyplácí až v následujícím roku. Jejich výše je stanovena na základě co
nejpřesnějšího odhadu.

e) Závazky se spřízněnými stranami
Závazky se spřízněnými stranami jsou fakturovány vždy v cenách, které jsou na trhu obvyklé, tedy
žádné straně nevzniká nepřiměřená výhoda nebo nevýhoda. Objem transakcí se spřízněnými
osobami je uveden v tabulce v bodě 15.
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10. SPLATNÉ ZÁVAZKY ZE SOCIÁLNÍHO A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
Účetní jednotka měla k rozvahovému dni zúčtované závazky ze sociálního a zdravotního pojištění
za měsíc prosinec 2018 v následující výši:
Sociální pojištění sražené zaměstnancům ............................................................. 6 013 350,00 Kč
Sociální pojištění z povinnosti zaměstnavatele ................................................... 23 122 694,00 Kč
Závazek za sociálním pojištěním celkem. ......................................................... 29 136 044,00 Kč
Zdravotní pojištění sražené zaměstnancům .......................................................... 4 197 061,00 Kč
Zdravotní pojištění z povinnosti zaměstnavatele .................................................. 8 377 166,00 Kč
Závazek za zdravotním pojištěním celkem ........................................................ 12 574 227,00 Kč
Penzijní připojištění hrazené zaměstnavatelem .................................................... 4 912 200,00 Kč
Závazek za penzijním připojištěním ................................................................... 4 912 200,00 Kč
Životní pojištění do limitu hrazené zaměstnavatelem .............................................. 135 000,00 Kč
Závazek za penzijním připojištěním, životním pojištěním
a důchodovým spořením celkem ....................................................................... 5 047 200,00 Kč
V okamžiku sestavení přílohy k účetní závěrce 2018 DPMB, a. s., měl veškeré splatné závazky vůči
orgánům sociálního zabezpečení za měsíc prosinec 2018 již uhrazeny.

11. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV
a) Výdaje příštích období
Na výdaje příštích období se účtují především náklady na odměny THP za IV. čtvrtletí roku, které
s běžným účetním obdobím souvisejí, ale výdaj na ně je uskutečněn až po zúčtování mezd za první
měsíc následujícího účetního období. Výše odměn je k rozhodnému dni přesně známa a odměny
jsou vypočteny na základě schváleného nároku.

