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NÁVRH USN. ZM/N 3426
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í 
konání řádné valné hromady společnosti Dopravní podnik měst Liberce a
Jablonce nad Nisou, a.s., Mrštíkova 3, Liberec 461 71, IČO 473 11 975 dne 22. června
2022 od 14:30 sídle společnosti;

B. d  e  l  e  g  u  j  e 
ustanovením § 84, odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění (zákon o
obcích) na tyto valné hromady společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce
nad Nisou, a.s., primátora města RNDr. Jiřího Čeřovského, nar.        1955,
bytem                       Jablonec nad Nisou;

C. p  o  v  ě  ř  u  j  e 
delegovanou osobu hlasováním a výkonem práv statutárního města Jablonec
nad Nisou jako akcionáře, přičemž ponechává na zvážení RNDr. Jiřího Čeřovského,
jako delegované osoby, jak bude na valných hromadách hlasovat; podmínkou je přitom
neoslabení postavení statutárního města Jablonec nad Nisou jako akcionáře a
hospodárné fungování společnosti a jejich orgánů.

Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou, www.mestojablonec.cz
tel.: 483 357 111, fax: 483 357 353, e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz



Dopravní podnik měst
Liberce a Jablonce n.N., a.s.

Statutární město Jablonec nad Nisou
RNDr. Jiří Čeřovský
primátor
Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou

Váš dopis zn. / ze dne Naše zn. Vyřizuje/linka V Liberci dne:
EŘ2022-33 Červenka / 485 344 171 28.4.2022

POZVÁNKA 
na řádnou valnou hromadu 

společnosti

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 
se sídlem Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III

IČ 47311975
zaps. v OR vedeném KS Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372

(dále jen „Společnost“)

Vážený akcionáři,

představenstvo Společnosti tímto dle § 402 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 
korporacích a družstvech v platném znění (dále jen „ŽOK“) svolává řádnou Valnou hromadu 
Společnosti (dále jen „Valná hromada"), která se bude konat dne 22. června 2022 od 14:30 hod 
v sídle Společnosti na adrese Mrštíkova 3,461 71 Liberec III, s následujícím programem jednání:

1. Zahájení Valné hromady Společnosti, prezence přítomných akcionářů, kontrola 
usnášen ísc hop nosti.

2. Volba předsedy Valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby 
pověřené sčítáním hlasů.

3. Projednání rádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na vypořádání hospodářského 
výsledku za rok 2021 a dále výroční zprávy včetně zprávy o vztazích mezi propojenými 
osobami a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího 
majetku za rok 2021.

4. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2021 včetně 
stanoviska k řádné účetní závěrce za rok 2021, včetně její přílohy, ke zprávě o vztazích 
mezi propojenými osobami, ke zprávě nezávislého auditora ke zprávě představenstva 
o podnikatelské činnosti společnosti a výroční zprávě a k návrhu na rozdělení zisku 
za rok 2021.

5. Rozhodnutí o schváleni účetní závěrky Společnosti za rok 2021.
6. Rozhodnutí o návrhu na rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za rok 2021.
7. Rozhodnutí o určení auditora k ověření účetní závěrky za rok 2022-23.
8. Závěr Valné hromady.

Telefon:
485 344111

Fax:
485 105426

Internet: 
www.dpmlj.cz 

email: dpmlj@dpmlj.cz

IČO: ĎICF
47311 975 CZ47311975



A Dopravní podnik měst

Liberce a Jablonce n.N., a.s.

Představenstvo Společnosti v rámci svolání Valné hromady dle § 402 ZOK navrhlo přijetí 
následujících usnesení k jednotlivým záležitostem pořadu jednání Valné hromady takto:

1. K bodu 1. pořadu Valné hromady - Zahájení Valné hromady Společností, prezence 
přítomných akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti

Není předkládán žádný návrh usnesení.

Vyjádřeni představenstva:

Valná hromada bude zahájena a do okamžiku volby předsedy Valné hromady řízena svolavatelem 
nebo osobou svolavatelem určenou.

2. K bodu 2. pořadu Valné hromady - Volba předsedy Valné hromady, zapisovatele, dvou 
ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

Není předkládán žádný návrh usnesení.

Vyjádření představenstva:

Na základě návrhů předložených ze strany představenstva, event. přítomných akcionářů, budou 
zvoleny orgány Valné hromady, a to předseda Valné hromady, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu 
a osoba pověřená sčítáním hlasů.

3. K bodu 3 pořadu Valné hromady - Projednání řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu 
na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 a dále výroční zprávy včetně zprávy 
o vztazích mezi propojenými osobami a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti 
společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021

Není předkládán žádný návrh usnesení.

Vyjádření představenstva;
Podle § 435 odst. 4 ZOK předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení účetní závěrky a 
návrhy na vypořádáni hospodářského výsledku. Podle § 84 ZOK seznámí představenstvo akcionáře 
na valné hromadě se závěry zprávy o vztazích. Představenstvo dále předkládá valné hromadě 
zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, která je součástí výroční zprávy 
společnosti podle zákona o účetnictví. O schváleni účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání 
hospodářského výsledku roku 2021 bude rozhodováno samostatně pod bodem 5. pořadu jednání 
valné hromady.

Účetní závěrka za rok 2021, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a 
stavu jejího majetku, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, výroku auditora o ověření účetní 
závěrky a zprávy dozorčí rady, je součásti výroční zprávy Společnosti za rok 2021, která byla 
ověřena auditorem. Výroční zpráva Společnosti za rok 2021 je akcionářům Společnosti zasílána 
s touto pozvánkou, jako její příloha č. 1 (připojené CD). Akcionáři mají právo do výroční zprávy za 
rok 2021, včetně účetní závěrky, nahlédnout zdarma v sídle společnosti na sekretariátu předsedy 
představenstva ode dne odeslání této pozvánky až do konání Valné hromady, a to každý pracovní 
den od 9:00 hod do 14:00 hod.
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△ Dopravní podnik měst

Liberce a Jablonce n.N., a.s.

4 K bodu 4 pořadu Valné hromady - Projednáni zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní 
činnosti v roce 2021 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce za rok 2021, včetně její 
přílohy, ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, ke zprávě nezávislého auditora 
ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a výroční zprávě a 
k návrhu na rozdělení zisku za rok 2021

Není předkládán žádný návrh usnesení.

Vyjádření představenstva:

Podle § 447 ZOK dozorčí rada přezkoumává účetní závěrky a návrh na vypořádání hospodářského 
výsledku a předkládá své vyjádření valné hromadě. Podle § 83 ZOK dozorčí rada přezkoumává 
zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a o výsledcích přezkumu informuje valnou hromadu a 
sdělí jí své stanovisko. O těchto záležitostech není potřeba hlasovat, když hlasování o vypořádání 
hospodářského výsledku za rok 2021 bude uskutečněno pod bodem 6. pořadu jednání valné 
hromady.

5. K bodu 5. pořadu Valné hromady - Rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti 
za rok 2021

Představenstvo navrhuje projednat a schválit následující usnesení:

„Valná hromada tímto po projednání schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2021 
sestavenou ke dni 31. 12. 2021 ve znění předloženém představenstvem, zahrnující:

- Přílohu k účetní zá věrce 2021

- Výkaz cash flow 2021

- Přehled o změnách vlastního kapitálu 2021

Výkaz zisku a ztrát 2021

- Rozvaha 2021

a včetně Zprávy o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou a propojenými osobami a Zprávy 
auditora k účetní závěrce. “

Odůvodnění;
S ohledem na ustanovení § 403 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK 
projednává a schvaluje řádnou účetní závěrku valná hromada Společnosti. Z ustanovení § 435 odst.
4 ZOK pak mj. vyplývá, že představenstvo společnosti překládá valné hromadě ke schválení řádnou 
účetní závěrku.

Účetní závěrka za rok 2021 bude projednána v rámci záležitosti pod bodem 3 pořadu jednání Valné 
hromady. Pod bodem 5 programu jednání Valné hromady bude pouze hlasováno o schválení či 
neschválení účetní závěrky za rok 2021.

Představenstvo doporučuje akcionářům účetní závěrku za rok 2021 v předložené podobě schválit, 
neboť údaje v ní obsažené věrně odrážejí stav společnosti a její hospodaření.

6. K bodu 6. pořadu Valné hromady - Rozhodnutí o návrhu na rozdělení hospodářského 
výsledku Společnosti za rok 2021

Představenstvo tímto navrhuje projednat a schválit následující usnesení:
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Dopravní podnik měst
Liberce a Jablonce n.N., a.s.

Valná hromada tímto bere na vědomí, že Společnost za rok 2021 dosáhla zisku ve výši 369.755,20 
Kč. Valná hromada rozhoduje o jeho rozdělení následovně:

Rozděleni zisku za rok 2021 ve výši 
- Povinný přiděl rezervnímu fondu

(povinnost min. 5% z celkové výše DZ roku) 
- Doplnění výše zdrojů sociálního fondu

369.755,20 Kč
19.000,00 Kč

350.755,20 Kč

Vyjádření představenstva:
S ohledem na ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) ZOK projednává a schvaluje valná hromada také 
rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty. Po projednání a schválení řádné účetní závěrky za 
rok 2021 je zapotřebí rozhodnout o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021. Z ustanovení § 
435 odst. 4 ZOK mj. vyplývá, že představenstvo Společnosti překládá návrh na rozdělení zisku nebo 
úhradu ztráty. Návrh na rozdělení zisku vykázaného v roce 2021 ve znění předkládaném 
představenstvem reflektuje potřeby a závazky společnosti.

7. K bodu 7. pořadu Valné hromady - Rozhodnutí o určení auditora k ověření účetní závěrky 
za roky 2022-2023

Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení:

„ Valná hromada Společnosti s odkazem na zákon 93/2009 Sb., o auditorech, po projednáni určuje 
auditora k ověření účetní závěrky Společnosti za roky 2022-2023, a to společnost: ADUKO s.r.o., se 
sídlem Pardubice, 17. listopadu 237, PSČ 530 02, IČ 25937332. “

Zdůvodnění
V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. nejvyšší orgán Společnosti určuje auditora pro ověření účetní 
závěrky. Představenstvo navrhuje akcionářům, aby schválili navrženého auditora ADUKO s.r.o., se 
sídlem Pardubice, 17. listopadu 237, PSČ 530 02, IČ 25937332 k ověření účetní závěrky za roky 
2022-2023, když představenstvo má za to, že uvedený auditor je zcela odborně způsobilý a 
nestranný.

8. K bodu 8. pořadu Valné hromady - Závěr Valné hromady

Představenstvo nepředkládá žádný návrh usnesení.

Souhrnná informace ke konání Valné hromady a účasti akcionářů na Valné hromadě:

Akcionář má právo na Valné hromadě hlasovat, požadovat a obdržet od Společnosti vysvětlení 
záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro 
posouzení obsahu záležitostí zařazených na Valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských 
práv. Akcionář má právo uplatňovat návrhy a protinávrhy v souladu se zákonem a stanovami 
Společnosti. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, 
jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh Či 
protinávrh k záležitostem pořadu Valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě před 
konáním Valné hromady v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti. 
Hlasování na Valné hromadě se řídí stanovami Společnosti. Hlasuje se aklamací - zdvižením ruky. 
Hlasovací právo se řídí jmenovitou hodnotou akcie. S každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- 
Kč je spojeno 1000 hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč je spojeno 10 hlasů.
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△ Dopravní podnik měst

Liberce a Jablonce n.N., a.s.

S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč je spojeno 100 hlasů. Akcionář se zúčastňuje 
Valné hromady osobně nebo v zastoupeni na základě písemné plné moci.

Prezence akcionářů na Valné hromadě začíná v místě jejího konání od 14:00 hod.

Rozhodným dnem k účasti na Valné hromadě je den jejího konání, tj. 22.6.2022. Stanovy, ani 
předcházející rozhodnutí valné hromady neurčují jiný rozhodný den. Právo účastnit se řádné Valné 
hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která je zapsána jako 
akcionář v seznamu akcionářů ke dni konání Valné hromady

Ing. Václav Sosna 
Místopředseda představenstva

Představenstvo Společnosti:

Ing. Michal Zdenek, M.A. 
Předseda představenstva

Přílohy (1xCD):
1. Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2021
2. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31.12.2021
3. Příloha řádné účetní závěrky ke dni 31.12.2021
4. Zpráva auditora pro akcionáře Společnosti 2021
5. Návrh představenstva na rozdělení hosp. výsledku za rok 2021
6. Výroční zpráva za rok 2021
7. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 2021
8. Zpráva dozorčí rady akcionářům k účetní závěrce 2021
9. Návrh na určení auditora 2022-2023
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Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

v

internaci podle 
kryntoUyč

ROZVAHA
v plním rozsahu

účetní |»drwlky

Dopravní podnik
MXWOOiSb 

p p ke dni 31.12.2021 měst Liberce h Jablonce

l v celých lišících Kč} nad Nisou, a. a.

iC
Sídlo účetní jsanotky 

Mrátikova 3

47311975 461 71 Liberec III

označ aktiva řádek
Běžné účetní období

Min.úč.
2020

3 b c Bnjtto
1

Korekce
2

Netto
3

Netto 
1 až 12/2020

AKTIVA CELKEM (ř. 10+20+70+130) 1 3291 884 1 533 350 1 758 514 1763676

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 10 0 0 0 0

B. Stálá aktiva (ř. 30+40+60) 20 2 627 897 1 519257 1 108 440 1096429

B. 1, Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 31+32+35+38+3?) 30 11454 11380 74 240

B. 1 1 Nehmotné výsledky vývoje 31 0 0 0 0

B. 1. 2. Ocenitelné práva 32 11 454 11 380 74 182

B 1. 2.1. Software 33 11 454 11 380 74 182

B. I. 2.2. Ostatní ocenitelná práva 34 0 0 0 O'

B. I. 3. tíoodwll 35 0 0 0 0

B I. 4. Ostal ni dlouhodobý nehmotný majetek 36 0 0 0 0

B I. 5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek

37 0 0 0 58

B. L 5.1. Poskytnuté zátahy na dlouhodobý nehmotný majetek 38 0 0 0 0

B. 1. 5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 39 0 0 0 58

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 41+44+45+48*50) 40 2 616 243 1 507 877 1 108368 1 096189

B. II. 1. Pozemky a stavby 41 1 428 664 777 148 651 516 651 310

B. II. 1.1. Pozemky 42 59 675 0 59 675 55 683

B. II- 1.2. Stavby 43 1 368 989 777148 591 841 595 627

S. II. 2. Hmotné movité véd a jejich soubory 44 1 091 375 729 717 361 658 337 939

S. II. 3. Oceňovací roždí] k nabytému majetku 45 0 0 0 0

B II. 4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 46 0 0 0 0

0. II. 4.1. Pěstitelské celky irvatých porostů 47 0 0 0 0

E. II. 4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 48 0 0 0 0

B II. 4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 49 0 0 0 0

B II. 5.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý 
hmotný maietek 50 96 204 1 012 95192 106 940

B II. 5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 51 1926 0 1 926 2109

B. II. 5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 52 94 278 1 012 93 266 104 831

B. III. Dlouhodobý finanční mastek (1.24 až 30) 60 0 0 □ 0

B. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 61 0 0 0 0

B III. 2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládá] 1 cí osoba 62 0 0 0 0

B. ni. 3. Podíly - podsiainý vliv 63 0 0 0 0

B. III. 4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 64 0 0 0 0

B. III. 5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 65 0 0 0 0

B 111, 8. Zápůjčky a úvěry - ostatní 66 0 0 0 0

B. III. 7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 67 0 0 0 0

B. III. 7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 68 0 0 0 0

B. III. 72 Poskytnuté zálohy ne dlouhodobý finanční majetek 69 0 0 0 0
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Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

označ.

3

AKTIVA

i)

řádek

C

Běžné účetní období
Mín.úč.

2020

Brutto Korekce Netto Netto

1 2 3 4

c. Obéžná aktiva (f. 71+80MZ0+125) 70 632 283 14 093 648 190 864 061

c. 1. Zásoby 71 13813 119 13 404 15 371

c 1. 1. Maleriá 72 13 608 119 13 487 15 363

c. I. 2. Nedokončená výroba a polotovary 73 0 0 0 0

c. I. 3. Výrobky a zboží 74 7 0 7 8

c. I. 3.1. Výrobky 75 0 0 0 0'

c. I. 3.2. Zboží 76 7 0 7 8

c. I. 4. Mladá a ostatní zvj?ata a jejich skupiny 77 0 0 0 0

c. I. 5. Poskytnuté zátahy na zásoby 78 0 0 0 0

c. II. Pohledávky 80 597425 13 974 583 451 600 721

c. II. 1. Dlouhodobé pohledávky 81 0 0 0 0

c. II. 1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 82 0 0 0 0

c. II. 1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 83 0 0 0 0

c. II. 1.3. Pohledávky - podstatný vliv 84 0 0 0 0

c. II. 1.4. Odložená daňová pohledávka 85 0 0 0 0

c. II 1.5. Pohledávky - ostatní 86 0 0 0 0

c. II. 1.5.1. Pohledávky za společníky 87 0 0 0 0

c. II. 1.6.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 88 0 0 0 0

c. II. 1.5.3. Dohadné účty aktivní 89 0 0 0 0

c. II. 1,5.4. Jiné pohledávky 90 0 0 0 0

c. II. 2, Krátkodobé pohledávky 100 597 425 13 974 583 451 600 721

c. II. 2.1. Pohledávky z obchodních vztahu 101 45 716 13 853 31 863 20 785

c. II. 2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 102 0 0 0 0

c. II. 2.3. Pohledávky - podstatný vliv 103 0 0 0 0

c. II. 2.4. Pohledávky ostainí 104 551 709 121 551 588 579 936

c. II. 24.1. Pohledávky za společníky 105 0 0 0 0

c. II. 2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 106 0 0 0 0

c. II. 2.4.3. Stát - daňové pohledávky 107 4 024 0 4 024 9824

c. li. 2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 108 431 788 0 431 788 431 593

c. II. 2.4.6. Dohadné účty aktivní 109 112 976 0 112976 135 499

c. ii. 2.4.e. Jiné pohledávky 110 2921 121 2 800 3 020

c. II. 3. časové rozlišení aktiv 115 0 0 0 0

c. II. 3.1. Náklady příštích období 116 0 0 0 0

c. II. 3.2. Komplexní náklady příštích období 117 0 0 0 0

c. II. 3.3. Příjmy příštích období 118 0 0 0 0

c. lil Krátkodobý finanční majetek 120 0 0 0 0

c. III. 1. Rodily - ovládaná nebo ovládající osoba 121 0 0 0 0

c III 2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 122 0 0 0 0

c. IV. Peněžní prostředky 125 51 245 0 51 245 47969

c. IV. 1. Peněžní prostředky v pokladně 126 400 0 400 536

c IV. 2. Peněžní prostředky na účtech 127 50 845 0 50845 47433

D. I. Časové rozlISení aktiv 130 1 884 0 1 884 3188

D. I. 1. Náklady příštích období 131 1 041 0 1 041 913

D. I. 2. Komplexní náklady příštích období 132 0 0 0 0'

D. I 3. Příjmy přišlich období 133 843 0 843 2 273

2



Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

označ 

a

PASIVA

b

řádek

C

Běžné úč. 

období 

6

Min.ůč.

2020

6

PASIVA CELKEM (ř. 210+270+340) 200 1 758 514 1 783 676

A.

A. 1.

A. 1. 1.

A. I. 2.

A. I. 3.

Vlastní kapitál (ř. 220+230+240+250+280+281) 210 948 685 948 744

Základní kapitál 220 785 700 785 700

Základní kapitál 221 785 700 785 700

Vlastní podíly (-) 222 0 0

Změny základního kapitálu 223 0 0

A. II.

A. II. 1.

A. II. 2.

A, II. 2.1.

