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ÚVODNÍ SLOVO MÍSTOPŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA
A ŘEDITELE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
Vážení přátelé, spolupracovníci, obchodní partneři, akcionáři,
dovolte mi, abych zrekapituloval nejvýznamnější události za období roku 2018 a předložil
Výroční zprávu za rok 2018.
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., (DPmML, a.s.) za rok 2018 splnila svůj
finanční plán, který byl sestaven jako vyrovnaný. Hospodaření společnosti za rok 2018
skončilo kladným výsledkem hospodaření ve výši 61 tis. Kč.
V průběhu roku 2018 pokračovala DPmML, a.s., v obnově a modernizaci vozového parku
a jeho zázemí. Bylo pořízeno pět nízkopodlažních městských autobusů SOR NB 12, dvě
sanitní vozidla, stroje a zařízení pro tramvajové a autobusové dílny. DPmML, a.s.,
modernizovala ve vlastní režii již druhou tramvaj typu T3 na VARIO LFR.S, která je v provozu
od října loňského roku.
Byl dokončen projekt „Informační systém II.“ s podporou Evropské unie, Evropského fondu
pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Informační
systém II. synergicky navázal na již před několika lety realizovaný projekt „Informační
systém“, který byl součástí Integrovaného plánu rozvoje města Mostu – Doprava (IPRM).
Celý systém je funkční na území obou měst Mostu a Litvínova a díky nové technologii je
řízení městské hromadné dopravy daleko efektivnější. Cestující včetně osob
s omezenou schopností pohybu a orientace jistě ocenili lepší informovanost ve vozidlech
veřejné dopravy, na zastávkách a přestupních uzlech.
Důležitým krokem v roce 2018 bylo pro cestující i celou akciovou společnost začlenění do
integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje. Jedná se zatím o počáteční fázi, kdy
jsou v dopravních prostředcích DPmML, a.s., uznávány pouze papírové jízdenky vydané
ostatními dopravci integrované dopravy Ústeckého kraje. Plnou integraci plánujeme
společně s pořízením nového odbavovacího systému.
Ve spolupráci se statutárním městem Most provozuje DPmML, a.s., od roku 2018
v městských částech zvýhodněnou individuální dopravu pro seniory a osoby se zdravotním
postižením (TAXÍK MAXÍK). Za první rok provozu bylo objednáno a uskutečněno více než tři
tisíce jízd.
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.
Bc. Daniel Dunovský
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SLOŽENÍ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI
ke dni 1. ledna 2018

ke dni 31. prosince 2018

VALNÁ HROMADA
PŘEDSTAVENSTVO
předseda představenstva
předseda představenstva
Zdeněk Brabec
Zdeněk Brabec
místopředseda
Mgr. Bc. Roman Ziegler

místopředseda
Mgr. Bc. Roman Ziegler

místopředseda
Bc. Daniel Dunovský

místopředseda
Bc. Daniel Dunovský

člen
Ing. Vojtěch Brzoň
Jan Zámostný
Ing. Vendulka Balášová
Ing. Jiří Nedvěd
Tomáš Kubal
Mgr. Bc. Martin Liška
Rostislav Šíma
Miloš Žihla

člen
Ing. Vojtěch Brzoň
Jan Zámostný
Ing. Vendulka Balášová
Ing. Jiří Nedvěd
Tomáš Kubal
Mgr. Bc. Martin Liška
Rostislav Šíma
Miloš Žihla

DOZORČÍ RADA
předseda dozorčí rady
předseda dozorčí rady
PhDr. Vlastimil Doležal
PhDr. Vlastimil Doležal
člen
MUDr. Sáša Štembera
Ing. Jiří Šváb

člen
MUDr. Sáša Štembera
Ing. Jiří Šváb

VEDENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
ředitel akciové společnosti
ředitel akciové společnosti
Bc. Daniel Dunovský
Bc. Daniel Dunovský
náměstek pro strategii a rozvoj
Mgr. Ing. Jiří Novotný