b) Výnosy příštích období
Na výnosy příštích období se účtují především tržby z prodeje časových jízdenek MHD včetně
časového rozlišení z vyrovnání tržeb zpracovávaného koordinátorem IDS JMK, kompenzace slev
z jízdného z Ministerstva dopravy a z dlouhodobých reklamních služeb. Zúčtování výnosů příštích
období na příslušný účet výnosů se provede v účetním období, s nímž časově rozlišené výnosy věcně
souvisejí.
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12. POLOŽKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE
a) Možná rizika ze soudních sporů
Francovi
Žalobním návrhem doručeným na soud dne 23. 3. 2012 vedeným pod spisovou značkou 219
C 84/2012, podaným žalobci Pavel Franc, Pavla Francová, Ondřej Čermák, Anna Francová, právně
zastoupení Mgr. Karlem Borkovcem, advokátem se žalovaní domáhají zaplacení částky 960 000 Kč
spolu s úrokem z prodlení ve výši 7,75 % ročně od 9. 11. 2010 do zaplacení.
Žalobci požadovanou částku odůvodňují skutečností, že žili s paní Růženou Francovou, kterou
zaměstnanec DPMB, a. s., usmrtil při dopravní nehodě, ve společné domácnosti, a tedy jim přísluší
náhrada škody dle ustanovení § 444 odst. 3 písm. f) občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.).
Ve věci byl vydán dne 6. 8. 2018 rozsudek Městského soudu v Brně, kterým byla žaloba zamítnuta
v celém rozsahu. Proti tomuto rozsudku podali žalobci odvolání, o kterém nebylo dosud
rozhodnuto.
Ing. Michal Hlavenka
Žalobou u Městského soudu v Brně č.j. 115 C 169/20015 ing. Michal Hlavenka požaduje po DPMB,
a. s., náhradu mzdy za neplatné rozvázání pracovního poměru ve výši 1 320 924 Kč a úroky.
Výsledek tohoto sporu je zcela závislý na sporu, který je veden u Městského soudu v Brně č.j. 13
C 29/2010, kde Ing. Hlavenka, jako žalobce, se domáhá určení, že jeho výpověď z pracovního
poměru je neplatná. Je velká pravděpodobnost, že v tomto sporu s ohledem na stanovisko
Nejvyššího soudu, Ing. Hlavenka bude úspěšný.
Spor o náhradu mzdy bude časově náročný a s velkou pravděpodobností bude nárok žalobce
soudem uznán. Částka 1 320 924 Kč bude s ohledem na délku sporu narůstat. Spor pokračuje zatím
bez meritorního rozhodnutí soudu. Spor o neplatnost výpovědi který je veden u Městského soudu
v Brně č.j. 13 C 29/2010 byl pravomocně skončen dne 5.12.2017. Žalobce Ing. Hlavenka podal dne
5. 2. 2018 opravný prostředek - dovolání k Nejvyššímu soudu. Nejvyšší soud dovolání Ing. Hlavenky
odmítl dne 6. 10. 2018 jako nedůvodné.
Ing. Hlavenka podal ve věci stížnost k Ústavnímu soudu. O této stížnosti nebylo dosud rozhodnuto.
Bakošová, Herník
Žalobním návrhem čj. 16 C 189/2015, doručeným společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s.,
dne 19. 8. 2015, uplatňují Mgr. Hynek Herník a paní Marie Bakošová, v zastoupení advokátem JUDr.
Petrem Procházkou, nárok na nemajetkovou újmu způsobenou provozem dopravních prostředků.
Dne 16. 5. 2013 došlo k dopravní nehodě, při které utrpěla smrtelné zranění paní Jana Hanáková,
narozená 26. 9. 1945, matka a dcera žalobců.
Tuto nehodu způsobil zaměstnanec Dopravního podniku města Brna, a. s. – Jiří Střebešovský, který
byl za tuto nehodu odsouzen trestním senátem.
Dle návrhu, představuje smrt paní Jany Hanákové, pro Mgr. Herníka, syna jmenované, hluboký a
zásadní zásah do jeho soukromého života a na základě tohoto zásahu požaduje odškodnění ve výši
4 500 000 Kč.
Rovněž tak smrt paní Jany Hanákové, dle tvrzení žalobců, představuje hluboký zásah do
osobnostního práva na soukromý a rodinný život paní Bakošové, a z tohoto důvodu je požadováno
odškodnění ve výši 3 000 000 Kč.
Dne 7. 2. 2019 byl vyhlášen Městským soudem Brno rozsudek, kterým byla žaloba zamítnuta
v celém rozsahu. Ve věci lze očekávat odvolání žalobců.
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Božena Vodová
Žalobou podanou Městskému soudu v Brně dne 17. 10. 2018 pod sp. zn. 73 C 189/2018 se p.
Božena Vodová, zastoupená Mgr. Vlastimilem Slanařem domáhá po DPMB, a.s. částky 2 208 840 Kč
a nákladů soudního řízení ve výši 75 098 Kč a to z titulu nemajetkové újmy. Dle tvrzení žalobkyně
dne 25. 1. 2016 na konečné tramvajové linky č. 1 ve smyčce Banskobystrická, Brno vystupovala ze
zadního vozu tramvaje, přičemž bezprostředně po opuštění dveří se tramvaj rozjela a narazila
žalobkyni do jejího pravého ramene, v důsledku čehož žalobkyně upadla na zem a způsobila si
frakturu krčku levé dolní končetiny.
DPMB, a.s. nárok neuznává. Vedlejším účastníkem je navržena pojišťovna Kooperativa, a.s. VIG.
Lze očekávat dlouhý a důkazně náročný spor.

b) Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze
Majetek neuvedený v rozvaze je účetní jednotkou definován jako drobný hmotný majetek, o němž
účetní jednotka rozhodla, že bude účtovat jako o zásobách. Při vydání do užívání je tento majetek
v souladu s interní směrnicí E 24 Odpisový plán zaúčtován na příslušný analytický účet účtu 501 –
Spotřeba materiálu.
Souhrnná pořizovací cena tohoto majetku činí k 31. 12 .2018........................... 94 547 034,93 Kč
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13.

VÝNOSY

Rozpis tržeb společnosti z prodeje zboží, výrobků a služeb z běžné činnosti (v tis. Kč):
Výnosy z běžné činnosti
(jsou realizované pouze v tuzemsku)
Tržby z prodeje zboží

Sledované
období

Minulé
období

(tis. Kč)

(tis.Kč)

5.423

5.758

3.229.534

2.968.923

1.136.358

1.110.441

976.913

969.125

30.458

40.791

9.543

9.670

- tržby z reklamy a propagace

33.238

26.796

- tržby z nájmu a služeb souvisejících

20.373

15.693

- tržby z opravárenské činnosti

36.006

27.146

1.430

1.244

- ostatní tržby

28.397

19.976

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

21.368

13.633

2.068.366

1.844.127

1.969.302

1.750.000

8.872

2.088

73.234

78.136

0

0

16.958

13.903

3.442

722

2.970

657

472

65

Výnosy z běžné činnosti celkem
z toho :
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
- městská hromadná doprava dotovaná
- městská hromadná doprava nedotovaná vč. LD
- lodní doprava dotovaná

- tržby autoškoly

Ostatní provozní výnosy
z toho:
- kompenzace SMB
- dotace z fondů EU
- tržby za přirážky k jízdnému vč. pohledávek
- výnosy z postoupených pohledávek TJ
- ostatní provozní výnosy
Finanční výnosy
z toho:
- výnosové úroky
- ostatní finanční výnosy