A. II. 2.2.

A. II. 2.3.

A. II. 2.4.

A. II. 2.5.

Ážio a kapitálové fondy 230 128 756 128 756

Ážio 231 35 35

Kapitálové fondy 232 128 721 128 721

Ostatní kapitálové fondy 233 128 721 128 721

Oceňovací rozdíly z přeceněni majetku a závazků (+/-) 234 0 0

Oceňovací rozdíly z přeceněni při přeměnách obchodních korporaci (+/*) 235 0 0

Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/•) 236 0 0

Rozdíly z ocenění pň přeměnách obchodních korporací (+/•) 237 0 0

A. III.

A. III. 1.

A. III. 2.

Fondy ze zisku 240 19 978 20180

Ostatní rezervní fondy 241 19 862 19 851

Statutární a ostatní fondy 242 117 329

A. IV.

A. IV. 1.

A. IV. 2.

Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 250 13880 13880

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 251 13 880 13 880

Jiný výsledek hospodařeni minulých let (+/-) 252 0 a

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 260 370 228

A. VI. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podilu na zisku (-) 261 0 0

e. + c. Cizí zdroje (ř. 280+290) 270 796 000 802 075

B.

B. I.

B. II.

B. III.

B. IV.

Rezervy 280 21 423 21 549

Rezerva na důchody a podobné závazky 281 0 0

Rezerva na daň z příjmů 282 0 0

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 283 0 0

Ostatní rezervy 284 21 423 21 549

C.

C. 1.

C. 1. 1.

C. i. 1.1.

C. 1 1.2.

C. I 2.

C. I. 3.

C. I. 4.

C. I. 5.

C. I. 6.

C. I. 7.

C. I. 8.

C. I. 9.

C. I. 9.1.

C. I. 9.2.

C. I. 9.3.

Závazky 290 774 577 780526

Dlouhodobé závazky 291 88 939 108 067

Vydané dluhopisy 292 0 0

Vyměnitelné dluhopisy 293 0 0

Ostatní dluhopisy 294 0 0

Závazky k úvěrovým institucím 295 65 642 82 724

Dlouhodobé přijaté zálohy 296 0 0

Závazky z obchodních vztahů 297 2 400 5 009

Dlouhodobé směnky k úhradě 298 0 0

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 299 0 0

Závazky - podstatný vliv 300 0 0

Odložený daňový závazek 301 20 897 20 334

Závazky - ostatní 302 0 0

Závazky ke společníkům 303 0 0

Dohadné účty pasivní 304 0 0

Jiné závazky 305 0 ________________ 0



Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

označ.

a

PASIVA

b

řádek 

c

Běžné úč.

období

6

Min.úč.

2020

6

c. II. Krátkodobé závazky 310 685638 672 459

c. II. 1. Vydané dluhopisy 311 0 0

c. II. 1.1. Vyměnitelné dluhopisy 312 0 0

c. II. 1.2. Ostatní dluhopisy 313 0 0

c. II. 2. Závazky k úvěrovým institucím 314 59 307 54 452

c. II. 3. Krátkodobé přijaté zálohy 315 2 3

c. II. 4. Závazky z obchodních vztahů 316 45 082 36 473

c. II. 5. Krátkodobé směnky k úhradě 317 0 0’

c. II. 6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 318 0 O

c. II. 7. Závazky - podstaty vliv 319 0 a

c. II. 8. Závazky ostatní 320 581 247 581 529

c. II. 8.1. Závazky ke společníkům 321 0 0

c. II. 8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 322 0 0

c. II. 8.3. Závazky k zaměstnancům 323 13 770 12 602

c. II. 8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 324 7101 7 650

c. II. 8.5. Stát - daňové závazky a dotace 325 1 300 2 379

c. II. 8.6. Dohadné účty pasivní 326 558 126 557 948

c. II. 8.7. Jiné závazky 327 950 950

c. III. Časové rozlišení pasiv 330 0 0'

c. III. 1. Výdaje příštích období 331 0 0

c. til. 2. Výnosy příštích období 332 0 0

D. časové rozlišení pasiv 340 13829 12 857

D. I. Výdaje příštích období 341 422 483

D. II. Výnosy příštích období 342 13 407 12 374

Sestaveno dne:
18.3.2022

Podpisový záznam statutárního orgánu 

účetní jednotky

Právní forma účetní jednotky:

Akciová společnost
Ing. Michal Zděnek, M.A. 
předseda představenstva

Předmět podnikání:

Silniční motorová doprava; provozování drah; 
opravy motorových vozidel, provozování MHD

Ing.
místoptedseda představenslýa

Vi



Minimální závazný vyčet 
informaci podle vyhlášky
É 500/3002 5*

ve z^ní p.p

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu 
ke dni 31.12.2021 
t v celých tisících Kč j

Nizev účetní jednotky

Dopravní podnik 
měst Liberce a Jablonce 

nad Nisou, a. s.

IČ
Sídlo účetní jednotky 

Mrštíkova 3

473 11 975
461 71 Liberec lil

Označen TEXT Číslo Skutečnost v účetním období

a b
řádku 

c
sledovaném
1 až 12/2021

minulém
1 až 12/2020

1. Tržby z prodeje výrobku a služeb 01 145 384 137 239

II. Tržby za prodej zboží 02 80 55

A. Výkonová spotřeba 03 162 263 160 983

A. 1. Náklady vynaložené na prodané zboží 04 56 31

A. 2. Spotřeba materiálu a energie 05 101 250 100 620(

A. 3. Služby 06 60 957 60 332

B. Změna stavu zásob vlastni činností Í+A) 07 0 0

c. Aktivace 08 ■3 575 -4 993

D. Osobni náklady 09 245 925 249 848

D. 1. Mzdové náklady 10 178 580 181 953

D. 2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištěni a ostatní náklady 11 67 345 67 895

D. 2.1. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění 12 59 206 60 502

D. 2.2. Ostatní náklady 13 8139 7 393

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 14 107 973 91409

E. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 100 816 88 724

E. 1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku-trvalé 16 98 007 90 664

E. 1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku-dočasné 17 2 809 -1 940

E. 2. Úpravy hodnot zásob 18 -50 -60

E. 3. Úpravy hodnot pohledávek 19 7 207 2 745

III. Ostatní provozní výnosy 20 388139 379 473

III. 1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 52 44

III. 2. Tržby z prodaného materiálu 22 7 185 6 246

III. 3. Jiné provozní výnosy 23 380 902 373183

F. Oslatni provozní náklady 24 11 671 10 984

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 1 O

F. 2. Zůstatkové cena prodaného materiálu 26 7 008 6116

F. 3. Daně a poplatky 27 1 936 672

F. 4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 -127 2 098

F. 5. Jiné provozní náklady 29 2 853 2 098

* Provozní výsledek hospodaření/(ř.1+2-3-7-8-9-14+20-24/ 30 9346 8 535

1



Označen 

a

TEXT

b

Číslo 
řádku 

c

Skutečnost v účetním období
sledovaném
1 až 12/2021

minulém
1 až 12/2020

IV.

IV. 1.

IV. 2

Vynosy z dlouhodobého finančního majetku - podílu 31 0 0
Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32 0 0

Ostatní výnosy z podílů 33 0 0

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 34 0 0
V.

V. 1.

V. 2.

Výnosy z ostatního dlounodobého finančního majetku 35 0 0
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo 
ovládající osoba 36 0 0

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 37 0 0

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38 0 0

VI.

VI. 1.

VI. 2.

Výnosové úroky a podobné vynosy 39 27 76
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 40 0 0

Ostatní výnosové úroky a podobné vynosy 41 27 76

1. Úpravy hodnot a rezerv ve finanční oblasti 42 0 0

J.

J. 1.

J. 2.

Nákladové úroky a podobné náklady 43 2 764 3 032
Nákladové úroky a podobné náklady • ovládaná nebo ovládající osoba 44 0 0

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 2 764 3 032

VIL Ostatní finanční výnosy 46 20 15

K. Ostatní finanční náklady 47 5 696 5 418
* * Finanční výsledek hospodaření (+/-) 48 •8 413 8 359
** ** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49 933 177

L.

L. 1.

L. 2.

Daň z příjmu 50 563 ■51

Daň z příjmů splatná 51 0 0

Daň z příjmů odložená (+/-) 52 563 -51
** ” Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 53 370 228

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 70 0 0
*** Výsledek hospodařeni za účetní období (+/-) 80 370 228

* * Čistý obrat za účetní období = l.+ll.+lll.+IV.+V.+VI.+VII. 90 533 650 516 858

Sestaveno dne:

18.03.2022

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Právní forma účetní jednotky:
Akciová společnost

1 / k
Předmět podnikání:
Silniční motorová doprava; provozování drah;
opravy motorových vozidel, provozování MHD

Ing. Michal Zděnek, M.A. 
předseda představenstva

Ing. Václav Sosna 
místopředseda představenstva

2



 

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou,  a. s. 
          Mrštíkova 3, 461 71  Liberec 3, ČR     IČ: 473 11 975 

 
 
 
 
 
č.j.:  553/2022 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY  

Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 
 
 
 

k 31. 12. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tato příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dodatků. 
 
 
 
 
Zpracovali:  Ing. Milan Červenka 
 

 Irena Schulhofová 
                   
 
 
V Liberci:  18. 03. 2022 
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1) OBECNÉ INFORMACE 
 
Popis účetní jednotky 
 
Obchodní název:   Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. 
Sídlo: Mrštíkova  3,  461 71   Liberec 3 
IČ:     47311975 
DIČ: CZ47311975 
Právní forma: Akciová společnost 
Obchodní rejstřík: zapsáno v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 372 

ze dne 1. 4. 1993  
Rozvahový den: 31. 12. 2021 
Okamžik sestavení účetní závěrky:  18. 03. 2022 
Akcionář:  Statutární město Liberec, které vlastní 99,62 % emitovaných akcií 
 Město Jablonec nad Nisou, které vlastní 0,38 % emitovaných akcií 
 
Předmět činnosti: - provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
 - opravy silničních vozidel 
 - provozování dráhy a drážní dopravy 
 - silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu  
   více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro 
   přepravu nejvíce 9 osob včetně řidiče  
 - provozování autoškoly 
 - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence  
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
 
 
Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k 31. 12. 2021: 
• Představenstvo 
předseda představenstva: Ing. Michal Zděnek, M.A.     
místopředseda představenstva: Ing. Václav Sosna – od 14.9.2021 
člen představenstva: Martin Pabiška, MBA – od 14.9.2021   
   
• Dozorčí rada 
předseda dozorčí rady: Mgr. Petr Židek, MBA   
členové: Mgr. Jiří Šolc  
 Ing. Robert Korselt   
 Ing. Jan Puhal  
 prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. 
 Ing. Boris Pospíšil 
 Zdeněk Leszkoven  
 Martin Půta – od 13.1.2021 
 Ing. Jaroslav Šrajer – od 13.1.2021 
 Mgr. Jan Zeman – od 13.1.2021 
                                          
Dne 13. 1. 2021 došlo ke změně v dozorčí radě. Skončilo funkční období člena dozorčí rady Ing. Jiřího 
Řádka, byli zvoleni noví členové Dozorčí rady: Martin Půta, Ing. Jaroslav Šrajer, Mgr. Jan Zeman.  
Dne 14. 9. 2021 došlo k výměně funkcí v představenstvu společnosti.  Ing. Václav Sosna je nově 
místopředseda představenstva a Martin Pabiška, MBA je člen představenstva. 
                                                          
 
Společnost nemá žádný podíl na základním kapitálu jiných podniků, fondů atp. 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2021

PŘEDSTAVENSTVO 
DPMLJ, a.s.

COMPLIANCE 
MANAGEMENT

DOZORČÍ RADA

ASISTENTKA PŘEDSTAVENSTVATISKOVÁ MLUVČÍ

DOPRAVNÍ ÚSEK PROVOZNĚ-TECHNICKÝ 
ÚSEK EKONOMICKÝ ÚSEK

VALNÁ  HROMADA

Oddělení   
Přepravní 
kontrola

Oddělení 
provozu MHD

Oddělení       
Jízdní řády

Oddělení 
Zákaznické 

centrum

Oddělení 
Dispečink

Oddělení 
Garáže BUS

Oddělení 
Vozovna 

TRAM

Oddělení 
Staniční 
zařízení

Oddělení 
Dopravní cesta

Oddělení 
Technická 

správa

Investiční 
oddělení

Datový a 
finanční 
analytik

Oddělení 
Účtárna

Referent    
oddělení 
Reklama

Referent péče o 
hmotný majetek

Oddělení IT

Zaměstnanecké 
oddělení

Oddělení 
Autoškola                

a školící středisko

Hospodářsko-
správní 
referent

Referent péče o 
hmotný majetek
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2) ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH A ODMĚNÁCH ČLENŮM STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ 
 
Průměrné počty zaměstnanců a osobní náklady 

 
Motorové vozidlo k používání pro soukromé i služební účely měl poskytnuto jeden člen vedení 
společnosti do 30. 4. 2018. 
Společnost v této souvislosti postupuje podle §6, odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.  
Spotřebu pohonných hmot za jízdy pro soukromé účely tento zaměstnanec hradí v plné výši.  
Členům statutárních orgánů, kteří jsou zaměstnanci společnosti, byly poskytnuty příspěvky na penzijní 
připojištění nebo životní pojištění podle zásad sjednaných v kolektivní smlouvě a obvyklých  
pro všechny zaměstnance.  
Členové statutárních orgánů mohou využít výhod zaměstnaneckého jízdného pro sebe a své rodinné 
příslušníky ve výši obvyklé pro zaměstnance společnosti. 
Členům statutárních a řídících orgánů nebyly poskytnuty žádné půjčky, záruky ani další plnění.  
 
Informace o spřízněných osobách 
Pro rok 2021 nebyly uzavřeny žádné ovládací smlouvy ani smlouvy o převodu zisku. V rámci výroční 
zprávy bude zveřejněna zpráva o vztazích mezi ovládajícími osobami Statutárním městem Liberec a 
Statutárním městem Jablonec nad Nisou, ovládanou osobou Dopravním podnikem měst Liberce a 
Jablonce nad Nisou, a.s. a dalšími propojenými osobami. 
 
 
3) INFORMACE O UPLATNĚNÍ ÚČETNÍCH ZÁSAD A METOD 
 
a) Způsoby oceňování a odpisování hmotného a nehmotného majetku 
 
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, 
náklady na dopravu, clo, poplatky a další náklady související s pořízením. Společnost rozhodla, že 
součástí vstupní ceny majetku nejsou úroky z úvěrů a půjček poskytnutých na pořízení majetku 
zúčtované do data uvedení investice do užívání (§47 vyhl. č. 500/2002 Sb.). 
Dlouhodobý hmotný majetek, který je pořízen v roce 2021 a jeho vstupní cena je vyšší než 40 tis. Kč a 
nižší než 80 tis. Kč je zařazen do skupiny dlouhodobého majetku dle věcného zatřídění DMH i se stejnou 
odpisovou sazbou. 
 
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje úplnými vlastními náklady 
spojenými s jeho výrobou až do doby jeho aktivace. 
Reprodukční pořizovací ceny nebyly u majetku společnosti v průběhu účetního období 2021 použity. 
 
Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 
Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek 
v pořizovací ceně do 60 tis. Kč není vykazován v rozvaze, je účtován do nákladů v roce jeho pořízení a je 
veden v operativní evidenci.  
 
 

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

423 441 434

z toho: vyšší řídící pracovníci 3 2 3

235 114 249 849 245 925

z toho: mzdové náklady (v tis. Kč) 165 700 177 144 173 687

sociální a zdravotní poj. (v tis. Kč) 57 066 60 503 59 206

Výše osob. nákladů vyšších řídících prac. celkem (v tis. Kč) 3 889 2 974 3 456

z toho: mzdové náklady (v tis. Kč) 2 905 2 223 2 583

sociální a zdravotní poj. (v tis. Kč) 984 751 873

4 920 4 809 4 893

Výše osobních nákladů celkem (v tis. Kč)

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců (HPP + DPČ)

Stav k

Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů (v tis. Kč)
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Pokud dojde v rámci plánované investiční akce k pořízení většího množství drobného dlouhodobého 
hmotného nebo nehmotného majetku a hrozilo by zkreslení výsledku hospodaření běžného roku, bude 
tento drobný dlouhodobý majetek zařazen do evidence dlouhodobého majetku do 40tis. Kč, bude 
vykazován v rozvaze a bude odepisován po dobu 2 let. Majetek pořízený odkupem po ukončení leasingu 
je také vykazován v evidenci dlouhodobého majetku do 40tis. Kč a odepisován po dobu 2 let. 
 
Technické zhodnocení majetku 
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho vstupní cenu, pokud 
převýší 40 tis. Kč na zdaňovací období a jednotlivou položku. 
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku zvyšují jeho vstupní cenu, pokud 
převýší 40 tis. Kč na zdaňovací období a jednotlivou položku. 
Náklady na technické zhodnocení majetku vedeného v operativní evidenci, které na jednotlivé položce 
majetku nepřekročí ve zdaňovacím období částku 40 tis. Kč, jsou účtovány na vrub nákladů. Jsou-li 
náklady vyšší, dojde ke změně charakteru příslušné položky majetku na dlouhodobý hmotný nebo 
nehmotný majetek. 
Pokud náklady na technické zhodnocení pronajatého či jinak svěřeného cizího majetku provedené  
se souhlasem vlastníka překročí částku 40 tis. Kč na zdaňovací období a jednotlivou položku, bude 
s vlastníkem písemně sjednáno zařazení technického zhodnocení do evidence majetku společnosti. 
Technické zhodnocení majetku bude zatříděno do stejné odpisové skupiny jako majetek u pronajímatele 
a odpisy budou uplatněny dle § 28 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
 
Odpisování majetku 
Odpisový plán je sestavován na základě odborného odhadu životnosti jednotlivých položek 
dlouhodobého majetku.  
Při výpočtu účetních odpisů je použita metoda rovnoměrného odpisování. 

V následující tabulce jsou uvedeny doby účetního odpisování podle skupin majetku: 

 
Doba odpisování v letech

30 - 50
3 - 15

Dopr. prostředky: autobusy 2 - 12
tramvaje 15 - 30
osobní automobily 3 - 5

2
3Dlouhodobý nehmotný majetek

Budovy, haly a stavby
Stroje, přístroje a zařízení

Majetek

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

 
 
Daňově je dlouhodobý hmotný majetek odpisován dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů 
v platném znění. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený v roce 2021, jehož vstupní cena je vyšší než 40 
tis. Kč a nižší než 80 tis. Kč má daňový odpis ve výši účetního odpisu. 
Dlouhodobý nehmotný majetek je daňově odpisován s přesností na celé měsíce dle druhu nehmotného 
majetku: 

- 18 měsíců: audiovizuální dílo 
- 36 měsíců: software a nehmotné výsledky výzkumu 
- 72 měsíců: ostatní nehmotný majetek 

 
Vzhledem k trvale probíhající obnově dopravních prostředků a rozdílné době jejich odpisování v účetním  
a daňovém režimu byla i v roce 2021 využita možnost přerušit daňové odpisování u některých položek 
hmotného majetku (§26, odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb.). 
 
b) Oceňování zásob 
Zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách.  
Součástí pořizovací ceny zásob kromě ceny pořízení, byly v roce 2021 také náklady na dopravu, 
poštovné, balné, skladové přirážky, rabat od dodavatele.  
Zásoby vytvořené ve vlastní režii účetní jednotka nemá. Ocenění zásob na úrovni vlastních nákladů  
se v roce 2021 u společnosti nevyskytlo. 
 