náměstek pro strategii a rozvoj
Mgr. Ing. Jiří Novotný

ekonomicko-obchodní náměstek
Ing. Petra Jarošová

ekonomicko-obchodní náměstek
Ing. Petra Jarošová

dopravně-technický náměstek
Ing. David Jehlička

dopravně-technický náměstek
Ing. David Jehlička

personální manažer
Eva Emingerová

personální manažer
Eva Emingerová
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
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ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ
ČINNOSTI A STAVU MAJETKU
INVESTICE
Návrh investičního plánu na rok 2018 byl schválen představenstvem akciové společnosti dne
18. září 2017 usnesením číslo 67/7/2017. Investiční plán vzniká na základě dlouhodobých
i střednědobých plánů včetně aktuálních potřeb společnosti pro příslušný kalendářní rok a je
rovněž zpracován tak, aby byl v souladu se schváleným dokumentem „Strategický plán
rozvoje společnosti“ na roky 2016 až 2020.
V tomto dokumentu jsou s ohledem na střednědobý výhled uvedeny důležité plánované
investiční akce DPmML, a.s., s jejich finanční náročností a možnostmi rozvoje využitím
dotačních titulů ze strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 až 2020.
Dotace
Prioritními akcemi z hlediska dotačních titulů v roce 2018 byly:
 Investiční projekt „Informační systém II.“ (doplnění informačního systému do města
Litvínov) pokračoval v roce 2018 fyzickou realizací. Dodavatel Konsorcium Informační
systém ML zastoupený společnostmi AŽD Praha s.r.o. a Ing. Ivo Hermanem, CSc.
předalo dílo v polovině května 2018. Realizována byla instalace nových označníků
s informačními panely na jednotlivých tramvajových a vybraných autobusových
zastávkách,
rozšíření informačního
vozidlového
systému
v autobusech
a tramvajích a doplnění dispečinku v Litvínově, který mimo jiné umožňuje sledování
polohy vozidel v reálném čase. Na projekt byly čerpány dotační prostředky
z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
 Mezi další investiční projekty z pohledu dotačních příležitostí patří projekt na
„Pořízení 3 ks nízkopodlažních tramvají“, který byl schválen v roce 2017 řídícím
výborem ITI a řídícím orgánem poskytovatele dotace IROP. Soutěž na výběr
dodavatele proběhla v prvním pololetí roku 2018 a v polovině měsíce června 2018
byla uzavřena kupní smlouva se společností PRAGOIMEX a.s. Termín plnění zakázky
na pořízení 3 ks plně nízkopodlažních tramvajových vozidel je maximálně do poloviny
roku 2020, dodávka ale může proběhnout i dříve s ohledem na výrobní možnosti
dodavatele. Realizací tohoto projektu DPmML, a.s., především cílí na udržení
a zvýšení podílu udržitelné bezbariérové městské hromadné dopravy, na umožnění
lepší přepravy osob se sníženou schopností pohybu či orientace a dosažení
kvalitativně vyšších standardů v přepravě např. bezpečnostními prvky pro vozíčkáře
včetně systému hlášení pro nevidomé, apod.
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 V roce 2018 pokračovala rovněž realizace neinvestičního projektu financovaného
z Operačního programu Zaměstnanost pod názvem „Rozvoj zaměstnanců ve
společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.“ na podporu zvýšení
odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců, tj. především na
zlepšení konkurenceschopnosti DPmML, a.s., a adaptability jeho zaměstnanců.
Vzdělávání probíhalo v oblastech informační a komunikační technologie, v měkkých
a manažerských dovednostech, ekonomických, právních, technických a dalších
odborných kurzech. K ukončení projektu dojde na konci měsíce ledna 2019.
Projekty
 Společnost Valbek, spol. s r.o., v roce 2018 pokračovala v projektové přípravě, která
se týkala akce „Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most – Litvínov“.
Prostřednictvím této společnosti byla v září 2018 podána žádost o stavební povolení
na Drážní úřad. Dále DPmML, a.s., nechala rovněž zpracovat záměr projektu
a hodnocení ekonomické efektivnosti prostřednictvím vyhlášené a zveřejněné
soutěže. Vítězný dodavatel následně předal dle zadávacích podmínek a smlouvy
výsledné dílo ve druhém pololetí roku 2018. Tento výstup patří mezi povinné přílohy
v souvislosti s předběžnou žádosti o dotaci z Operačního programu doprava, kterou
DPmML, a.s., podala následně v měsíci prosinci 2018 prostřednictvím aplikace
MS2014+. Projekt bude realizován s finanční podporou prostředků z EU až do výše
85 % uznatelných nákladů. V investičním projektu „Modernizace a rekonstrukce
tramvajové trati Most – Litvínov“ se plánuje modernizace a rekonstrukce tramvajové
tratě, přejezdů, mostů, výhybek a zastávek s důrazem na jejich bezbariérovost včetně
doplnění elektronického informačního systému s novými označníky pro cestující na
tramvajové trati mezi městy Most a Litvínov. Cílem investičního projektu je zejména
zkvalitnění samotné přepravy a zvýšení konkurenceschopnosti veřejné dopravy vůči
individuální automobilové dopravě. Jedná se zejména o zkrácení jízdní doby, snížení
hlučnosti, zvýšení atraktivity, kvality a komfortu přepravy cestujících
v tramvajové dopravě
 K dalším realizovaným projektům v roce 2018 patřila například příprava projektové
studie na automatické vjezdy pro provozovny Most a Litvínov, projektová
dokumentace na novou montážní plošinu údržby tramvají, projektová dokumentace
na rozšíření stávající montážní plošiny údržby tramvají a v neposlední řadě zajištění
zpracování a podání žádosti o dotaci na implementaci doporučení výstupů a závěrů
z dokumentu genderového auditu provedeného v DPmML, a.s., v prvním pololetí
roku 2018. Žádost s dotačním projektem byla podána v měsíci prosinci 2018
prostřednictvím aplikace MS2014+. V případě schválení tohoto projektu řídícím
orgánem Operačního programu zaměstnanost by byl projekt realizován s finanční
podporou prostředků z EU až do výše 85 % uznatelných nákladů.
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Veřejná městská doprava
Počátkem roku 2018 bylo pořízeno dalších 5 ks nízkopodlažních městských autobusů SOR
NB12 pro městskou hromadnou dopravu na základě uzavřené rámcové smlouvy z roku 2016.
V rámci obnovy tramvajového vozového parku byla provedena modernizace tramvajového
vozidla typu T3 na VARIO LFR.S ve vlastní režii, pro kterou byla dodána nová částečně
nízkopodlažní tramvajová skříň. Dále byly z důvodů snížení hlučnosti provozu na tramvajové
trati pořízeny 2 ks stacionárních automatizovaných centrálních mazacích systémů do
tramvajových otoček v Mostě, Nádraží a v Mostě, Velebudice.
Zdravotnická doprava
Vozový park zdravotnické dopravy byl v roce 2018 modernizován nákupem 2 ks nových
sanitních vozidel typu VW Transporter T6 se specifickou výbavou pro zdravotnický provoz.
Pořízená vozidla nabízí moderní a komfortní prostředí, vysoký standard pro klienty
a v neposlední řadě rovněž poskytují profesionální pracoviště pro zdravotnický personál.
Opravárenská základna a ostatní zařízení
Na tomto úseku došlo k investičním akcím, které spočívaly především v obnově výbavy dílen
a v jejich modernizaci, např. nákup nového vybavení, technologií a nářadí:
-

