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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA
Vážení akcionáři,
předkládám Výroční zprávu za rok 2017, která vás informuje
o činnosti DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s., (DPmML, a.s.) s dosaženými
ekonomickými výsledky společnosti a dalšími aktivitami v uplynulém roce.
V roce 2017 DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., pokračovala v obnově
vozového parku. Začátkem roku posílilo vozový park pět nových autobusů MHD splňujících
normu EURO 6 od výrobce SOR Libchavy. Byly také pořízeny dva sanitní vozy, jeden byl
zařazen do provozu od začátku dubna, druhý pak od začátku září.
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., uspěl se žádostí o dotaci na projekt
Informační systém II. z Integrovaného regionálního operačního programu IROP. Jde
o navazující projekt Informačního systému, který byl spolufinancován z Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti Severozápad. Realizace projektu Informační
systém II. byla zahájena podpisem smlouvy o dílo, která byla podepsána dne 07. 11. 2017.
Projekt by měl být dokončen do 27 týdnů od podpisu smlouvy, to je do 15. 05. 2018.
Prostřednictvím ITI byla podána žádost o dotaci na pořízení 3 ks tramvají 20 – 25 m délky.
Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení ze strany Centra regionálního
rozvoje. Pokračovaly i činnosti v souvislosti s uvažovanou žádostí o dotaci prostřednictvím
Integrované územní investice ústecko-chomutovské aglomerace (ITI) na projekt rekonstrukce
tramvajové trati Most – Litvínov, která by měla zvýšit bezpečnost a rychlost cestování.
V personální oblasti týkající se rozvoje odborných znalostí zaměstnanců naše společnost
získala z Operačního programu Zaměstnanost dotaci na realizaci projektu „Rozvoj
zaměstnanců ve společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.“
Za rok 2017 byl vykázán v účetnictví výsledek hospodaření 151 tis. Kč, to znamená, že
schválený finanční plán na rok 2017 s nulovým výsledkem hospodaření byl splněn.
Závěrem bych chtěl poděkovat oběma akcionářům - Statutárnímu městu Most
a městu Litvínov, představitelům měst a obcí v regionu, členům představenstva a dozorčí
rady, obchodním partnerům, managementu a všem zaměstnancům společnosti za spolupráci
při zajišťování veřejné hromadné dopravy.

Zdeněk Brabec, předseda představenstva

SLOŽENÍ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI
ke dni 1. ledna 2017

ke dni 31. prosince 2017
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
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ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA
O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU
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SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI
Představenstvo společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., v roce 2017
rozhodlo nepřecházet na certifikaci podle normy ČSN EN ISO 9001:2016.
Společnost hodlá nadále pokračovat v certifikaci procesu svařování při modernizaci, renovaci
a opravách drážních vozidel městské hromadné dopravy podle normy ČSN EN ISO 3834-2.