14. INFORMACE O NÁKLADECH NA ODMĚNU AUDITORSKÉ SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ
V účetním období roku 2018 byla poskytnuta na základě uzavřené Smlouvy o provedení auditu za
ověření účetní závěrky roku 2017 částka 240 000 Kč bez DPH.
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15. INFORMACE O TRANSAKCÍCH SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI
Obchodní společnost

Odběratelské
vztahy
2017

Odběratelské
vztahy

Dodavatelské
vztahy

2018

Dodavatelské
vztahy

2017

2018

1.857.229,59

8.749.408,15

100% vlastník společnosti DPMB, a.s. - statutární město Brno
Statutární město Brno

11.652.741,42

9.194.238,29

Obchodní společnosti ve 100% vlastnictví statutárního města Brna
Brněnské komunikace, a.s.

349.705,80

320.541,60

581.939,00

545.253,00
16.869,00

0,00

0,00

7.321,84

Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s.

7.986,00

0,00

0,00

0,00

SAKO Brno, a.s.

4.261,90

7.355,60

1.554.917,68

1.377.408,90

0,00

93.977,10

226.900,00

507.900,00

1.732.711,10

1.974.910,00

407.318,07

1.761.662,27

Lesy města Brna, a. s.

STAREZ-SPORT, a. s.
Technické sítě Brno, akciová společnost
Teplárny Brno, a. s.

55.900,00

92.460,00

19.797.597,49

18.833.849,33

Veletrhy Brno, a. s.

202.347,50

150.370,00

54.657,00

77.683,00

Obchodní společností s majetkovou účastí statutárního města Brna menší než 100 %
46.464,00

Automotodrom Brno, a. s. - 5%
Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. 51%
KORDIS JMK, a. s. - 49%

0,00

0,00

0,00

0,00

7.535.961,00

7.560.307,00

9.236.380,39

9.118.666,94

19.740.752,69

24.649.358,02

0,00

0,00

0,00

10.000,00

23.288.498,11

21.220.699,53

51.764.594,36

64.089.698,67

Technologický Park Brno, a. s. - 50%
C ELKEM

268.180,00

V oblasti odběratelských vztahů se spřízněnými stranami činil objem transakcí za rok 2018
21 220 699,53 Kč (v roce 2017 23 288 498,11 Kč).
V oblasti dodavatelských vztahů se spřízněnými stranami činil objem transakcí za rok 2018
64 089 698,67 Kč (v roce 2017 51 764 594,36 Kč).

16. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI
Informace o budoucích skutečnostech, které ovlivní aktiva a pasiva společnosti
a) Významné investiční akce s dotací IROP
Elektronické informační panely – II. etapa
Instalace 67 ks elektronických informačních panelů na 36 zastávkách veřejné dopravy nacházejících
se na území statutárního města Brna. Realizace projektu byla ukončena a byla podána žádost o
platbu investiční dotace poskytované z fondů EU ve výši 8.377.835,12 Kč.
V době zpracování přílohy byla žádost o platbu ve fázi schvalovacího procesu. Příjem dotace je
předpokládán v únoru 2019.
Řídící informační systém pro MHD Brno - RIS II
V rámci tohoto projektu byla uzavřena smlouva až 31. 1. 2018, a to na dodávku „Řídícího
informačního systému při MHD Brno – RIS II“. Projekt zahrnuje modernizace radiové sítě
a informačního systému městské hromadné dopravy. Cena uvedená ve smlouvě činí 117 658 823
Kč bez DPH. Proběhlo převzetí dílčí etapy projektu - montáže palubních počítačů do vozidel MHD
v hodnotě 62 542 402 Kč. Dokončení projektu a převzetí díla je plánováno na březen 2019.
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Maximální výše schválené investiční dotace je 120.000.000,00 Kč, skutečná výše čerpání ale bude
podstatně nižší s ohledem na vysoutěženou cenu výrazně nižší než byla v žádosti.

b) Významné investiční akce s dotací OPD
Výzva OPD č. 18
V roce 2018 byly schváleny dvě žádosti o spolufinancování z vyhlášené 18. výzvy ITI Brno OPD
(operační program Doprava 2014-2020) na výstavbu a modernizaci k rozvoji infrastruktury v městě
Brně ve vybraných projektech.
−

Trolejbusová trať Novolíšeňská – Jírova
Na uvedený projekt byl 25. 6. 2018 schválen maximální příspěvek Unie ve výši
105 618 980,40 Kč, který představuje 85% podporu ze způsobilých výdajů projektu.

−

Tramvajová trať Plotní
Na uvedený projekt byl dne 16. 7. 2018 schválen maximální příspěvek Unie ve výši
269 335 828 Kč, který představuj 83,42% podporu ze způsobilých výdajů projektu.

