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Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. (dále jen
„společnost”) je akciová společnost, která sídlí v Českých
Budějovicích, Novohradská 738/40, Česká republika,
identifikační číslo 25166115. Společnost byla zapsána do
obchodního rejstříku Krajského soudu v Českých Budě-
jovicích pod spisovou značkou B 868. 

Jediným akcionářem společnosti je Statutární město
České Budějovice se sídlem nám. Přemysla Otakara II.
1/1, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice, IČO
002 44 732.

Společnost má základní kapitál ve výši 485 536 tis. Kč.
Akcie společnosti: 485 536 ks kmenových akcií na jméno
v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč.

Předmětem podnikání společnosti je:
• Provozování dráhy trolejbusové
• Provozování drážní dopravy na dráze trolejbusové
• Provádění technickobezpečnostních zkoušek drážních
   vozidel drah trolejbusových
• Opravy silničních vozidel
• Revize, prohlídky a zkoušky určených technických
   zařízení v provozu
• Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
• Silniční motorová doprava; osobní provozovaná vozidly
   určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče;
   osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu
   nejvýše 9 osob včetně řidiče; nákladní provozovaná 
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01 POPIS SPOLEČNOSTI

vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené
hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě
zvířat nebo věcí; nákladní provozovaná vozidly nebo
jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti
nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat
nebo věcí
• Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
• Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení
   a nádob na plyny
• Zámečnictví, nástrojařství
• Obráběčství
• Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních
   strojů
• Klempířství a oprava karoserií
• Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
• Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,
   elektronických a telekomunikačních zařízení
• Provádění technických prohlídek a zkoušek určených
   technických zařízení podle
   § 47 odst. 4 z. č. 266/1994 Sb.
• Provozování autoškoly
• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
   živnostenského zákona
 - údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 - poskytování technických služeb  –  přípravné  a  dokon-
   čovací stavební práce,  specializované stavební činnosti 
 - velkoobchod a maloobchod
 - zprostředkování obchodu a služeb

- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- pronájem a půjčování věcí movitých
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných
   studií a posudků
- služby v oblasti administrativní správy a služby
  organizačně hospodářské povahy 
- vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařství
   a kopírovací práce
- skladování, balení zboží, manipulace s nákladem
   a technické činnosti v dopravě
- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů,
   školení, včetně lektorské  činnosti
- výroba, obchod a služby jinde nezařazené
- provozování kulturních, kulturně vzdělávacích
   a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí,
   zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních
   a obdobných akcí
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Představenstvo: 
 
 Ing. Slavoj Dolejš, předseda představenstva
 Jaroslav Berka, místopředseda představenstva
 Ing. Miroslav Houfek, MBA, člen představenstva
 Ing. Jiří Kořínek, člen představenstva do 2. 9. 2021
 Miroslav Pořádek, člen představenstva od 16. 9. 2021
 Ing. Jan Mádl, člen představenstva
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Dozorčí rada: 
Ing. Martin Maršík, PhD., předseda dozorčí rady 
Jan Michl, místopředseda dozorčí rady
Michal Šimek, člen dozorčí rady
Ing. Jiří Kafka, člen dozorčí rady
Petr Kolář, člen dozorčí rady
Ing. Rostislav Moric, člen dozorčí rady

Bc. Jiří Šilha, člen dozorčí rady
Michal Šebek, člen dozorčí rady 
Milan Černý, člen dozorčí rady

k 31. 12. 2021
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04 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

ŘEDITEL

SEKRETARIÁT CONTROLLING

ÚTVAR
DOPRAVY

ÚTVAR
VOZOVÉHO PARKU

EKONOMICKÝ
ÚTVAR

ÚTVAR NÁKUPU
A LOGISTIKY

ÚTVAR
MARKETINGU A PR

ÚTVAR TECH-
NICKÝCH SLUŽEB

PERSONÁLNÍ
A MZDOVÝ ÚTVAR

TECHNICKO-
PROVOZNÍ ÚTVAR
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V roce 2021 bohužel pokračovaly dopady způsobené
pandemií koronaviru Covid-19, které byly pro Dopravní
podnik města České Budějovice, a.s. zcela zásadní z hle-
diska provozních opatření i z pohledu hospodářských
výsledků. Vládní nařízení spojená s výrazně sníženou
poptávkou po dopravě nebyla z hlediska provozního i fi-
nančního plánování předvídatelná. Výsledkem bylo
operativní snižování dopravních výkonů v podobě
několikaměsíčního zavedení provozu MHD podle
prázdninových jízdních řádů a zrušení nočních linek. Tato
opatření byla v polovině dubna 2021 spolu s ukončením
vyhlášeného nouzového stavu zrušena a došlo k obnovení
standardního rozsahu provozu, pokles počtu
přepravených cestujících ale trval i nadále. Propady v trž-
bách z jízdného tak byly bohužel výrazným negativním
aspektem hospodaření společnosti.

V oblasti rozvojových dotačních projektů byla
nejdůležitější    akcí    roku   2021   realizace    rozsáhlé 

05 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2021

a investičně náročné akce „Rozvoj prvků telematiky pro
zvýšení kvality a atraktivity služeb MHD v Českých
Budějovicích“, která zahrnuje vybudování nového
dispečerského řídicího systému MHD, dodávku nových
palubních počítačů vozidel MHD, moderního
odbavovacího systému pro cestující, digitální radiovou
komunikační síť a řešení dynamické preference vozidel
MHD na křižovatkách. Oproti původnímu předpokladu
musela být realizace prodloužena a ukončena až v led-
nu 2022, nicméně již před koncem roku byl spuštěn
testovací provoz odbavovacího systému, který umožňuje
ve všech vozech bezhotovostní platbu jízdného pomocí
bezkontaktní platební karty.

Stav řidičů MHD ke konci roku 2021 činil 214
zaměstnanců, z toho 91 řidičů trolejbusů a 123 řidičů
autobusů. Celkem se v loňském roce podařilo navýšit
početní stav řidičů MHD o 23 pracovníků.
Mírně  přibylo  žen  za volantem  autobusů a trolejbusů,
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v té velikonoční příznivci MHD zdobili kraslice motivy
DPMCB a jeho vozů, na podzim vyhlášená fotosoutěž
Poslední jízda pak potěšila komunitu fanoušků
historických autobusů. Zejména konec roku se pak
nesl v duchu změn, které probíhaly zejména ve
službách pro cestující. Měsíc prosinec byl testovacím
obdobím pro zavádění novinky, platby bezkontaktní
bankovní kartou ve vozech MHD, což se pojilo s
masivní marketingovou kampaní. Rada města také
schválila změnu Tarifu MHD, který nově upravil ceny
jízdních dokladů, ale také časových předplatných
jízdenek. Tyto kroky byly vyvolány potřebou zajištění
finančních prostředků nejen pro pokrytí propadu
tržeb, který byl zapříčiněn úbytkem cestujících v čase
pandemie, ale také stoupajících cen energií a nákladů
na stabilizaci stavu řidičů a jiných odborných profesí,
kterých je na trhu práce nedostatek.

Kromě zajišťování dopravní obslužnosti v rámci
závazku veřejné služby, provozoval DPMCB v roce
2021 mimo jiné kyvadlovou dopravu v areálu
českobudějovického  výstaviště pro dopravní  obsluhu
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na konci roku DPMCB zaměstnával již 29 řidiček.
Personální zabezpečení provozu MHD nicméně bylo při
aktuálním stavu na trhu práce s velmi nízkou
nezaměstnaností náročným úkolem. V tomto směru se
osvědčil provoz interní autoškoly, jejíž role je při
získávání nových řidičů nezastupitelná. V této kategorii
došlo k vysoké fluktuaci, kdy pracovní poměr ukončilo
31 řidičů, zatímco bylo přijato 54 nových, z nichž právě
v auto-škole DPMCB získalo odbornou způsobilost pro
práci řidiče MHD celkem 24 osob. 

Z marketingového hlediska byl rok 2021 vzhledem ke
koronavirové pandemii bohužel specifický a přinesl
mnohá omezení. Ani v tomto roce se nekonal tradiční
den otevřených dveří či některé další oblíbené akce pro
veřejnost. Marketingové aktivity DPMCB se omezily
pouze na „nekontaktní“ kampaně, jako např.
Valentýnská jízda nebo vypravení Adventního vozu, kte-
rý alespoň při trvajících omezeních připomněl kou-
zelnou vánoční atmosféru ve městě. DPMCB také v prů-
běhu roku uspořádal několik fotosoutěží;

očkovacího centra Očko. Pokračovala také zvýšená
hygienická opatření a v důsledku pandemické situace
zasáhlo do běžného chodu firmy i povinné testování
všech zaměstnanců na přítomnost koronaviru.

Mimo veřejnou službu v přepravě cestujících
provozoval dopravní podnik pro město i nadále
parkovací a odtahovou službu a správu veřejného
osvětlení.
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Očekávané události roku 2022
Jakkoli už se s pokračováním pandemie nepočítalo,
bude jí i rok 2022 bohužel ovlivněn. Negativní dopady
pandemické situace tak budou mnohem hlubší, než si
bylo možné na jejím počátku představit. Značně se
proměnilo celkové dopravní chování a potřeba
cestování. Propady v tržbách z jízdného, pokles počtu
cestujících a zároveň zvyšující se náklady na provoz
vyvolaly reakci města České Budějovice spočívající ve
změně tarifu jízdného a zároveň v mírném omezení
dopravních výkonů. Od 1. 1. 2022 dochází ke sloučení
linek 1 a 4, které měly část své trasy  společnou,  a  tím
i ke snížení počtu spojů potřebných pro jejich obsluhu.

 a řídicího centra, jejímž investorem je statutární město
České Budějovice a která vznikne v objektu DPMCB
v areálu vozovny v Horní ulici.

V průběhu roku 2022 bude vypsána veřejná zakázka na
nákup deseti nových velkokapacitních trolejbusů, po
jejichž dodání bude trolejbusový vozový park složený
kompletně z nízkopodlažních bezbariérově přístupných
vozidel.

V průběhu ledna očekáváme dokončení realizace díla
„Rozvoj prvků telematiky pro zvýšení kvality a atrak-
tivity služeb MHD v Českých Budějovicích“, které
přináší modernizaci technologií pro řízení dopravy a pro
cestující veřejnost.