plnička klimatizací autobusů a tramvají,
2x montážní kolejové zařízení (zatáčečky),
pásová pila na kov.

Stavby
V oblasti stavebních prací se jednalo např. o rekonstrukce a stavební úpravy:
-

snížení energetické náročnosti budovy jídelny v Mostě,
doplnění digitálního kamerového systému v Mostě a v Litvínově z důvodů zvýšení
bezpečnosti a ochrany majetku.

Další zrealizované investiční akce
V rámci investičních akcí bylo dále zrealizováno:
-

pořízení vozidla typu Dacia Dokker pro provoz vrchního vedení a měníren,
modernizace strojního zařízení kartáčové myčky v Mostě,
pořízení dispečerského osobního vozidla značky Škoda Fabia Kombi.

Výhled na rok 2019
Pro rok 2019 jsou plánovány investice, které vychází ze střednědobého investičního
dokumentu DPmML, a.s., „Strategický plán rozvoje společnosti“. Prioritou investičních akcí
pro rok 2019 bude obnova vozového parku nákupem 5 ks nízkopodlažních autobusů pro
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městskou hromadnou dopravu splňujících normu EURO 6, projektová příprava pořízení
nového moderního odbavovacího systému pro MHD, jehož prostřednictvím se DPmML, a.s.,
plně zapojí do integrované dopravy Ústeckého kraje, obnova vozů sanitní dopravy v počtu
2 ks se specifickou výbavou pro zdravotnický provoz, modernizace dálkového ovládání
měníren, která umožní řídit provoz měníren přímo z jednoho dispečinku, případně
z mobilního stanoviště dispečera a pořízení dálkového ovládání pro vjezdové a odjezdové
brány v Mostě a Litvínově, které přispěje ke zvýšení zabezpečení kontroly vjezdů a výjezdů
vozidel do a z areálu DPmML, a.s. Dále je plánována obnova osobních vozů Škoda Fabia
Kombi v počtu 2 ks a v souladu se střednědobou strategií na roky 2016 až 2020 by měla
proběhnout modernizace dveřních pohonů na dalších tramvají typu T3.
V rámci dopravně - technického útvaru je plánována obnova vybavení dílen a údržby
pořízením např. brzdové stolice pro halu diagnostiky v Mostě, plazmového řezáku,
sloupového zvedáku, kanálových zvedáků, rekonstrukce svislého soustruhu či jeřábu
v soustružně.
Dalším investičním projektem, který by měl být dokončen v roce 2019, je např. rekonstrukce
vodovodního řadu v areálu DP v Mostě. Plánujeme rekonstrukci povrchu na tramvajové
zastávce „Litvínov, Obchodní dům“, rozšíření stavební montážní plošiny pro těžkou údržbu
tramvají v Mostě a výstavbu nové stavební montážní plošiny pro lehkou údržbu tramvají v
Mostě a výměnu stacionárního automatizovaného centrálního mazacího systému do vjezdu
otočky tramvají v Mostě, Velebudicích.
V neposlední řadě je naplánována také obnova u informačních technologií v podobě
realizace modernizace staré telefonní ústředny a upgrade HW a rozšíření SW pro
zabezpečení podnikové počítačové sítě.
V rámci projektových prací jsou plánovány studie proveditelnosti na akce s podporou
Strukturálních fondů EU, dále přípravné a mimořádné projekty.
Pro první pololetí 2019 je plánováno zadávací řízení na realizaci projektu
„Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most – Litvínov“ a podání plné žádosti
o dotaci z Operačního programu doprava prostřednictvím aplikace systému MS2014+ včetně
povinných příloh jako jsou stavební povolení z Drážního úřadu pro tuto investiční akci,
Strategický plán udržitelné městské mobility (SUMP), atd.
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STRUKTURA DOPRAVY A DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ
MHD byla zajišťována v roce 2018 v trasách a linkovém uspořádání podle „Projektu
organizace městské hromadné dopravy a příměstské autobusové dopravy na rok 2018“,
který byl schválen usnesením představenstva č. 68/7/2017 ze dne 18. září 2017. Doprava
byla zajišťována především 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 31,78 % a autobusové linky 68,22 % z celkového objemu ujetých kilometrů MHD.
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., a zástupci Ústeckého kraje, statutárního
města Most a města Litvínov se dohodli na podmínkách částečného zapojení městské
hromadné dopravy do integrované dopravy Ústeckého kraje (DÚK). Předmětem dohody byla
především struktura tarifu, výše cen jízdného a přepravného včetně principu vyrovnání
tržeb. V souladu se zapojením DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s.,
do integrované dopravy Ústeckého kraje (DÚK) s platností od 1. září 2018 byla současně
provedena úprava stávajícího Tarifního uspořádání MHD a Smluvních přepravních podmínek
MHD.
Ke dni 31. prosinci 2018 byly evidovány v dlouhodobém majetku DPmML, a.s., tyto dopravní
prostředky, které zajišťovaly městskou, příměstskou, smluvní a zájezdovou dopravu:
Autobusy:
KAROSA C956
MAN A21 (nízkopodlažní)
MAN A23 (nízkopodlažní)
IVECO CITELIS (nízkopodlažní)
IVECO CROSSWAY LE
IVECO CROSSWAY
IVECO MAGELYS PRO
SOR NB12 (nízkopodlažní)
SCANIA
Celkem