Výzva OPD č. 55
Nová výzva OPD č.55 určená na modernizaci a výstavbu infrastruktury městské hromadné dopravy
v ITI Brno byla vyhlášena 11. dubna 2018 s tím, že ukončení žádostí je do 29.11.2019 a nejzažší
datum realizace 31.12.2022. S ohledem na alokaci pro oblast Brno ve výši 1,5 mld. Kč jsou
zpracovávány žádosti pro financování následujících projektů:
−

Tramvajová trať Kampus
Předběžná žádost byla předložena dne 26. 2. 2019 s požadovanou výší dotace ve výši
1 157 903 569 Kč.

−

Modernizace vozovny Pisárky, II. a III. etapa
S ohledem na doporučení řídícího výboru OPD společnost požádá o spolufinancování první
etapy, kterou představuje modernizaci vozovny Pisárky včetně kolejového řešení tak, že
odhadovaná výše dotace ve výši 350 mil. Kč by znamenala dočerpání prostředků v rámci
55. výzvy.

c) Významné smlouvy
Dodávka komponentů pro kompletaci nové středně kapacitní tramvaje a poskytnutí souvisejících
služeb, zhotovení výrobní dokumentace pro kompletaci nové středně kapacitní tramvaje a uzavření
licenční smlouvy k výrobní dokumentaci pro kompletaci nové středně kapacitní tramvaje
Objemově nejvýznamnější dodávkou a službou investičního charakteru je dodávka komponentů pro
kompletaci nové středně kapacitní tramvaje a poskytnutí souvisejících služeb, zhotovení výrobní
dokumentace pro kompletaci nové středně kapacitní tramvaje a uzavření licenční smlouvy k výrobní
dokumentaci pro kompletaci nové středně kapacitní tramvaje. Z otevřeného zadávacího řízení dle
zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byla s dodavatelem Krnovské opravny a
strojírny s.r.o. uzavřena rámcová dohoda na dodávku komponent pro kompletaci 41 ks nové středně
kapacitní tramvaje s celkovým finančním objemem 1 085 803 000,00 Kč bez DPH (č.sml.
18/901/5010), smlouva o dílo na zpracování technické výrobní dokumentace s celkovým finančním
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objemem 3 500 000,00 Kč bez DPH (č. sml. 18/902/5010) licenční smlouva na poskytnutí
nevýhradního a nevýlučného oprávnění k výkonu práv z Technické dokumentace s celkovým
finančním objemem 10 660 000,00 Kč bez DPH (č. sml. 18/903/5010). Celkový finanční objem této
zakázky činí 1 099 963 000,00 Kč bez DPH na období 2019 – 2024.
Dodávka 15 ks dvounápravových nízkopodlažních autobusů a 5 ks dvounápravových částečně
nízkopodlažních autobusů pro příměstskou dopravu
Objemově