Společnost nadále používala v roce 2021 ve většině skladů metodu vyskladňování FIFO. Výjimkou byl 
sklad materiálu pro autobusy, kde byla použita metoda vyskladňování s oceněním váženým průměrem.  
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c) Dlouhodobý finanční majetek 
Dlouhodobý finanční majetek společnost nemá. 
 
d) Pohledávky 
Pohledávky jsou oceněny jmenovitou hodnotou. 
Pohledávky nabyté za úplatu by byly oceněny pořizovací cenou (v roce 2021 nenastalo). 
Přechodné snížení hodnoty pohledávek je vyjádřeno opravnými položkami (viz písm. f). 
 
e) Stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků 
Reálnou hodnotou se dle §27, odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví oceňují mimo jiné: cenné 
papíry, deriváty, majetek zajištěný deriváty, pohledávky nabyté a určené k obchodování. 
K rozvahovému dni 31. 12. 2021 společnost neměla majetek, který je nutno ocenit reálnou hodnotou. 
 
f) Způsob stanovení opravných položek a rezerv 
V roce 2021 společnost vytvořila opravnou položku k dlouhodobému hmotnému majetku ve výši 735 tis. 
Kč. Jedná se o majetek, který byl poškozen při dopravní nehodě a oprava proběhne v dalším účetním 
období. Výše opravné položky byla vyčíslena dle cenových nabídek na opravu majetku.  
V roce 2021 byla uzavřena Dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu a podnájmu Plnící stance CNG, 
ukončení podnájmu Pozemku a ukončení odběru CNG k 31.12.2021 v Jablonci nad Nisou. Plnící stanice 
vykazuje účetní zůstatkovou cenu, proto společnost vytvořila opravnou položku k dlouhodobému 
hmotnému majetku ve výši 3 000 tis. Kč. Zůstatek opravné položky k 31. 12. 2021 činí 3 735 tis. Kč. 
 
Společnost vytvořila opravnou položku k  nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku – 
nezařazeným investicím. Jedná se o investice, od jejichž zahájení uplynul delší čas a jejichž dokončení 
není vzhledem ke změně priorit zcela jisté. 
Zůstatek opravné položky k 31. 12. 2021 činí 1 013 tis. Kč. 
 
V roce 2021 společnost vytvořila opravnou položku k zásobám materiálu a náhradních dílů ve výši 119 
tis. Kč. Jedná se o položky bez dlouhodobého pohybu, které jsou málo použitelné a jejichž spotřeba klesá 
se zmenšujícím se počtem autobusů starších typů.  
Zůstatek opravné položky k 31. 12. 2021 činí 119 tis. Kč. 
 
Společnost vytvořila opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti. 
V roce 2019 společnost vytvořila účetní opravnou položku za společností DSOJ ve výši 3 500 tis. Kč 
z důvodu neuhrazené faktury za doúčtování příspěvku prokazatelné ztráty v zóně Jablonec nad Nisou za 
rok 2015. V roce 2020 společnost rozpustila účetní opravnou položku ve výši 3 500 tis. Kč a vytvořila 
k neuhrazené faktuře za doúčtování příspěvku prokazatelné ztráty v zóně Jablonec nad Nisou za rok 
2015 zákonnou opravnou položku za společností DSOJ ve výši 5 533 tis. Kč. Opravná položka byla 
vytvořena ve výši 50% pohledávky. V roce 2021 společnost vytvořila k neuhrazené faktuře za doúčtování 
příspěvku prokazatelné ztráty v zóně Jablonec nad Nisou za rok 2015 zákonnou opravnou položku za 
společností DSOJ ve výši 5 533 tis. Kč. Zákonná opravná položka je vytvořena ve výši 11 066 tis. Kč, tj. 
100% pohledávky. 
V konečném stavu účtů opravných položek jsou vytvořeny opravné položky za pohledávkami 
z obchodního styku ve výši 13 853 tis. Kč, za zaměstnanci a bývalými zaměstnanci ve výši 120 tis. Kč. 
Zůstatek opravné položky k pohledávkám k 31. 12. 2021 činí 13 973 tis. Kč. 
 
Společnost vytvořila k 31. 12. 2021 účetní rezervy na opravy majetku, na nevyčerpanou dovolenou a na 
odměny managementu. 
Rezervy na opravy majetku k 31. 12. 2021 jsou vytvořeny ve výši 13 994 tis. Kč. Rezervy nesplňují 
ustanovení zákona o rezervách č. 593/1992 Sb. – jsou tvořeny jen na jedno zdaňovací období a kvůli 
nedostatku peněžních prostředků nejsou uloženy peníze na zvláštní účet, proto nemohou být uplatněny 
jako daňově uznatelné. 
Rezerva na nevyčerpanou dovolenou k 31. 12. 2021 je vytvořena ve výši 2 633 tis. Kč. Rezerva je 
tvořena jen u nevyčerpané dovolené zaměstnanců, kteří během své dovolené musejí být nahrazeni 
v plné míře jiným pracovníkem, hlavně u řidičů, zaměstnanců na přepážkách a dělníků v dílnách.  
Rezervy na odměny managementu k 31. 12. 2021 jsou vytvořeny ve výši 340 tis. Kč.  
Rezerva na zákonný úrok z prodlení za pozdní úhradu faktury za přiměřený zisk za rok 2015 od 
společnosti BusLine MHD s.r.o. byla vytvořena v roce 2017 ve výši 3 155 tis. Kč. 
V roce 2021 společnost vytvořila účetní rezervu ve výši 1 300 tis. Kč. na náhradu nákladů mzdy na 
soudní spor s bývalým zaměstnancem pro neplatnost výpovědi z pracovního poměru. 
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g) Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu 
Nákup a prodej cizích měn je uplatňován pouze pro potřebu výplaty náhrad při služebních cestách. 
V tomto případě je přepočet proveden kursem ČNB ke dni uskutečnění prodeje či nákupu.     
Zůstatek ve valutové pokladně je k rozvahovému dni přepočítán oficiálním kurzem ČNB. 
Závazky uváděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány aktuálním denním kurzem ČNB. 
Neuhrazené závazky jsou k rozvahovému dni přepočítány oficiálním kurzem ČNB. 
Kurzové rozdíly jsou zaúčtovány na vrub nákladů nebo ve prospěch výnosů. 
 
h) Účtování nákladů a výnosů 
Náklady a výnosy jsou účtovány časově rozlišené do období, s nímž časově a věcně souvisejí. 
Výnosy jsou zaúčtovány v hodnotě přijatého plnění nebo plnění, které bude přijato a představují 
pohledávky za zboží a služby poskytnuté v průběhu běžné činnosti, po odečtení slev, daně z přidané 
hodnoty a dalších daní souvisejících s prodeji. 
Tržby z prodeje zboží jsou zaúčtovány v okamžiku, kdy dojde k dodání zboží. 
Výnosy z MHD - prodej jízdného a výnosy z ostatních služeb jsou zaúčtovány v okamžiku prodeje nebo 
v účetním období, s kterým časově souvisí. 
Výnosy z přepravní kontroly jsou zaúčtovány v okamžiku úhrady. 
 
i) Použití odhadů 
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, které 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 se 
v budoucnu mohou od těchto odhadů lišit. 
 
 j) Daň z příjmů 
Společnost má povinnost ověřit účetní závěrku auditorem, proto sestavuje účetní závěrku v plném 
rozsahu. Z toho jí vyplývá povinnost účtovat o odložené dani (§59 vyhlášky č. 500/2002 Sb.). Postupy 
jsou stanoveny §59 vyhlášky č. 500/2002 a účetním standardem č. 003. 
Společnost povinně účtuje o daňových závazcích vyplývajících z přechodných rozdílů mezi daňovými  
a účetními postupy (hlavně rozdíl mezi účetními a daňovými zůstatkovými cenami majetku). 
Společnost s respektováním zásady opatrnosti účtuje také o daňových pohledávkách, u nichž je 
pravděpodobné, že je dosažitelný daňový základ, proti kterému budou použitelné. Jedná se o daňové 
pohledávky z  účetních opravných položek k majetku a k zásobám a rezerv na nevybranou dovolenou a 
na opravy majetku.  
Přerušením daňového odpisování (§26, odst. 8 zák. č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů) lze v příštích 
letech vytvořit daňový základ dostačující pro uplatnění těchto daňových pohledávek.  
Vzhledem k tomu, že není přesně známo uplatnění odložené daně v dalších obdobích, je k výpočtu daně 
používána sazba platná v příštím účetním období (§59, odst. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.). 
 
k) Pronájmy 
Finanční pronájem: 
Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů rovnoměrně po 
dobu trvání pronájmu. Při ukončení nájmu a uplatnění možnosti odkupu je předmět leasingu zařazen 
v kupní ceně do evidence majetku společnosti. 
Operativní pronájem: 
Nájemné je účtováno časově rozlišené do období, s nímž časově a věcně souvisí. 
 
l)  Přehled o peněžních tocích 
Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý 
likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku v hotovosti a u kterého 
se nepředpokládají významné změny hodnoty v čase. 
Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností jsou uvedeny v přehledu o peněžních 
tocích nekompenzovaně. 
 
 
4) VÝZKUM A VÝVOJ 
Společnost výzkum a vývoj neprovádí. 
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5) DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 
 
Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) 
Pořizovací cena (v tis. Kč) 

Počát. zůstatek Přírůstky Úbytky Koneč. zůstatek
Software 11 454 0 0 11 454
Jiný DNM 0 0 0 0
Celkem 2021 11 454 0 0 11 454
Celkem 2020 10 853 601 0 11 454  
 
 
Oprávky (v tis. Kč) 

Počát. zůstatek Přírůstky Úbytky Koneč. zůstatek
Software 11 272 108 0 11 380
Jiný DNM 0 0 0 0
Celkem 2021 11 272 108 0 11 380
Celkem 2020 10 691 581 0 11 272  
 
Zůstatková hodnota (v tis. Kč) 

 
  
 
 
 

 
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (v tis. Kč) 

Počát. zůstatek Přírůstky Úbytky Koneč. zůstatek
Celkem 2021 58 0 58 0
Celkem 2020 58 0 0 58
 
Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) 

Počát. zůstatek Přírůstky Úbytky Koneč. zůstatek
Celkem 2021 0 0 0 0
Celkem 2020 0 0 0 0  
 
 
Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)  
Pořizovací cena (v tis. Kč) 

Počát. zůstatek Přírůstky Úbytky Koneč. zůstatek
Pozemky 55 683 3 992 0 59 675
Budovy, haly a stavby 1 331 368 37 621 0 1 368 989
Stroje, přístroje a zaříz. 178 517 23 956 1 822 200 651
Dopravní prostředky 844 875 59 065 14 815 889 125
DHM do 40tis. 1 600 0 1 1 599
Celkem 2021 2 412 043 124 634 16 638 2 520 039
Celkem 2020 2 420 231 66 403 74 591 2 412 043
 
 
 
 
 

2020 2021
182 74

0 0
182 74Celkem

Jiný DNM
Software
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Oprávky (v tis. Kč) 
Počát. zůstatek Přírůstky Úbytky Koneč. zůstatek

Pozemky 0 0 0 0
Budovy, haly a stavby 735 741 40 707 0 776 448
Stroje, přístroje a zaříz. 153 945 5 268 1 822 157 391
Dopravní prostředky 530 583 51 924 14 815 567 692
DHM do 40tis. 1 599 1 1 1 599
Celkem 2021 1 421 868 97 900 16 638 1 503 130
Celkem 2020 1 406 250 90 083 74 465 1 421 868  
 
Zůstatková hodnota (v tis. Kč) 

2020 2021
55 683 59 675

595 627 592 541
Stroje, přístroje a zařízení 24 572 43 260
Dopravní prostředky 314 292 321 433

1 0
990 175 1 016 909Celkem

DHM do 40tis.

Pozemky
Budovy, haly a stavby

 
 
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (v tis. Kč) 

Počát. zůstatek Přírůstky Úbytky Koneč. zůstatek
Celkem 2021 105 844 218 374 229 940 94 278
Celkem 2020 74 551 154 194 122 901 105 844  
 
Nejvýznamnější dlouhodobý majetek pořízený v roce 2021 (v tis. Kč) 
Modernizace tramvajové tratě Liberec a Liberec - Jablonec nad Nisou 120 900
Obnova vozového parku - nákup nových autobusů 42 359
Plnicí stanice CNG - garáže BUS 32 830
Modernizace tramvajových vozidel 15 166  
 
Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč) 

Počát. zůstatek Přírůstky Úbytky Koneč. zůstatek
Celkem 2021 2 109 1 184 1 367 1 926
Celkem 2020 492 5 287 3 670 2 109  
 
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku (v tis. Kč) 

Počát. zůstatek Přírůstky Úbytky Koneč. zůstatek
Celkem 2021 926 3 735 926 3 735
Celkem 2020 2 866 926 2 866 926  
V roce 2021 společnost vytvořila opravnou položku k dlouhodobému hmotnému majetku ve výši 3 735 tis. 
Kč. Jedná se o Plnící stanici CNG v Jablonci nad Nisou a o majetek, který byl poškozen při dopravní 
nehodě a oprava proběhne v dalším účetním období. 
 
Opravné položky k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku (v tis. Kč) 

Počát. zůstatek Přírůstky Úbytky Koneč. zůstatek
Celkem 2021 1 013 0 0 1 013
Celkem 2020 1 013 0 0 1 013  
Společnost v roce 2009 vytvořila opravnou položku k nedokončeným investicím ve výši 1 883 tis. Kč.  
V roce 2010 byla rozpuštěna opravná položka ve výši 68 tis. Kč z důvodu zmaření investice, v roce 2011 
byla zrušena opravná položka ve výši 62 tis. Kč a ve výši 1 188 tis. Kč, v roce 2013 byla vytvořena 
opravná položka ve výši 274 tis. Kč. V roce 2014 společnost vytvořila opravnou položku 
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k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku ve výši 765 tis. Kč a rozpustila opravnou položku 
ve výši 133 tis. Kč. V roce 2017 společnost zrušila opravnou položku k nezařazeným investicím ve výši 
273 tis. Kč z důvodu zmaření investice. V roce 2018 společnost rozpustila opravnou položku 
k nezařazeným investicím ve výši 185 tis. Kč.  
Zůstatek opravné položky k nedokončeným investicím k 31. 12. 2021 činí 1 013 tis. Kč. 
 
 
Hmotný a nehmotný majetek neuvedený v rozvaze 
V rozvaze nejsou uvedeny předměty dlouhodobé spotřeby v hodnotě do 40 tis. Kč a nehmotný majetek  
v hodnotě do 60 tis. Kč. Jedná se o majetek, který je v roce pořízení účtován do nákladů. Souhrnná výše 
pořizovacích  cen  hmotného  majetku v  hodnotě do 40 tis. Kč  činí  k  31.12.2021  30 171 tis. Kč 
(k 31.12.2020 bylo  29 962 tis. Kč). 
 
 
Nejvýznamnější úbytky dlouhodobého majetku v roce 2021 (ve vstupních cenách v tis. Kč) 
Autobusy městské 14 746
Stroje a přístroje 1 695  
 
 
Dotace na pořízení dlouhodobého majetku 
V roce 2021 společnost obdržela investiční dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) ve 
výši 100 772 tis. Kč na rekonstrukci tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou. Uvedená dotace 
snižuje vstupní cenu pořizovaného majetku.  
Společnost  v  roce 2015  získala  dotaci od Evropské unie z Evropského  fondu pro regionální  rozvoj    
9.711 tis. Kč na pořízení autobusů pro DSOJ. Na základě Výzvy k vrácení dotace dotčené nesrovnalostí 
byla v roce 2021 část investiční dotace ve výši 4 085 tis. Kč vrácena na účet poskytovatele dotace 
Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.  
 
Dotace na pořízení dlouhodobého majetku (v tis. Kč): 

 
Předmět poskytnuté dotace (v tis. Kč) 

Počet 
Dotace z 
rozpočtu 

SFDI

Dotace z 
rozpočtu 

MPO

Dotace od 
Statutárního 

města Liberec
SFDI-rekonstrukce tram.tratě 1 100 772 0 0  
 
 
Majetek v operativním pronájmu k 31. 12. 2021: 
Pozemky: 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Kromě pozemků má společnost pronajatou železniční vlečku a movitý majetek – např. ekologická WC, 
server počítačové sítě, tlakové lahve apod. 
Nájemné je placeno na základě nájemních smluv. Výše nájemného za rok 2021 činila 1 704 tis. Kč. 
 
 

p.p.č. v katastr. území o výměře pronajatá plocha
703 Kateřinky 1 231 m2 285 m2

65 Horní Suchá 584 m2 518 m2

221/01 Horní Suchá 25 905 m2 15 m2

151 Rudolfov 716 m2 500 m2

Počáteční 
zůstatek

Poskytnutí 
dotace

Čerpání 
dotace

Konečný 
zůstatek

Dotace z rozpočtu SFDI 0 100 772 100 772 0
Dotace z Evropské unie-vratka 0 -4 085 -4 085 0
Celkem 2021 0 96 687 96 687 0
Celkem 2020 0 67 610 67 610 0
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Finanční pronájem 
Společnost je zavázána platit leasingové splátky za finanční leasing dopravních prostředků následovně 
(v případě uplatnění DPH v rámci nároku na odpočet DPH jsou částky uvedeny v úrovni bez DPH): 
 

Náklady na 
leasing celkem

Zaplaceno k 
31.12.2020

Zaplaceno v 
roce 2021

Splatno do 1 
roku

Splatno v 
následujících 

letech
Autobusy 6 034 6 034 0 0 0
Celkem 6 034 6 034 0 0 0
 
Zásoby 
Opravné položky k zásobám (v tis. Kč) 

Počát. zůstatek Přírůstky Úbytky Koneč. zůstatek
Celkem 2021 170 119 170 119
Celkem 2020 230 170 230 170  
Jedná se o opravnou položku k náhradním dílům a materiálu, který je nevyužitelný. 
 
 
Pohledávky z obchodních vztahů 
Společnost neeviduje k rozvahovému dni žádné pohledávky určené k obchodování oceněné reálnou 
hodnotou. 
 
Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti (v tis. Kč) 

k 31.12.2020 k 31.12.2021
pohledávky do 30 dnů po lhůtě splatnosti 253 33
pohledávky do 90 dnů po lhůtě splatnosti 572 49
pohledávky do 180 dnů po lhůtě splatnosti 257 0
pohledávky nad 180 dnů po lhůtě splatnosti 11 721 36 764

12 803 36 846Celkem  
 
Společnost neeviduje k rozvahovému dni žádné pohledávky, které mají splatnost delší než 5 let. 
Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou soudně vymáhány.  
Účetní jednotka neměla k 31. 12. 2021 pohledávky v cizí měně. 
Účetní jednotka není součástí skupiny podniků a nemá z tohoto titulu pohledávky. 
Účetní jednotka nemá pohledávky jištěné podle zástavního práva nebo jiným obdobným způsobem. 
 
Jiné pohledávky 
K 31. 12. 2021 jsou zde evidovány pohledávky z pracovněprávních vztahů. Z nich byly k 31. 12. 2021 
po splatnosti pohledávky ve výši 120 tis. Kč (k 31. 12. 2020 bylo 131 tis. Kč). 
 
Opravné položky k pohledávkám (v tis. Kč) 

Počát. zůstatek Přírůstky Úbytky Koneč. zůstatek
Opr.položka k ostatním pohl. z obchodního styku 6 629 7 228 4 13 853
Opr.položka k jiným pohl. - za zaměstnanci 138 0 18 120
Celkem 2021 6 767 7 228 22 13 973
Celkem 2020 4 022 2 794 49 6 767
 
Časové rozlišení aktiv 
Náklady příštích období ve výši 1 041 tis. Kč obsahují nespotřebovanou naftu v nádržích dopravních 
prostředků, časově rozlišené náklady na reklamu, burzovní poplatky za odběr elektrické energie, servisní 
podporu software, předplatné atp. 
Příjmy příštích období ve výši 843 tis. Kč obsahují časově rozlišené výnosy za poskytnuté reklamní a 
inzertní služby, náhrady škod od pojišťoven za pojistné události v roce 2021 atp. 
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Dohadné účty aktivní 
Dohadné účty aktivní obsahují nevyfakturované úhrady prokazatelné ztráty za MHD Liberec a MHD 
Jablonec nad Nisou. Dohadné účty aktivní za MHD Liberec jsou vytvořeny za Statutárním městem 
Liberec v celkové výši 63 652 tis. Kč, z toho za rok 2015 ve výši 7 976 tis. Kč, za rok 2016 ve výši 16 229 
tis. Kč, za rok 2017 ve výši 15 500 tis. Kč a za rok 2018 ve výši 23 947 tis. Kč. 
Dohadné účty aktivní za MHD Jablonec n. N. jsou vytvořeny za společností DSOJ v celkové výši 48 303 
tis. Kč, z toho za rok 2016 ve výši 393 tis. Kč, za rok 2017 ve výši 20 500 tis. Kč a za rok 2018 ve výši 
27 410 tis. Kč. 
V roce 2021 společnost vytvořila dohadné položky aktivní na náhrady škod od pojišťoven za pojistné 
události v roce 2021 v celkové výši 1 021 tis. Kč. 
Zůstatek účtu Dohadné účty aktivní činí k 31.12.2021 112 976 tis. Kč. 
 