I rok 2022 přinese nové investiční akce s významnou
finanční podporou z prostředků EU. Předpokládáme
zahájení stavby nové trolejbusové trati v ulici Generála
Píky a nezbytnou modernizaci trakčních měníren pro
stabilizaci trolejbusové dopravy v krajském městě.
 Zároveň bude zahájena stavba dopravně informačního 
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06 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ

PŘEPOČTENÝ POČET PRACOVNÍKŮ
řidiči MHD
ostatní kategorie D
THZ

209
155
60

20202021
424 419

210
150
59

POČET LINEK
autobusových
trolejbusových

16
8

20202021
24 24

16
8

v tom:

v tom:

POČET ZASTÁVEK

395
2021:

2020:

POČET VYPRAVENÝCH
VOZŮ V PRACOVNÍ DEN
VE ŠPIČCE

2021 2020

109 108

v tom: autobusy
trolejbusy

65
44

68
40
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POČET VYPRAVENÝCH
VOZŮ V PRACOVNÍ DEN
V SEDLE

2021 2020

67 68

v tom: autobusy
trolejbusy

39
28

40
28

POČET VYPRAVENÝCH
VOZŮ V SOBOTU, NEDĚLI
A SVÁTEK

2021 2020

37 37

v tom: autobusy
trolejbusy

19
18

19
18

UJETÉ KILOMETRY MHD
CELKEM (V TIS. KM)

2021 2020
5 691 5 458

v tom: autobusy
trolejbusy

3 300
2 391

3 202
2 256

PŘEPRAVENÉ OSOBY
MHD (V TIS. OSOB)

2021 2020
57 631 61 755

v tom: autobusy
trolejbusy

33 783
23 848

35 200
26 550
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07 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ VE ZKRATCE 

VÝNOSY CELKEM, VČ. ÚHRADY 
PROKAZATELNÉ ZTRÁTY (V TIS. KČ)
          výnosy z MHD
          výnosy z ostatních činností
          výnosy - úhrada provozní ztráty
          výnosy - úhrada přiměřeného zisku 

86 422
93 989

318 466
0

20202021

498 878
 

476 037

89 769
87 432

298 836
0

VÝNOSY 
2021

KOMPENZACE ZVS
64 %

VÝNOSY
Z OSTATNÍCH 

ČINNOSTÍ
19 %

VÝNOSY
Z MHD
17 %

PŘIMĚŘENÝ
ZISK
0 %

ROZPIS ÚHRADY PROVOZNÍ
ZTRÁTY CELKEM (V TIS. KČ)

od Statutárního města Č.Budějovice
od obcí a Jihočeského kraje

279 031
39 435

20202021

318 466 298 836

263 430
35 406

v tom:
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2021 2020

2021 2020

NÁKLADY CELKEM (V TIS. KČ)
          materiál a náhradní díly
          paliva a energie      
          odpisy, rezervy a opr. položky
          spotřebované služby
          osobní náklady
          ostatní náklady

35 353
55 466
69 629
35 374

262 317
32 136

 

20202021
490 275 474 368

34 859
50 994
75 715

36 970
246 769

29 061
 

NÁKLADY 
2021

OSOBNÍ NÁKLADY 54 %

ODPISY, REZERVY
A OPR. POLOŽKY

14 %
 

PALIVA A ENERGIE
11 %

 

MATERIÁL
A NÁHRADNÍ
DÍLY 7 %

SPOTŘE-
BOVANÉ
SLUŽBY
           7 %

2021 2020

500 000 

400 000 

300 000 

200 000 

100 000 

0 

490 257
474 368

NÁKLADY VÝNOSY

2021 2020

500 000 

400 000 

300 000 

200 000 

100 000 

0 

476 037
498 878

Výsledek hospodaření 2021:
8 603 tis. Kč 1 669 tis. Kč

v roce 2020
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1.Oblast hlavní činnosti – Městská hromadná doprava
Městská hromadná doprava je prováděna na základě smluv o závazku veřejné služby, které jsou
individuálně uzavřeny s jednotlivými objednateli této služby. Základním závazkovým vztahem je smlouva se
Statutárním městem České Budějovice, tj. „Smlouva o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro
zájmové  území  města  České Budějovice  v rámci Jihočeského kraje pro roky 2019 až 2028“  s dodatkem
č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5. Dále jsou uzavřeny obdobné smlouvy o závazku veřejné služby, a to s Jihočeským
krajem a příměstskými obcemi. 

Pro rok 2021 bylo pro zajištění MHD dle schválených jízdních řádů plánováno ujet celkem 5 900 tis. km.
Skutečně bylo ujeto 5 691 tis. km. Rozdíl je způsoben snížením objednávky dopravních výkonů v dů-sledku
pandemie koronaviru a s ní spojené nižší poptávky po přepravě. Proti roku 2020, kdy byla redukce výkonů
ještě výraznější, bylo ujeto o 233 tis. km více tj. 104,3 %.

Tržby z hlavní činnosti, tj. přepravy MHD plánované ve výši 109 453 tis. Kč, byly splněny na 79 %, což je
absolutně 86 422 tis. Kč. 

Celkové tržby z jízdného za rok 2021 činily 86 422 tis. Kč. 

Ostatní tržby z přepravy MHD v částce 613 tis. Kč jsou za:
- tržby z prodeje jízdních řádů:                          143 tis. Kč
- tržby za průkazky a známky zaměstnanců:        73 tis. Kč
- tržby z prodeje průkazek:                                397 tis. Kč

08 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ
ČINNOSTI A STAVU MAJETKU
SPOLEČNOSTI 
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Činnost byla zajišťována vozidly MHD ve skladbě:

Citelis 18 nízkopodlažní
Citelis 12 nízkopodlažní
Crossway Low Entry nízkopodlažní
Heuliez nízkopodlažní
Solaris U12 nízkopodlažní 
Solaris U15 nízkopodlažní 
Solaris U18 nízkopodlažní
Solaris U12 CNG nízkopodlažní
Solaris U18 CNG nízkopodlažní
Solaris U18 nízkopodlažní
SKD Trade LF38 nízkopodlažní, LE37
Volvo 7900 LAH nízkopodlažní
ŠKODA 29 BB nízkopodlažní
Celkem autobusy MHD

Autobusy (v kusech): 
      19
      12
        6
        1
        2
        3
        3
      19
        5
        9
        2

1
      11

      93

Trolejbusy (v kusech):
ŠKODA 15 Tr 
ŠKODA 15 Tr M
ŠKODA 25 Tr 
ŠKODA 27 Tr Solaris
ŠKODA 27 Tr NU Solaris
Celkem trolejbusy MHD

2
7

30
6

11
56

2. Ostatní podnikatelské aktivity
V oblasti podnikatelských aktivit mimo základní činnost mají na celkovém
objemu tržeb největší podíl tržby z Parkovací služby (27 841 tis. Kč), dále
pak tržby ostatních středisek (10 721 tis. Kč), tržby Správy veřejného
osvětlení (13 160 tis. Kč), výnosy z prodeje nafty a CNG (9 782 tis. Kč).
Velký podíl na externích výnosech představuje využití dopravních
prostředků, jako nosičů reklamy. Výnosy z reklamní činnosti podniku
dosáhly v roce 2021 výše 6 989 tis. Kč. Tržby příležitostné dopravy dosáhly
výše 1 915 tis. Kč.  

3.   Investiční politika
V roce 2021 bylo proinvestováno celkem 88 864 tis. Kč. Jednou z nej-
významnějších investic byl nákup 9 autobusů značky Solaris s celkovými
náklady ve výši 70 693 tis. Kč. Dále byl proveden nákup zvedáku na halu
ručního mytí pro vozovnu trolejbusů ve výši 1 888 tis. Kč. Další významnou
investicí byl projekt „Technické zabezpečení vozovny Novohradská“ v cel-
kové výši 4 834 tis. Kč. Výraznou investicí bylo také spuštění projektu pro
vybudování parkovací plochy na vozovně trolejbusů v celkové výši 2 504 tis.
Kč.

4. Obchodní politika a marketing
Hlavním   cílem   obchodně-marketingové   politiky   společnosti  je  stabilizace
a kontinuální navyšování počtu cestujících v českobudějovické MHD v době
útlumu covidové pandemie, a to na základě stanovení, dodržování a pra-
videlného hodnocení kvalitativních kritérií přepravy, tzv. Standardů kvality.

08 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI
A STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI
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Primární důraz je kladen na parametry bezpečnosti, spolehlivosti,
přesnosti provozu, návaznosti spojů, vybavenosti a čistoty vozů,
dostupnosti služeb a provozních informací. Dochází k pravidelné obnově
vozového parku, přistoupili jsme ke zkvalitnění obslužnosti cestujících,
čímž pravidelně zvyšujeme komfort cestujících. Vedlejším cílem je pak
posilování pozice městského dopravce jako významného zaměstnavatele,
ale  i  činitele  významně  se  podílejícího  na  kulturních,   společenských
a sportovních aktivitách v krajském městě a přilehlých obcích.

5. Stav majetku společnosti 
Podrobné údaje o struktuře majetku společnosti jsou uvedeny v Příloze
účetní závěrky.

6. Ochrana životního prostředí
V oblasti ochrany životního prostředí naše společnost klade velký důraz
na důslednou kontrolu procesů znečišťujících ovzduší a na ekologickou
likvidaci odpadů. V oblasti environmentu úzce spolupracujeme se
zkušeným partnerem – společností FCC Česká republika, s. r. o. 
Naše společnost vlastní čističky odpadních vod, které čistí veškeré
odpadní vody a zbavují je především látek obsahujících ropné produkty.
Již několik let věnujeme velkou pozornost emisním limitům autobusů.
Vozidla pořízená v posledních letech již splňují emisní normu Euro 6.
V oblasti likvidace odpadů důsledně dodržujeme zákon č. 541/2020 Sb.,
o odpadech. 
Finanční prostředky v oblasti environmentu byly vynakládány zejména na
likvidaci nebezpečných a ostatních odpadů a za laboratorní odběry
vzorků odpadních vod. 

7. Oblast pracovněprávní
Oblast zaměstnanosti, mezd a sociálních a právních jistot je vymezena a konkretizována v kolektivní
smlouvě, která je uzavírána mezi akciovou společností a odborovými organizacemi. Dne 23. 12. 2019 byla
uzavřena kolektivní smlouva na rok 2020–2021. Dne 19. 2. 2021 byl uzavřen k této kolektivní smlouvě
dodatek č. 1, který upravoval Přílohu č. 1 Kolektivní smlouvy na rok 2021 Zásady pro čerpání z účtu
sociálních nákladů. Dne 20. 10. 2021 byl uzavřen Dodatek č. 2 Kolektivní smlouvy na rok 2020–2021,
kterým došlo na základě rozhodnutí představenstva u kategorie řidič MHD a kategorie dělnických profesí
k navýšení tarifní hodinové mzdy o 10 Kč. Účelem navyšování mezd byla nutnost podpořit stabilizaci
zaměstnanců a zefektivnit nábor nových zaměstnanců.

V rámci doplňování plánovaných stavů zaměstnanců probíhala v průběhu celého roku intenzivní
marketingová náborová kampaň. Jedním z dalších opatření pro podporu náboru byl příkaz ředitele
společnosti ke Stanovení pravidel pro přiznání a výplatu náborového příspěvku pro pracovní pozici „řidič
MHD“  a  pro  „odborné  dělnické  pracovní  pozice  –  elektromechanik  a  mechanik“, který byl vydán od
1. 9.  2021.  Náborový  příspěvek  činil  60 000  Kč  pro  pracovní  pozici „řidič MHD“ a „elektromechanik
a mechanik“ (plná profesní způsobilost) a náborový příspěvek ve výši 30 000 Kč pro pracovní pozici
„dělník v dopravě – řidič MHD v kurzu“ (bez profesní způsobilosti).  Současně byl vydán příkaz Stanovení
pravidel pro přiznání mimořádné odměny zaměstnancům společnosti pro účely podpory náboru řidičů
MHD a odborných dělnických profesí, který měl za cíl motivovat stávající zaměstnance k zapojení do
náboru nových kolegů. Za získání zaměstnance na pracovní pozici „řidič MHD“ a „elektromechanik,
mechanik“ obdržel zaměstnanec mimořádnou odměnu ve výši 40 000 Kč, resp. 20 000 Kč za získání
zaměstnance na pracovní pozici „dělník v dopravě – řidič MHD v kurzu“. 