významnou

dodávkou

investičního

charakteru

je

dodávka

dvounápravových

nízkopodlažních autobusů. Z otevřeného zadávacího řízení dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek byla uzavřena kupní a servisní smlouva s dodavatelem ZLINER s.r.o. na dodávku
15 ks dvounápravových nízkopodlažních autobusů a poskytování služeb dle uzavřené smlouvy o
zajištění záručního, mimozáručního a pozáručního servisu se smluvním finančním objemem
89 925 000,00 Kč bez DPH (č. sml. 18/124/5010) a na dodávku 5 ks dvounápravových částečně
nízkopodlažních autobusů pro příměstskou dopravu a poskytování služeb dle uzavřené smlouvy o
zajištění záručního, mimozáručního a pozáručního servisu se smluvním finančním objemem
24 900 000,00 Kč bez DPH (č. sml. 18/125/5010). Celkový finanční objem činí 114 825 000,00 Kč
bez DPH.
Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská – Jírova, vč. měnírny Jírova
Objemově významnou stavební investicí je realizace stavby „Prodloužení trolejbusové trati
Novolíšeňská – Jírova, vč. měnírny Jírova“. Z otevřeného zadávacího řízení dle zákona č.134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek byla uzavřena smlouva o dílo se společností Společnost
Novolíšeňská (FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. + OHL ŽS, a.s.) Celkový finanční objem
smlouvy představuje hodnotu 124 762 904,96 Kč bez DPH (č. sml. 18/1036/5073).
Rekonstrukce osobní lodi DALLAS (ex. MOSKVA)
Objemově významnou službou investičního charakteru je provedení kompletní rekonstrukce osobní
lodi DALLAS. Z otevřeného zadávacího řízení dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek byla uzavřena smlouva o dílo se společností JESKO CZ s. r. o. Celkový finanční objem
smlouvy představuje hodnotu 15 673 000,00 Kč bez DPH (č. sml. 18/586/5010).
Pisárky – Etapa II, dostavba haly vozovny a nové kolejové uspořádání
Objemově nejvýznamnější stavební investicí je zhotovení stavby „Pisárky – Etapa II, dostavba haly
vozovny a nové kolejové uspořádání“. Z otevřeného zadávacího řízení dle zákona č.134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek byla uzavřena smlouva o dílo se společností Společnost Pisárky, hala
vozovny (FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. + Dopravní stavby Brno, s.r.o. + IMOS Brno, a.s.)
Celkový finanční objem smlouvy představuje hodnotu 411 701 395,30 Kč bez DPH (č. sml.
18/003/5071).
Dodávka klimatizace prostoru pro cestující do autobusů typu URBANWAY 12M CNG EURO 6
Objemově významnou službou investičního charakteru je dodatečná dodávka a montáž klimatizace
prostoru pro cestující do 55 ks autobusů typu URBANWAY 12M CNG EURO 6. Z otevřeného
zadávacího řízení dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byla uzavřena smlouva
o dílo se společností ZLINER s.r.o. Celkový finanční objem smlouvy představuje hodnotu 26 400
000,00 Kč (č. sml. 17/1138/5010). K rozvahovému dni byla uskutečněna dodávka s montáží do 35
ks autobusů.
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Uzavření rámcové smlouvy na dodávky motorové nafty dle ČSN EN 590
Objemově nejvýznamnější dodávkou provozního charakteru je dodávka motorové nafty dle ČSN EN
590. Z otevřeného zadávacího řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách byla
uzavřena rámcová kupní smlouva s dodavateli TRANSCARGO s.r.o., ČEPRO, a.s. a MOL Česká
republika, s.r.o., kteří pro DPMB, a.s. zajišťují dodávky motorové nafty, a to na základě výzev k
podání nabídky a následných objednávek, jež budou vycházet z podmínek rámcové smlouvy.
Finanční objem jednotlivých dodávek se bude odvíjet od aktuální ceny nafty. Celkový finanční objem
dodávek představuje hodnotu cca 550 mil. Kč na pětileté období (č. sml. 16/982/3062).
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel MHD
Objemově významnou dodávkou provozního charakteru je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidel MHD na období 1. 1. 2018 - 31. 12. 2019. Z otevřeného zadávacího
řízení dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly uzavřeny celkem 3 pojistné
smlouvy. S dodavatelem Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group byla uzavřena
smlouva na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem tramvají s celkovým finančním
objemem 7 717 200,00 Kč bez DPH (č. sml. 17/1200/3050), na pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem autobusů s celkovým finančním objemem 8 315 392,00 Kč bez DPH (č. sml.
17/1202/3050) a na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem trolejbusů s celkovým
finančním objemem 3 423 600,00 Kč bez DPH (č. sml. 17/1201/3050). Celkový finanční objem za
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel MHD na dvouleté období tedy
představuje hodnotu 19 456 192 Kč bez DPH.
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu DPMB, a.s.
Objemově významnou službou provozního charakteru je pojištění majetku a odpovědnosti za škodu
DPMB, a.s. na období 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021. Z otevřeného zadávacího řízení dle zákona
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byla uzavřena pojistná smlouva se společností
Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group. Celkový finanční objem pojistné smlouvy
představuje hodnotu 12 650 718,00 Kč na tříleté období (č. sml. 18/1098/3050).
Dodávka elektřiny v letech 2018 a 2019
Objemově významnou dodávkou provozního charakteru je nákup elektrické energie. Z otevřeného
zadávacího řízení dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byla uzavřena kupní
smlouva s dodavatelem Slovenské elektrárne, a.s. – organizační složka na dodávku elektřiny pro
odběrná místa NN se smluvním finančním objemem 941 218,00 Kč bez DPH (č. sml. 17/887/5063)
a s dodavatelem Lumius, spol.s.r.o. na dodávku elektřiny pro odběrná místa VN se smluvním
finančním objemem 149 057 305,08 Kč bez DPH (č. sml. 17/888/5063). Celkový finanční objem za
dodávku elektřiny na dvouleté období tedy představuje hodnotu 149 998 523,08 Kč bez DPH.
Dodávka plynu v letech 2019 a 2020
Objemově významnou dodávkou provozního charakteru je nákup plynu formou sdružených služeb
dodávky plynu. Z otevřeného zadávacího řízení dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek byla uzavřena smlouva s dodavatelem Amper Market, a.s. Celkový finanční objem dodávky
představuje hodnotu 81 408 225,32 Kč bez DPH na dvouleté období (č. sml. 18/896/5063).

Systém na zavedení úhrad jízdného prostřednictvím SMS zpráv
Objemově významnou službou provozního charakteru je zavedení platebního systému jízdného v
městské hromadné dopravě prostřednictvím mobilní komunikace a kompletní zajištění správy
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celého systému včetně finančních prostředků přijatých v rámci úhrad formou Elektronické jízdenky.
Z otevřeného zadávacího řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách byla uzavřena
smlouva s plněním na dobu neurčitou s dodavatelem DIRECT pay, s.r.o. Měsíční smluvní objem
zakázky činí 717 717 Kč (č. sml. 15/489/3080).
Momentálně probíhá zadávací řízení na služby „Výběr správce stavby – prodloužení tramvajové tratě
z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích, které by mělo být ukončeno v 2. Q 2019. Předpokládaná
hodnota této zakázky činí 60 mil. Kč bez DPH. Také v současné době probíhá zadávací řízení na
stavební práce „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích“, které by mělo být rovněž
ukončeno v 2. Q 2019. Předpokládaná hodnota této zakázky činí 1,2 mld. Kč bez DPH.
Momentálně také probíhá zadávací řízení „Zavedení a modernizace odbavovacích systémů MHD v
Brně“, které by mělo být ukončeno v 2. Q 2019. Předpokládaná hodnota této zakázky činí 82 mil.
Kč.
Dále se v roce 2019 předpokládá zahájení zadávacího řízení „Dodávka 40 ks obousměrných
velkokapacitních tramvají“ s předpokládanou hodnotou 2, 160 mld. Kč bez DPH, „zadávacího řízení
„Dodávka