 
PASIVA 
Základní kapitál (v tis. Kč) 

Základní kapitál Ážio Celkem
Zůstatek k 1.1.2021 785 700 35 785 735
Navýšení 0 0 0
Změna zákl.kapitálu 0 0 0
Snížení 0 0 0
Zůstatek k 31.12.2021 785 700 35 785 735  
 
Základní kapitál účetní jednotky evidovaný k rozvahovému dni činí 785 700 tis. Kč: 
- Z toho 78 ks  kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč na jednu akcii. 
- Z toho 27 ks  kmenových akcií ve jmenovité hodnotě      100 000,- Kč na jednu akcii. 
- Z toho   3 ks  kmenových akcií ve jmenovité hodnotě   1 000 000,- Kč na jednu akcii. 
 
Hodnota základního kapitálu ve výši 785 700 tis. Kč je splacena, zapsána v OR a ve formě listinných 
akcií předána vlastníku. 
 
Vlastní kapitál  
Přehled pohybů vlastního kapitálu (v tis. Kč) 

Stav k 
31.12.2019 Zvýšení Snížení Stav k 

31.12.2020 Zvýšení Snížení Stav k 
31.12.2021

Základní kapitál 785 700 785 700 785 700
Vlastní akcie 0 0 0
Změny základního kapitálu 0 0 0
Ažio 35 35 35
Ostatní kapitálové fondy 128 721 128 721 128 721
Oceňovací rozdíly z přecenění 
majetku 0 0 0

Rezervní fond 19 833 18 19 851 11 19 862
Nedělitelný fond 0 0 0
Statutární a ostatní fondy 588 327 -586 329 240 -452 117
Nerozdělený zisk minulých let 13 880 0 0 13 880 13 880
Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0
Jiný výsledek hospodaření 
minulých let 0 0 0

HV běžného účetního období 345 228 -345 228 370 -228 370
Vlastní kapitál celkem 949 102 573 -931 948 744 621 -680 948 685

Složka vlastního kapitálu

 
 
 
Výsledek hospodaření roku 2020 
Výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 228 tis. Kč byl na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 
30.6.2021 rozdělen takto: 11 tis. Kč příděl 5% do rezervního fondu, 0 Kč tantiémy, 217 tis. Kč příděl do 
sociálního fondu. 
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Rezervy 
Změny na účtech rezerv (v tis. Kč)  

Rezerva na 
nevyčerpano
u dovolenou

Rezerva na 
daň z příjmu

Rezerva na 
opravy a 

udržování

Rezervy 
ostatní Celkem

Zůstatek k 1.1.2021 2 063 0 16 050 3 436 21 549
Tvorba rezerv 2 633 0 0 1 640 4 273
Čerpání rezerv 2 063 0 2 055 281 4 399
Zůstatek k 31.12.2021 2 633 0 13 995 4 795 21 423  
 
Závazky z obchodního styku 
 
Dlouhodobé závazky 
Společnost neeviduje k rozvahovému dni žádné závazky, které mají dobu splatnosti delší než 5 let. 
 
Krátkodobé závazky 
Účetní jednotka neměla k 31. 12. 2021 závazky po lhůtě splatnosti. 
Výše závazku pojistného na soc. zabezpečení za rok 2021 splatného v 1/2022 činí 4 929 tis. Kč. 
Výše závazku veřejného zdravotního pojištění za rok 2021 splatného v 1/2022 činí 2 172 tis. Kč. 
Účetní jednotka neměla k 31. 12. 2021 závazky v cizí měně. 
Účetní jednotka není součástí skupiny podniků. 
Účetní jednotka neměla k 31. 12. 2021 závazky kryté dle zástavního práva. 
Účetní jednotka neměla k 31. 12. 2021 žádné další závazky neuvedené v účetnictví. 
 
Bankovní úvěry (v tis. Kč) 

Úroková sazba Splatnost 
do

Zůstatek k 
31.12.2021

Splatno do 
1 roku

Splatno v 
násled. 
letech

Investiční úvěr autobusy 1M PRIBOR + 0,96% p.a. 31.01.2023 12 968 12 672 296
Investiční úvěr - tramvajová trať 1M PRIBOR + 1,25% p.a. 31.12.2024 24 572 8 191 16 381
Investiční úvěr - refinanc. úvěry KB 1M PRIBOR + 0,75% p.a. 31.12.2023 28 210 14 105 14 105
Kontokor.úvěr do 30 mil. Kč O/N PRIBOR + 0,85 % p.a. 30.04.2022 0 0 0
Investiční úvěr autobusy 1M PRIBOR + 0,88% p.a. 31.10.2024 11 079 3 840 7 239
Investiční úvěr autobusy 1M PRIBOR + 0,82% p.a. 31.12.2025 48 120 20 500 27 620

124 949 59 308 65 641Zůstatek k 31.12.2021 v tis. Kč
 
Nebankovní úvěry (v tis. Kč) 

Úroková sazba Splatnost 
do

Zůstatek k 
31.12.2021

Splatno do 
1 roku

Splatno v 
násled. 
letech

Účelový úvěr - Multicar 4,54% p.a. 16.11.2022 486 486 0
Účelový úvěr - autobus 4,46% p.a. 16.11.2021 0 0 0
Účelový úvěr - autobus 4,46% p.a. 16.11.2021 0 0 0
Účelový úvěr - autobus 4,46% p.a. 16.11.2021 0 0 0
Účelový úvěr - autobus 4,46% p.a. 16.11.2021 0 0 0
Účelový úvěr - autobus 4,46% p.a. 16.11.2021 0 0 0
Účelový úvěr - autobus 4,46% p.a. 16.11.2021 0 0 0
Účelový úvěr - autobus 4,46% p.a. 16.11.2021 0 0 0
Účelový úvěr - autobus 4,46% p.a. 16.11.2021 0 0 0
Účelový úvěr - autobus 4,46% p.a. 16.11.2021 0 0 0
Účelový úvěr - autobus 4,46% p.a. 16.11.2021 0 0 0
Účelový úvěr - autobus 4,46% p.a. 16.11.2021 0 0 0
Účelový úvěr - tramvaj 4,11% p.a. 17.01.2024 2 032 954 1 078
Účelový úvěr - tramvaj 4,11% p.a. 17.01.2024 2 491 1 169 1 322

5 009 2 609 2 400Zůstatek k 31.12.2021 v tis. Kč
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Nebankovní úvěry nejsou závazky vůči úvěrovým institucím, ale závazky z obchodního styku a v rozvaze 
jsou vykázány na ř. 297 a ř. 316.  
 
Zajištění dlouhodobých bankovních a nebankovních úvěrů (v tis. Kč) 

Popis zajištění Zůstatek úvěru k 
31.12.2020

Zůstatek úvěru k 
31.12.2021

Investiční úvěr autobusy 107,3 mil. Kč zástava movitých věcí-autobusy 25 640 12 968
Investiční úvěr 43 mil. Kč záruka SML 32 762 24 572
Investiční úvěr záruka SML 42 315 28 210
Účelový úvěr - Multicar 1 983 tis. Kč zástava movitých věcí-multicar 995 486
Účelový úvěr - autobus 643 tis. Kč zástava movitých věcí-autobus 205 0
Účelový úvěr - autobus 643 tis. Kč zástava movitých věcí-autobus 205 0
Účelový úvěr - autobus 643 tis. Kč zástava movitých věcí-autobus 205 0
Účelový úvěr - autobus 643 tis. Kč zástava movitých věcí-autobus 205 0
Účelový úvěr - autobus 643 tis. Kč zástava movitých věcí-autobus 205 0
Účelový úvěr - autobus 643 tis. Kč zástava movitých věcí-autobus 206 0
Účelový úvěr - autobus 489 tis. Kč zástava movitých věcí-autobus 157 0
Účelový úvěr - autobus 489 tis. Kč zástava movitých věcí-autobus 157 0
Účelový úvěr - autobus 489 tis. Kč zástava movitých věcí-autobus 157 0
Účelový úvěr - autobus 489 tis. Kč zástava movitých věcí-autobus 157 0
Účelový úvěr - autobus 489 tis. Kč zástava movitých věcí-autobus 157 0
Účelový úvěr - tramvaj  4 600 tis. Kč zástava movitých věcí-tramvaj 2 947 2 032
Účelový úvěr - tramvaj  5 639 tis. Kč zástava movitých věcí-tramvaj 3 613 2 491
Investiční úvěr autobusy záruka SML 14 919 11 079
Investiční úvěr autobusy blankosměnka 21 540 48 120

146 747 129 958Celkem  
 
Časové rozlišení pasiv 
Výdaje příštích období ve výši 422 tis. Kč obsahují nevyfakturované náklady za reklamní služby, spotřebu 
plynu, elektrické energie atp. 
Výnosy příštích období ve výši 13 407 tis. Kč obsahují časově rozlišené výnosy za jízdné MHD a za 
poskytnuté reklamní služby. 
 
Dohadné účty pasivní 
Dohadné účty pasivní obsahují nevyfakturované náklady (uhrazené zálohové faktury) od společnosti 
BusLine a.s. na zajištění veřejné služby MHD v Liberci za rok 2016 ve výši 64 342 tis. Kč a MHD 
v Jablonci nad Nisou ve výši 73 036 tis. Kč. Dále pak obsahují dohady na nevyfakturovaný přiměřený zisk  
za rok 2016 za MHD v Liberci ve výši 10 470 tis. Kč a MHD v Jablonci nad Nisou ve výši 17 266 tis. Kč a 
na nevyfakturované navýšení CDV (cena dopravního výkonu) za rok 2016 za MHD v Liberci ve výši 2 500 
tis. Kč a MHD v Jablonci nad Nisou ve výši 2 000 tis. Kč. 
Dohadné účty pasivní obsahují nevyfakturované náklady (uhrazené zálohové faktury) od společnosti 
BusLine a.s. a BusLine MHD s.r.o. na zajištění veřejné služby MHD v Liberci za rok 2017 ve výši 67 393 
tis. Kč a MHD v Jablonci nad Nisou ve výši 75 030 tis. Kč. Dále pak obsahují dohady nevyfakturované 
navýšení CDV (cena dopravního výkonu) za rok 2017 za MHD v Liberci ve výši 2 500 tis. Kč a MHD 
v Jablonci nad Nisou ve výši 3 500 tis. Kč a na nevyfakturovaný přiměřený zisk za rok 2017 za MHD 
v Liberci ve výši 13 000 tis. Kč a MHD v Jablonci nad Nisou ve výši 17 000 tis. Kč. 
V roce 2018 společnost doúčtovala dohadné položky za rok 2016 na přiměřený zisk za MHD v Liberci ve 
výši 2 712 tis. Kč a MHD v Jablonci nad Nisou ve výši 3 105 tis. Kč a na nevyfakturované navýšení CDV 
(cena dopravního výkonu) za rok 2016 za MHD v Liberci ve výši 547 tis. Kč a MHD v Jablonci nad Nisou 
ve výši 629 tis. Kč. 
Dohadné účty pasivní obsahují nevyfakturované náklady (uhrazené zálohové faktury) od společnosti 
BusLine MHD s.r.o. na zajištění veřejné služby MHD v Liberci za rok 2018 ve výši 67 240 tis. Kč a MHD 
v Jablonci nad Nisou ve výši 74 880 tis. Kč. Dále pak obsahují dohady nevyfakturované navýšení CDV 
(cena dopravního výkonu) za rok 2018 za MHD v Liberci ve výši 8 747 tis. Kč a MHD v Jablonci nad 
Nisou ve výši 8 378 tis. Kč a na nevyfakturovaný přiměřený zisk za rok 2018 za MHD v Liberci ve výši    
15 200 tis. Kč a MHD v Jablonci nad Nisou ve výši 19 032 tis. Kč. 
Dohadné účty pasivní obsahují nevyfakturované náklady (uhrazené zálohové faktury) od společnosti 
BusLine MHD s.r.o. na zajištění veřejné služby MHD v Liberci za rok 2019 ve výši 3 840 tis. Kč a MHD 
v Jablonci nad Nisou ve výši 5 320 tis. 
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V roce 2021 společnost vytvořila dohadné položky pasivní na nevyfakturované dodávky energií, plynu 
apod. v celkové výši 458 tis. Kč. 
Zůstatek účtu Dohadné účty pasivní činí k 31.12.2021 558 126 tis. Kč. 
 
 
Výnosy běžného období 
Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Provozní kompenzace fakturované v roce 2021 (v tis. Kč)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Náklady běžného období 
Rozpis nákladů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Přijata od Účel použití Částka

Statutární město Liberec na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby 296 000
Město Jablonec nad Nisou na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby 18 816
Krajský úřad Libereckého kraje na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby 34 672
Ministerstvo dopravy ČR na úhradu kompenzace slev z jízdného 23 696

Stav k 31.12.2020 31.12.2021
Náklady celkem 516 630 533 280

Materiál 77 574 79 528
 z toho PHM pro MHD 38 721 43 967

Energie 23 046 21 722
 z toho trakční el.energie MHD 15 174 13 115

Služby 60 332 60 957
Osobní náklady 249 848 245 925
Odpisy a opravné položky k DHM 88 724 100 816

 z toho dopravní prostředky MHD 40 466 50 808
Náklady na prodané zboží, majetek a materiál 6 147 7 064
Ostatní náklady z běžné činnosti 16 003 20 280

 z toho nakupované dopravní výkony 0 0
Odložená daň z příjmů z běžné činnosti -51 563
Aktivace -4 993 -3 575

Stav k 31.12.2020 31.12.2021
Výnosy celkem 516 858 533 650

Výnosy z běžné činnosti 516 767 533 603
 Tržby z prodeje vlast. výrobků a služeb 137 239 145 384

 - Tržby z MHD 108 380 112 414

 - Ostatní služby (reklama, komerční doprava...) 28 859 32 970

Tržby z prodeje zboží, majetku a materiálu 6 345 7 317
Jiné provozní výnosy 373 183 380 902

 - Provozní dotace na úhradu ztráty z MHD (bez příměstské) 343 210 349 488

 - Ostatní a jiné provozní výnosy 7 137 7 718

 - Kompenzace slev MD ČR 22 836 23 696

 Finanční výnosy 91 47
 Mimořádné výnosy 0 0
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Daň z příjmů 
- splatná: 
Splatná daň z příjmů za zdaňovací období 2021 činí 0,- Kč (předchozí rok  0,- Kč). 
Společnost nehradila žádné doměrky daní. 
 
- odložená: 
Viz následující tabulka. 
 
Zůstatek k rozvahovému dni (v tis. Kč) 

Popis položky Účetní 
hodnota

Daňová 
hodnota

Odečitatelné 
daňové dočasné 

rozdíly

Sazba 
daně v 

%

Odložená daňová 
pohled. (-) / 
závazek (+)

Dlouhodobý hmotný majetek 1 016 983 886 177 130 806 19% 24 853
Opravné položky, rezervy apod. -20 821 0 -20 821 19% -3 956

Neuplatněný reinvestiční odpočet 0 0 0 19% 0

Pozastavení daň.odpisů v r.2021 0 0 0 19% 0

Celkem 996 162 886 177 109 985 19% 20 897  
 
 
Plánované zúčtování výsledku hospodaření vytvořeného v běžném období v CZK 
Zisk běžného období 369 755
Příděl do rezervního fondu 19 000
Příděl do rezervního fondu na vlastní akcie 0
Příděl do rezervního fondu na hrozící budoucí rizika 0
Příděl do sociálního fondu 350 755
Tantiémy členům představenstva a dozorčí rady 0
Dividendy xx Kč na 1 akcii 0
Nerozdělený zisk 0  
 
 
6) VÝZNAMNÉ DOPADY PANDEMIE COVID-19 V BĚŽNÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ 
 
V průběhu účetního období roku 2021 nedošlo u DPMLJ k uzavření provozoven a omezení 
poskytovaných služeb. Účetní jednotka nečerpala dotaci v souvislosti s pandemií COVID-19.  
 
 
7) INFORMACE NEUVEDENÉ V ROZVAZE  
 

a) Ekologické závazky 
K 31. 12. 2021 neexistuje ekologický audit společnosti. Vedení společnosti proto nemůže odhadnout 
možné budoucí závazky související se škodami způsobenými minulou činností ani závazky související 
s prevencí možných budoucích škod. 
 

b) Ručení třetím osobám 
Není. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informace o celkových nákladech na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské 
společnosti
Náklady na povinný audit účetní závěrky byly auditorské společnosti uhrazeny v dohodnuté výši dle 
platné smlouvy pro rok 2021.

Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky:
Nenastaly.

Okamžik sestavení:
18.03.2022

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Ing. Michal Zdenek, M.A. s
Předseda představenstva C 7 7 -<-■1Právní forma účetní jednotky

Akciová společnost
Předmět podnikání
Silniční motorová doprava; provazováni drah; 
opravy motorových vozidel; provozováni MHD; 
vedeni účetnictví; provozování autoškoly

Ing. Václav Sosna
Místopředseda představenstva
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Příloha č. 1

Dle vyhlášky č. 
500/2002 Sb.

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

ke dni 31. prosince 2021 
(vcelých tisících Kč)

Názeva právní forma účetní 
jednotky:
Dopravní podnik___________
měst Liberce a Jablonce 
nad Nisou, a. s.___________
Sídlo účetní jednotky.