3 ks
7 ks
2 ks
7 ks
12 ks
7 ks
1 ks
47 ks
2 ks
88 ks

Tramvaje:
EVO 1 (nízkopodlažní)
LTM (nízkopodlažní)
Vario LF+ (nízkopodlažní)
Vario LFR.S (nízkopodlažní)
T3 M3
T3 SU

1 ks
2 ks
2 ks
2 ks
34 ks
7 ks

Celkem

48 ks

Mimo jiné DPmML, a.s. od roku 2018 provozuje ve spolupráci se statutárním městem Most
individuální zvýhodněnou dopravu (TAXÍK MAXÍK) pro seniory starší 70 let a osoby se
zdravotním postižením. Těchto služeb mohou občané statutárního města Most využít každý
pracovní den. Během roku 2018 bylo ujeto 17 tisíc kilometrů, přepraveno více než 3 tisíce
klientů (senioři, ZTP a doprovod) a 57 invalidních vozíků.
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POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB, SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA,
AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s., se v souladu se svou dlouhodobou strategií
zavázala poskytovat služby s důrazem na kvalitu, ochranu životního prostředí a bezpečnost.
Zkvalitňujeme informovanost o našich službách, snažíme se poskytovat informace úplné a ve
správný okamžik. Pro informování veřejnosti využíváme všechny dostupné mediální kanály,
ať už tištěná 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 i v roce 2018 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. DPmML, a.s., se aktivně podílela 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.
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 vydala více než 148 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. Důležitým
okamžikem pro cestující našeho regionu byl vstup do integrované dopravy Ústeckého kraje.
To znamená, že cestující může uskutečnit svoji jízdu po Ústeckém kraji na jednu zakoupenou
jízdenku a při tom může využít městskou i meziměstskou dopravu jak autobusovou, tak
i drážní. Od 1. září 2018 se ve všech dopravních prostředcích DPmML, a.s., uznávají papírové
jízdenky vydané ostatními dopravci integrované dopravy Ústeckého kraje. Plnou integraci
plánujeme společně s pořízením nového odbavovacího systému.
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. Veškeré hlavní i vedlejší činnosti jsou prováděny
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tak, aby se upevnila pozice společnosti jako řádně spravovaného podniku, vybaveného
nezbytnými prostředky k plnění veřejné služby.
DPmML, a.s., se i v roce 2018 zúčastnila celorepublikové marketingové kampaně Sdružení
dopravních podniků pod názvem „Máte Hromadu Důvodů“, jejímž cílem bylo zvýšit
povědomí obyvatel o městské hromadné dopravě.
Mezi další služby DPmML, a.s., které mohou občané našeho regionu využít a o kterých
informujeme veřejnost, jsou například: zájezdová doprava, pronájem historických vozidel,
provozování dopravy raněných, nemocných a rodiček, opravy a údržba autobusů, nákladních
a dodávkových vozidel, servis klimatizací, univerzální myčka autobusů a nákladních vozidel,
vysokokapacitní lakovna, reklama, odtahy vozidel, autoškola, pronájem speciální
mechanizmů, rekreační a hostinské služby v rekreačním středisku Kožlany.
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
Lidský kapitál je pro naši společnost velice významný a nenahraditelný, a pokud chceme
zvyšovat svou konkurenceschopnost a výkon, musíme o něj pečovat. Jednou z možností je
právě vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. 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 prioritou personální politiky naší společnosti.
Cílem je mít kvalifikované zaměstnance pro jednotlivé pracovní pozice. V uplynulém roce
DPmML, a.s., realizovala projekt s podporou Operačního programu Zaměstnanost - „Rozvoj
zaměstnanců ve společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.“
V souladu s potřebami společnosti a jejími úkoly bylo náplní projektu rozšířit odborné
znalosti u všech zaměstnanců. Vzdělávání zaměstnanců probíhalo v oblastech informační
a komunikační technologie, v měkkých a manažerských dovednostech, v ekonomických,
právních a dalších odborných kurzech. V nastaveném trendu vzdělávání budeme pokračovat
i v nadcházejícím období, neboť s rozvojem informační technologie a techniky je nutné
neustále rozvíjet schopnosti zaměstnanců. Znalosti a dovednosti zaměstnanců patří
k firemnímu bohatství a jsou součástí know-how společnosti.
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
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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 útvarů,
a proto se průměrný roční přepočtený stav v roce 2018 pohybuje na úrovni 392
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.
Struktura zaměstnanců dle kategorie a pohlaví k 31. prosinci 2018
Ženy