Významným přínosem pro nábor řidičů MHD v roce 2021 se opět stala skutečnost, že naše společnost
provozuje  vlastní  autoškolu  a akreditované školicí středisko řidičů. Celkem ve školicím středisku získalo
v roce 2021 odbornou způsobilost 24 řidičů MHD, a to zejména rozšířením řidičského oprávnění ze sk. B
na D, popř. C na D včetně profesní způsobilosti.

Dne 22. 6. 2021 bylo zahájeno kolektivní vyjednávání na rok 2022. Celkem proběhlo v průběhu roku 2021
mezi vedením společnosti a odborovými organizacemi 6 kol kolektivního vyjednávání. Dne 21. 12. 2021
byla uzavřena kolektivní smlouva na rok 2022.
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8. Po rozvahovém dni nastaly níže uvedené
významné skutečnosti, které jsou významné pro
naplnění účelu výroční zprávy.
Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné skutečnosti, které by byly
významné pro naplnění účelu výroční zprávy.

9. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje
Společnost nevyvíjí žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.
 
10. Vlastní akcie
Společnost v roce 2021 nenabyla žádné vlastní akcie.

11. Zahraniční pobočky
Společnost nemá pobočku ani jinou část obchodního závodu v zahraničí.

12. Cenová, úvěrová a likvidní rizika
Vzhledem k charakteru činnosti, tj. zejména poskytování dotované veřejné
služby, je společnost závislá na externím financování územně
samosprávných celků. Významné investice jsou dále financovány
prostřednictvím bankovních úvěrů. 

Vedení společnosti vzhledem ke struktuře majetku a dluhů
nepředpokládá, že by splácením úvěrů nebo financováním běžné činnosti
hrozilo riziko nedostatečné likvidity.
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09 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM 
ROZSAHU (DRUHOVÉ ČLENĚNÍ)

ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ
OD 1. 1. 2021 DO 31. 12. 2021

(v celých tis. Kč)
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10 ROZVAHA
ROZVAHA

V PLNÉM ROZSAHU
K 31. 12. 2021

(v celých tis. Kč)
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11 PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
K 31. PROSINCI 2021

1.     POPIS SPOLEČNOSTI

Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. (dále jen
„společnost”) je akciová společnost, která sídlí v Českých
Budějovicích, Novohradská 738/40, Česká republika,
identifikační číslo 25166115. Společnost byla zapsána do
obchodního rejstříku Krajského soudu v Českých
Budějovicích pod spisovou značkou B 868. 

Jediným akcionářem společnosti je Statutární město
České Budějovice se sídlem nám. Přemysla Otakara II.
1/1, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice, IČO
002 44 732.

Společnost má základní kapitál ve výši 485 536 tis. Kč.
Akcie společnosti: 485 536 ks kmenových akcií na jméno
v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč.

Předmětem podnikání společnosti je:
·Provozování dráhy trolejbusové
·Provozování drážní dopravy na dráze trolejbusové
·Provádění technickobezpečnostních zkoušek drážních
vozidel drah trolejbusových
·Opravy silničních vozidel
·Revize, prohlídky a zkoušky určených technických
zařízení v provozu
·Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Silniční motorová doprava – osobní provozovaná
vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně
řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro
přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče, - nákladní
provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o nej-
větší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li
určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní
provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o nej-
větší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li
určeny k přepravě zvířat nebo věcí
·Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
·Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a ná-
dob na plyny
·Zámečnictví, nástrojařství
·Obráběčství
·Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních
strojů
·Klempířství a oprava karoserií
·Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
·Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a pří-
strojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
·Provádění technických prohlídek a zkoušek určených
technických zařízení podle
 § 47 odst. 4 z. č. 266/1994 Sb.
·Provozování autoškoly
·Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
- údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
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- poskytování technických služeb – přípravné a dokon-
čovací stavební práce,  
 specializované stavební činnosti
- velkoobchod a maloobchod
- zprostředkování obchodu a služeb
- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- pronájem a půjčování věcí movitých
- poradenská a konzultační činnost, zpracování
odborných studií a posudků
- služby v oblasti administrativní správy a služby
organizačně hospodářské povahy 
  - vydavatelské činnosti, polygrafická výroba,
knihařství a kopírovací práce
- skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a tech-
nické činnosti v dopravě
- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů,
školení, včetně lektorské     
 činnosti
- výroba, obchod a služby jinde nezařazené
- provozování kulturních, kulturně vzdělávacích a zá-
bavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav,
výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných
akcí

Změny v obchodním rejstříku
V roce 2021 byly v zápisu do obchodního rejstříku
provedeny změny složení statutárních orgánů.

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO
VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Přiložená individuální účetní závěrka (nekonsolidovaná)
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   2021
a 2020 (dále jen „prováděcí vyhláška k zákonu o účet-
nictví“).

Akciová společnost Dopravní podnik města České
Budějovice spadá dle § 1b zákona o účetnictví do
kategorie  velkých  účetních  jednotek, čemuž odpovídá
i rozsah sestavené účetní závěrky. V přehledových
tabulkách je abstrahováno od zaokrouhlovacích rozdílů.

3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ
METODY A JEJICH ZMĚNY A ODCHYLKY

Způsoby oceňování, které společnost používala při
sestavení účetní závěrky za rok 2021 a 2020 jsou
následující:

a) Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v po-
řizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a ná-
klady s pořízením související. 
Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč v roce
2021 a 2020 je odepisován do nákladů na základě
předpokládané doby životnosti příslušného majetku.

Odpisy
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a před-
pokládané doby životnosti příslušného majetku. 
 Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého
nehmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu.
Opravy a údržba se účtují do nákladů.

b) 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. 
Dlouhodobý hmotný  majetek  vyrobený  ve společnosti 
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se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé
materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní
náklady. 
Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč v roce
2021 a 2020 se odepisuje do nákladů po dobu
ekonomické životnosti.
Ocenění  dlouhodobého  hmotného  majetku  se snižuje
o dotace ze státního rozpočtu.
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého
hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy
a údržba se účtují do nákladů.

Odpisy
Odpisový plán je totožný s evidencí dlouhodobého
hmotného majetku, kde pro každou položku je stanovena
roční účetní a daňová odpisová sazba. Dlouhodobý
hmotný majetek je odpisován rovnoměrně po dobu
předpokládané životnosti majetku, účetní odpisy jsou
vypočítávány jednou dvanáctinou roční účetní odpisové
sazby za měsíc. Daňové odpisy jsou vypočítávány na
konci  účetního  období  dle  zákona   o  daních   z  příjmu
v platném znění.
Předpokládaná životnost je stanovena takto:

a) Peněžní prostředky
Peněžní  prostředky  tvoří   ceniny,  peníze  v  hotovosti
a na bankovních účtech.

b) Zásoby
Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami
s použitím metody "first‐in, first‐out" (FIFO - první
cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první
cena pro ocenění úbytku zásob). Pořizovací cena zásob
zahrnuje  náklady  na  jejich  pořízení   včetně  nákladů
s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo,
provize atd.).

Opravná položka k pomalu obrátkovým zásobám je
tvořena ve výši 30 % u zásob, u nichž doba bez
obrátky činila 1 rok. 

e) Pohledávky
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou
hodnotou. 
K pohledávkám z obchodních vztahů a jiným
pohledávkám jsou tvořeny opravné položky dle
příslušných zákonů a pokynů právního oddělení. Daňové
opravné položky jsou tvořeny ve výši, jejíž tvorbu
umožňuje příslušný zákon. 
K pohledávkám splatným ke konci předchozího
účetního období se tvoří účetní opravné položky do
výše 100 % po odečtení zákonných opravných položek.
K pohledávkám splatným ke konci června účetního
období do výše 50 % včetně zákonných opravných
položek.

Opravné položky k neuhrazeným pohledávkám z při-
rážek k jízdnému a k neuhrazeným pohledávkám za
jízdné jsou tvořeny účetní opravné položky ve výši 90
% nezaplacených pohledávek.
Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných
odhadů a propočtů. 
Pohledávky i dohadné účty aktivní se rozdělují na krát-
kodobé (doba splatnosti do 12 měsíců včetně) a dlou-
hodobé (splatnost nad 12 měsíců), s tím, že krátkodobé
jsou splatné do jednoho roku od rozvahového dne.
K vzájemnému zápočtu závazků a pohledávek dochází
ve smyslu občanského a obchodního zákoníku dle
ujednání mezi obchodními partnery.

f) Vlastní kapitál
Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši
zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu. Ostat-
ní kapitálové fondy jsou tvořeny zřizovacími výdaji a in-
vestičními dotacemi ze státního rozpočtu a z rozpočtu
zřizovatele Statutárního města České Budějovice za
období 1997–2001.

g) Cizí zdroje
Společnost vytváří ostatní rezervy na odměny
vedoucích pracovníků, včetně zdravotního a sociálního
pojištění, na zavedení systému čipové karty, na
případné doměrky či sankce, na nevyčerpanou
dovolenou a na opravy.
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Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve
jmenovitých hodnotách.
Dlouhodobé i krátkodobé závazky k úvěrovým
institucím se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za
krátkodobé závazky k úvěrovým institucím se považuje
i část dlouhodobých závazků k úvěrovým institucím,
která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne.
Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě
odborných odhadů a propočtů. 

h) 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.

i) Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení
společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají
vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu
účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů
za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto
odhady a předpoklady na základě všech jemu
dostupných relevantních informací. Nicméně, jak
vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v bu-
doucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

j) Účtování výnosů a nákladů 
Výnosy a náklady se účtují do období, se kterým věcně
i časově souvisejí.
Výnosy a náklady, které se týkají budoucích období, se
časově rozlišují.

k) Daň z příjmů
Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné
daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo
sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné
náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčto-
vání ostatních rezerv a opravných položek, náklady na
reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy
atd.). Dále se zohledňují položky snižující základ daně
(dary), odčitatelné položky (daňová ztráta) a slevy na
dani z příjmů.
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.

l) Dotace
Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí či
nezpochybnitelného nároku na přijetí. 
Dotace přijatá na úhradu nákladů se účtuje do
ostatních provozních výnosů.
Dotace přijatá na pořízení dlouhodobého majetku
včetně technického zhodnocení a na úhradu úroků
zahrnutých do pořizovací ceny majetku snižuje
pořizovací cenu nebo vlastní náklady na pořízení.
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m) Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen
v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které
existovaly k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným
událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto
událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

4.   DLOUHODOBÝ MAJETEK
a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA

Software
Nedokončený DNM
celkem 2021
celkem 2020

OPRÁVKY

Software
celkem 2021
celkem 2020

 
Počát. zůstatek

13 101
75

13 176
12 978

 
 

Počát. zůstatek
   -11 759

 -11 759
 -11 649

 
Přírůstky

737
0

737
565

 
 

Odpisy
 -598
-598
-477

 
Přesuny

75
-75

0
0

 
 

Přesuny
 
 

0

 
Vyřazení

-925
0

-925
-367

 
 

Vyřazení
925
925
367

 
Kon. zůstatek

12 988
0

12 988
 13 176

 
 