INVESTICE
Návrh investičního plánu na každý rok vychází vždy z dlouhodobých a střednědobých plánů
se zahrnutím aktuálních potřeb společnosti a s ohledem na zpracovaný dokument
„Strategický plán rozvoje společnosti“ na roky 2016 až 2020. V tomto dokumentu byly
definovány jednotlivé plánované investiční akce, jejich finanční náročnost, finanční zatížení
společnosti a doporučení k možnostem rozvoje i za využití dotačních titulů ze strukturálních
a investičních fondů v programovém období 2014 až 2020. Návrh investičního plánu na rok
2017 byl schválen představenstvem společnosti dne 19. září 2016 č. usnesení 98/9/2016.
Dotace
Žádost o dotaci na investiční projekt „Informační systém II“ byla na začátku roku 2017
schválena řídícím orgánem Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Tento
projekt je fyzicky realizován již od listopadu 2017 a jeho cílem je doplnit tramvajové zastávky
na území města Litvínova a na vybraných tramvajových a autobusových zastávkách na území
města Mostu o nové označníky s informačními panely, vybavit další tramvaje a autobusy
MHD informačním vozidlovým systémem, a v neposlední řadě modernizovat stávající
dispečerské pracoviště v Litvínově, které umožní sledování polohy vozidel v reálném čase.
Dokončení tohoto projektu je plánováno na první pololetí 2018.
Na investiční projekt „Pořízení 3 ks nízkopodlažních tramvají“ byla podána žádost ve druhé
polovině roku 2017 do Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím ITI
Ústecko-chomutovské aglomerace. Žádost byla schválena řídícím výborem ITI a řídícím
orgánem poskytovatele dotace IROP. Investiční projekt má za cíl pořídit 3 ks plně
nízkopodlažních bezemisních tramvají a tím udržet a zvýšit podíl udržitelné bezbariérové
městské hromadné dopravy, umožnit osobám se sníženou schopností pohybu či orientace
kvalitativně vyšší standardy přepravy např. opatřením o bezpečnostní prvky pro vozíčkáře
(zádržné systémy), včetně systému hlášení pro nevidomé. V roce 2018 je plánováno zadávací
řízení na dodávku tramvají s dodávkou všech 3 vozů do poloviny roku 2020.
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V roce 2017 byla zahájena realizace neinvestičního projektu „Rozvoj zaměstnanců ve
společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.“, jenž má za cíl zvýšit odbornou
úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců.
Realizace tohoto projektu, který je financován z Operačního programu Zaměstnanost,
Evropským sociálním fondem, bude probíhat v letech 2017 a 2018. Mezi podporované
oblasti vzdělávání dle schválené žádosti řídícím orgánem patří obecné a specializované IT
vzdělávání, manažerské dovednosti, účetní, ekonomické a právní kurzy, technické a jiné
odborné vzdělávání.
Projekty
V roce 2017 pokračovaly projektové práce spojené s plánovanou investiční akcí
„Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most – Litvínov“. Tento investiční projekt
zahrnuje rekonstrukci a modernizaci tramvajové tratě, přejezdů, mostů, výhybek a zastávek.
Jeho hlavním cílem je především zrychlení tramvajové dopravy (snížení jízdní doby) a zvýšení
bezpečnosti při cestování. Projekt bude realizován za podpory Integrované územní investice
Ústecko-chomutovské aglomerace (ITI).
Mezi další projekty v roce 2017 patří např. studie proveditelnosti k žádosti o dotaci na
pořízení 3 ks nízkopodlažních tramvají, projektová dokumentace k sanaci odpadní jímky
v areálu provozovny Most a k rekonstrukci technologie čerpání provozních kapalin na čerpací
stanici nafty Most, která bude finálně dokončena v průběhu prvního čtvrtletí 2018.
Veřejná městská doprava
V roce 2017 bylo pořízeno dalších 5 ks nových nízkopodlažních městských autobusů SOR
NB12 pro městskou hromadnou dopravu a dále byl z důvodů snížení tření a hlučnosti pořízen
stacionární automatizovaný centrální mazací systém oblouků kolejových tratí v otočce
u Dopravního podniku v Mostě.
U tramvajového vozového parku, konkrétně u dvou nízkopodlažních tramvajových vozidel
typu Vario LF+, byla doplněna výbava o vnitřní kamerový systém se záznamem.
Průběžně dochází dále k modernizaci výzbroje u tramvají typu T3 a dveřních agregátů
u vybraných tramvají.
Zájezdová doprava
V souvislosti s obnovou vozového parku smluvní a zájezdové dopravy byl zakoupen
počátkem roku nový zájezdový autobus IVECO MAGELYS PRO.
Zdravotnická doprava
Vozový park zdravotnické dopravy byl i v roce 2017 rozšířen o dvě sanitní vozidla, z nichž
jedno typu 4x4 se specifickou výbavou pro zdravotnický provoz. Tento typ vozidla byl vybrán
pro zajištění obslužnosti zdravotnické dopravy do horských oblastí a do obtížněji dostupného
terénu. Pořízená vozidla nabízí moderní a komfortní prostředí a vysoký standard především
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pro klienty (pacienty, apod.). Zakoupená nízkoemisní vozidla taktéž splňují vysoké nároky na
snižování škodlivin výfukových plynů a hluku.
Opravárenská základna a ostatní zařízení
Pro tuto oblast činnosti byl pořízen dlouhodobý majetek, který nahradil, rozšířil nebo
modernizoval stávající vybavení dílenských provozů např.:
- detektor vůlí náprav pro halu diagnostiky v Mostě
- ruční podbíjecí soupravy.
Stavby
V oblasti stavebních investic byly v roce 2017 realizovány například tyto akce:
- rekonstrukce montážní jámy v hale diagnostiky v Litvínově,
- rekonstrukce přečerpávací stanice odpadních vod v provozovně Most,
- snížení energetické náročnosti hlavní administrativní budovy v Mostě,
- rozšíření kamerového systému areálů v Mostě a Litvínově z důvodů zvýšení
bezpečnosti a ochrany majetku.
Další realizované investiční akce
- pořízení nákladního vozidla do 3,5 t (Multicar Fumo),
- pořízení části speciálního dvoucestného vozidla s montážní plošinou a kolejovým
adaptérem, které bude kompletně dodáno počátkem roku 2018,
- pořízení dvou osobních vozidel značky Škoda Rapid,
- oblast IT – nákup nového serveru, nové programové vybavení (upgrade systému
čerpání nafty),
- spojení docházkového systému s turnikety v Mostě a rozšíření o turniket včetně
propojení se čtecím zařízením v Litvínově.
Výhled na rok 2018
Na rok 2018 je plánován v souladu se strategií a rozvojem obnovy vozového parku
společnosti nákup 5 ks nízkopodlažních autobusů SOR NB12 pro městskou hromadnou
dopravu (za poslední tři roky 2016, 2017, 2018 celkem 15 ks nových nízkopodlažních
autobusů). Dále je plánována další modernizace jednoho kusu tramvaje typu T3 na Vario
LFR.S. V průběhu března až dubna 2018 bude ze společnosti PRAGOIMEX, a.s., dopravena
vozidlová skříň a následná modernizace tramvaje bude pak již probíhat ve vlastní režii
DPmML, a.s. Na několika dalších vybraných tramvajích typu T3 se bude pokračovat
v modernizaci dveřních pohonů a u dvou nízkopodlažních tramvají typu LTM proběhne
rekonstrukce řízení brzd.
V prvním pololetí roku 2018, jak již bylo zmíněno výše, je plánováno předání projektu
„Informační systém II. Bude realizována veřejná zakázka na výběr dodavatele na projekt
„Pořízení 3 ks nízkopodlažních tramvají“.
DPmML, a.s., opět plánuje pořídit dvě nová sanitní vozidla se zdravotnickou výbavou, do
dílenských provozů např. plničku klimatizací autobusů, tramvají a nákladních vozidel, ruční
motorovou utahovačku, motorovou zatáčečku, uhlovou pásovou pilu na kov, hydraulický
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zvedák a 3 kusy kanálových zvedáků. DPmML, a.s., plánuje nadále pokračovat v obnově
vozového parku osobních a technických vozidel. V roce 2018 se předpokládá modernizace
strojního zařízení kartáčové myčky v Mostě, doplnění stacionárního automatizovaného
centrálního mazacího systému v místě otočky tramvaje v Mostě, nádraží a v Mostě,
Velebudice, atd.
Stavební úpravy a rekonstrukce by se měly v roce 2018 týkat zejména vodovodního řádu
v areálu DP v Mostě a zateplení budovy jídelny v Mostě.
V neposlední řadě dojde také k investicím v oblasti informačních technologií (např.
modernizace staré telefonní ústředny, automatizace průjezdů vozidel do areálu v Mostě
a Litvínově, upgrade HW a rozšíření SW pro zabezpečení podnikové počítačové sítě).
V rámci projektových prací jsou plánovány studie proveditelnosti k akcím podporovaných
z dotačních titulů, přípravné a mimořádné projekty, apod.