40

ks nízkopodlažních

dvounápravových

trolejbusů

s

alternativním

pohonem“

s předpokládanou hodnotou 520 mil. Kč bez DPH a „Dodávka 30 ks dvounápravových a kloubových
nízkopodlažních autobusů“ s předpokládanou hodnotou 210 mil. Kč bez DPH.

Sestavení účetní závěrky dne: 4. 4. 2019

Zpracovala:

Ing. Hana Valová
Vedoucí odboru účetnictví a daní

Schválila:

Ing. Zuzana
Ondroušková
Ekonomická ředitelka

Jméno a podpis

Ing. Miloš Havránek

statutárního orgánu:
Předseda představenstva

Ing. Josef Veselý
Člen představenstva
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Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

ROZVAHA

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002
Sb. ve znění pozdějších předpisů

(BILANCE)

Dopravní podnik
města Brna, a.s.

ke dni 31. prosince 2018
(v celých tisících Kč)

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

IČ

Hlinky 64/151
Brno
603 00

25508881
označ

AKTIVA

řád

a

b

c

Minulé úč.
období
Netto
4

Běžné účetní období
Korekce
2

Brutto
1

Netto
3

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 78)

001

15.074.317 -7.299.393

7.774.924

7.435.268

B.

Stálá aktiva (ř. 04 + 14 + 27)

003

13.620.678 -7.145.797

6.474.881

6.221.710

B. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 až 11)

004

121.635

-108.535

13.100

6.521

2

Ocenitelná práva (ř. 07 + 08)

006

119.584

-108.493

11.091

6.082

2.1

Software

007

119.224

-108.133

11.091

6.082

2.2

Ostatní ocenitelná práva

008

360

-360

0

0

4

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

010

63

-42

21

37

5

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 12 + 13)

011

1.988

0

1.988

402

5.2

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

013

1.988

0

1.988

402

B. II.

Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 18 až 20 +24)

014

13.499.043 -7.037.262

6.461.781

6.215.189

B. II. 1

Pozemky a stavby (ř. 16 + 17)

015

5.640.349 -2.756.756

2.883.593

2.877.798

1.1

Pozemky

016

1.2

Stavby

2
4

0

196.045

178.321

017

5.444.304 -2.756.756

2.687.548

2.699.477

Hmotné movité věci a jejich soubory

018

7.613.296 -4.280.171

3.333.125

3.247.819

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř. 21 + 22 + 23)

020

2.109

-335

1.774

1.791

4.3

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

023

2.109

-335

1.774

1.791

5

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (ř. 25 + 26)

024

243.289

0

243.289

87.781

5.1

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

025

0

0

0

194

5.2

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

026

243.289

0

243.289

87.587

B. III.

Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)

027

0

0

0

0

C.

Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 72 + 75)

037

1.445.560

-153.596

1.291.964

1.204.907

C. I.

Zásoby (ř.39 + 40 + 41 + 44 + 45)

038

84.783

-3.950

80.833

81.893

C. I. 1

Materiál

039

79.078

-3.885

75.193

80.358

2

Nedokončená výroba a polotovary

040

5.416

0

5.416

1.017

3

Výrobky a zboží (ř.42 + 43)

041

224

0

224

518

3.2

Zboží

043

224

0

224

518

5

Poskytnuté zálohy na zásoby

045

65

-65

0

0

Pohledávky (ř. 47 + 57 + 68)

046

360.786

-149.646

211.140

442.358

C. II.

Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52)

047

715

0

715

501

1.1

Pohledávky z obchodních vztahů

048

656

0

656

442

1.5

Pohledávky - ostatní (ř. 53 až 56)

052

59

0

59

59

054

59

0

59

59

Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61)

057

360.071

-149.646

210.425

441.857

2.1

Pohledávky z obchodních vztahů

058

71.578

-16.002

55.576

34.701

2.4

Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67)

061

288.493

-133.644

154.849

407.156

2.4.3 Stát - daňové pohledávky

064

46.301

0

46.301

65.842

2.4.4 Krátkodobé poskytnuté zálohy

065

226

-17

209

242

2.4.6 Jiné pohledávky

067

241.966

-133.627

108.339

341.072

Krátkodobý finanční majetek (ř. 73 +74)

072

100.000

0

100.000

0

Ostatní krátkodobý finanční majetek

074

100.000

0

100.000

0

Peněžní prostředky (ř. 76 +77)