Kon. zůstatek
 -11 432
 -11 432
 -11 759

 
 
 
 
 
 
 
 

Úč. hodnota
1 556
1 556

  1 417

Software je představován novou aplikací vyhledávač spojení MHD, internetovými stránkami,
počítačovými programy pro správu a řízení autobusového a trolejbusového provozu, serverovými
operačními systémy, síťovými uživatelskými licencemi a novými systémy pro zabezpečení sítě.
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a) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA

Pozemky
Stavby
Hmotné movité věci a jejich soubory
Poskytnuté zálohy na DHM
Nedokončený DHM
celkem 2021
celkem 2020

OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY

Pozemky
Stavby
Hmotné movité věci a jejich soubory
Nedokončený DHM
celkem 2021
celkem 2020

 
Počát. zůstatek

49 539
594 547

1 162 012
0

10 625
1 816 723
1 810 430

 
 

Počát. zůstatek
0

 -257 543
 -840 296

 -1 508
  -1 099 347
 -1 041 083

 
Přírůstky

0
1 117
8 671

0
2 529

 84 317
24 401

 
 

Odpisy
0

 -15 096
  -57 823 

 0
 -72 919
  -76 734

 
Přesuny

0
3 030

0
0

-3 030
0
0

 
 

Přesuny
0
0
0
0
0
0

 
Vyřazení

0
-1 329

  -68 091
0

  0
 -69 420

   -18 109
 
 

Vyřazení
0

1 193
68 088 

0
69 282
17 871

 
Kon. zůstatek

  49 539
597 365

1 174 592
0

  10 124
  1 831 620

1 816 723
 
 

Kon. zůstatek
0

 -271 446
   -830 031

  -1 508
 -1 102 985
 -1 099 347

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úč. hodnota
49 539

325 919
344 561 

8 616
728 635
717 375

Stavby jsou představovány zejména provozními a administrativními budovami vozoven
autobusů a trolejbusů a trolejovým vedením. Přírůstky tvoří zateplení haly lehké údržby na
vozovně trolejbusů a pořízení nových skládacích vrat k budově sloužící pro opravu trolejbusů
na vozovně trolejbusů. Dále úpravy TTV.
Hmotné movité věci tvoří zejména hodnota autobusů a trolejbusů. Nejvýznamnějšími
přírůstky jsou nákup vysokozdvižného vozíku zn. Toyota, bateriového sloupového zvedáku,
nainstalování závorového systému CCTV na vozovně autobusů, dále pořízení 9 autobusů zn.
Solaris Urbino 18 a vybavení administrativní budovy na vozovně autobusů novým nábytkem.

Nedokončený hmotný majetek představují mj. investice v rámci projektu
„Modernizace napájecí sítě trolejbusové dopravy v Českých Budějovicích –
modernizace tří měníren napájejících el. proudem trakční síť trolejbusů“, jehož
hodnota byla snížena o přijatou dotaci ve výši 1 242 tis. a projektu „Vybudování
nové měnírny MR5 a vybudování nové trolejbusové trati“, jehož hodnota byla
snížena o přijatou dotaci ve výši 2 729 tis. Kč. 
K 31. 12. 2021 je v užívání plně odepsaný dlouhodobý majetek v pořizovací
hodnotě 469 137 tis. Kč.
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Naše společnost má uzavřeny smlouvy o zřízení práva služebnosti inženýrských sítí
jako oprávněný, odpovídající povinnosti povinného strpět umístění, užívání,
provozování, údržby a opravy trakčního trolejového vedení MHD, informačního
systému pro cestující MHD, optických kabelů.

5.  POHLEDÁVKY
K 31. 12. 2021 pohledávky z obchodních vztahů více než rok po lhůtě splatnosti činily
852 tis. Kč (k 31. 12. 2020 786 tis. Kč).

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově
uznatelné.

Jiné pohledávky tvoří zejména vyměřené pokuty z přepravních kontrol, ke kterým jsou
vytvořeny opravné položky ve výši 90 % hodnoty pohledávek.
Dohadné účty aktivní zahrnují především předpokládaná výše plnění od pojišťoven za dosud
nezlikvidované pojistné události včetně plnění z pojištění zaměstnanců za dosud
nezlikvidované škody.

6. OPRAVNÉ POLOŽKY
Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv.
Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):

 
Opravné položky k:
zásobám
pohledávkám zákonné
pohledávkám ostatní
pohledávkám PKO ostatní
k nedokonč. dl. hm. majetku

Zůstatek
k  31. 12. 2019

2 294
1 227

41
17 168
1 508

Netto změna
v roce 2020

473
-2
8

-3 092
0

Zůstatek
k 31. 12. 2020

2 767
1 225

49
14 076
1 508

Netto změna
v roce 2021

104
1

-2
-1 639

0

Zůstatek
k 31. 12. 2021

2 871
1 226

47
12 437
1 508
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7. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY
K 31. 12. 2021 a 31. 12. 2020 měla společnost následující zůstatky na bankovních účtech (v tis. Kč):

 
Komerční banka - běžný účet
Komerční banka - dev. účet v EUR
Komerční banka - účet e-shop
Komerční banka - odtahová služba
Komerční banka - parkovací systém
Česká spořitelna - běžný účet
Komerční banka - inf. palubní systém
Komerční banka - inf. palubní systém
Raiffeisenbank - běžný účet
Raiffeisenbank - G. Píky
Raiffeisenbank - 3MR
Česká národní banka - běžný účet
Česká národní banka - projekt 3MR
Česká národní banka - projekt MR5
Československá obchodní banka - RPT
celkem

 
6503231/0100

51-8891530297/0100
43-9894130277/0100

107-5012210227/0100
115-5308310227/0100

4044932/0800
115-5868240247/0100
115-5871810247/0100

98761122/5500
98769992/5500
98769933/5500

507231/0710
10006-507231/0710
20001-507231/0710

217449423/0300
 
 

k 31. 12. 2021
27 916

9
8 614
1 035

47 529
26 494

0
0

59 046
0
0

44 661
13 842
16 484

103
245 733

 

k 31. 12. 2020
71 091

11
4 474

660
22 033
66 673

1
1

89 000
0
0
0
0
0
0

253 944
 

8.  ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV
Náklady příštích období zahrnují především předplatné a poplatky, týkající se nákladů roku 2022
a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší.

Příjmy příštích období zahrnují zejména nepřijaté částky tržeb, které časově
a věcně souvisejí s výnosy běžného účetního období a jsou účtovány do
výnosů období, do kterého věcně a časově přísluší.
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9. VLASTNÍ KAPITÁL

Přehled o změnách vlastního kapitálu je uveden v samostatném výkazu.
Základní kapitál společnosti se skládá z 485 536 ks kmenových akcií
na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč.

11. ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVAZEK
Struktura výpočtu odloženého daňového závazku je následující (v tis. Kč):

Předpokládané rozdělení výsledku hospodaření – zisku za rok 2021 – převod 
do nerozděleného zisku minulých let.

10. REZERVY

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):

 
Rezervy ostatní
na roční odměny ved. prac.
na nevyfakturované dodávky
na čipovou kartu 
na případné daňové doměrky
na nevyčerpanou dovolenou
na opravu střechy ČOV
celkem

Zůstatek
k 31. 12. 2019

843
100

3 000
0

1 564
0

5 507

Netto změna
v roce 2020

-405
0
0
0

2 015
0

1 610

Zůstatek
k 31. 12. 2020

438
100

3 000
0

3 579
0

7 117

Netto změna
v roce 2021

 -19
0

-3000
0

529
0

-2 490

Zůstatek
k 31. 12. 2021

 419
100

0
0

 4 108
0

 4 627

 
Rozdíl mezi účetní a daňovou zůst. cenou dlouh. majetku
Opravná položka k zásobám
Rezervy
Daňová ztráta z minulých let
Celkem

2021
  -61 356

546
879
429

 -59 503

2020
 -60 601

526
1 352
1 699

 -57 024
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Banka

Komerční banka
Splátka v r. 2016
Refinancování v červnu 2016
Splátka v r. 2017
Splátka v r. 2018
Splátka v r. 2019
r. 2020
r. 2021

 
Termíny splátek

posl.kal.den
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Úroková sazba

0,39 % p. a.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Celkový limit

36 mil. Kč
 
 
 
 
 
 
 
 

2021
Zůstatek
v tis. Kč

0
5 143

-34 236
12 343
12 343
4 407

0
0

 

2020
Zůstatek
v tis. Kč

0
5 143

-34 236
12 343
12 343
4 407

0
 
 

Neumořené daňové ztráty jsou součástí výpočtu odložené daně, protože je reálný předpoklad jejich
uplatnění v budoucnosti. Vzhledem k charakteru činnosti lze potřebnou výši základu daně z příjmu
dosáhnout pozastavením daňových odpisů.

12. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
Dohadné účty pasivní zahrnují především nevyfakturovanou elektrickou energii, nevyfakturované
vodné a stočné. Jejich výše je stanovena na základě zaplacených záloh a propočtu.
Jiné závazky jsou představovány závazky z penzijního připojištění, úrazového pojištění a mzdových
obstávek.
Náplň ostatních položek krátkodobých závazků je patrná z názvů jednotlivých pozic rozvahy.

13. ZÁVAZKY K ÚVĚROVÝM INSTITUCÍM

31



11 PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

Komerční banka -  revolvingový úvěr
16 CNG autobusů
11 elektrobusů
8 CNG autobusů
11 trolejbusů
Celkem
Zůstatek v tis. Kč 

Čerpání 2018 v tis. Kč
111 738

168 545
58 804

215 384
554 472

 
 

Splátky 2018 v tis. Kč
92 963
117 441
48 960
95 108

354 472
200 000

 

Převod 2019 v tis. Kč
 
 
 
 

200 000
0

 

V červenci 2016 naše společnost refinancovala úvěr od
České spořitelny, a. s. poskytnutý na financování koupě
14 nových trolejbusů. Úvěr byl nově poskytnut
Komerční bankou, a. s.

V červnu 2017 naše společnost uzavřela revolvingový
úvěr od Komerční banky, a. s. poskytnutý na
předfinancování a spolufinancování výdajů
souvisejících  s  realizací  investičních  projektů  až  do 

výše limitu 500 mil. Kč. Úroková sazba bude odpovídat
součtu 6M PRIBOR a pevné odchylky ve výši -0,11 % p. a.
z jistiny úvěru. Čerpání úvěru bylo v roce 2018 a splatnost
nejpozději do 31. 12. 2018.

V červnu 2017 naše společnost uzavřela smlouvu o úvěru
od Komerční banky, a. s., poskytnutý na splacení
revolvingového úvěru ve výši 200 mil. Kč. Úroková sazba   
1,14 %   p . a.   z jistiny   úvěru.   

Výše splátky 1 666 666,66 Kč za měsíc. Počet splátek
bude 120, první splátka byla k 31. 1. 2019 a poslední
splátka bude ke dni 31. 12. 2028.
V lednu 2019 byl  podepsán  dodatek  č. 1  ke  Smlouvě

o úvěru od Komerční banky, a. s., kde se mění článek
3.2 – žádost o poskytnutí úvěru nejpozději do 25. 1.
2019 a článek 3.5 – čerpání úhradou části pohledávky
se stane splatnou dne 4. 1. 2019.