IC Mrštikova 3

47311975 46171 Liberec III

Skutečnost v účetním období
běžném minulém

PS. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentu na začátku účetního období 47 969 35 415
Peněžní toky z hlavni výdělečně činnosti (provozní činnost)

Z. Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním 933 177
A 1
A 1 1
A 1 2
A 1 3
A 1 4

A 1 5

A 1 6

A

A 2
A 2 1
A 2 2
A 2 3

A 2 4

A

A 3

A 4
A 5
A 6
A ”•

Úpravy o nepeněžní operace 110 532 96418
Odpisystálých aktiva umořování opravné položkyk nabytému majetku 98 007 90 664
Změna stavu opravných položek, rezerv 9 839 2 842
Zisk z prodeje stálých aktiv -51 -44
Výnosy z podílů na zisku 0 0
Vyúčtované nákladové úrokys výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění 
dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky 2 737 2 956

Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 0 0
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního 

kapitálu 111 465 96 595

Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 27 443 41 799
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv 11 365 10 176
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv 14151 34 822
Změna stavu zásob 1 927 -3199
Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních 
prostř. a ekvivalentů 0 0

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 138 908 138 394
Vyplacené úrokys výjimkou úroků zahrnovaných do oceněni dlouhodobého 
majetku -2 764 -3 032

Přijaté úroky 27 76
Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období 0 0
Přijaté podíly na zisku 0 0
Čistý peněžní tok z provozní činnosti 136 171 135 438
Peněžní toky z investiční činností

B. 1
B. 2
B. 3
B. ”*

jídaje spojené s nabytím stálých aktiv -112 828 -99 788
Příjmyz prodeje stálých aktiv 52 44
Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činností -112 776 -99 744
Peněžní toky z finančních činnosti

C. 1
C 2

C. 2 1

C. 2 2
C. 2 3
C. 2 4
C. 2 5
C. 2 6
c M*

Dopadyzměn dlouhodobých.resp. krátkodobých závazků -19 692 -22 554
Dopady změn úastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty -427 -586
Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia a fondů 
ze zisku. 0 0

Vyplaceni podílů na vlastním jmění společníkům 0 0
Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 0
Úhrada ztráty společníky 0 0
Přimé platby na vrub fondů -427 -586
vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně 0 0
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -20119 -23 140

F Čisté zvýšeni resp. snížení peněžních prostředků 3 276 12 554
R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období 51 245 47 969

Sestaveno dne: Podpis odpovědné osoby (statutární orgán): Podpis osoby odpovědné za sestavení (sestavil)

18.3.2022

Ing. Mchal Zděnek. MA Ing. Václav Sos na Ing. Mlan Čenenka
předseda představenstvy- místopředseda představenstva-

a
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Příloha č. 2

MnirrthJ aáVMný 
vyčtť jn;*.nwa 
pctfx e
KocoKto
*■ iníw pp

PŘEHLED O ZMĚNÁCH
VLASTNÍHO KAPITÁLU

ke dni 81.12.2021
(vcvtfsh bikien Kí i

iC

47311876

Ntnv QtetnJJidnolky

Dopravní podnik mést 
Liberce a Jablonce 
nad Niwu, a.a

BWIo Ů5»ln1>dno1t7

________ Mrš tiková 3
461 71 Liberec III

TEXT
Stesk 

31.12.2019 Zvýianl Sníženi
Stav k 

31.12.2020 Zvýtan! Sníženi
Stesk 

31.12.2021

A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 735 700 0 0 785 7Q0 0 0 785 700

B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku 0 0 0 0 0 0 □

C Součet M-e. 785 700 XX XX 785 700 XX XX 785 700

p Vlastni akcie a Mastní obchodní poctily 0 0 0 a & 0 0

Soudci At/4B+/-D Jas ?oot ta w 785 700 XX XX 785 TM

E. Á1IO 35 0 a 35 0 9 35

F. Fondy ze zisku 20 421 345 -586 20 180 251 -452 19 979

G Ostalní fondy ze zisku 0 0 0 0 0 0 C

H. Ostáni kapitálové fondy 12 8 721 0 0 128 721 0 0 128 721

I. Oceňovací rozdíly z přeceněni maietku a závazků Q 0 0 a 0 0 0

Zsk minulých účetních období 13 880 a 0 13 880 0 0 13 880

K. Zrála minulých účetních období 0 0 0: 0 0 0 0

L. Jiný výsledek hospodaření minulých lei a 0 0 0 0 0 0

M. Výsleoek hospodaření běžného účetního obdob i 34S 228 -345 228 370 -228 370

— BalEi rn____________________________________________ MS ica 573 401 MQ 744 w M8W
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Akcionářům společnosti
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČ 47311975, se sídlem Liberec, 
Mrštíkova 3, PSČ 461 71

Výrok auditora bez výhrad

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Dopravní podnik měst Liberce a 
Jablonce nad Nisou, a.s. (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 rok končící 31.12.2021 a přílohy této 
účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další 
vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1. přílohy této účetní 
závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti 
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a 
výsledku jeho hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2021 v souladu 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.

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.

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 (materiálním) 
nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během 
provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) 
nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) 
ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se 
rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a

Sídlo: 17. listopadu 237 • 530 02 Pardubice • telefon: 466 511 696 ♦ mobil: 603 502 052
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16020 ।

IČ: 259 37 332 • DIČ: CZ25937332 • Oprávněni KAČR č. 349 • e-mail: aduko@aduko.cz • www.aduko.cz



Č.j.: 21027/45/22

postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (mateřiality), 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 zobrazení v účetní 

závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní 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 (materiální) věcné 
nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné 
významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti za účetní závěrku 
Představenstvo Společnosti 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 
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je 
Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky 
záležitosti týkající se jeho nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při 
sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti 
nebo ukončení jeho činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada ve 
spolupráci s výborem pro audit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou 
(materiální) 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 (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat 
v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), 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 svýše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat 
během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší 
povinností:

Sídlo: 17. listopadu 237 • 530 02 Pardubice • telefon: 466 511 696 • mobil: 603 502 052
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16020 2.
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• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) 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. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž 
došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) 
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 uvedlo v příloze 
účetní závěrky.

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky 
představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje 
významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou 
významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, 
že taková významná (materiální) 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 události způsobem, který vede k 
věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo, dozorčí radu a výbor pro audit 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.

ADUKO s.r.o.
17. listopadu 237, 530 02 Pardubice 
Evidenční číslo auditorské společnosti; 349 
Ing. Milan Poláček, auditor X ) 
Evidenční číslo auditora: 1838 ' ž

V Pardubicích 21.3.2022

Sídlo: 17. listopadu 237 • 530 02 Pardubice • telefon: 466 511 696 • mobil: 603 502 052
Společnost je zapsána vORu Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16020 3

IČ: 259 37 332 • DIČ: CZ25937332 • Oprávnění KAČR č. 349 • e-mail; aduko@aduko.cz • www.adóko.cz



Dopravní podnik měst
Liberce a Jablonce n.N., a.s.

tel: 420485 344 111
e-mail: cipmli@dpjnli.cz 

IČO: 47311975
DIČ: CZ47311975

NÁVRH ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ROKU 2021

Dosažený hospodářský výsledek Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. před 
zdaněním za účetní období 1.1.2021 až 31.12.2021 činí:

932 979,20 Kč

S ohledem na růst rozdílu mezi zůstatkovými cenami odpisovaného majetku (účetní a daňová) a 
možnost uplatnění daňových pohledávek, dochází u společnosti k meziroční změně celkového 
odloženého daňového závazku o +563 224,00 Kč, který dosažený hospodářský výsledek koriguje na 
hospodářský výsledek po zdanění ve výši +369 755,20 Kč.

HV DPMLJ za rok 2021 činí:

+369 755,20 Kč

Představenstvo akciové společnosti navrhuje valné hromadě ke schválení následujicí 
rozdělení celkového disponibilního zisku vytvořeného v roce 2021:

1. Povinný příděl rezervnímu fondu 19 000,00 Kč

(povinnost min. 5% z celkové výše čist, zisku roku)

2. Doplnění výše zdrojů sociálního fondu 350 755,20 Kč

3. Příděl na výplatu tantiém 0,00 Kč

4. Nerozdělený zisk 0,00 KČ

Rozdělení zisku celkem 369 755,20 Kč

V Liberci: 18.3.2022

Ing. M. Zděnek, M.A. 
předseda představenstva

Ing. v. Sosna 
místopředseda představenstva

Telefon: 
485 344 171 
739 682 135

Fax: 
485 105 426

Internet: 
www.dpml.cz 

email: dpmlj@dpmlj.cz

M. Pabiška, MBA 
čten představenstva

ičoí
473 11 975

DIČ: 
CZ47311975
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1. ÚVODNÍ SLOVO VÝROČNÍ ZPRÁVY 
 
Vážení akcionáři, vážení spolupracovníci, vážení obchodní přátelé, 
 
všichni jsme doufali, že rok 2020 bude výjimkou a že uplynulý rok 2021 již postupně naváže na 
výsledky před COVID 19. Bohužel, toto přání se nevyplnilo a naše společnost se stejně jako 
řada dalších dopravních podniků musela vypořádat s řadou tržím prostředím nastavených 
podmínek. Nicméně naší společnou prioritou i nadále zůstaly rozvojové plány společnosti, plány 
na minimalizaci hospodářských ztrát a plány zachování kvality a společensky udržitelného 
objemu veřejné služby. 
Protože propad tržeb z jízdného v roce 2020 dosáhl v MHD -43 mil. Kč, prvním cílem pro rok 
2021 se staly úpravy rozpočtu. DPMLJ po shodě s odborovou organizací nenavýšil pro rok 2021 
mzdy zaměstnanců a současně výrazně omezil opravy majetku. Zrušením plánu generálních 
oprav 3 ks vozidel TRAM a zrušením opravy TT v ul. Jánská DPMLJ snížil plánované náklady 
o 64,5 mil. Kč.  
Avšak vývoj roku 2021 nepřinesl očekávaný nárůst tržeb a konečná bilance ve srovnání s rokem 
2019 je pouze o +5 mil. Kč lepší než v roce 2020. Jinými slovy společnost ztratila v tržbách za 
2 covidové roky celkem -80 mil. Kč, a to představuje propad více jak 25%. Chybějící zdroje se 
částečně podařilo nahradit úsporami služeb, navýšením kompenzace ze strany statutárního 
města Liberec o +10 mil. Kč a současně i úpravou rozsahu dopravní obslužnosti. Přestože 
celkový pokles km proti roku 2020 byl pouze -170 tis. km, významnou událostí bylo zahájení 
rekonstrukce TT do Jablonce nad Nisou. Výluka totiž znamenala úsporu TRAM km o více jak -
500 tis. km, které byly nahrazeny necelými 370 tis. km v rámci NAD. Je ale obecně známo, že 
km NAD jsou provozně výrazně dražší a obecně NAD více zatěžuje hospodaření společnosti.   
I přes covidová úskalí se v uplynulém roce podařilo udržet provozuschopnost naší společnosti. 
Díky obětavosti a loajalitě zaměstnanců jsme tak dodrželi své závazky vůči veřejnosti a 
akcionářům. Výsledkem všech parametrů je celkový kladný výsledek hospodaření +370 tis. Kč 
po zdanění. Za rok 2021 důležitým cílem managementu zůstalo zlepšování podmínek pro naše 
zaměstnance a cestující veřejnost. Pokračováno bylo jak v opravách dílenských prostor v areálu 
Garáží, tak v opravách TT a vozidel TRAM. V rámci investic pak bylo nakoupeno dalších 8 ks 
nových vozidel BUS na naftový pohon a 1. velkou etapou byla zahájena rekonstrukce TT do 
Jablonce nad Nisou. I přes výše uvedené problémy tak DPMLJ nepřerušil svoje investiční 
aktivity a proinvestováno bylo více jak 200 mil. Kč s podporou dotačních zdrojů z programu 
OPD2 vyšších než 100 mil. Kč. 
Rok 2021 tak lze hodnotit z mnoha pohledů i pozitivně. Zaměstnanci a investiční činnost jsou 
příslibem pro budoucnost veřejné dopravy v Liberci. Naopak covidová omezení a aktuální vývoj 
v ekonomice jsou naopak její hrozbou.  
I v roce 2022 nečeká zaměstnance, management, statutární orgány i zástupce měst lehké 
období. Inflace, nečekaný nárůst cen surovin a především PHM, jsou předpokladem zvýšení 
očekávaných nákladů. Proto DPMLJ očekává větší součinnost všech dotčených orgánů tak, aby 
byla zachována funkčnost společnosti, a tedy zachování kvalit veřejné služby. 
Představenstvo a vedení společnosti, kteří Výroční zprávu předkládají, děkují všem 
zaměstnancům za odvedenou práci, zejména pak v kritických situacích, dozorčí radě za 
vstřícnost, za důvěru a za vytváření dobrých podmínek pro naši práci, objednatelům dopravy a 
obchodním partnerům za pozitivní přístup a cestující veřejnosti za pochopení, důvěru a zájem 
o naše služby.  
 
 
Ing. Michal Zděnek, M.A.       
předseda představenstva  
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 
 
2.1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
 Obchodní jméno:     Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 
      (dále také „DPMLJ“ nebo „společnost“) 
 
Sídlo společnosti:          Mrštíkova 3,  461 71  Liberec 3 
 
 IČ:                                473 11 975,  DIČ:    CZ473 11 975 
 
 Právní forma:              akciová společnost 
 
Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 
372, ze dne 1. 4. 1993. 
 
Předmět činnosti:   - provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
     - opravy silničních vozidel 
 - 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 

     - provozování dráhy a drážní dopravy 
     - provozování autoškoly 
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 
 - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové 

evidence 
 
Akcionáři:   
Jediný akcionář statutární město Liberec v působnosti valné hromady rozhodl na základě 
usnesení rady města č. 418/09 ze dne 16.6.2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti o 
částku 3 000 tis. Kč (hodnota základního kapitálu tak činí 785 700 tis. Kč). Bylo schváleno 
upisování akcií nepeněžitým vkladem, a to vkladem nemovitostí, kterými jsou pozemky v 
katastrálním území Jablonec nad Nisou. Toto navýšení bylo zapsáno do obchodního rejstříku 
29.1.2010. Druhým akcionářem se tak stalo Město Jablonec nad Nisou (IČ 00262978) – nyní již 
statutární město Jablonec nad Nisou. 
Hlavním akcionářem společnosti bylo k rozvahovému dni statutární město Liberec, které 
vlastnilo 99,62 % emitovaných akcií, statutární město Jablonec nad Nisou vlastnilo 0,38 % 
emitovaných akcií.  
Společnost řídilo a statutárním orgánem společnosti bylo představenstvo. Kontrolním orgánem 
společnosti pak byla valnou hromadou jmenovaná dozorčí rada. V souladu se zákonem č. 
93/2009 Sb., o auditorech plnila funkci Výboru pro audit dozorčí rada. 
Běžné řízení společnosti vykonávají představenstvu přímo odpovědní ředitelé společnosti, 
kterým jsou dále přímo odpovědni jednotliví příslušní vedoucí oddělení. Podřízenosti a strukturu 
znázorňuje organizační schéma společnosti, které je součástí přiložené účetní závěrky. 
DPMLJ nemá jiné organizační složky na území České republiky ani v zahraničí. 
DPMLJ nemá samostatné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. 
DPMLJ nemá samostatné aktivity v oblasti ochrany životního prostředí. Postupnou obměnou a 
modernizací dopravních prostředků však přispívá k snižování zátěže životního prostředí 
způsobené provozováním městské hromadné dopravy. 
 



   výroční zpráva 2021    
 

             

 
 

5 
 

 
2.2. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA (STRUKTURA) SPOLEČNOSTI K 31.12.2021 
 
Schéma organizační struktury DPMLJ je uvedeno v příloze k účetní závěrce, která je součástí 
této výroční zprávy. 
 
 
2.3. SLOŽENÍ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI 
 
A) Složení orgánů společnosti k rozvahovému dni 31.12.2021: 
 
Představenstvo společnosti: 
 Předseda:    Ing. Michal Zděnek, M.A.  (členství od 24.5.2018) 
 Místopředseda:   Ing. Václav Sosna (členství od 24.5.2018) 
 Člen:     Martin Pabiška, MBA (členství od 24.5.2018) 
 

Dozorčí rada společnosti: 
 Předseda:     Mgr. Petr Židek, MBA (od 21.12.2018) 
 Členové:    Mgr. Jiří Šolc (od 21.12.2018) 
      Ing. Robert Korselt (od 21.12.2018) 
      Ing. Jan Puhal (od 21.12.2018) 
      prof. Ing. Josef Šedlbauer, PhD. (od 21.12.2018) 
      Ing. Boris Pospíšil (od 29.6.2020) 
      Zdeněk Leszkoven (od 29.6.2020) 
      Martin Půta (od 13.1.2021) 
      Ing. Jaroslav Šrajer (od 13.1.2021) 
      Mgr. Jan Zeman (od 1.1.2021) 
 
K datu 31.12.2021 má Představenstvo 3 členy, dozorčí rada má 10 členů. 
 
B) Management společnosti (k 31.12.2021): 
 
Ekonomický ředitel:   Ing. Milan Červenka  Tel. DPMLJ: 485 344 171 
Prov.-Technický ředitel:  Ludvík Lavička   Tel. DPMLJ: 485 344 136 
Dopravní ředitel:    Bc. Martin Hettner  Tel. DPMLJ: 485 344 141 
Ved. zaměst. oddělení:   Ing. Marcela Minaříková  Tel. DPMLJ: 485 344 124 
 
 
2.4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO ROZVAHOVÉM DNI 
 
Po rozvahovém dni nenastala žádná významná událost. 
 

3. KVALITA V DPMLJ ZA ROK 2021 
 
Již od roku 2017 není v DPMLJ obnovován certifikační proces dle ČSN ISO 9001. Přesto si 
společnost uchovala funkčnost nastavených principů s cílem zachovat vysokou úroveň 
poskytovaných služeb. 
Protože většina cílů společnosti vychází z principů kvality a je zaměřena na zlepšení služeb pro 
cestující veřejnost snažila se společnost i v roce 2021 obnovovat vozový park, který byl a stále 
je zatížen nutností zakoupit řadu ojetých autobusů v roce 2019 po ukončení spolupráce 
s tehdejším subdodavatelem. Nakoupeno sice bylo opět 5 ks ojetých BUS, ale současně bylo 
vyřazeno 9 ks starých vozidel, které byly nahrazeny 8 ks nových naftových vozidel SOR NS 12. 



   výroční zpráva 2021    
 

             

 
 

6 
 

Nákupem nových vozidel se podařilo udržet průměrné stáří na hodnotě 8,19 roku. Současně 
vzrostl i podíl nízkopodlažních BUS na hodnotu 97,2%. 
V tramvajové dopravě je zajištěna nízkopodlažnost spojů více jak 60%, hodnota je dána 
kombinováním běžných a nízkopodlažních vozidel. 
Řada ojetých BUS a všechny nové autobusy byly vybaveny sčítacími rámy, které byly používány 
k optimalizaci JŘ. Rozšířením sčítacích rámů i do tramvajové dopravy lze v kombinaci 
jednotlivých trakcí dosáhnout optimálnějších jízdních řádů ve vazbě na potřeby cestující 
veřejnosti. 
Zpětnou vazbu na výsledky své činnosti získával DPMLJ mimo jiné i pravidelným 
vyhodnocováním všech námětů, stížností, doporučení a dotazů od cestující veřejnosti. V této 
oblasti došlo proti roku 2020 k mírnému navýšení počtu podnětů o +2,3% na hodnotu 689 ks. 
Přes navýšení podnětů poklesl počet stížností a reklamací o -5%, celkem bylo v roce 2021 
zaznamenáno 181 ks. Z toho jako oprávněných bylo uznána cca 38%. Oproti stížnostem působí 
pozitivně 11 ks pochvalných záznamů. Mezi oprávněnými podněty a reklamacemi tvoří největší 
podíl technika jízdy řidičů, ujetí spoje, požadavky na změny JŘ atd.  
 