075

899.991

0

899.991

680.656

Peněžní prostředky v pokladně

076

1.418

0

1.418

933

Peněžní prostředky na účtech

077

898.573

0

898.573

679.723

C. II. 1

1.5.2 Dlouhodobé poskytnuté zálohy
C. II. 2

C.III.
2
C.IV.
C.IV. 1
2

Časové rozlišení aktiv (ř. 79 až 81)

078

8.079

0

8.079

8.651

1

Náklady příštích období

079

6.703

0

6.703

7.295

3

Příjmy příštích období

081

1.376

0

1.376

1.356

D.
D.

196.045
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A.
A. I.
1

PASIVA CELKEM (ř. 83 + 104 + 147)

082

7.774.924

7.435.268

Vlastní kapitál (ř. 84 + 88 + 96 + 99 + 102 - 103)

083

6.537.914

6.416.155

Základní kapitál (ř. 85 až 87)

084

4.432.318

4.432.318

Základní kapitál

085

4.432.318

4.432.318

Ážio a kapitálové fondy (ř. 89 + 90)

088

924.718

924.718

2

Kapitálové fondy (ř. 91 až 95)

090

924.718

924.718

2.1

Ostatní kapitálové fondy

091

924.718

924.718

Fondy ze zisku (ř. 97 + 98)

096

1.427.919

1.328.010

Statutární a ostatní fondy

098

1.427.919

1.328.010

Výsledek hospodáření minulých let (+/-) (ř. 100 + 101)

099

-365.842

-368.800

Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)

101

-365.842

-368.800

102

118.801

99.909

A. II.

A. III.
2
A. IV.
2

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

A. V.

/ř.01 - (+ 84 + 88 + 96 + 99 - 103 + 104 + 144)/
B. + C.

Cizí zdroje (ř. 105 + 110)

104

1.102.383

875.360

B.

Rezervy (ř. 106 až 109)

105

209.457

168.470

Ostatní rezervy

109

209.457

168.470

C.

Závazky (ř. 111 + 126 + 144)

110

892.926

706.890

C. I.

Dlouhodobé závazky (ř. 112 + 115 až 122)

111

369.726

363.415

3

Dlouhodobé přijaté zálohy

116

493

438

4

Závazky z obchodních vztahů

117

486

427

8

Odložený daňový závazek

121

368.657

362.460

9

Závazky - ostatní (ř. 123 až 125)

122

90

90

9.3

Jiné závazky

125

90

90

Krátkodobé závazky (ř. 127 + 130 až 136)

126

523.200

343.475

3

Krátkodobé přijaté zálohy

131

4

11

4

Závazky z obchodních vztahů

132

201.605

95.237

8

Závazky - ostatní (ř. 137 až 143)

136

321.591

248.227

8.3

Závazky k zaměstnancům

139

68.136

60.559

8.4

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

140

46.757

41.838

8.5

Stát - daňové závazky a dotace

141

204.139

143.167

8.6

Dohadné účty pasivní

142

743

781

8.7

Jiné závazky

143

1.816

1.882

4

C. II.

Časové rozlišení pasiv (ř. 148 + 149)

147

134.627

143.753

1

Výdaje příštích období

148

1.188

1.119

2

Výnosy příštích období

149

133.439

142.634

D.
D.

Okamžik Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je
sestavení účetní jednotkou

Podpisový záznam osoby odpovědné za
sestavení účetní závěrky

5.4.2019
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Příloha v účetní závěrce za rok 2018
Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 500/2002
Sb. ve znění
pozdějších předpisů

Obchodní firma nebo jiný název účetní
jednotky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ke dni 31. prosince 2018

Dopravní podnik města
Brna, a.s.

(v celých tisících Kč)

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

IČO

Hlinky 64/151
Brno
603 00

25508881
Označení

TEXT

a

b

Číslo

Skutečnost v účetním období

řádku

běžném

c

1

minulém
2

I.

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb

01

II.

Tržby za prodej zboží

02

5.423

5.758

Výkonová spotřeba (ř. 04 + 05 + 06)

03

938.457

864.085

A.

1.136.358

1.110.441

1.

Náklady vynaložené na prodané zboží

04

5.419

5.755

2.

Spotřeba materiálu a energie

05

540.837

510.636

3.

347.694

Služby

06

392.201

B.

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

07

-4.397

-854

C.

Aktivace (-)

08

-50.097

-50.823

Osobní náklady (ř. 10 + 11)

09

1.487.624

1.345.748

1.

Mzdové náklady

10

1.079.978

975.296

2.

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady
(ř. 12 + 13)

11

407.646

370.452
329.006

D.

2.

1 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

12

364.889

2.

2 Ostatní náklady

13

42.757

41.446

Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)

14

543.271

622.168

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 + 17 )

E.

15

578.087

597.002

1.

1 Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé

16

607.115

600.998

1.

2 Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné

17

-29.028

-3.996

1.

2.

Úpravy hodnot zásob

18

253

526

3.