Komerční banka – úvěr 
Celkem
Zůstatek v tis. Kč 

Převod z revolv. úvěru 2021 
v tis. Kč

160 000
 

Splátky 2021 v tis. Kč
20 000

140 000
 

Splátky 2022-2028 v tis. Kč
140 000

0
 

Náklady na úroky vztahující se k závazkům k úvěrovým institucím za rok 2021 činily 1 743 tis. Kč (v roce 2020 činily 1 980 tis. Kč).
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Zisk před zdaněním
Daň z příjmu splatná
Daň z příjmu odložená
Efektivní daňová sazba (%)

2021
11 186

0
2 583

 23,09
 

2020
1 969

0
300

15,24
 

14. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV

Výdaje příštích období zahrnují především nevyplacené
provize za prodej jízdenek MHD, dále přeplatky záloh
základní dopravní obslužnosti  obecních  úřadů  a  kraj-

ského úřadu a jsou účtovány do nákladů období, do
kterého věcně a časově přísluší. Výnosy příštích období
zahrnují časové rozlišení tržeb časových kupónů MHD,
které jsou na období 90 dní a více a jsou účtovány do
výnosů období, do kterého věcně a časově přísluší.

15. DAŇ Z PŘÍJMU
Výpočet efektivní daňové sazby za rok 2021 a 2020
(v tis. Kč):

Podle zákona o daních z příjmů může společnost
převést daňovou ztrátu do příštích pěti let. Výše
daňové ztráty z roku 2020, která nebyla v účetní
závěrce  roku  2021  uplatněna  a  bude  převedena  do

dalších let, činila 2 257 tis. Kč k 31. 12. 2021.

Dopady změny stavu odložené daně do výsledku
hospodaření (v tis. Kč): 

Položky odložené daně
Rozdíl mezi účetní a daňovou zůst. cenou dlouh. majetku
Opravná položka k zásobám
Rezervy 
Daňová ztráta z minulých let
Celkem

2021
-860

20
 -473

-1 270
-2 583

2020
- 1 144

90
325
429

-300

Efektivní daňová sazba představuje podíl součtu daně z příjmu splatné a odložené a zisku před zdaněním.
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Položky odložené daně
Rozdíl z nepeněžního vkladu TTV
Rozdíl z nepeněžního vkladu TR/A
Celkem

2021
 38
 66
104

 

2020
-356
332
-24

 

Dopady změny stavu odložené daně z titulu nepeněžitých
vkladů do jiného výsledku hospodaření minulých let (v tis. Kč):

16. VÝNOSY
Rozpis tržeb společnosti z prodeje zboží a služeb z běžné činnosti (v tis. Kč):

 
Celkové výnosy
z toho: tržby za vlastní výkony
               z toho: tržby MHD
                              příležitostná doprava
                              opravy
                              tržby z pronájmu
                              reklama
                              správa reklamy veřejné osvětlení
                              ostatní
z toho:  tržby za prodej zboží
z toho: dotace na provoz - úhrada prokaz. ztráty
                z toho:  Statutární město Č. B.
                                 Obecní úřady
                                 Krajský úřad - Jihočeský kraj
z toho: externí výkony - parkovací systém
               externí výkony - odtahová služba
               externí výkony - veřejné osvětlení

2021
 498 878
 107 736
 87 034

1 915
9 471
 583

6 989
 1 076

668
9 782

318 466
279 031
 23 498
 15 937
26 653

1 188
13 160

 

2020
476 037
109 741
89 768

1 523
8 738

583
7 884
1 196

48
7 635

298 836
263 430

21 314
14 092
19 744

930
14 213
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Odměna členům představenstva
Odměna členům dozorčí rady
Celkem

2021
1 788
 619

2 408
 

2020
1 760

603
2 363

 

17. OSOBNÍ NÁKLADY
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu roku 2021 činil 424 osob
(v průběhu roku 2020 činil 419  osob),  z toho  v roce  2021  THZ  60,  Ř/MHD  

209, dělníci 155 (z toho v roce 2020 THZ 59, Ř/MHD 210, dělníci 150).
Odměny členům řídících, kontrolních či správních orgánů z důvodu jejich
funkce (v tis. Kč):

18. INFORMACE O TRANSAKCÍCH SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI
V roce 2021 a 2020 neobdrželi členové řídících, kontrolních a správních orgánů žádné zálohy, závdavky, zápůjčky, úvěry, přiznané záruky, a jiné
výhody a nevlastní žádné akcie společnosti. 
Transakce s ovládající osobou a osobami, ovládanými stejnou ovládající osobou viz. zpráva o vztazích, která je nedílnou součástí výroční zprávy.

19. VÝZNAMNÉ POLOŽKY Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč)

Nakupované služby
Opravy a udržování
Nájemné autobusy
Služby nemateriální povahy 
IT služby
Provize prodejcům
Úklidové služby
Reklama a marketing
Hlídací služba
Parkovací a odtahová služba, veřejné osvětlení

2021
  2 963

0
  5 035

3 134
2 531

  4 419
  3 820
2 650

  5 282

2020
3 022

0
5 224
3 209
2 326
5 902
4 160
2 501
5 562
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11 PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

Služby
povinný audit roční účetní závěrky 2019
povinný audit roční účetní závěrky 2020
celkem

2021
0 

126
126

 

2020
73 
0 

73 
 

Jiné provozní náklady jsou tvořeny zejména odpisem pohledávek z přepravních kontrol ve výši
11 597  tis.  Kč  (v roce 2020  13 775 tis. Kč)  a pojistným  ve  výši  7 086 tis.  Kč (v roce 2020
6 876 tis. Kč).
Odměny statutárnímu auditorovi (v tis. Kč):

Audit je od závěrky 2020 fakturován jednou částkou po ukončení závěrečného auditu. V roce
2020 se tedy náklady týkají pouze závěrečného auditu 2019, protože předběžný audit byl
fakturován již v roce 2019.
Náplň ostatních významných položek nákladů a výnosů je zřejmá z názvů jednotlivých položek
výkazu.

20. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 
Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou.
Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově
převést na předem známou částku v hotovosti.

21. PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI
V roce 2021 pokračovala celosvětová pandemie viru SARS-CoV-2. Společnost přijala organi-
zační a hygienická opatření, ale provozní činnost nebyla vážně zasažena.

Růst cen energií a pohonných hmot zvýší významně náklady v budoucím období.

Vedení společnosti nepředpokládá, že by tyto skutečnosti ohrozily budoucí činnost.
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22. UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 
Do data sestavení této účetní závěrky nedošlo k žádným událostem nad rámec běžné činnosti,
které by na vykazovanou účetní závěrku měly významný dopad.

Sestaveno dne: 04. 4. 2022

Jméno a podpis statutárního orgánu společnosti:  

Ing. Slavoj Dolejš – ředitel a předseda představenstva a. s.

11 PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
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12 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH – CASH FLOW
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ
OD 1. 1. 2021 DO 31. 12. 2021

(v celých tis. Kč)

38



13 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
PŘEHLED O ZMĚNÁCH 
VLASTNÍHO KAPITÁLU

K 31. 12. 2021
(v celých tis. Kč)
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Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), je Dopravnímu podniku města České Budějovice, a.s.
jako povinnému subjektu uloženo zveřejnění Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací za
předcházející kalendářní rok, která musí obsahovat:

14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V OBLASTI 
POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.,  O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM ZA ROK 2021

a)
b)
c)

d)
e)
f)

počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
počet podaných odvolání proti rozhodnutí, 
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které
povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto
zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení, 
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence, 
počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení, 
další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
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14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.,  O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM ZA ROK 2021

 

Počet podaných žádostí o informaci 
Způsob vyřízení žádosti o informaci
Počet vydaných odpovědí
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 
Počet vydaných sdělení o odložení žádosti
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Výčet poskytnutých výhradních licencí 
Počet stížností podaných podle § 16a
Počet zpoplatněných žádostí o informaci
Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumávaných soudem

5
V celém rozsahu

1
3
1

V části žádosti
0
0
0

0
0
0
0
0

a) Počet podaných žádostí 
V roce 2021 bylo Dopravnímu podniku města České
Budějovice, a.s. doručeno 5 žádostí o poskytnutí
informace dle zákona o svobodném přístupu k infor-
macím. 

V případě první žádosti, která byla učiněna elektronicky
(prostřednictvím datové schránky), byl žadatel v části
odkázán na již zveřejněné informace, v části mu byla
požadovaná   informace   poskytnuta.   V   případě  druhé
a  třetí žádosti, které  byly  rovněž  učiněny  elektronicky
(e-mailem), byli žadatelé vyzváni k upřesnění žádosti dle
§ 14 odst. 5 písm. b) zákona, na což žadatelé nereagovali
a povinný subjekt následně rozhodnul v souladu s § 14
odst. 5 písm. b) zákona o odmítnutí žádostí. V případě
čtvrté žádosti povinný subjekt rozhodnul v souladu s § 15
odst. 1 s odkazem na § 8a zákona o odmítnutí žádosti.
Pátá žádost o informace byla povinným subjektem dle §
14 odst. 5 písm. c) s odkazem na § 2 odst. 4 zákona
odložena.

b) Počet podaných odvolání
V roce 2021 nebylo podáno žádné odvolání proti
rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací
dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

c) Opis podstatných částí každého rozsudku
soudu 
V roce 2021 nebylo vedeno žádné soudní řízení na
přezkoumání rozhodnutí v oblasti poskytování
informací. 

d) Výčet poskytnutí výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 
V roce 2021 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 

e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 
V roce 2021 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona.

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
Na internetových stránkách Dopravního podniku města České Budějovice, a.s. www.dpmcb.cz jsou způsobem umožňujícím dálkový
přístup v sekci O NÁS / VÝROČNÍ ZPRÁVY  každoročně do 1. července zveřejňovány Výroční zprávy DPMCB o činnosti v oblasti
poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím za předcházející kalendářní rok, které schvaluje Rada města
České Budějovice v působnosti jediného akcionáře. Dále je na těchto webových stránkách v sekci O NÁS / ZÁKLADNÍ INFORMACE uveden
Sazebník úhrad za informace poskytované podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
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Společnost Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. se sídlem Novohradská 738/40, České
Budějovice, PSČ 370 01, doručovací číslo: 370 33, IČO: 251 66 115, zapsaná v obchodním rejstříku, oddíl B,
vložka 868 vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „zpracovatel“, nebo „společnost“).
Tato zpráva o vztazích mezi níže uvedenými osobami byla vypracována v souladu s ustanovením § 82 zákona
 č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích za účetní období 2021 (dále jen „účetní období“). Mezi
zpracovatelem a níže uvedenými osobami byly v tomto účetním období uzavřeny níže uvedené smlouvy a by-
la přijata či uskutečněna následující právní jednání a ostatní faktická opatření:

1.Ovládající osoba
Ovládající osobou je v tomto případě Statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732, se sídlem nám.
Přemysla Otakara II. 1/1, České Budějovice 1, PSČ 370 01

Soupis ovládaných osob obchodní společnosti – 100 % vlastník statutární město České Budějovice

15 ZPRÁVA O VZTAZÍCH
MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Název
Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská 32, České Budějovice
Dopravní podnik města České Budějovice, a. s., Novohradská 738/40, České Budějovice
Správa domů s. r. o., Čéčova 44, České Budějovice
Lesy a rybníky města Českých Budějovic s. r. o., Jaroslava Haška 4, České Budějovice

IČO
60826835
25166115
25157337
25154427
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2. Další ovládané osoby
Nejsou žádné další subjekty zřizované ovládající
osobou, které lze považovat za „ovládané osoby“ ve
smyslu § 74 odst. 1 ZOK.