 
4. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021 
 
Hlavní činností Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. bylo provozování 
městské hromadné dopravy (MHD) včetně souvisejících činností (údržba a opravy vlastních 
dopravních prostředků, zhodnocení majetku vlastními silami apod.). MHD – autobusová trakce 
– je od února 2019 provozována již jen v zóně Liberec, tramvajová doprava probíhá jak 
v samotném městě Liberec, tak na lince mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. 
Kromě MHD zajišťuje DPMLJ i další hospodářské činnosti, jako např. jízdy historickými 
tramvajemi, prodej upomínkových předmětů, zajištění komerční dopravy pro obchodní centra, 
opravy autobusových zastávek a reklamní činnost atd.  
Hospodaření společnosti vycházelo z výsledků jako v roce 2020. Propad tržeb z MHD vyvolal 
omezení především oprav majetku a částečně i omezení objemu dopravní obslužnosti ve výši 
cca 170 tis. km. Nicméně vliv tržního prostředí se na jedné straně projevil snížením osobních 
nákladů (-4 mil. Kč), ale na druhé straně vzrostly např. náklady na PHM (+5,4 mil. Kč). Další 
úspory na materiálu (-3 mil. Kč) pak byly vykompenzovány např. vzrůstem odpisů (+7,3 mil. Kč). 
Významným krokem pro hospodaření společnosti bylo navýšení kompenzace ze strany 
majoritního akcionáře – statutárního města Liberec (+10 mil. Kč). Díky této podpoře tak mohl 
DPMLJ dosáhnout kladného hospodářského výsledku +370 tis. Kč. 
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Struktura nákladů společnosti (v tis. Kč) – VZaZ 

rok 2021 tis. Kč
Náklady celkem 533 280

Spotřeba materiálu 79 528
z toho PHM pro MHD 43 967

Spotřeba energie 21 722
z toho trakční el. energie MHD 13 115

Služby 60 957
Osobní náklady 245 925
Odpisy a opravné položky k DHM 100 816

z toho dopravní prostředky MHD 50 808
Náklady na prodané zboží, majetek a materiál 7 064
Ostatní náklady z běžné činnosti 20 280
Odložená daň z příjmů z běžné činnosti 563
Aktivace -3 575  

 
Struktura výnosů společnosti (v tis. Kč) – VZaZ 
 

rok 2021 tis. Kč
Výnosy celkem 533 650

Výnosy z běžné činnosti 533 603
 Tržby z prodeje vlast. výrobků a služeb 145 384

 - Tržby z MHD 112 414
                                  - z toho MHD Liberec 112 414
                                  - z toho MHD Jablonec nad Nisou 0

 - Ostatní služby (reklama, komerční doprava...) 32 970

Tržby z prodeje zboží, majetku a materiálu 7 317
Jiné provozní výnosy 380 902

 - Provozní dotace na úhradu ztráty z MHD 349 488
                                  - z toho Statutární město Liberec 296 000
                                  - z toho Statutární město Jablonec nad Nisou 18 816
                                  - z toho Lib. kraj (vč. protarif. ztráty z IDOL) 34 672
                                  - z toho dohadné položky na Pzi a CDV 0

 - Kompenzace MD (slevy na jízdném) 23 696

 - Ostatní a jiné provozní výnosy 7 718

Finanční výnosy 47
Mimořádné výnosy 0  
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Výsledek hospodaření společnosti po zdanění (v tis. Kč) 
 

rok 2021 rok 2020
 Výsledek hospodaření 370 228  

 
Výsledkem hospodaření před zdaněním byl zisk ve výši +932 979,20 Kč. Byla vypočtena nová 
výše odloženého daňového závazku, který byl přepočítán sazbou daně z příjmů platnou pro rok 
2021. Po započtení daňového závazku činí zisk za rok 2021 +369 755,20 Kč.  
Dopravní podnik obdržel od objednatelů veřejné služby v roce 2021 kompenzaci, která dosáhla 
výše prokazatelných nákladů, ale která oproti minulým rokům neumožnila vytvořit účetní rezervy 
na opravy majetku. 
Čistý příjem byl smluvně stanoven na 0,4% provozních aktiv. Současně hodnoty kompenzace 
2021 umožnily společnosti v prosinci vyplatit alespoň dílčí roční odměny zaměstnancům 
společnosti a tímto způsobem jim vyjádřit poděkování za zvládnutí atypických podmínek při 
zajištění veřejné dopravy v pandemických podmínkách. Dalším pozitivem kladného 
hospodaření se stalo částečné naplnění sociálního fondu společnosti, který je určen především 
pro kulturní a sportovní využití zaměstnanců společnosti. 
 
 
5. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI V ROCE 2021 

 
5.1. COVID-19 
 
I rok 2021 byl výrazně ovlivněn nejen přímou koronavirovou pandemií, ale též i změnou chování 
veřejnosti v závislosti na různých zákazech a omezeních. Na cestování veřejnosti se tak projevil 
princip home office, zrušení řady kulturních a sportovních akcí a též i omezení cestovního ruchu. 
Výsledkem je další propad počtu přepravených osob o 6% (proti roku 2019 tzn. -26%) a 
přetrvávající propad tržeb z MHD, který proti roku 2019 činil  -18%, též pak i propad kompenzace 
MD, který proti roku 2019 činil -29%. V kumulaci tento pokles proti roku 2019 představuje ztrátu 
v cash flow ve výši -33,7 mil. Kč.  
Návrat cestující veřejnosti do dopravních prostředků tak bude pro další období prioritou č. 1. 
V opačném případě bude i nadále zvyšován tlak na omezení dopravní obslužnosti či na rozpočet 
města. v rámci růstu kompenzace. Např. již v roce 2021 požádal SML o navýšení kompenzace 
o +10 mil. Kč, které v součtu s ostatními opatřeními vedlo ke kladnému výsledku hospodaření 
společnosti. 
 

5.2.  MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA 
 
Dle regionálních podmínek a v rámci integrované dopravy je Městská hromadná doprava od 
roku 2019 realizována na základě nových smluv o veřejných službách, a to v souladu se 
zákonem č. 194/2010 Sb. a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 
1370/2007. Smlouvy pokrývají zajištění městské hromadné dopravy na území a za hranicí 
města Liberce autobusy i tramvajemi a byly uzavřeny na období 10 let do roku 2028. 
Smlouvy byly uzavřeny se statutárním městem Liberec a součástí této smluvní obslužnosti byly 
i vozokilometry (vzkm) zajišťované za hranicí města, tzn. vzkm náležející statutárnímu městu 
Jablonec nad Nisou a vzkm, na které přispívá Liberecký kraj (trakce TRAM) a vzkm náležející 
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přímo Libereckému kraji (trakce BUS). Od 1.7.2020 pak byla dopravní obslužnost na tramvajové 
trati Liberec – Jablonec nad Nisou na základě samostatné dlouhodobé smlouvy. 
Celkový objem km v MHD Liberec dle JŘ tak v roce 2021 dosáhl hodnoty 3 528 tis. km 
v autobusové dopravě a 1 902 tis. km v tramvajové dopravě. Proti roku 2020 se jedná o pokles 
o cca 170 tis. km. Výraznější pokles v drážní dopravě je zapříčiněn výlukou v souvislosti se 
zahájením stavebních prací na lince do Jablonce nad Nisou.  
Nejvýraznější nákladovou položkou se pak staly osobní náklady. Na celkových nákladech se 
podílejí více jak 46% a přes útlum v roce 2021 je zřejmé, že mzdy budou v roce 2022 výrazně 
rostoucím nákladem. I když DPMLJ udržel i pro další období veškeré benefity, růst mezd je pro 
zaměstnance i nadále prioritou. 
I přes snahu řešit úspory byly meziroční náklady navýšeny o +16,7 mil. Kč. Na tomto nárůstu se 
nejvíce podílely paliva (+5,4 mil. Kč), opravy (+4 mil. Kč) a odpisy (+7,4 mil. Kč). U oprav je 
reálné číslo nižší, protože součástí dat je i oprava mostu a komunikace, kterou v hodnotě 
necelých 7 mil. Kč zajišťoval DPMLJ pro město Liberec. Největšími položkami oprav jsou GO  2 
ks TRAM za cca 13 mil. Kč a dílčí opravy TT za cca 7 mil. Kč. Opravy TT za cca 56 mil. Kč v ul. 
Jánská však musely býti v roce 2021 odloženy. 
V oblasti dopravní obslužnosti se DPMLJ snažil v roce 2021 zachovat kvalitativní parametry 
veřejné služby. Na jedné straně sice došlo k poklesu objemu dopravní obslužnosti o cca -3%, 
ale na druhé straně naopak došlo k navýšení kapacity přepravy. Obě tyto skutečnosti byly dány 
zvýšením podílu kloubových autobusů. Při uplatnění koeficientu kloub. a běžného autobusu 
(1,6x) lze říci, že při ujetí cca 963 tis. km kloubovými autobusy nečinil celkový pokles dopravní 
obslužnosti -3%, ale naopak by vzrostl o +7%. 

5.2.1. Základní údaje 

Údaje o DPMLJ k datu 31.12.2021:

Provoz Počet 
linek MHD

Délka linek 
MHD (km)

Délka prov. 
sítě - osa 

(km)
Počet spojů

Počet vozidel v 
provozu  MHD 

(ks)

Počet vozidel 
pro KOM účely 

(ks)
BUS LBC 40 346 119 1 696 106 4
TRAM 4 37 21 459 63 3

CELKEM 44 383 140 2 155 169 7  
 

Poznámka: Provozní údaje byly v roce 2021 sice poznamenány COVIDovými opatřeními, ale 
došlo i postupnému návrat k původním hodnotám. Proti roku 2020 sice poklesla délka 
linek (-6%), ale naopak se navýšil se počet spojů (+9%). 

Provoz
Průměr. 

přepočtený počet 
zaměstnanců

z toho      řidiči 
BUS / TRAM

Přepočtený počet 
zaměstnanců

z toho      řidiči 
BUS / TRAM

BUS LBC HPP 211,5 160,5 209,0 159,0
BUS LBC DPČ 10,9 10,8 12,1 12,0
TRAM HPP 119,5 43,5 117,0 42,0
TRAM DPČ 3,7 1,3 4,1 1,1
Ostatní HPP 84,0 -- 85,0 --
Ostatní DPČ 3,9 -- 2,9 --

CELKEM 433,5 216,1 430,1 214,1

Průměr 2021 Stav k 31.12.2021
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5.2.2.  Dopravní výkony MHD bez komerčních linek 
B. 1.  PROVOZNÍ ÚDAJE v členění dle trakcí (dle jízdních řádů) 
 

Provoz (tis.VzKm)  
2021

(tis.VzKm)  
2020

index 
2021/20

(tis. 
MstKm)  

2021

(tis. 
MstKm)  

2020
index 2021/20

BUS 3 528 3 500 1,01 442 517 356 574 1,24
TRAM * 1 902 2 096 0,91 168 750 225 030 0,75
Celkem 5 430 5 596 0,97 611 266 581 604 1,05

 

 včetně NAD 
  
B. 2.  PŘEPRAVENÉ OSOBY 
 

Ostatní DP používají pro zjišťování přepravených osob Metodiku Sdružení dopravních podniků 
sjednocenou pro ČR a z odborného odhadu bezplatně přepravených cestujících – jedná se o 
nastavení individuálních parametrů pro různé typy jízdních dokladů. Proto jsou níže uvedeny 
hodnoty přepravených osob prezentovány dle této metody. 

Metodika dle Sdružení dopravních podniků (v tisících osob)

Trakce / rok 2021 2020 index 20/19
BUS LBC 18 794 20 000 0,94

TRAM 9 789 10 417 0,94
CELKEM 28 583 30 417 0,94  

 
U skupiny seniorů nad 70 let, kteří se přepravují zdarma, je prováděn kvalifikovaný odhad dle 
zkušeností z let, kdy tato skupina jízdné platila.  

Základní mzda
51,7%

Osobní 
ohodnocení 

17,2%

Prémie, 
odměny 1,5%

Příplatky
13,1%

Náhrady 10,6%
OON 4,4%

Náhrada při 
prac. 

neschopnosti
1,5%

Struktura mzdových prostředků 2021
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Oblast přepravených osob či přerozdělování tržeb mezi trakce na základě místokm je výrazně 
ovlivněna dvěma skutečnostmi – jednak integrovanou dopravou (metodika ministerstva dopravy 
ČR pro výpočet přepravených osob a metody přerozdělení tržeb nejsou pro integrovanou 
dopravu optimální) a dopadem pandemie COVID-19. 
 

5.2.3. Tržby z MHD LIBEREC 
Meziroční porovnání tržeb z MHD Liberec je relativně složitá záležitost. Covid, vládní zavedení 
slev pro děti, studenty a důchodce a změny tarifů ze strany hlavního akcionáře (statutární město 
Liberec) a ze strany koordinátora integrované dopravy (KORID LK) jsou příčinou, že meziroční 
srovnání v sobě zahrnuje řadu proměnných parametrů. 
Nicméně přiložený graf ukazuje významný pokles tržeb z MHD ve srovnání s rokem 2019. A 
tento pokles se týká nejen roku 2020 (-43 mil. Kč), ale i roku minulého (-38 mil. Kč).  Tzn., že 
bez ohledu na dílčí zlepšení v roce 2021 činí ztráta z tržeb z MHD za 2 rok více jak 80 mil. Kč. 
Z predikce pak vyznívá, že návrat k předcovidovým hodnotám je víceméně nereálný a DPMLJ 
musí tento fakt zohlednit v plánech pro příští období. 
I přes propad tržeb zůstává zachován poměr mezi jednotlivým a časovým jízdným a v oblasti 
jednotlivých jízdenek i nadále převažuje prodej papírových dokladů přes externí prodejce. 
   

 
 

    Tržby včetně DPH                   Kupóny v poměru prodaných ks 
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    Jednotlivé jízdenky v poměru prodaných ks 

 
 

5.2.4. Dopravní prostředky MHD 
 
a) TRAMVAJE (provozované v roce 2021) 
 

Obnova tramvají je řešena také formou postupné modernizace stávajících tramvají. V roce 2021 
probíhala modernizace u 7 ks TRAM (DT31, DT36, DT52, DT55 a DT62), jedna TRAM (DT31) 
byla pak zmodernizována a zařazena. Rozpracovanost se navýšila na necelých 27 mil. Kč. 
Modernizací TRAM společnost dosáhla průměrného stáří 16,73 let. 
 
Počet tramvají podle typu (stav k 31.12.2021): 
 

Typ tramvaje 2021 2020 
EVO2 - bezbar. nástup 1 1 

T3SU-CS 5 5 
T3M 4 19 18 
T3R.P 5 5 

T3R.PLF  12 12 
T3R.PV 12 12 
T3R.SLF 10 10 
CELKEM 64 63 

 
 
b) AUTOBUSY pro MHD (provozované v roce 2021) 
 

Po ukončení spolupráce se subdodavatelem dopravních služeb (od 26.1.2019, cca 1,4 mil. km) 
musel DPMLJ řešit výpadek dopravní techniky. Za roky 2018-2019 bylo nakoupeno celkem 34 
BUS, z toho 17 ks nových BUS na CNG (s pomocí dotačního programu IROP) a 19 ks BUS 
ojetých (12 BUS kloubových).  

49,4%

2,9%
2,9%

7,3% 6,4% 17,7% 13,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%
Struktura jízdenek dle prodeje EXT. PRODEJCI PŘEDPRODEJ

ŘIDIČI AUTOM.-hotově
AUTOM.-plat.kartou SMS
EL.PENĚŽENKA
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V roce 2021 DPMLJ dokoupil dalších 5 ks ojetých autobusů Solaris Urbino 18 a 8 ks nových 
autobusů SOR NS 12.  Současně však bylo 9 ks autobusů vyřazeno. 
Nákupem nových autobusů klesla hodnota průměrného stáří vozového parku na 8,19 let. 
Současně se navýšil i podíl nízkopodlažních BUS, dosáhl hodnoty 97,2%. Poměr vozidel dle 
typu PHM činí 63,0% s pohonem na naftu a 37,0% s pohonem na CNG.  
 
Počet autobusů podle typu (stav k 31.12.2021): 
 

Typ autobusu 2021 2020 
IRISBUS kloub 1 3 

IVECO CITELIS 12 6 6 
IVECO URBANWAY 15 15 

IVECO URBANWAY CNG 17 17 
KAROSA B 941 kloub 3 5 

Mercedes BENZ 14 14 
Mercedes-Benz kloub 6 6 

Solaris-CNG kloub 10 10 
Solaris-Urbino 18 5 0 

SOR BN 12 5 7 
SOR NS 12 12 4 

STRATOS SKD 1 1 
TEDOM C 12G 11 6 
TEDOM K23G 2 8 

celkem 108 102 
 

 
 
 
5.3. PODNIKATELSKÉ AKTIVITY V ROCE 2021 
 

5.3.1. Komerční městská doprava (vozidla MHD) 
Kromě městské hromadné dopravy provozované v rámci veřejné služby provozovala společnost 
v roce 2021 také tři pravidelné komerční linky. Objednateli byla 2 nákupní centra a Městský 
obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou. Závěrem roku pak byla uzavřena další smlouva na 
dopravu cestujících do obce Stráž nad Nisou. Vedle těchto linek DPMLJ poskytoval přepravní 
služby dle dílčích objednávek, objednateli byly především školní či firemní subjekty. I v komerční 
dopravě se projevili dopady COVID-19, protože byly např. zrušeny festivaly, sportovní akce atd., 
na které DPMLJ zajišťoval komerční dopravu. 
Celkem bylo v roce 2021 v rámci komerční městské dopravy ujeto 193 tis. km (propad -15%). 
Tržby z této činnosti dosáhly hodnoty 8 896 tis. Kč. 
V rámci poskytování služeb pro potřebné spoluobčany i v roce 2021 DPMLJ provozoval 
tzv. sociální automobil, avšak tento provoz byl k datu 31.3.2021 ukončen. Celkový objem 
ujetých km dosáhl hodnoty pouze 6,4 tis. km, tuto službu využilo cca 0,7 tis. občanů.  

5.3.2. Reklamní činnost 
Reklama na a v dopravních prostředcích je považována za další významnou hospodářskou 
činnost provozovanou s cílem vytvořit hospodářský výsledek k doplnění sociálního fondu a 
k úhradě neoprávněných položek.  
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Proti roku 2019 poklesl příjem z reklamy v roce 2020 o cca 17,7% a proti rok 2020 to bylo o 
dalších -15,2%. Hlavním důvodem omezení reklamní činnosti firem byl COVID-19. 
Tržby z reklamy tak dosáhly hodnoty 5,8 mil. Kč. Největší podíl činila smluvní reklama (polepy 
vozidel) ve výši 3,7 mil. Kč, letáková reklama dosáhla hodnot 1,5 mil. Kč a ostatní druhy reklamy 
(sloupy, vitríny atd.) se na výnosech podílely hodnotou 0,6 mil. Kč. 
I nadále však zůstává vysoký objem reciprocit – cca 1,2 mil. Kč, což je na jedné straně důkazem, 
že mimo komerční činnost si reklama plní marketingovou, propagační a veřejnou úlohu městské 
organizace, ale na druhé straně reciprocity snižují zisk z reklamní činnosti.  

5.3.3. Obchodní činnost 
Jedním z dalších zdrojů financí DPMLJ mimo MHD je obchodní činnost. Jedná se především o 
prodej materiálu, majetku, o pronájmy a o služby odborných útvarů společnosti.  
Celkový objem této doplňkové činnosti dosáhl hodnoty 33 985,2 tis. Kč, proti roku 2020 tzn. 
nárůst o cca 7 mil. Kč. Příčinou nárůstu byl zvýšený prodej materiálu (nafty) za 7,1 mil. Kč, 
zajištění opravy mostu pro statutární město Liberec za 6,7 mil. Kč a realizace servisních služeb 
v rámci záručních oprav autobusů za 2,3 mil. Kč. 

5.3.4. Autoškola 
Středisko Autoškoly i v roce 2021 plnilo své 2 role: Jednak zajišťovalo ověřování profesní 
způsobilosti řidičů hromadné dopravy jak pro vlastní potřeby, tak i pro jiné odběratele a jednak 
plnilo úlohu střediska další hospodářské činnosti – výuka k získání řidičského oprávnění pro 
veřejnost. Důležitost střediska byla umocněna nedostatkem řidičů na trhu práce a požadavkem 
na poměrně vysokou potřebu této profese. 
Ostatní tržby střediska pak činily 495,0 tis. Kč a činnost pro interní potřeby společnosti byla 
ohodnocena formou vnitrovýkonu na dalších 304,8 tis. Kč. To vše sice tvoří záporný 
hospodářský výsledek střediska, ale hlavní náplní byla péče o zaměstnance společnosti. 
 