Muži

Celkem

%

THP zaměstnanci

31

37

68

16%

Dělníci

30

111

141

35%

Provozní pracovníci

10

1

11

3%

Řidiči

37

149

186

46%

Celkem

108

298

406

100%

Pozn.: uvedené údaje představují fyzický stav zaměstnanců k 31. prosinci 2018

Struktura osobních nákladů v %

1,10%

0,46%

24,78%
46,17%
Přímé mzdy
Režijní mzdy
Náhrady mezd
0,94%

Ostatní osobní náklady
Odměny členům orgánu společnosti

3,87%

Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
6,87%

15,81%
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ZPRÁVA

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

kalendářní rok 2018

Předkládá představenstvo:

Zdeněk Brabec, předseda představenstva
Bc. Daniel Dunovský, místopředseda představenstva
Mgr. Bc. Roman Ziegler, místopředseda představenstva
Ing. Vendulka Balášová, člen představenstva
Ing. Vojtěch Brzoň, člen představenstva
Tomáš Kubal, člen představenstva
Mgr. Bc. Martin Liška, člen představenstva
Ing. Jiří Nedvěd, člen představenstva
Rostislav Šíma, člen představenstva
Jan Zámostný, člen představenstva
Miloš Žihla, člen představenstva

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

I. Struktura vztahů mezi osobami

Ovládající osoba:

Statutární město Most, IČO 00266094

Ovládaná osoba:

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
IČO 62242504

Ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou:
SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s., IČO 25044001
Technické služby města Mostu a.s., IČO 64052265
MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., IČO 25438832
Městské divadlo v Mostě, spol. s r.o. IČO 27275701
HIPODROM MOST a.s. IČO 64653269
Mostecký fotbalový klub o.p.s. IČO 25400835
Mostecký hokejový klub s.r.o. IČO 6373275
Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková
organizace, IČO 49872184
Základní škola, Most, U Stadionu 1028, příspěvková
organizace, IČO 47326409
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Základní škola, Most, Václava Talicha 1855,
příspěvková organizace, IČO 47325615
Základní škola, Most, Zlatnická 186, příspěvková
organizace, IČO 49872265
Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková
organizace, IČO 47326204
Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614,
příspěvková organizace, IČO 47326328
Základní škola, Most, Zdeňka Štěpánka 2912,
příspěvková organizace, IČO 47326239
Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková
organizace, IČO 00830984
Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692, příspěvková
organizace, IČO 47324082
Základní škola, Most, J.A.Komenského 474,
příspěvková organizace, IČO 47324180
Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková
organizace, IČ 47326417
Základní umělecká škola F.L.Gassmanna, Most,
Obránců míru 2364, příspěvková organizace,
IČ 47324261
Základní umělecká škola, Most, Moskevská 13,
příspěvková organizace, IČ 47324147
Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková
organizace, IČ 49872206
Mateřská škola, Most, Růžová 1427, příspěvková
organizace, IČ 49872192
Mateřská škola, Most, Antonína Sochora 2937,
příspěvková organizace, IČ 49872214
Mateřská škola, Most, Lidická 44, příspěvková
organizace, IČ 72742364
Městská knihovna Most, příspěvková organizace,
IČ 00080713
Středisko volného času, Most, Albrechtická 414,
příspěvková organizace, IČ 72059419
Správa městských lesů Most, příspěvková organizace,
IČ 47324210
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková
organizace, IČ 00831212
(seznam byl dodán statutárním městem Most)
II. Úloha ovládané osoby
Úlohou DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s. (ovládané osoby) je zejména
zajišťování veřejné linkové dopravy - městské a příměstské autobusové a tramvajové
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dopravy v regionu měst Most a Litvínov. Ovládaná osoba je jednou z osob ovládaných
ovládající osobou bez zvláštní role ve struktuře popisovaného seskupení.
III. Způsob a prostředky ovládání
Ovládání společnosti je realizováno dle platných právních předpisů a stanov DOPRAVNÍHO
PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s., na základě akcionářských práv ovládající osoby
prostřednictvím valné hromady, představenstva a dozorčí rady, kdy členy dozorčí rady
a představenstva společnosti jsou zástupci ovládající osoby.
III. Přehled významných jednání ovládané osoby, která byla učiněna na popud či ve
prospěch ovládající osoby nebo jí ovládaných osob v roce 2018 a týkala se majetku, který
svou hodnotou přesahoval 10% vlastního kapitálu ovládané osoby
V roce 2018 nebyla provedena na popud či ve prospěch ovládající osoby nebo jí ovládaných
osob žádná opatření, která by se týkala majetku přesahujícího 10 % vlastního kapitálu
DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s. zjištěného podle poslední účetní
závěrky.
IV. Seznam obchodních smluv a dodatků uzavřených s ovládající osobou v roce 2018
 smlouva::
předmět:

č. 7/2018
smlouva o umístění reklamy

 dodatek č. 2:
předmět:

č. 44/2018 ke smlouvě č. 52/2016
dodatek ke smlouvě o poskytování služeb-odtahové
služby na území statutárního města Most

 dodatek č. 20:
předmět:

č. 65/2018 ke smlouvě č. 379/2008
dodatek ke smlouvě na zabezpečení dopravní
obslužnosti v systému městské hromadné dopravy
statutárního města Most

 dodatek č. 1:
předmět:

č. 68/2018 ke smlouvě č. 195/2015
dodatek k nájemní smlouvě – aktualizace nájemného

 smlouva:
předmět:

č. 129/2018
smlouva o umožnění realizace stavby – projekt
„Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most –
Litvínov“

 smlouva:
předmět:

č. 134/2018
smlouva o zpracování osobních údajů
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 smlouva:
předmět:

č. 135/2018
smlouva o mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací

 smlouva:
předmět:

č. 142/2018
smlouva o úhradě ztráty z tržeb vybraných skupin
obyvatel

 dodatek č. 21:
předmět:

č. 143/2018 ke smlouvě č. 379/2008
dodatek ke smlouvě na zabezpečení dopravní
obslužnosti v systému městské hromadné dopravy
statutárního města Most – provozování příměstské
dopravy

 dodatek č. 22:
předmět:

č. 144/2018 ke smlouvě č. 379/2008
dodatek ke smlouvě na zabezpečení dopravní
obslužnosti v systému městské hromadné dopravy
statutárního města Most – provozování příměstské
dopravy

 dodatek č. 23:
předmět:

č. 145/2018 ke smlouvě č. 379/2008
dodatek ke smlouvě na zabezpečení dopravní
obslužnosti v systému městské hromadné dopravy
statutárního města Most – začlenění do integrovaného
dopravního systému Ústeckého kraje

 smlouva:
předmět:

č. 168/2018
smlouva o výpůjčce

 smlouva:
předmět:

č. 174/2018
smlouva o směně pozemků

 smlouva:
předmět:

č. 183/2018
smlouva o nájmu reklamních ploch

 smlouva:
předmět:

č. 197/2018
smlouva o zajištění přepravy

 smlouva:
předmět:

č. 221/2018
smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti

 smlouva:
předmět:

č. 238/2018
smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících
v městské hromadné dopravě
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 smlouva:
předmět:
 smlouva:
předmět:

č. 239/2018
smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících
v příměstské dopravě vedené mimo územní obvod
města
č. 240/2018
smlouva o spolupráci při zajišťování dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou
drážní dopravou integrovaný dopravní systém Ústeckého kraje

V. Přijatá a uskutečněná plnění s ovládající osobou v roce 2018 na základě uzavřených
smluv a objednávek

A. Přijatá plnění
 předmět:

nájemné, reklama

B. Uskutečněná plnění
 předmět:

zabezpečení dopravní obslužnosti v systému městské a
příměstské hromadné dopravy

 předmět:

přeprava pro seniory (TAXÍK MAXÍK), přeprava osob,
odtahová služba

 předmět:

ubytovací služby, reklama (jízdy Mikulášskou tramvají)

VI. Seznam obchodních smluv a dodatků uzavřených s ostatními osobami ovládanými
stejnou ovládající osobou v roce 2018
Smluvní strana:
 smlouva:
předmět:
Smluvní strana:
 smlouva:
předmět:
Smluvní strana:

Městská knihovna Most, příspěvková organizace
č. 29/2018
smlouva o spolupráci – reklama
Mateřská škola, Most, Lidická 44,
příspěvková organizace
č. 76/2018
smlouva o zajištění přepravy
Mateřská škola, Most, Hutnická 2938,
příspěvková organizace
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 smlouva:
předmět:
Smluvní strana:
 smlouva:
předmět:
Smluvní strana:
 smlouva:
předmět:
Smluvní strana:
 smlouva:
předmět:
Smluvní strana:
 smlouva:
předmět:
Smluvní strana:
 smlouva:
předmět:
Smluvní strana:
 smlouva:
předmět:
Smluvní strana:
 smlouva:
předmět:

č. 77/2018
smlouva o zajištění přepravy
Základní škola, Most, J.A. Komenského 474,
příspěvková organizace
č. 82/2018
smlouva o zajištění přepravy
Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454,
příspěvková organizace
č. 83/2018
smlouva o zajištění přepravy
Základní škola, Most, Obránců míru 2944,
příspěvková organizace
č. 84/2018
smlouva o zajištění přepravy
Základní škola, Most, Okružní 1235,
příspěvková organizace
č. 85/2018
smlouva o zajištění přepravy
Základní škola, Most, Svážná 2342
příspěvková organizace
č. 86/2018
smlouva o zajištění přepravy
Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614,
příspěvková organizace
č. 87/2018
smlouva o zajištění přepravy
Základní škola, Most, Václava Talicha 1855,
příspěvková organizace
č. 88/2018
smlouva o zajištění přepravy
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Smluvní strana:
 smlouva:
předmět:
Smluvní strana:
 smlouva:
předmět:
Smluvní strana:
 smlouva:
předmět:
Smluvní strana:

Základní škola, Most, Zdeňka Štěpánka 2912,
příspěvková organizace
č. 89/2018
smlouva o zajištění přepravy
Základní škola, Most, Zlatnická 186,
příspěvková organizace
č. 90/2018
smlouva o zajištění přepravy
Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692/3,
příspěvková organizace
č. 91/2018
smlouva o zajištění přepravy
Mostecký fotbalový klub o.p.s.

 smlouva:
předmět:

č. 175/2018
smlouva o spolupráci – reklama

 smlouva:
předmět:

č. 193/2018
smlouva o zajištění přepravy

Smluvní strana:
 smlouva:
předmět:
Smluvní strana:
 smlouva:
předmět:
Smluvní strana:
 smlouva:
předmět:

Mostecký hokejový klub s.r.o.
č. 188/2018
smlouva o zajištění přepravy
Městské divadlo v Mostě, spol. s r.o.
č. 192/2018
smlouva o zajištění přepravy
Středisko volného času, Most, Albrechtická 414,
příspěvková organizace
č. 198/2018
smlouva o zajištění přepravy
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VII. Plnění uskutečněná s ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou v roce
2018 na základě smluv a objednávek
Smluvní strana:

Městské divadlo v Mostě, spol. s r.o.

A. Přijatá plnění


předmět:

předplatné

B. Uskutečněná plnění
 předmět:
Smluvní strana:

přeprava osob
Technické služby města Mostu a.s.

A. Přijatá plnění
 předmět:

oprava, údržba komunikací a ploch

 předmět:

nákup materiálu

B. Uskutečněná plnění
 předmět:

výkony montážní plošiny, jeřábu a nákladních vozidel,
opravy vozidel

 předmět:

přeprava osob

Smluvní strana:

HIPODROM MOST, a.s.

B. Uskutečněná plnění
 předmět:
Smluvní strana:

přeprava osob, výkony zdravotnické dopravy
Mostecký fotbalový klub o.p.s.

A. Přijatá plnění
 předmět:

reklama

B. Uskutečněná plnění
 předmět:
Smluvní strana:

přeprava osob
Mostecký hokejový klub s.r.o.

B. Uskutečněná plnění
 předmět:

přeprava osob
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Smluvní strana:

Správa městských lesů Most, příspěvková organizace

B. Uskutečněná plnění
 předmět:
Smluvní strana:

školení
Městská knihovna Most, příspěvková organizace

A. Přijatá plnění
 předmět:

reklama

B. Uskutečněná plnění
 předmět:
Smluvní strana:

B. Uskutečněná plnění
 předmět:

přeprava osob, reklama
Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková
organizace, IČ 49872184
Základní škola, Most, Václava Talicha 1855,
příspěvková organizace, IČ 47325615
Základní škola, Most, Zlatnická 186, příspěvková
organizace, IČ 49872265
Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková
organizace, IČ 47326204
Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614,
příspěvková organizace, IČ 47326328
Základní škola, Most, Zdeňka Štěpánka 2912,
příspěvková organizace, IČ 47326239
Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková
organizace, IČ 00830984
Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692, příspěvková
organizace, IČ 47324082
Základní škola, Most, J.A.Komenského 474,
příspěvková organizace, IČ 47324180
Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková
organizace, IČ 47326417
Základní umělecká škola, Most, Moskevská 13,
příspěvková organizace, IČ 47324147
Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková
organizace, IČ 49872206
Mateřská škola, Most, Lidická 44, příspěvková
organizace, IČ 72742364
Středisko volného času, Most, Albrechtická 414,
příspěvková organizace, IČ 72059419
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková
organizace, IČ 00831212
přeprava osob
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VIII. Posouzení majetkové újmy vzniklé ze vztahů, úkonů, opatření či plnění v roce 2018 ve
smyslu předcházejících bodů
Vzhledem k tomu, že vztahy s ovládající osobou nebo s osobami jí ovládané probíhaly na
standardním obchodním základě, nevznikla DOPRAVNÍMU PODNIKU měst Mostu a Litvínova,
a.s. z důvodů existence ovládacích vztahů žádná majetková újma.