3. Úloha ovládané osoby, způsob
a prostředky ovládání
Úlohou společnosti je především zajištění závazku
veřejné služby v přepravě cestujících k zajištění
dopravní obslužnosti zájmového území města České
Budějovice.
Ovládání společnosti je vykonáváno prostřednictvím
valné hromady, resp. jediného akcionáře společnosti,
jímž je Statutární město České Budějovice. Jediný
akcionář jmenuje členy představenstva jako řídící
orgán společnosti a členy dozorčí rady jako kontrolní
orgán společnosti. 

4. Přehled jednání učiněných v roce 2021,
která byla učiněna na popud nebo v zájmu
ovládající osoby nebo jí ovládaných osob,
pokud se takové jednání týkalo majetku,
který přesahuje 10 % vlastního kapitálu
ovládané osoby zjištěného podle poslední
účetní závěrky.
V roce 2021 nebylo na popud nebo v zájmu ovládající
osoby učiněno žádné jednání týkající se majetku
přesahujícího 10 % vlastního kapitálu společnosti
vyjma skutečností uvedených bodu č. 6.

15 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

5. Přehled smluv mezi osobou ovládanou
a osobou ovládající nebo mezi osobami 
ovládanými 

a) smlouvy s dobou trvání v r. 2021 

smlouva o závazku veřejné služby v přepravě
cestujících pro zájmové území města České
Budějovice v rámci Jihočeského kraje pro roky
2019 až 2028 – smlouva uzavřena dne 19. 12.
2018 –  smlouva  uzavřena  na  dobu  určitou  od
1. 1. 2019 do 31. 12. 2028, ve znění dodatku č.
1 ze dne 27. 12. 2019, dodatku č. 2 ze dne 5. 6.
2020, dodatku č. 3 ze dne 26. 8. 2020,
dodatku č. 4 ze dne  18. 1. 2021 a dodatku č. 5
ze dne 20. 12. 2021
/ev. č. DP: A-2860/2018/ - (základní smluvní
vztah pro roky 2019 až 2028)

nájemní smlouva /DP-nájemce/ – předmět
nájmu – pozemek za účelem umístění mobilní
buňky sociálního zařízení pro řidiče MHD –
smlouva uzavřena dne 6. 3. 2003 – smlouva
uzavřena na dobu neurčitou
 /ev. č. DP: A-701/2003/ 

smlouva o výpůjčce /DP-vypůjčitel/ – předmět
výpůjčky – digitální technická mapa města
České Budějovice – smlouva uzavřena dne 23. 6.
2005 - smlouva uzavřena na dobu neurčitou 
 /ev. č. DP: A-1003/2005/ 
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2012 – smlouva uzavřena na dobu určitou do 31. 12.
2025
/ev. č. DP: A-1613/2009/

smlouva o nájmu – předmět smlouvy – nájem částí
pozemků za účelem umístění označníků zastávek
MHD s malým informačním panelem a zařízením
souvisejícím  s  jeho  provozem (elektroměrové pilíře)
v rámci realizace Informačního systému pro cestující
MHD – smlouva uzavřena dne 21. 5. 2010 – ve znění
dodatku č. 1 ze dne 19. 8. 2010, dodatku č. 2 ze dne
8. 12. 2011 a dodatku č. 3 ze dne 29. 9. 2017 –
smlouva uzavřena na dobu neurčitou
/ev. č. DP: A-1767/2010/

smlouva o nájmu – předmět smlouvy – nájem částí
nemovitostí za účelem umístění informačních kiosků
v rámci realizace Informačního systému pro cestující
MHD – smlouva uzavřena dne 21. 5. 2010 - ve znění
dodatku č. 1 ze dne 27. 7. 2010 a dodatku č. 2 ze dne
15. 11. 2011 – smlouva uzavřena na dobu neurčitou
 /ev. č. DP: A-1769/2010/

smlouva o výpůjčce – předmět smlouvy – přístupový
klíč VASCO – pro SW kamerový systém Městské
policie – smlouva uzavřena dne 10. 6. 2010 - ve znění
dodatku č. 1 ze dne 9. 2. 2012 – smlouva uzavřena na
dobu neurčitou
/ev. č. DP: A-1771/2010/

15 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

nájemní smlouva – předmět smlouvy – pozemek
Kaliště pro mobilní buňku – sociální zařízení pro
řidiče MHD – smlouva uzavřena dne 14. 7. 2011 na
dobu neurčitou
/ev. č. DP: A-1938/2011/

nájemní smlouva – předmět smlouvy – část
trolejbusové dráhy v rámci stavby "Elektrifikace
páteřové autobusové linky MHD č. 1 – SO 6502 –
úprava TV – smyčka Máj, PS 102 - úprava dálkového
ovládání měníren – smlouva uzavřena dne 21. 9. 2011
na dobu neurčitou
/ev. č. DP: A-1946/2011/

nájemní smlouva – předmět smlouvy – nájem
pozemků na umístění automatu na výdej jízdenek –
smlouva uzavřena dne 2. 11. 2011 – ve znění dodatku
č. 1 ze dne 21. 10. 2014 a dodatku č. 2 ze dne 20. 9.
2019 – smlouva uzavřena na dobu neurčitou
/ev. č. DP: A-1965/2011/

nájemní smlouva – předmět smlouvy – trolejbusová
dráha České Budějovice – v rámci stavby "Elektrifikace
linky MHD č. 1" – SO 6502 (část), SO 6602, SO 6602.1,
PS 101 – smlouva uzavřena dne 1. 3. 2012 na dobu
neurčitou
/ev. č. DP: A-2021/2012/

mandátní smlouva – předmět smlouvy – prodej jízdenek
MHD – zřízení předprodejního místa na Turistickém infor-
mačním centru na Magistrátu města – smlouva uzavřena 

smlouva o umístění monitorovacího bodu Městského
kamerového dohlížecího systému (MKDS), /DP-
poskytovatel/ – předmět smlouvy – umístění a pro-
voz monitorovacích bodů MKDS na sloupech TTV –
smlouva uzavřena dne 4. 12. 2006 - smlouva
uzavřena na dobu neurčitou 
/ev. č. DP: A-1166/2006/
 
nájemní smlouva /DP-nájemce/ – předmět nájmu –
trolejbusová dráha /“Trolejbusová trať sídliště
Vltava“ k. ú. České Vrbné a České Budějovice 2/ za
účelem provozování dráhy a drážní trolejbusové
dopravy – smlouva uzavřena dne 4. 12. 2007 –
smlouva uzavřena na dobu neurčitou 
/ev. č. DP: A-1310/2007/ 

nájemní smlouva /DP-nájemce/ – předmět nájmu –
sociální zařízení pro řidiče MHD – smlouva uzavřena
dne 4. 12. 2007 – ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 5.
2008 – smlouva uzavřena na dobu neurčitou
/ev. č. DP: A-1346/2007/ 

nájemní smlouva /DP-nájemce/ – předmět nájmu –
nebytové prostory pro účely provozování kanceláře
jako služebny pro výkon administrativní činnosti
Městské policie v Č. B. – smlouva uzavřena dne 13. 3.
2008 – ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 3. 2009 –
smlouva uzavřena na dobu neurčitou
/ev. č. DP: A-1358/2008/ 

smlouva o partnerství ROP – předmět smlouvy –
trolejbusová trať MHD linky č. 1 – smlouva uzavřena
dne 23. 6. 2009 – ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 4. 
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dohoda o umístění stavby – předmět dohody – přílož
optického kabelu OK (VYDIS a.s.) – dohoda uzavřena
dne 16. 12. 2013 na dobu neurčitou
/ev. č. DP: A-2220/2013/

smlouva o umístění a provozování reklamních a infor-
mačních nosičů na sloupech veřejného osvětlení –
smlouva uzavřena dne 29. 9. 2014 na dobu neurčitou
/ev. č. DP: A-2318/2014/

smlouva o dílo – předmět smlouvy – zajištění správy,
provozu, obnovy, údržby a oprav veřejného osvětlení
na území statutárního města České Budějovice –
smlouva uzavřena dne 12. 12. 2014 – ve znění
dodatku č. 1 ze dne 23. 12. 2021 – smlouva uzavřena
na dobu neurčitou
 /ev. č. DP: A-2365/2014/

smlouva příkazní – předmět smlouvy – prodej
vstupenek na akce DP přes CB systém – smlouva
uzavřena dne 11. 5. 2015 na dobu neurčitou – smlouva
ukončena ke dni 30. 6. 2021 Dohodou o ukončení ze
dne 21. 6. 2021
/ev. č. DP: A-2403/2015/

smlouva o centralizovaném zadávání – předmět
smlouvy – „Dodávky  elektrické  energie  pro  objekty

15 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

a organizace Statutárního města České Budějovice“
– smlouva uzavřena dne 28. 3. 2017 - ve znění
dodatku č. 1 ze dne 9. 8. 2018, dodatku č. 2 ze dne
12. 10. 2018 – smlouva ukončena ke dni 24. 8. 2021
uzavřením   nové   smlouvy  č.  A-3120/2021  ze  dne
24. 8. 2021
/ev. č. DP: A-2661/2017/

nájemní smlouva – předmět smlouvy – nájem objektu
sociálního zařízení pro řidiče městské hromadné
dopravy v Jírovcově ulici – smlouva uzavřena dne 3. 5.
2018 – smlouva uzavřena na dobu neurčitou
/ev. č. DP: A-2804/2018/

smlouva o výpůjčce – předmět smlouvy – „Část
trolejbusové dráhy v ČB vybudovaná v rámci stavby –
Zřízení záchytného parkoviště Jírovcova – ČB (SO
651 Trolejové vedení, SO 661 Trakční kabely) –
smlouva uzavřena dne 30. 10. 2018 – smlouva
uzavřena na dobu neurčitou
/ev. č. DP: A-2826/2018/

smlouva o právu provést stavbu – předmět smlouvy –
příprava realizace akce "Trolejbusová trať propojení
vozovny v ul. Horní s ul. Strakonická a Nádražní
České Budějovice" – smlouva uzavřena dne 26. 4.
2019 – ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 9. 2020
/ev. č. DP: A-2916/2019/

příkazní smlouva – předmět smlouvy – zajištění pro-

dne 29. 2. 2012 na dobu neurčitou 
/ev. č. DP: A-2025/2012/

smlouva o spolupráci – kontrola dodržování pravidel
placeného parkování na území města – smlouva
uzavřena dne 25. 4. 2012 – ve znění dodatku č. 1 ze dne
14. 12. 2020 – smlouva uzavřena na dobu neurčitou
/ev. č. DP: A-2037/2012/