Úpravy hodnot pohledávek

19

-35.069

24.640

Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)

1.857.760

III.
III.

20

2.089.734

1 Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

21

2.376

848

2 Tržby z prodaného materiálu

22

18.992

12.785

3 Jiné provozní výnosy

23

2.068.366

1.844.127

Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)

24

172.946

68.869

1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

25

22.158

454

2.

Prodaný materiál

26

5.215

3.085

3.

Daně a poplatky

27

4.142

2.922

4.

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

28

40.988

24.208

5.

Jiné provozní náklady

29

100.443

38.200

Provozní výsledek hospodaření (+/-)

30

143.711

124.766

39

2.970

657

41

2.970

657

Ostatní finanční výnosy

46

472

65

Ostatní finanční náklady

47

4.846

4.456

48

-1.404

-3.734

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

49

142.307

121.032

Daň z příjmů (ř. 51 + 52)

50

23.506

21.123

1.

Daň z příjmů splatná

51

17.310

26.628

2.

Daň z příjmů odložená ( +/- )

52

6.196

-5.505

**

Výsledek hospodaření po zdanění ( +/- ) (ř. 49 - 50)

53

118.801

99.909

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53 - 54)

55

118.801

99.909

Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII

56

3.234.957

2.974.681

F.

*
VI.

(ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)
Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 40 + 41)
2 Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

VII.
K.

*
**
L.

***
*

Finanční výsledek hospodaření ( +/- )
(ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47)

Okamžik
sestavení

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

Příloha v účetní závěrce za rok 2018

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 500/2002 Sb.

Obchodní firma nebo jiný název účetní
jednotky

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
(výkaz cash-flow)

Dopravní podnik města Brna,
a.s.

ke dni 31. prosince 2018
(v celých tisících Kč)

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

Hlinky 64/151
Brno
603 00
Označení

Skutečnost v účetním období

TEXT

běžném

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období

minulém

680.656

440.568

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)
Z.

Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním

142.307

121.032

A. 1

Úpravy o nepeněžní operace

601.071

645.325

A. 1

1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku

607.115

600.998

A. 1

2 Změna stavu opravných položek, rezerv

-22.856

45.378

A. 1

3 Zisk z prodeje stálých aktiv

19.782

-394

A. 1

4 Výnosy z podílů na zisku
Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého
5
majetku a vyúčtované výnosové úroky

A. 1
A. 1
A.

*

A. 2

6 Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace

0

0

-2.970

-657

0

0

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu

743.378

766.357

Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu

338.517

-221.030

A. 2

1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv

267.112

-292.132

A. 2

2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv

170.599

64.074

A. 2

3 Změna stavu zásob
Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. a
4
ekvivalentů

806

7.028

-100.000

0

1.081.895

545.327

A. 2
A. **

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním

A. 3

Vyplacené úroky s vyjímkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku

A. 4

Přijaté úroky

A. 5

Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období

A. 6

Přijaté podíly na zisku

A. ***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

0

0

2.970

657

-10.900

-18.337

0

0

1.073.965

527.647

-834.962

-288.028

-19.782

394

Peněžní toky z investiční činnosti
B. 1

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

B. 2

Příjmy z prodeje stálých aktiv

B. 3

Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám

B. ***

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

0

0

-854.744

-287.634

114

75

0

0

Peněžní toky z finančních činností
C.

1

Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků

C.

2

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty

C.

2

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

0

0

C.

2

2 Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům

0

0

C.

2

3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů

0

0

C.

2

4 Úhrada ztráty společníky

0

0

C.

2

5 Přímé platby na vrub fondů

0

0

C.

2

6 Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně

0

0

114

75

F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků

219.335

240.088

R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období

899.991

680.656

C. ***

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

Okamžik sestavení

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby,
která je účetní jednotkou

Podpisový záznam osoby
odpovědné za sestavení účetní
závěrky
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Příloha v účetní závěrce za rok 2018

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 500/2002 Sb.

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

PŘEHLED O ZMĚNÁCH
VLASTNÍHO KAPITÁLU

Dopravní podnik města
Brna, a.s.

ke dni 31. prosince 2018
(v celých tisících Kč)

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Hlinky 64/151
Brno
603 00

Počáteční
zůstatek

Zvýšení

Snížení

Konečný
zůstatek

4.432.318

0

0

4.432.318

0

0

0

0

4.432.318

XX

XX

XX

0

0

0

0

XX

XX

XX

4.432.318

E. Ažio

0

0

0

0

F. Rezervní fond

0

0

0

0

1.328.010

99.909

0

1.427.919

924.718

0

0

924.718

0

0

0

0

-368.800

2.958

0

-365.842

99.909

118.801

99.909

118.801

6.416.155

221.668

99.909

6.537.914

A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku
B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku
C. Součet A +/- B
D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
* Součet A +/- B +/- D

G. Ostatní fondy ze zisku
H. Kapitálové fondy
I. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku
J. Zisk/ztráta minulých účetních období
K. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění
* Celkem

Okamžik sestavení

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