STRUKTURA DOPRAVY A DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ
MHD byla zajišťována v roce 2017 v trasách a linkovém uspořádání podle „Projektu
organizace městské hromadné dopravy a příměstské autobusové dopravy na rok 2017“,
který byl schválen usnesením představenstva č. 99/9/2016 ze dne 19. 9. 2016. Doprava byla
zajišťována pro města Most a Litvínov. Dále pak byla doprava zajišťována pro města
Meziboří, Lom, Osek, Horní Jiřetín, obce Korozluky, Obrnice, Patokryje, Skršín, Havraň
a průmyslovou zónu “Joseph“ a to na základě smluv s městy Most a Litvínov o provozování
příměstské dopravy městskou hromadnou dopravou na linkách a spojích vedených mimo
územní obvod měst Mostu a Litvínova. Celkem bylo v režimu MHD provozováno
5 tramvajových linek, 20 autobusových linek a 4 školní autobusové linky. Tramvajové linky
představují 31,99 % a autobusové linky 68,01 % ujetých kilometrů z celkového objemu
kilometrů ujetých MHD.
K 31. 12. 2017 byly evidovány v dlouhodobém majetku DPmML, a.s., tyto dopravní
prostředky, které zajišťovaly městskou, příměstskou, smluvní a zájezdovou dopravu:
Tramvaje:
Tramvaj nízkopodlažní EVO 1
Tramvaj nízkopodlažní Vario LF+
Tramvaj nízkopodlažní Vario LFR.S
Tramvaj nízkopodlažní LTM
Tramvaj T3
CELKEM