smlouva o provozování parkovacího systému
Statutárního města České Budějovice – smlouva
uzavřena dne 25. 4. 2012 – ve znění dodatku č. 1 ze
dne 24. 10. 2013, dodatku č. 2 ze dne 10. 11. 2016,
dodatku č. 3 ze dne 26. 10. 2017, dodatku č. 4 ze dne
16.  1.  2018,  dodatku  č. 5  ze  dne  14.  12.  2020  a
dodatku č. 6 ze dne 23. 12. 2021 – smlouva uzavřena
na dobu neurčitou
/ev. č. DP: A-2038/2012/

smlouva na poskytování pevné telefonie – smlouva
uzavřena dne 15. 8. 2012 na dobu neurčitou
/ev. č. DP: A-2068/2012/

nájemní smlouva – předmět smlouvy – pronájem
sociální zařízení na konečné MHD Haklovy Dvory –
smlouva uzavřena dne 28. 5. 2013 na dobu neurčitou
/ev. č. DP: A-2153/2013/

smlouva o zajišťování služeb spojených s odtahy
vozidel na území statutárního města České
Budějovice – smlouva uzavřena dne 28. 5. 2013 na
dobu neurčitou
/ev. č. DP: A-2170/2013/
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2020 – smlouva uzavřena na dobu neurčitou
/ev. č. DP: A-3082/2020/

smlouvy o zřízení věcného břemene a služebnosti,
popř. smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení
věcného břemene a služebnosti /DP-oprávněný z věc-
ného břemene – služebnosti, popř. budoucí
oprávněný/ – předmět věcných břemen a služebností
se týká povinnosti strpět umístění částí trolejbusové
dráhy MHD nebo vedení optického kabelu (optická síť
DP) včetně vstupu na nemovitosti ve vlastnictví
Statutárního města České Budějovice – smlouvy
uzavírány v předchozích letech v souvislosti s vý-
stavbami, opravami a rekonstrukcemi trolejbusové
dráhy MHD, popř. v souvislosti s prodejem domů ze
strany Statutárního města České Budějovice, pokud
se na nich nachází závěsy TTV, popř. se zvýšením
základního kapitálu DP nepeněžitým vkladem drah do
majetku DP 

dohody o umístění stavby /DP vlastník stavby a opráv-
něný z dohody/ – předmět dohody se týká povinnosti
strpět umístění a provozování částí trolejbusové dráhy
MHD, nebo umístění a provozování částí Informačního
systému pro cestující MHD (zastávkový informační
systém) nebo vedení optického kabelu (optická síť DP)
– smlouvy na dobu existence stavby

15 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

b) smlouvy nově uzavřené v roce 2021

deje vstupenek na prodejních místech SMČB na akce
pořádané DPMČB prostřednictvím portálu CB systém –
smlouva uzavřena dne 30. 4. 2019 – smlouva uzavřena na
dobu neurčitou
/ev. č. DP: A-2918/2019/

smlouva o výpůjčce – předmět smlouvy – část trolej-
busové   dráhy   v  Českých Budějovicích  vybudovaná
v rámci stavby – "Stavba přeložky silnice III/14539
(přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické),
stavební část 2 – 1. etapa" – smlouva uzavřena dne
27. 7. 2020 – smlouva uzavřena na dobu neurčitou
/ev. č. DP: A-3030/2020/

smlouva o umístění silniční meteorologické stanice –
předmět smlouvy – souhlas s umístěním nové a stá-
vající silniční meteorologické stanice na stožáru
trakčního trolejového vedení na Husově třídě –
smlouva uzavřena dne 21. 12. 2020 – smlouva
uzavřena na dobu neurčitou
/ev. č. DP: A-3057/2020/

nájemní smlouva – předmět smlouvy – umístění a pro-
voz zařízení pro akci "Rozvoj prvků telematiky pro
zvýšení kvality a atraktivity služeb MHD v Českých
Budějovicích" – smlouva uzavřena dne 
 10. 3. 2021 – smlouva uzavřena na dobu neurčitou
 /ev. č. DP: A-3075/2021/

-smlouva o výpůjčce – předmět smlouvy – areál tro-
lejbusové  vozovny  DPMCB  – v souvislosti s realizací
a provozem Dopravně informačního a řídícího centra
České  Budějovice –  smlouva  uzavřena  dne  21.  12. 

smlouva o společnosti zadavatelů veřejné
zakázky – předmět smlouvy – úprava vzájem-
ných práv a povinností při realizaci veřejné
zakázky a finančním vyrovnání akce "Vybudo-
vání nové měnírny MR5 a vybudování nové tro-
lejbusové trati (propojení vozovny v ulici Horní
s ulicemi Strakonická a Nádražní)“ – smlouva
uzavřena dne 13. 5. 2021 – smlouva uzavřena
na dobu určitou do 31. 3. 2023
/ev. č. DP: A-3111/2021/

smlouva o centralizovaném zadávání – před-mět
smlouvy – dodávky elektrické energie a zem-
ního plynu – smlouva uzavřena dne 24. 8. 2021
– smlouva uzavřena na dobu neurčitou
/ev. č. DP: A-3120/2021/

smlouva o dílo – předmět smlouvy – zajištění
informační kampaně k rozšíření parkovacích
zón v Českých Budějovicích – smlouva uzav-
řena dne 16. 11. 2021 – smlouva uzavřena na
dobu určitou do 30. 11. 2021
 /ev. č. DP: A-3147/2021/
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kupní smlouva na dodávky tepla a teplé vody do objektu
sociálu  předprodeje  Otavská  8 – smlouva  uzavřena  dne
1. 9. 2004 – smlouva uzavřena na dobu neurčitou 
 /č. sml.02173/00154/13010-00178/00020 / 

kupní smlouvy na dodávky tepla a teplé vody do objektu
sociálu předprodeje Bureše 402 – smlouva uzavřena dne
1. 9. 2004 – smlouva uzavřena na dobu neurčitou 
 /č. sml.02173/00152/06100-00192/00046/ 

smlouva o spolupráci – předmět smlouvy – spolu-
práce při realizaci pokládek inženýrských sítí přílože
podzemního vedení elektronických komunikací –
HDPE chráničky pro vedení optického kabelu –
smlouva uzavřena dne 19. 8. 2013 na dobu neurčitou 
 /ev. č. DP: A-2163/2013/

smlouva o provozování reklamy na dopravním
prostředku   MHD   –   předmět smlouvy   –  umístění
a provozování celoplošné reklamy na vnější ploše
karosérie trolejbusu značky Škoda 25 Tr Irisbus ev. č.
72 – motiv „Teplárna“ – smlouva uzavřena dne 14. 12.
2017 – ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 12. 2018,
dodatku č. 2 ze dne 9. 12. 2019, dodatku č. 3 ze dne
17. 12. 2020 a dodatku č. 4 ze dne 28. 12. 2021 –
smlouva uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2022
/ev. č. DP: A-2764/2017/

15 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMIc) smlouvy uzavřené v období od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022,
tj. data vydání zprávy o vztazích mezi propojenými
osobami 
 
      Další smlouvy v tomto období nebyly uzavřeny.
 
 
Přehled smluv mezi osobou ovládanou a ostatními
osobami ovládanými stejnou ovládající osobou  

a) smlouvy s dobou trvání v r. 2021

Teplárna České Budějovice, a. s.:
nájemní smlouva /DP-nájemce/ – předmět nájmu –
nebytový prostor jako sociální zařízení – smlouva
uzavřena dne 30. 6. 2004 – ve znění dodatku č. 1 ze
dne 7. 4. 2008, dodatku č. 2 ze dne 17. 2. 2009,
dodatku č. 3 ze dne 27. 1. 2010, dodatku č. 4 ze dne 24.
1. 2011 a dodatku č. 5 ze dne 25. 1. 2012 – smlouva
uzavřena na dobu neurčitou     
/ev. č. DP: A-894/2004/ 
 

-kupní smlouvy na dodávky tepla – předmět smluv –
dodávka tepelné energie ze soustavy centralizovaného
zásobování do vozovny autobusů VS1 (č. smlouvy 1.) do
vozovny autobusů VS2 (č. smlouvy 2) do vozovny Tr (č.
smlouvy 3), všechny tři smlouvy uzavřeny dne 13. 10.
1997 na dobu neurčitou pro odběrná místa 1120-
101/000, 1120-110/000 a 1626-110/000
/ev. č. DP: A-008/1997/ 
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smlouvy o zřízení věcného břemene a služebností,
popř. smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení
věcného břemene, dohody o umístění stavby /DP-
oprávněný z věcného břemene – služebnosti, popř.
budoucí oprávněný/ – předmět věcných břemen a slu-
žebností se týká povinnosti strpět umístění částí
trolejbusové dráhy MHD včetně vstupu na nemovitosti
ve vlastnictví Správy domů, s. r. o. České Budějovice –
smlouvy  uzavírány  v předchozích letech  v souvislosti
s výstavbami, opravami a rekonstrukcemi
trolejbusové dráhy MHD, nebo umístěním a pro-
vozováním částí Informačního systému pro cestující
MHD (zastávkový informační systém)

15 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

smlouvy o zřízení věcného břemene a služebností,
popř. smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení
věcného břemene a služebností, dohody o umístění
stavby /DP – oprávněný z věcného břemene –
služebnosti, popř. budoucí oprávněný/ – předmět
věcných břemen a služebností se týká povinnosti
strpět umístění částí trolejbusové dráhy MHD včetně
vstupu na nemovitosti ve vlastnictví Teplárny České
Budějovice, a.s. – smlouvy uzavírány v předchozích
letech v souvislosti s výstavbami, opravami a re-
konstrukcemi trolejbusové dráhy MHD, nebo
umístěním a provozováním částí Informačního
systému pro cestující MHD (zastávkový informační
systém) nebo vedení optického kabelu (optická síť DP)

smlouvy o zřízení věcného břemene a služebností,
popř. smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení
věcného břemene a služebností, dohody o umístění
stavby /DP – povinný z věcného břemene –
služebnosti, popř. budoucí povinný/ – předmět
věcných břemen a služebností se týká povinnosti
strpět umístění energetického vedení inženýrské sítě
včetně vstupu na nemovitosti ve vlastnictví
Dopravního podniku města České Budějovice, a.s. –
smlouvy  uzavírány  v předchozích letech  v souvislosti
s výstavbami, opravami a rekonstrukcemi
energetických sítí ve vlastnictví Teplárny České
Budějovice, a.s. 

 Správa domů s. r. o.:

b) smlouvy nově uzavřené v roce 2021 
 
         Další smlouvy v tomto období nebyly uzavřeny.

c) smlouvy uzavřené v období od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022,
tj. data vydání zprávy o vztazích mezi propojenými
osobami 

         Další smlouvy v tomto období nebyly uzavřeny.
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Rozhodnutí Rady města České Budějovice (RM) jako rozhodujícího orgánu jediného akcionáře
společnosti Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. při výkonu působnosti valné hromady –
usnesení RM č. 32/2021 ze dne 11. 1. 2021, kterým byla schválena preventivní opatření spočívající
ve změně organizace MHD a provozování linek trolejbusové a autobusové MHD od 4. 1. 2021 ve
všech pracovních dnech dle jízdních řádů pro období prázdnin, a to do odvolání.