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

Vztahy s ovládající osobou a s osobami jí ovládané jsou z hlediska výhod a nevýhod téměř
neutrální a z těchto vztahů neplynou pro ovládanou osobu žádná rizika.

Zdeněk Brabec
předseda představenstva

6.2.2019

Bc. Daniel Dunovský
místopředseda představenstva
a ředitel akciové společnosti
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Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2018
Dozorčí rada v průběhu roku 2018 vykonávala svou činnost v souladu s ustanovením § 446
a následujících zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., v platném znění, dále
v souladu se stanovami společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.,
a platným jednacím řádem dozorčí rady.
Dozorčí rada se sešla v průběhu roku 2018 na jedenácti jednáních, která většinou probíhala
v předstihu před jednáním představenstva akciové společnosti. Dozorčí rada po celý rok
2018 řádně plnila svou funkci a veškeré úkoly pro ni vyplývající z platných právních předpisů
a stanov společnosti splnila.
V účetní závěrce za rok 2018 byl vykázán výsledek hospodaření (zisk) ve výši 61 tis. Kč.
Vyrovnaný finanční plán na rok 2018 s nulovým výsledkem hospodaření schválený
v orgánech společnosti byl tedy splněn.
Rok 2018 byl pro DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., významný hned v několika
skutečnostech. Byl dokončen projekt „Informační systém II.“ s finanční podporou
Ministerstva pro místní rozvoj (Integrovaný regionální operační program IROP), která činila
cca 15 mil Kč. Dále byla v roce 2018 realizována veřejná zakázka na pořízení 3 ks tramvají do
25 m délky (projekt s finanční podporou IROP) a podepsána kupní smlouva na dodávku
vozidel. Přípravné práce probíhaly také na další významné akci částečně financované z
Operačního programu doprava „Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most –
Litvínov“, která by měla zvýšit bezpečnost a rychlost cestování. Projektová příprava byla
ukončena, bylo vydáno stavební povolení a nyní probíhá příprava veřejné zakázky na výběr
dodavatele. Z Operačního programu Zaměstnanost naše společnost obdržela téměř 2,5 mil
Kč na realizaci projektu „Rozvoj zaměstnanců ve společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu
a Litvínova, a. s.“. Od 1. září 2018 se DPmML, a.s., začlenila do integrované dopravy
Ústeckého kraje (DÚK), v našich dopravních prostředcích se uznávají papírové jízdenky
vystavené ostatními dopravci DÚK.
Při svých jednáních posuzovala dozorčí rada, stejně jako v letech uplynulých, vývoj
hospodaření a platební situaci společnosti, dodržování závazných předpisů a stanov
a dohlížela na výkon působnosti představenstva. Potřebné podklady a údaje získávala
dozorčí rada od představenstva v potřebné kvalitě a rozsahu.
Dozorčí rada na svém jednání přezkoumala účetní závěrku za období od 1. ledna 2018
do 31. prosince 2018 a konstatuje, že účetní závěrka a účetní evidence byly vedeny
průkazným způsobem a správně podle obecně závazných právních předpisů a věrně
zobrazují hospodářskou situaci akciové společnosti ve všech důležitých hlediscích. Dozorčí
rada doporučuje valné hromadě schválit závěrku akciové společnosti DOPRAVNÍ PODNIK
měst Mostu a Litvínova, a.s., za rok 2018.
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Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2018
Dozorčí rada na svém jednání přezkoumala zprávu o vztazích dle ustanovení § 82 zákona
č. 90/2012 o obchodních korporacích.
Dozorčí rada nemá ke zprávě připomínek a dle ustanovení § 83 zákona č. 90/2012
o obchodních korporacích podává informaci o přezkoumání této zprávy valné hromadě.

Zpráva dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání
výsledku hospodaření za rok 2018
Dozorčí rada na svém jednání přezkoumala návrh představenstva na vypořádání výsledku
hospodaření (zisku) za rok 2018 ve výši 60 508,44 Kč dle článku 22 stanov společnosti a to:
příděl 5 % zisku do rezervního fondu ve výši 3 025,42 Kč,
převod 95 % zisku na částečnou úhradu ztráty minulých let ve výši 57 483,02 Kč.
Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit vypořádání výsledku hospodaření za rok
2018.

Ing. Rostislav Tomáš
předseda dozorčí rady
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