1 ks
2 ks
1 ks
2 ks
42 ks
48 ks

Autobusy:
SOR NB12
MAN A21

42 ks
12 ks
9

MAN A23
IVECO IRISBUS CITELIS
IVECO Crossway
IVECO Crossway LE
IVECO Magelys PRO
SCANIA TOURNING HD
SCANIA IRIZAR
KAROSA C956
CELKEM

2 ks
7 ks
9 ks
12 ks
1 ks
1 ks
1 ks
3 ks
90 ks
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POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB, SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA,
AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Na základě Politiky jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001 se DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu
a Litvínova, a. s., zavázala poskytovat služby s důrazem na kvalitu, ochranu životního
prostředí a bezpečnost.
Neustále také zkvalitňujeme informovanost o našich službách, snažíme se poskytovat
informace úplné a ve správný okamžik. Pro informování veřejnosti využíváme všechny
dostupné mediální kanály, ať už tištěné periodika, tak i elektronická média. Naši zákazníci tak
mohou získat informace na webové stránce DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova,
a.s. Pravidelně využíváme pro informování veřejnosti o hlavních a dalších službách i sociální
média, konkrétně Facebook. Zde máme vlastní stránku, která zaznamenává vysokou
sledovanost. Pro propagaci společnosti využíváme i vlastní letáky, umístěné ve vozidlech či
na informačních zastávkových tabulích.
DPmML, a.s., se v roce 2017 aktivně podílela na zpracování „Strategického plánu udržitelné
mobility“, který je připravován pro města Most a Litvínov. Jedná se o základní rozvojový
dokument v oblasti dopravy v této aglomeraci, který bude dokončen v prvním čtvrtletí 2018.
DPmML, a.s., působí v řídících i pracovních skupinách zpracovatele dokumentu
a aktivně se podílí na analýzách, průzkumech i jejich vyhodnocení zejména v oblasti veřejné
dopravy. Společným cílem obou měst i DPmML, a.s., je vytvářet optimální podmínky pro
uspokojení potřeb mobility obyvatel i zaměstnavatelů v regionu.
Společnost se zúčastnila celorepublikové marketingové kampaně Sdružení dopravních
podniků pod názvem „Máte Hromadu Důvodů“, jejímž cílem bylo zvýšit povědomí obyvatel
o městské hromadné dopravě.
V jejím rámci proběhl v listopadu 2017 na Mostecku i v dalších městech s městskou
hromadnou dopravou průzkum Postoje a názory na MHD v České republice - listopad 2017
společnosti PRIA, při níž byli obyvatelé dotazováni na spokojenost s MHD otázkou:
Jak jste Vy osobně celkově spokojen/a s MHD ve vašem městě?
Dotazovaní na číselné stupnici od 1 do 6 označovali číslo, které nejblíže vystihuje jejich názor
(1 = velmi nespokojen, …, 6 = velmi spokojen).
Výsledky celorepublikového průzkumu spokojenosti ve městech s městskou hromadnou
dopravou jsou přehledně seřazeny v následujícím přiloženém grafu.
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Z výsledků všech dvaadvaceti měst, které se průzkumu agentur PRIA zúčastnily, vyplývá, že
spokojenost s městskou hromadnou dopravou je na Mostecku nejvyšší z celé České
republiky.
Další služby, o kterých informujeme veřejnost, jsou následující:
- Zájezdová doprava
- Pronájem historických vozidel
- Provozování dopravy raněných, nemocných a rodiček
- Opravy a údržba autobusů, nákladních a dodávkových vozidel
- Servis klimatizací
- Univerzální ekologická myčka tramvají, autobusů a nákladních vozidel
- Vysokokapacitní ekologická lakovna
- Reklama
- Odtah vozidel
- Autoškola
- Pronájem speciálních mechanizmů
- Řemeslnické práce
- Rekreační a hostinské služby v rekreačním středisku Kožlany
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Ve všech vozidlech MHD a příměstské dopravy je nainstalován elektronický odbavovací
systém, který využívá bezkontaktní čipové „karty integrované dopravy a služeb“. Karta má
integrovanou tzv. elektronickou peněženku i funkci časového jízdného. DOPRAVNÍ PODNIK
měst Mostu a Litvínova, a.s., již vydal více než 127 tisíc „karet integrované dopravy a služeb“
(včetně karet zničených, ztracených, vrácených). Používání čipové karty je pro cestující –
naše zákazníky - maximálně výhodné. Nejenže nemusí mít neustále u sebe potřebnou
hotovost, ale používáním čipové karty ušetří na jízdném nemalé náklady. Jednotlivé jízdné na
MHD a příměstské dopravě je totiž při platbě čipovou kartou levnější, než při zakoupení
jízdenky v mincovním automatu či u řidiče. S kartou integrované dopravy a služeb může také
cestující jezdit s dalším dopravcem, a to s ČSAD Slaný a.s. V pilotním projektu, který byl
realizován pod záštitou Ústeckého kraje, jsou navzájem uznávány naše vlastní čipové karty a
jízdní doklady ČSAD Slaný, a.s. Prostřednictvím clearingového centra následně provádíme
vzájemné vyúčtování provedených výkonů.
Komfort a bezpečnost přepravy cestující veřejnosti jsou zaručeny profesionální technickou
údržbou autobusových a tramvajových vozidel. Provádějí se pravidelné a plánované
technické prohlídky celého vozového parku a kontrolní měření emisí.
Veškeré hlavní i vedlejší činnosti jsou prováděné tak, aby se upevnila pozice společnosti jako
řádně spravovaného podniku, vybaveného nezbytnými prostředky k plnění veřejné služby.
DPmML, a.s., věnuje výraznou pozornost ochraně životního prostředí, prioritou je tedy pro ní
provozování bezemisní tramvajové dopravy a pro oblast městské a příměstské autobusové
dopravy jsou nově pořizovány autobusy, které splňují emisní normu EURO 6.