Rozhodnutí Rady města České Budějovice (RM) č. 403/2021 ze dne 26. 4. 2021, kterým byl
schválen záměr změny Tarifu jízdného městské hromadné dopravy provozované Dopravním
podnikem  města  České  Budějovice,  a. s. v předloženém znění s účinností od 1. 6. 2021, spočívající
v bezplatné přepravě držitelů parkovacího lístku z vjezdového terminálu Parkoviště P+R Jírovcova ul.
po dobu max. 24 hod. od data a času uvedeného na parkovacím lístku na spojích linky 23. 

Rozhodnutí Rady města České Budějovice (RM) č. 1301/2021 ze dne 25. 10. 2021, kterým byl
schválen záměr změny Tarifu jízdného městské hromadné dopravy provozované Dopravním
podnikem města České Budějovice,  a.  s.  v předloženém znění  s  účinností od 1. 6. 2021, spočívající
ve zvýšení ceny jízdného MHD s účinností od 1. 1. 2022.

·ozhodnutí Rady města České Budějovice (RM) č. 1497/2021 ze dne 13. 12. 2021, kterým bylo
schváleno uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě mezi statutárním městem České Budějovice a Do-
pravním podnikem města České Budějovice, a. s. – Smlouva o závazku veřejné služby v přepravě
cestujících pro zájmové území města České Budějovice v rámci Jihočeského kraje pro roky 2019 až
2028 včetně příloh v předloženém znění.

15 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

6. Jiná právní jednání, která byla učiněna v zájmu propojených osob
Vyjma vzájemných smluv byla učiněna následující právní jednání:
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15 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

7. Ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud propojených
osob přijata nebo uskutečněna a jejich výhody a nevýhody pro
zpracovatele zprávy
Žádná opatření podobného typu nebyla uskutečněna. Zpracovatel zprávy
prohlašuje, že mu nebyla způsobena žádná újma, jelikož nebyla učiněna žádná
ostatní opatření ani plnění.

8. Závěr
Ze smlouvy o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro zájmové území
města České Budějovice v rámci Jihočeského kraje pro roky 2019 až 2028 –
smlouva uzavřena dne 19. 12. 2018 – smlouva uzavřena na dobu určitou od 1. 1.
2019 do 31. 12. 2028, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 12. 2019 (závazek VS pro
rok 2020) - /ev. č. DP: A-2860/2018/ - (základní smluvní vztah pro roky 2019 až
2028) - vyplývá, že cena jízdného je pod úrovní nákladů společnosti. Ovládající
osoba však vzniklou provozní ztrátu z tohoto titulu hradí z rozpočtu města. Plnění
vyplývající ze všech ostatních smluv (včetně případných prací provedených na
základě jednorázové objednávky) se uskutečňovala za standardních obchodních
podmínek a cen dle platných ceníků, které platí pro všechny odběratele či
dodavatele. Nedošlo tedy k žádnému zvýhodnění či znevýhodnění některé ze
stran, nebo protiplnění. 

Zpracovatel zprávy prohlašuje, že si není vědom toho, že by z uzavřených smluv či
přijatých opatření popsaných v této zprávě vznikla společnosti majetková újma.

Datum sestavení: 31. 3. 2022
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Zpráva nezávislého auditora

Akcionářům společnosti Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Dopravní podnik města České
Budějovice, a. s., se sídlem Novohradská 738/40, České Budějovice, identifikační číslo 251
66 115, (dále také společnost) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se
skládá z rozvahy k 31. 12. 2021, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního
kapitálu a přehledu o peněžních tocích za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a přílohy
této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další
vysvětlující informace.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti
Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. k 31. 12. 2021 a nákladů a výnosů a vý-
sledku jejího hospodaření a peněžních toků za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, v sou-
ladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů
České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně
doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená
těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní
závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou
auditorů České republiky jsme na společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické
povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které
jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

16 VÝROK AUDITORA
Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace
uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní
informace odpovídá představenstvo společnosti Dopravní podnik města České Budějovice,
a. s.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí
našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními
informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném nesouladu s účetní
závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo
zda se jinak tyto informace nejeví jako významně nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní
informace byly ve všech významných ohledech vypracovány v souladu s příslušnými
právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky
právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kon-
textu významnosti, tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé
ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zob-
razení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s účet-
ní závěrkou a

ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.
Dále  jsme  povinni uvést,  zda na základě poznatků a povědomí  o společnosti,
k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují
významné věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených
ostatních informacích žádné významné věcné nesprávnosti nezjistili.
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Odpovědnost představenstva a dozorčí rady společnosti Dopravní podnik
města České Budějovice, a. s. za účetní závěrku

Představenstvo společnosti Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. odpovídá za
sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními
předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení
účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo
chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo společnosti Dopravní podnik města České
Budějovice, a. s. povinno posoudit, zda je společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je
to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého
trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou
případů, kdy představenstvo plánuje zrušení společnosti nebo ukončení její činnosti, resp.
kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve společnosti odpovídá dozorčí rada
společnosti Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje
významnou nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora
obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že
audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce
odhalí případnou existující významnou nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důs-
ledku podvodů nebo chyb a považují se za významné, pokud lze reálně předpokládat,  že  by

jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní
závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat
během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší
povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné nesprávnosti účetní závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy
reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace,
abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok.

16 VÝROK AUDITORA

Riziko, že neodhalíme významnou nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než
riziko neodhalení významné nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu
mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení
nebo obcházení vnitřních kontrol.

- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem společnosti relevantním pro
audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy
vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na
účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených
účetních odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo
společnosti Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. uvedlo v příloze
účetní závěrky.
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Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu společnosti Dopravní podnik
města  České  Budějovice,  a.  s.  mimo  jiné  o  plánovaném  rozsahu  a  načasování  auditu
a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Českých Budějovicích dne 19. 4. 2022

- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení
účetní závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní
informace existuje významná nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek,
které mohou významně zpochybnit schopnost společnosti nepřetržitě trvat.
Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná nejistota existuje, je naší
povinností  upozornit  v naší  zprávě  na  informace  uvedené v této souvislosti
v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit
modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti společnosti
nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data
naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že
společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně
přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a udá-
losti způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

16 VÝROK AUDITORA

Auditorská společnost:  Statutární auditor:

BDO Audit s. r. o.
evidenční číslo 018

Ing. Miroslav Souček
evidenční číslo 1660

BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČO
453 14 381, registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka   7279,   auditorské   oprávnění   Komory   auditorů   ČR
č. 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ru-
čením omezeným registrované ve Velké Británii) a je součástí
mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO.

BDO Audit s. r. o.
V Parku 2316/12
Praha 4 - Chodov
148 00

Tel: +420 241 046 111
www.bdo.cz
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Dozorčí rada společnosti Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. se sídlem Novohradská 738/40, České
Budějovice 6, 370 01 České Budějovice Doručovací číslo: PSČ 37033, IČ 251 66 115 předkládá Zprávu o kon-
trolní činnosti za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

K 31. 12. 2021 měla dozorčí rada (9) členů v souladu se stanovami společnosti. Složení dozorčí rady,  funkce
jednotlivých členů a datum vzniku členství a funkce:

Předseda dozorčí rady:

Ing. Martin Maršík, PhD., datum vzniku členství: 24. 11. 2020, den vzniku funkce: 15. 12. 2020

Místopředseda dozorčí rady:

Jan Michl
místopředseda dozorčí rady, den vzniku členství: 1. 2. 2015, den vzniku funkce: 22. 1. 2019

Členové dozorčí rady:
Michal Šimek, člen dozorčí rady, den vzniku členství: 1. 1. 2019
Ing. Jiří Kafka, člen dozorčí rady, den vzniku členství: 1. 1. 2019
Petr Kolář, člen dozorčí rady, den vzniku členství: 1. 1. 2019
Ing. Rostislav Moric, člen dozorčí rady, den vzniku členství: 1. 1. 2019
Bc. Jiří Šilha, člen dozorčí rady, den vzniku členství: 1. 1. 2019
Michal Šebek, člen dozorčí rady, den vzniku členství: 1. 1. 2019
Milan Černý, člen dozorčí rady, den vzniku členství: 1. 1. 2019

17 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 
O KONTROLNÍ ČINNOSTI
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17 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O KONTROLNÍ ČINNOSTI

Dozorčí rada plnila své povinnosti v souladu se Zákonem o obchodních korporacích
(zákon č. 90/2012 Sb.) v platném znění a v souladu se Stanovami společnosti. V průběhu
roku 2021  se  dozorčí  rada  společnosti  sešla  k  jednání  ve  dnech  23. 3. 2021,  12. 4.
2021, 24. 5. 2021, 20. 10. 2021, 15. 12. 2021.  

O ekonomických výsledcích společnosti byli členové dozorčí rady pravidelně informováni
každý měsíc. 

Hlavní pozornost činnosti dozorčí rady směřovala k výsledkům hospodaření společnosti za
jednotlivá časová období, vývoji celkového ekonomického plánu a dohledu nad výkonem
působnosti představenstva a to zejména v kontextu dopadů koronavirové krize a dále pak
záležitostem v souladu se stanovami společnosti a právními předpisy. Dozorčí rada se
také zabývala provozními záležitostmi společnosti, doplňkovými službami poskytovanými
dopravním podnikem pro Statutární město České Budějovice a průběhem investiční
činnosti, zejména v oblasti investičních akcí podpořených z dotací EU.

Jednání dozorčí rady se pravidelně zúčastňoval předseda představenstva a ředitel
společnosti Ing. Slavoj Dolejš, který členy dozorčí rady seznamoval s vývojem ve
společnosti. V rámci jednání dozorčí rady byl poskytnut prostor zástupcům z řad
zaměstnanců k vyjádření se k projednávaným otázkám i dalším problémům.

Dozorčí rada na svém zasedání dne 26. 4. 2022 přezkoumala účetní závěrku za rok 2021,
návrh  na rozdělení  výsledku  hospodaření  za rok 2021 a zprávu o podnikatelské činnosti
a stavu majetku společnosti za rok 2021 ve znění předloženém Ing. Slavojem Dolejšem,
ředitelem a předsedou představenstva společnosti.  Účetní závěrka byla prověřena
nezávislým auditorem společností BDO Audit, s.r.o., který provedl audit účetní závěrky
společnosti Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. se sídlem Novohradská
738/40, České Budějovice, identifikační číslo 25166115,  sestavené na základě českých 

účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2021, výkazu zisku a ztráty a pře-
hledu o peněžních tocích za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a přílohy této účetní
závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující
informace. Dozorčí rada byla seznámena se Zprávou nezávislého auditora, ve které je
výrok  auditora  k  účetní  závěrce   Dopravního  podniku  města  České Budějovice,  a.  s.,
k 31. 12. 2021 následující: 
„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
společnosti Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. k 31. 12. 2021 a nákladů a vý-
nosů   a   výsledku   jejího   hospodaření   a   peněžních  toků  za  období  od 1. 1. 2021   do
31. 12. 2021, v souladu s českými účetními předpisy.“

Dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a ostatními osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021 a neshledala žádné nesrovnalosti.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit tuto účetní závěrku. 

Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku
společnosti za rok 2021 a doporučuje valné hromadě tento návrh schválit. 

V Českých Budějovicích, dne 
Ing. Martin Maršík, PhD.
předseda dozorčí rady
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