5.4. INVESTIČNÍ ČINNOST V ROCE 2021 
 
Podrobný přehled všech investičních výdajů, tvorby zdrojů a financování jednotlivých akcí je 
uveden v následující tabulkové formě.  
Z následné tabulky je zřejmé, že rok 2021 byl z pohledu investiční činnosti orientován především 
na rekonstrukci TT, na nákup autobusů včetně související infrastruktury v garážích a na úhradu 
splátek úvěrů a úhradu ztrát z minulých let. 
Náklady na nákup dopravních prostředků BUS byly vynaloženy náklady za cca 42 mil. Kč, 
autobusy byly pořízeny bez dotace. Modernizována byly 2 vozidla TRAM za cca 15 mil. Kč. 
Vedle dopravních prostředků DPMLJ investoval do úpravu Garáží více jak 33 mil. Kč, byla 
dokončena trafostanice a nová plnicí stanice CNG. Poslední významnou investicí pak bylo 
pokračování rekonstrukce tramvajové tratě z Liberce do Jablonce nad Nisou v celkové výši více 
jak 111 mil. Kč. Projekt bude dokončen v roce 2022 a je zařazen do dotačního programu OPD2. 
DPMLJ dosud na TT do Jablonce proinvestoval více jak 147 mil. Kč, v roce 2021 pak obdržel 
z OPD2 necelých 105 mil. Kč. 
V roce 2021 DPMLJ neobdržel ze strany objednatelů žádnou investiční dotaci. S výjimkou 
dotace z OPD2 tak byla investiční činnost financována jednak z vlastních zdrojů a jednak s 
pomocí investičních úvěrů. Nicméně celková bilance investiční činnosti stále zůstává záporná 
(-24 289,5 tis. Kč). Úvěrové zatížení společnosti i přes dané investice kleslo ze 146 mil. Kč na 
cca 130 mil. Kč. 
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Přímé
investiční            Úhrada ze zdrojů:

výdaje vlastní dotace úvěry KB +
a zdroje zdroje EU+MD+SML dodavatelé
tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Investiční akce - stavby
Budovy 48 48 0 0
Rekonstrukce tramv.tratí vč. projektů 116 367 2 423 104 857 9 087
Budova Terminál 0 0 0 0
Ostatní stavby vč. projektů 33 283 33 283 0 0
Jiné - úpravy a zhodnocení staveb 476 476 0 0
Stavby  celkem 150 173 36 229 104 857 9 087

Investiční akce - stroje a technologie
Nákup TRAM, modern.TRAM a podvozků 15 533 9 466 0 6 067
Nákupy BUS MHD a jejich úpravy 42 022 815 0 41 206
Odbavovací a informační systém MHD 1 931 778 0 1 153
Obnova ostatních zařízení a vozidel 0 0 0 0
Ostatní - celkem 98 98 0 0
Stroje a technologie celkem 59 583 11 157 0 48 426

Ostatní hmotné investice 0 0 0 0
Nehmotné investice 0 0 0 0

Investiční náklady celkem 209 756 47 386 104 857 57 513
Splátky dodavatelských invest. úvěrů 9 386 9 386 0 0
Splátky bankovních investičních úvěrů 59 868 59 868 0 0

Celkem  výdaje na INV 279 010

Investiční zdroje pro rok 2021
Odpisy DM 98 007 98 007 X X
ZC prod. a vyř. majetku 0 0 X X
Převod zůstatku inv. zdrojů  min. let -2 293 -2 293 0 0
Zúčtovaná inv. záloha z min. let 0 0 X X
Zúčtované neuskutečněné inv.min.let 0 0 X X
Opravná položka k majetku 0 0 X X

Vlastní zdroje celkem 95 715 95 715 0 0
Dotace MD ČR + EU 100 772 X 100 772 X
Investiční příspěvek SML 0 X 0 X
Bankovní úvěry 43 080 X X 43 080
Dodavatelské úvěry 15 154 X X 15 154

 Cizí zdroje celkem 159 006 100 772 58 234

 Celkem INV zdroje 254 721 95 715 100 772 58 234

 Zůstatek inv. zdrojů -24 289

Členění investičních 
výdajů a zdrojů

 
 
 

5.5. INFORMACE DLE ZÁKONA Č.106/1999 Sb. 
 
V souladu s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím Dopravní podnik poskytl informace v následujícím počtu: 
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a) DPMLJ obdržel v roce 2021 celkem 4 písemné žádosti o poskytnutí informací ve smyslu 
tohoto zákona, které byly předány k vyřízení příslušným odborům. Všechny tyto žádosti byly 
vyřízeny. 

b) Dvě žádosti byly odmítnuty, jedna žádost byla vyřízena kladně, jedna žádost byla vrácena k 
projednání.  

c) Všechny 4 žádosti byly řešeny elektronicky.  
 
 
5.6. ROZDĚLENÍ ZISKU Z ROKU 2020 
 
Hospodářský výsledek z roku 2020 činil +228.094,76 Kč. Z rozhodnutí VH společnosti ze dne 
30.6.2021 byl hospodářský zisk rozdělen takto: 

- zákonný příděl rezervnímu fondu                  11 500,00 Kč 
- příděl sociálnímu fondu                   216 594,76 Kč 
-  výplata tantiém                 0 Kč 
-  nerozdělený zisk minulých let                   0 Kč 

 
 
 
6. PŘEDPOKLAD BUDOUCÍHO VÝVOJE  
 
6.1. OBLAST PROVOZNÍ 
 
V provozní oblasti lze očekávat, že rok 20212 bude finančně a organizačně méně stabilní. 
Dopady covidové pandemie a politická situace poznamená veškeré činnosti DPMLJ. Velmi 
pomalý návrat cestujících ovlivní především tržby. Inflace, nárůst cen PHM a elektrické energie 
a v neposlední řadě i vysoké úrokové sazby vyvolají tlak na cash flow společnosti. A protože na 
základě rozhodnutí akcionáře nebyly navýšeny tarify jízdného, bude funkčnost DPMLJ velmi 
závislá na kompenzaci objednatelů. Plán společnosti na rok 2022 již byl pokrácen o opravy 
majetku v hodnotě 64 mil. Kč, ale z vývoje aktuální situace je zřejmé, že plán nastavený v létě 
2021 samozřejmě nepočítal s inflací přes 10%, nepočítal s úroky 5% a nepočítal s cenou PHM 
na úrovni 50 Kč/litr nafty. 
Dalším problém se pak jeví pokračující rekonstrukce TT do Jablonce nad Nisou. Výlukové km 
TRAM budou nahrazeny autobusovou dopravou, která je nejen provozně samozřejmě dražší, 
ale vyvolá tlak na zaměstnance, na dopravní techniku, na servis a na organizaci projektů. 
Do oblasti personální spadá zajištění sociálního smíru. V roce 2022 skončí platnost kolektivní 
smlouvy a společnost čeká nové kolektivní vyjednávání. Je zřejmé, že oblast mezd bude velmi 
složitou otázkou, která velmi výrazně ovlivní rozpočet společnosti. Nezvýšení cen jízdních tarifů 
a růst nákladů tak ovlivní požadavky na navýšení kompenzace od objednatelů. S tím souvisí i 
možnosti pro opravy majetku. Nedostatek finančních zdrojů navýšil vnitřní dluh společnosti, 
protože opravy majetku jsou dlouhodobě podfinancovaným problémem. Vzhledem k 
současnému, lze očekávat velmi složité řešení mezi potřebami oprav a příslušnými finančními 
zdroji. 
Plán 2022 sice již předpokládá útlum zdrojů a počítá i s dílčím navýšením kompenzace o 22 mil. 
Kč, otázkou však zůstává budoucí stav městských rozpočtů. Nicméně DPMLJ chce i nadále 
naplňovat své strategické cíle, a to nejen v oblasti dopravy (např. další cesty k propojení 
příměstské a městské dopravy), ale i v oblasti služeb veřejnosti (nové BUSy, modernizace 
tramvají) a v neposlední řadě i v oblasti bezpečnosti provozu (spolupráce s Policií, kamerový 
systém ve vozidlech atd.).  
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6.2. OBLAST INVESTIČNÍ 
 
Hlavními tématy investiční činnosti v roce 2022 jsou rekonstrukce TT do Jablonce nad Nisou a 
obnova vozového parku autobusů. Rozdělením projektů rekonstrukce TT mezi programy OPD2 
a OPD3 získal DPMLJ prostor pro přípravu rekonstrukce TT do Jablonce nad Nisou a pro dílčí 
zahajovací práce. Z tohoto důvodu se také podařilo připravit projekty tak, že v roce 2021 
proběhla etapa přerozchodování TT v úseku Liberec – Vratislavice (6-11/2021) a v roce 2022 
bude realizována rekonstrukce zbývající části TT do Jablonce nad Nisou. Vzhledem k růstu cen 
stavebních prací DPMLJ předpokládá překročení původních nákladů stavby 800 mil. Kč min. o 
10-15%. Při stávajících úrokových sazbách představuje tento projekt další zatížení rozpočtu 
DPMLJ. Společnost očekává dotaci ve výši 79,07% z uznatelných nákladů. Termín uzavření 
tramvajové tratě je stanoven na 6/2021, dokončení je předpokládáno ve 4/2023. 
V oblasti autobusové dopravy bude v roce 2022 dokončena dodávka 8 ks naftových  autobusů 
z celkových 20 ks. Dále DPMLJ předpokládá realizovat výběrové řízení na dodávku 15 ks 
kloubových BUS na CNG. V tramvajové trakci DPMLJ očekává v roce 2022 dokončení 2 
modernizací vozidel TRAM.   
V oblasti odbavovací techniky byl sice zrušen projekt nákupu validátorů, ale ve spolupráci 
s koordinátorem integrované dopravy KORID LK je připravován projekt obnovy odbavovacích 
zařízení v objemu cca 50 mil. Kč. Pro MHD je zatím předpokládaná dotace od Libereckého kraje 
ve výši 10 mil. Kč. 
Ostatní drobné investice budou záviset na stavu majetku a cash flou společnosti. 
Všechny investiční akce budou hrazeny ze tří zdrojů: investičních úvěrů, dotací z EU a 
z vlastních zdrojů. 
 
 
7. NÁVRH NA ROZDĚLENÍ HOSP. VÝSLEDKU ROKU 2021 
 
Dosažený hospodářský výsledek Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 
před zdaněním za účetní období 1.1.2021 až 31.12.2021 činí: 

932.979,20 Kč 
 
S ohledem na růst rozdílu mezi zůstatkovými cenami odpisovaného majetku (účetní a daňová) 
a možnost uplatnění daňových pohledávek, dochází u společnosti k meziroční změně 
celkového odloženého daňového závazku o 563.224,00 Kč, který dosažený hospodářský 
výsledek koriguje na hospodářský výsledek po zdanění ve výši +369.755,20 Kč. 
 
HV DPMLJ za rok 2021 činí: 

+369.755,20 Kč 
 
Představenstvo akciové společnosti navrhuje valné hromadě ke schválení následující 
rozdělení celkového disponibilního zisku vytvořeného v roce 2021: 
 
1. Povinný příděl rezervnímu fondu   19 000,00 Kč  
 (povinnost min. 5 % z celkové výše čist.zisku roku)   

2. Doplnění výše zdrojů sociálního fondu 350 755,20 Kč  
3. Příděl na výplatu tantiém    0,00 Kč  
4. Nerozdělený zisk  0,00 Kč  
     

Rozdělení zisku celkem  369.755,20 Kč  
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8. PŘÍLOHY 
 
8.1. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2021 
8.2. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A 

PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2021 
8.3. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY AKCIONÁŘŮM 
8.4. ZPRÁVA AUDITORA PRO AKCIONÁŘE 
 



 

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou,  a. s. 
          Mrštíkova 3, 461 71  Liberec 3, ČR     IČ: 473 11 975 

 
 
 
 
 
č.j.:  553/2022 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY  

Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 
 
 
 

k 31. 12. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tato příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dodatků. 
 
 
 
 
Zpracovali:  Ing. Milan Červenka 
 

 Irena Schulhofová 
                   
 
 
V Liberci:  18. 03. 2022 
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1) OBECNÉ INFORMACE 
 
Popis účetní jednotky 
 
Obchodní název:   Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. 
Sídlo: Mrštíkova  3,  461 71   Liberec 3 
IČ:     47311975 
DIČ: CZ47311975 
Právní forma: Akciová společnost 
Obchodní rejstřík: zapsáno v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 372 

ze dne 1. 4. 1993  
Rozvahový den: 31. 12. 2021 
Okamžik sestavení účetní závěrky:  18. 03. 2022 
Akcionář:  Statutární město Liberec, které vlastní 99,62 % emitovaných akcií 
 Město Jablonec nad Nisou, které vlastní 0,38 % emitovaných akcií 
 
Předmět činnosti: - provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
 - opravy silničních vozidel 
 - provozování dráhy a drážní dopravy 
 - silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu  
   více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro 
   přepravu nejvíce 9 osob včetně řidiče  
 - provozování autoškoly 
 - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence  
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
 
 
Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k 31. 12. 2021: 
• Představenstvo 
předseda představenstva: Ing. Michal Zděnek, M.A.     
místopředseda představenstva: Ing. Václav Sosna – od 14.9.2021 
člen představenstva: Martin Pabiška, MBA – od 14.9.2021   
   
• Dozorčí rada 
předseda dozorčí rady: Mgr. Petr Židek, MBA   
členové: Mgr. Jiří Šolc  
 Ing. Robert Korselt   
 Ing. Jan Puhal  
 prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. 
 Ing. Boris Pospíšil 
 Zdeněk Leszkoven  
 Martin Půta – od 13.1.2021 
 Ing. Jaroslav Šrajer – od 13.1.2021 
 Mgr. Jan Zeman – od 13.1.2021 
                                          
Dne 13. 1. 2021 došlo ke změně v dozorčí radě. Skončilo funkční období člena dozorčí rady Ing. Jiřího 
Řádka, byli zvoleni noví členové Dozorčí rady: Martin Půta, Ing. Jaroslav Šrajer, Mgr. Jan Zeman.  
Dne 14. 9. 2021 došlo k výměně funkcí v představenstvu společnosti.  Ing. Václav Sosna je nově 
místopředseda představenstva a Martin Pabiška, MBA je člen představenstva. 
                                                          
 
Společnost nemá žádný podíl na základním kapitálu jiných podniků, fondů atp. 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2021

PŘEDSTAVENSTVO 
DPMLJ, a.s.

COMPLIANCE 
MANAGEMENT

DOZORČÍ RADA

ASISTENTKA PŘEDSTAVENSTVATISKOVÁ MLUVČÍ

DOPRAVNÍ ÚSEK PROVOZNĚ-TECHNICKÝ 
ÚSEK EKONOMICKÝ ÚSEK

VALNÁ  HROMADA

Oddělení   
Přepravní 
kontrola

Oddělení 
provozu MHD

Oddělení       
Jízdní řády

Oddělení 
Zákaznické 

centrum

Oddělení 
Dispečink

Oddělení 
Garáže BUS

Oddělení 
Vozovna 

TRAM

Oddělení 
Staniční 
zařízení

Oddělení 
Dopravní cesta

Oddělení 
Technická 

správa

Investiční 
oddělení

Datový a 
finanční 
analytik

Oddělení 
Účtárna

Referent    
oddělení 
Reklama

Referent péče o 
hmotný majetek

Oddělení IT

Zaměstnanecké 
oddělení

Oddělení 
Autoškola                

a školící středisko

Hospodářsko-
správní 
referent

Referent péče o 
hmotný majetek
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2) ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH A ODMĚNÁCH ČLENŮM STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ 
 
Průměrné počty zaměstnanců a osobní náklady 

 
Motorové vozidlo k používání pro soukromé i služební účely měl poskytnuto jeden člen vedení 
společnosti do 30. 4. 2018. 
Společnost v této souvislosti postupuje podle §6, odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.  
Spotřebu pohonných hmot za jízdy pro soukromé účely tento zaměstnanec hradí v plné výši.  
Členům statutárních orgánů, kteří jsou zaměstnanci společnosti, byly poskytnuty příspěvky na penzijní 
připojištění nebo životní pojištění podle zásad sjednaných v kolektivní smlouvě a obvyklých  
pro všechny zaměstnance.  
Členové statutárních orgánů mohou využít výhod zaměstnaneckého jízdného pro sebe a své rodinné 
příslušníky ve výši obvyklé pro zaměstnance společnosti. 
Členům statutárních a řídících orgánů nebyly poskytnuty žádné půjčky, záruky ani další plnění.  
 
Informace o spřízněných osobách 
Pro rok 2021 nebyly uzavřeny žádné ovládací smlouvy ani smlouvy o převodu zisku. V rámci výroční 
zprávy bude zveřejněna zpráva o vztazích mezi ovládajícími osobami Statutárním městem Liberec a 
Statutárním městem Jablonec nad Nisou, ovládanou osobou Dopravním podnikem měst Liberce a 
Jablonce nad Nisou, a.s. a dalšími propojenými osobami. 
 
 
3) INFORMACE O UPLATNĚNÍ ÚČETNÍCH ZÁSAD A METOD 
 
a) Způsoby oceňování a odpisování hmotného a nehmotného majetku 
 
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, 
náklady na dopravu, clo, poplatky a další náklady související s pořízením. Společnost rozhodla, že 
součástí vstupní ceny majetku nejsou úroky z úvěrů a půjček poskytnutých na pořízení majetku 
zúčtované do data uvedení investice do užívání (§47 vyhl. č. 500/2002 Sb.). 
Dlouhodobý hmotný majetek, který je pořízen v roce 2021 a jeho vstupní cena je vyšší než 40 tis. Kč a 
nižší než 80 tis. Kč je zařazen do skupiny dlouhodobého majetku dle věcného zatřídění DMH i se stejnou 
odpisovou sazbou. 
 
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje úplnými vlastními náklady 
spojenými s jeho výrobou až do doby jeho aktivace. 
Reprodukční pořizovací ceny nebyly u majetku společnosti v průběhu účetního období 2021 použity. 
 
Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 
Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek 
v pořizovací ceně do 60 tis. Kč není vykazován v rozvaze, je účtován do nákladů v roce jeho pořízení a je 
veden v operativní evidenci.  
 
 

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

423 441 434

z toho: vyšší řídící pracovníci 3 2 3

235 114 249 849 245 925

z toho: mzdové náklady (v tis. Kč) 165 700 177 144 173 687

sociální a zdravotní poj. (v tis. Kč) 57 066 60 503 59 206

Výše osob. nákladů vyšších řídících prac. celkem (v tis. Kč) 3 889 2 974 3 456

z toho: mzdové náklady (v tis. Kč) 2 905 2 223 2 583

sociální a zdravotní poj. (v tis. Kč) 984 751 873

4 920 4 809 4 893

Výše osobních nákladů celkem (v tis. Kč)

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců (HPP + DPČ)

Stav k

Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů (v tis. Kč)
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Pokud dojde v rámci plánované investiční akce k pořízení většího množství drobného dlouhodobého 
hmotného nebo nehmotného majetku a hrozilo by zkreslení výsledku hospodaření běžného roku, bude 
tento drobný dlouhodobý majetek zařazen do evidence dlouhodobého majetku do 40tis. Kč, bude 
vykazován v rozvaze a bude odepisován po dobu 2 let. Majetek pořízený odkupem po ukončení leasingu 
je také vykazován v evidenci dlouhodobého majetku do 40tis. Kč a odepisován po dobu 2 let. 
 
Technické zhodnocení majetku 
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho vstupní cenu, pokud 
převýší 40 tis. Kč na zdaňovací období a jednotlivou položku. 
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku zvyšují jeho vstupní cenu, pokud 
převýší 40 tis. Kč na zdaňovací období a jednotlivou položku. 
Náklady na technické zhodnocení majetku vedeného v operativní evidenci, které na jednotlivé položce 
majetku nepřekročí ve zdaňovacím období částku 40 tis. Kč, jsou účtovány na vrub nákladů. Jsou-li 
náklady vyšší, dojde ke změně charakteru příslušné položky majetku na dlouhodobý hmotný nebo 
nehmotný majetek. 
Pokud náklady na technické zhodnocení pronajatého či jinak svěřeného cizího majetku provedené  
se souhlasem vlastníka překročí částku 40 tis. Kč na zdaňovací období a jednotlivou položku, bude 
s vlastníkem písemně sjednáno zařazení technického zhodnocení do evidence majetku společnosti. 
Technické zhodnocení majetku bude zatříděno do stejné odpisové skupiny jako majetek u pronajímatele 
a odpisy budou uplatněny dle § 28 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
 
Odpisování majetku 
Odpisový plán je sestavován na základě odborného odhadu životnosti jednotlivých položek 
dlouhodobého majetku.  
Při výpočtu účetních odpisů je použita metoda rovnoměrného odpisování. 