PERSONÁLNÍ OBLAST
Odborný růst zaměstnanců a rozvoj motivace
Vzdělávání je proces osvojování znalostí, dovedností a postojů. Získáváním vědomostí člověk
rozvíjí své poznávací i praktické činnosti, které následně kultivují jeho vlastnosti a ovlivňují i
jeho postoje. Podpora neustálého vzdělávání našich zaměstnanců je tedy jedním z důležitých
pilířů, na kterých stojí konkurence schopnost a stabilita naší společnosti.
Otevřená komunikace a podpora zaměstnanců v oblasti vzdělávání se ukazuje jako správná
investice pro budoucnost společnosti, a proto je stálým posláním vedení společnosti. Cílem
je mít kvalifikované zaměstnance pro jednotlivé pracovní pozice. V uplynulém roce vedení
společnosti rozhodlo, že je nutné v souladu s potřebami společnosti a jejími úkoly rozšiřovat
odborné znalosti u všech zaměstnanců, a to nejen v oblastech souvisejících s novelami
zákonů. Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost, o které
rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí, získala společnost dotaci na realizaci projektu
„Rozvoj zaměstnanců ve společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s.“
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Důležitou součástí pracovního života je motivace. Pracovní motivace jde ruku v ruce
s přijatými úkoly a cíli. Je však důležité, aby všichni zaměstnanci věděli, proč je určitý úkol
důležitý nebo proč je třeba jej vykonat určitým způsobem. Finanční motivace je závislá na
výkonnosti společnosti. V souladu s vyhodnocením hospodářských výsledků v uplynulém
roce můžeme dnes říci, že společnost naplnila všechny závazky plynoucí z platné Kolektivní
smlouvy společnosti.
Plánované pracovní pozice jsou vždy tvořené v souladu s potřebami jednotlivých provozů,
a proto se průměrný roční přepočtený stav v roce 2017 pohybuje na úrovni 391
zaměstnanců. Výběr vhodného zaměstnance je řešen ve spolupráci s jednotlivými vedoucími
zaměstnanci. Ti při výběru nového zaměstnance upřednostňují osobní kontakt s uchazečem.
S úřady práce stále spolupracujeme, a to hlavně v oblasti pořádání rekvalifikačních kurzů
s tím, že získáváme větší možnosti při výběru personálních rezerv pro potřeby obsazování
volných pracovních pozic.

Čerpání mzdových prostředků

Procentuální podíl složek mzdových prostředků
v roce 2017
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Přehled průměrného ročního přepočteného stavu zaměstnanců 1999 – 2017
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Struktura zaměstnanců dle kategorie a pohlaví (fyzický stav) – k 31. 12. 2017
ženy

muži

celkem

%

TH zaměstnanci

32

32

64

16 %

Dělníci

29
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Provozní prac.

9
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