V následující tabulce jsou uvedeny doby účetního odpisování podle skupin majetku: 

 
Doba odpisování v letech

30 - 50
3 - 15

Dopr. prostředky: autobusy 2 - 12
tramvaje 15 - 30
osobní automobily 3 - 5

2
3Dlouhodobý nehmotný majetek

Budovy, haly a stavby
Stroje, přístroje a zařízení

Majetek

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

 
 
Daňově je dlouhodobý hmotný majetek odpisován dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů 
v platném znění. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený v roce 2021, jehož vstupní cena je vyšší než 40 
tis. Kč a nižší než 80 tis. Kč má daňový odpis ve výši účetního odpisu. 
Dlouhodobý nehmotný majetek je daňově odpisován s přesností na celé měsíce dle druhu nehmotného 
majetku: 

- 18 měsíců: audiovizuální dílo 
- 36 měsíců: software a nehmotné výsledky výzkumu 
- 72 měsíců: ostatní nehmotný majetek 

 
Vzhledem k trvale probíhající obnově dopravních prostředků a rozdílné době jejich odpisování v účetním  
a daňovém režimu byla i v roce 2021 využita možnost přerušit daňové odpisování u některých položek 
hmotného majetku (§26, odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb.). 
 
b) Oceňování zásob 
Zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách.  
Součástí pořizovací ceny zásob kromě ceny pořízení, byly v roce 2021 také náklady na dopravu, 
poštovné, balné, skladové přirážky, rabat od dodavatele.  
Zásoby vytvořené ve vlastní režii účetní jednotka nemá. Ocenění zásob na úrovni vlastních nákladů  
se v roce 2021 u společnosti nevyskytlo. 
 
Společnost nadále používala v roce 2021 ve většině skladů metodu vyskladňování FIFO. Výjimkou byl 
sklad materiálu pro autobusy, kde byla použita metoda vyskladňování s oceněním váženým průměrem.  
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c) Dlouhodobý finanční majetek 
Dlouhodobý finanční majetek společnost nemá. 
 
d) Pohledávky 
Pohledávky jsou oceněny jmenovitou hodnotou. 
Pohledávky nabyté za úplatu by byly oceněny pořizovací cenou (v roce 2021 nenastalo). 
Přechodné snížení hodnoty pohledávek je vyjádřeno opravnými položkami (viz písm. f). 
 
e) Stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků 
Reálnou hodnotou se dle §27, odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví oceňují mimo jiné: cenné 
papíry, deriváty, majetek zajištěný deriváty, pohledávky nabyté a určené k obchodování. 
K rozvahovému dni 31. 12. 2021 společnost neměla majetek, který je nutno ocenit reálnou hodnotou. 
 
f) Způsob stanovení opravných položek a rezerv 
V roce 2021 společnost vytvořila opravnou položku k dlouhodobému hmotnému majetku ve výši 735 tis. 
Kč. Jedná se o majetek, který byl poškozen při dopravní nehodě a oprava proběhne v dalším účetním 
období. Výše opravné položky byla vyčíslena dle cenových nabídek na opravu majetku.  
V roce 2021 byla uzavřena Dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu a podnájmu Plnící stance CNG, 
ukončení podnájmu Pozemku a ukončení odběru CNG k 31.12.2021 v Jablonci nad Nisou. Plnící stanice 
vykazuje účetní zůstatkovou cenu, proto společnost vytvořila opravnou položku k dlouhodobému 
hmotnému majetku ve výši 3 000 tis. Kč. Zůstatek opravné položky k 31. 12. 2021 činí 3 735 tis. Kč. 
 
Společnost vytvořila opravnou položku k  nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku – 
nezařazeným investicím. Jedná se o investice, od jejichž zahájení uplynul delší čas a jejichž dokončení 
není vzhledem ke změně priorit zcela jisté. 
Zůstatek opravné položky k 31. 12. 2021 činí 1 013 tis. Kč. 
 
V roce 2021 společnost vytvořila opravnou položku k zásobám materiálu a náhradních dílů ve výši 119 
tis. Kč. Jedná se o položky bez dlouhodobého pohybu, které jsou málo použitelné a jejichž spotřeba klesá 
se zmenšujícím se počtem autobusů starších typů.  
Zůstatek opravné položky k 31. 12. 2021 činí 119 tis. Kč. 
 
Společnost vytvořila opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti. 
V roce 2019 společnost vytvořila účetní opravnou položku za společností DSOJ ve výši 3 500 tis. Kč 
z důvodu neuhrazené faktury za doúčtování příspěvku prokazatelné ztráty v zóně Jablonec nad Nisou za 
rok 2015. V roce 2020 společnost rozpustila účetní opravnou položku ve výši 3 500 tis. Kč a vytvořila 
k neuhrazené faktuře za doúčtování příspěvku prokazatelné ztráty v zóně Jablonec nad Nisou za rok 
2015 zákonnou opravnou položku za společností DSOJ ve výši 5 533 tis. Kč. Opravná položka byla 
vytvořena ve výši 50% pohledávky. V roce 2021 společnost vytvořila k neuhrazené faktuře za doúčtování 
příspěvku prokazatelné ztráty v zóně Jablonec nad Nisou za rok 2015 zákonnou opravnou položku za 
společností DSOJ ve výši 5 533 tis. Kč. Zákonná opravná položka je vytvořena ve výši 11 066 tis. Kč, tj. 
100% pohledávky. 
V konečném stavu účtů opravných položek jsou vytvořeny opravné položky za pohledávkami 
z obchodního styku ve výši 13 853 tis. Kč, za zaměstnanci a bývalými zaměstnanci ve výši 120 tis. Kč. 
Zůstatek opravné položky k pohledávkám k 31. 12. 2021 činí 13 973 tis. Kč. 
 
Společnost vytvořila k 31. 12. 2021 účetní rezervy na opravy majetku, na nevyčerpanou dovolenou a na 
odměny managementu. 
Rezervy na opravy majetku k 31. 12. 2021 jsou vytvořeny ve výši 13 994 tis. Kč. Rezervy nesplňují 
ustanovení zákona o rezervách č. 593/1992 Sb. – jsou tvořeny jen na jedno zdaňovací období a kvůli 
nedostatku peněžních prostředků nejsou uloženy peníze na zvláštní účet, proto nemohou být uplatněny 
jako daňově uznatelné. 
Rezerva na nevyčerpanou dovolenou k 31. 12. 2021 je vytvořena ve výši 2 633 tis. Kč. Rezerva je 
tvořena jen u nevyčerpané dovolené zaměstnanců, kteří během své dovolené musejí být nahrazeni 
v plné míře jiným pracovníkem, hlavně u řidičů, zaměstnanců na přepážkách a dělníků v dílnách.  
Rezervy na odměny managementu k 31. 12. 2021 jsou vytvořeny ve výši 340 tis. Kč.  
Rezerva na zákonný úrok z prodlení za pozdní úhradu faktury za přiměřený zisk za rok 2015 od 
společnosti BusLine MHD s.r.o. byla vytvořena v roce 2017 ve výši 3 155 tis. Kč. 
V roce 2021 společnost vytvořila účetní rezervu ve výši 1 300 tis. Kč. na náhradu nákladů mzdy na 
soudní spor s bývalým zaměstnancem pro neplatnost výpovědi z pracovního poměru. 
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g) Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu 
Nákup a prodej cizích měn je uplatňován pouze pro potřebu výplaty náhrad při služebních cestách. 
V tomto případě je přepočet proveden kursem ČNB ke dni uskutečnění prodeje či nákupu.     
Zůstatek ve valutové pokladně je k rozvahovému dni přepočítán oficiálním kurzem ČNB. 
Závazky uváděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány aktuálním denním kurzem ČNB. 
Neuhrazené závazky jsou k rozvahovému dni přepočítány oficiálním kurzem ČNB. 
Kurzové rozdíly jsou zaúčtovány na vrub nákladů nebo ve prospěch výnosů. 
 
h) Účtování nákladů a výnosů 
Náklady a výnosy jsou účtovány časově rozlišené do období, s nímž časově a věcně souvisejí. 
Výnosy jsou zaúčtovány v hodnotě přijatého plnění nebo plnění, které bude přijato a představují 
pohledávky za zboží a služby poskytnuté v průběhu běžné činnosti, po odečtení slev, daně z přidané 
hodnoty a dalších daní souvisejících s prodeji. 
Tržby z prodeje zboží jsou zaúčtovány v okamžiku, kdy dojde k dodání zboží. 
Výnosy z MHD - prodej jízdného a výnosy z ostatních služeb jsou zaúčtovány v okamžiku prodeje nebo 
v účetním období, s kterým časově souvisí. 
Výnosy z přepravní kontroly jsou zaúčtovány v okamžiku úhrady. 
 
i) Použití odhadů 
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, které 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 se 
v budoucnu mohou od těchto odhadů lišit. 
 
 j) Daň z příjmů 
Společnost má povinnost ověřit účetní závěrku auditorem, proto sestavuje účetní závěrku v plném 
rozsahu. Z toho jí vyplývá povinnost účtovat o odložené dani (§59 vyhlášky č. 500/2002 Sb.). Postupy 
jsou stanoveny §59 vyhlášky č. 500/2002 a účetním standardem č. 003. 
Společnost povinně účtuje o daňových závazcích vyplývajících z přechodných rozdílů mezi daňovými  
a účetními postupy (hlavně rozdíl mezi účetními a daňovými zůstatkovými cenami majetku). 
Společnost s respektováním zásady opatrnosti účtuje také o daňových pohledávkách, u nichž je 
pravděpodobné, že je dosažitelný daňový základ, proti kterému budou použitelné. Jedná se o daňové 
pohledávky z  účetních opravných položek k majetku a k zásobám a rezerv na nevybranou dovolenou a 
na opravy majetku.  
Přerušením daňového odpisování (§26, odst. 8 zák. č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů) lze v příštích 
letech vytvořit daňový základ dostačující pro uplatnění těchto daňových pohledávek.  
Vzhledem k tomu, že není přesně známo uplatnění odložené daně v dalších obdobích, je k výpočtu daně 
používána sazba platná v příštím účetním období (§59, odst. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.). 
 
k) Pronájmy 
Finanční pronájem: 
Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů rovnoměrně po 
dobu trvání pronájmu. Při ukončení nájmu a uplatnění možnosti odkupu je předmět leasingu zařazen 
v kupní ceně do evidence majetku společnosti. 
Operativní pronájem: 
Nájemné je účtováno časově rozlišené do období, s nímž časově a věcně souvisí. 
 
l)  Přehled o peněžních tocích 
Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý 
likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku v hotovosti a u kterého 
se nepředpokládají významné změny hodnoty v čase. 
Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností jsou uvedeny v přehledu o peněžních 
tocích nekompenzovaně. 
 
 
4) VÝZKUM A VÝVOJ 
Společnost výzkum a vývoj neprovádí. 
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5) DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 
 
Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) 
Pořizovací cena (v tis. Kč) 

Počát. zůstatek Přírůstky Úbytky Koneč. zůstatek
Software 11 454 0 0 11 454
Jiný DNM 0 0 0 0
Celkem 2021 11 454 0 0 11 454
Celkem 2020 10 853 601 0 11 454  
 
 
Oprávky (v tis. Kč) 

Počát. zůstatek Přírůstky Úbytky Koneč. zůstatek
Software 11 272 108 0 11 380
Jiný DNM 0 0 0 0
Celkem 2021 11 272 108 0 11 380
Celkem 2020 10 691 581 0 11 272  
 
Zůstatková hodnota (v tis. Kč) 

 
  
 
 
 

 
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (v tis. Kč) 

Počát. zůstatek Přírůstky Úbytky Koneč. zůstatek
Celkem 2021 58 0 58 0
Celkem 2020 58 0 0 58
 
Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) 

Počát. zůstatek Přírůstky Úbytky Koneč. zůstatek
Celkem 2021 0 0 0 0
Celkem 2020 0 0 0 0  
 
 
Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)  
Pořizovací cena (v tis. Kč) 

Počát. zůstatek Přírůstky Úbytky Koneč. zůstatek
Pozemky 55 683 3 992 0 59 675
Budovy, haly a stavby 1 331 368 37 621 0 1 368 989
Stroje, přístroje a zaříz. 178 517 23 956 1 822 200 651
Dopravní prostředky 844 875 59 065 14 815 889 125
DHM do 40tis. 1 600 0 1 1 599
Celkem 2021 2 412 043 124 634 16 638 2 520 039
Celkem 2020 2 420 231 66 403 74 591 2 412 043
 
 
 
 
 

2020 2021
182 74

0 0
182 74Celkem

Jiný DNM
Software
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Oprávky (v tis. Kč) 
Počát. zůstatek Přírůstky Úbytky Koneč. zůstatek

Pozemky 0 0 0 0
Budovy, haly a stavby 735 741 40 707 0 776 448
Stroje, přístroje a zaříz. 153 945 5 268 1 822 157 391
Dopravní prostředky 530 583 51 924 14 815 567 692
DHM do 40tis. 1 599 1 1 1 599
Celkem 2021 1 421 868 97 900 16 638 1 503 130
Celkem 2020 1 406 250 90 083 74 465 1 421 868  
 
Zůstatková hodnota (v tis. Kč) 

2020 2021
55 683 59 675

595 627 592 541
Stroje, přístroje a zařízení 24 572 43 260
Dopravní prostředky 314 292 321 433

1 0
990 175 1 016 909Celkem

DHM do 40tis.

Pozemky
Budovy, haly a stavby

 
 
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (v tis. Kč) 

Počát. zůstatek Přírůstky Úbytky Koneč. zůstatek
Celkem 2021 105 844 218 374 229 940 94 278
Celkem 2020 74 551 154 194 122 901 105 844  
 
Nejvýznamnější dlouhodobý majetek pořízený v roce 2021 (v tis. Kč) 
Modernizace tramvajové tratě Liberec a Liberec - Jablonec nad Nisou 120 900
Obnova vozového parku - nákup nových autobusů 42 359
Plnicí stanice CNG - garáže BUS 32 830
Modernizace tramvajových vozidel 15 166  
 
Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč) 

Počát. zůstatek Přírůstky Úbytky Koneč. zůstatek
Celkem 2021 2 109 1 184 1 367 1 926
Celkem 2020 492 5 287 3 670 2 109  
 
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku (v tis. Kč) 

Počát. zůstatek Přírůstky Úbytky Koneč. zůstatek
Celkem 2021 926 3 735 926 3 735
Celkem 2020 2 866 926 2 866 926  
V roce 2021 společnost vytvořila opravnou položku k dlouhodobému hmotnému majetku ve výši 3 735 tis. 
Kč. Jedná se o Plnící stanici CNG v Jablonci nad Nisou a o majetek, který byl poškozen při dopravní 
nehodě a oprava proběhne v dalším účetním období. 
 
Opravné položky k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku (v tis. Kč) 

Počát. zůstatek Přírůstky Úbytky Koneč. zůstatek
Celkem 2021 1 013 0 0 1 013
Celkem 2020 1 013 0 0 1 013  
Společnost v roce 2009 vytvořila opravnou položku k nedokončeným investicím ve výši 1 883 tis. Kč.  
V roce 2010 byla rozpuštěna opravná položka ve výši 68 tis. Kč z důvodu zmaření investice, v roce 2011 
byla zrušena opravná položka ve výši 62 tis. Kč a ve výši 1 188 tis. Kč, v roce 2013 byla vytvořena 
opravná položka ve výši 274 tis. Kč. V roce 2014 společnost vytvořila opravnou položku 
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k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku ve výši 765 tis. Kč a rozpustila opravnou položku 
ve výši 133 tis. Kč. V roce 2017 společnost zrušila opravnou položku k nezařazeným investicím ve výši 
273 tis. Kč z důvodu zmaření investice. V roce 2018 společnost rozpustila opravnou položku 
k nezařazeným investicím ve výši 185 tis. Kč.  
Zůstatek opravné položky k nedokončeným investicím k 31. 12. 2021 činí 1 013 tis. Kč. 
 
 
Hmotný a nehmotný majetek neuvedený v rozvaze 
V rozvaze nejsou uvedeny předměty dlouhodobé spotřeby v hodnotě do 40 tis. Kč a nehmotný majetek  
v hodnotě do 60 tis. Kč. Jedná se o majetek, který je v roce pořízení účtován do nákladů. Souhrnná výše 
pořizovacích  cen  hmotného  majetku v  hodnotě do 40 tis. Kč  činí  k  31.12.2021  30 171 tis. Kč 
(k 31.12.2020 bylo  29 962 tis. Kč). 
 
 
Nejvýznamnější úbytky dlouhodobého majetku v roce 2021 (ve vstupních cenách v tis. Kč) 
Autobusy městské 14 746
Stroje a přístroje 1 695  
 
 
Dotace na pořízení dlouhodobého majetku 
V roce 2021 společnost obdržela investiční dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) ve 
výši 100 772 tis. Kč na rekonstrukci tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou. Uvedená dotace 
snižuje vstupní cenu pořizovaného majetku.  
Společnost  v  roce 2015  získala  dotaci od Evropské unie z Evropského  fondu pro regionální  rozvoj    
9.711 tis. Kč na pořízení autobusů pro DSOJ. Na základě Výzvy k vrácení dotace dotčené nesrovnalostí 
byla v roce 2021 část investiční dotace ve výši 4 085 tis. Kč vrácena na účet poskytovatele dotace 
Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.  
 
Dotace na pořízení dlouhodobého majetku (v tis. Kč): 

 
Předmět poskytnuté dotace (v tis. Kč) 

Počet 
Dotace z 
rozpočtu 

SFDI

Dotace z 
rozpočtu 

MPO

Dotace od 
Statutárního 

města Liberec
SFDI-rekonstrukce tram.tratě 1 100 772 0 0  
 
 
Majetek v operativním pronájmu k 31. 12. 2021: 
Pozemky: 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Kromě pozemků má společnost pronajatou železniční vlečku a movitý majetek – např. ekologická WC, 
server počítačové sítě, tlakové lahve apod. 
Nájemné je placeno na základě nájemních smluv. Výše nájemného za rok 2021 činila 1 704 tis. Kč. 
 
 

p.p.č. v katastr. území o výměře pronajatá plocha
703 Kateřinky 1 231 m2 285 m2

65 Horní Suchá 584 m2 518 m2

221/01 Horní Suchá 25 905 m2 15 m2

151 Rudolfov 716 m2 500 m2

Počáteční 
zůstatek

Poskytnutí 
dotace

Čerpání 
dotace

Konečný 
zůstatek

Dotace z rozpočtu SFDI 0 100 772 100 772 0
Dotace z Evropské unie-vratka 0 -4 085 -4 085 0
Celkem 2021 0 96 687 96 687 0
Celkem 2020 0 67 610 67 610 0
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Finanční pronájem 
Společnost je zavázána platit leasingové splátky za finanční leasing dopravních prostředků následovně 
(v případě uplatnění DPH v rámci nároku na odpočet DPH jsou částky uvedeny v úrovni bez DPH): 
 

Náklady na 
leasing celkem

Zaplaceno k 
31.12.2020

Zaplaceno v 
roce 2021

Splatno do 1 
roku

Splatno v 
následujících 

letech
Autobusy 6 034 6 034 0 0 0
Celkem 6 034 6 034 0 0 0
 
Zásoby 
Opravné položky k zásobám (v tis. Kč) 

Počát. zůstatek Přírůstky Úbytky Koneč. zůstatek
Celkem 2021 170 119 170 119
Celkem 2020 230 170 230 170  
Jedná se o opravnou položku k náhradním dílům a materiálu, který je nevyužitelný. 
 
 
Pohledávky z obchodních vztahů 
Společnost neeviduje k rozvahovému dni žádné pohledávky určené k obchodování oceněné reálnou 
hodnotou. 
 
Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti (v tis. Kč) 

k 31.12.2020 k 31.12.2021
pohledávky do 30 dnů po lhůtě splatnosti 253 33
pohledávky do 90 dnů po lhůtě splatnosti 572 49
pohledávky do 180 dnů po lhůtě splatnosti 257 0
pohledávky nad 180 dnů po lhůtě splatnosti 11 721 36 764

12 803 36 846Celkem  
 
Společnost neeviduje k rozvahovému dni žádné pohledávky, které mají splatnost delší než 5 let. 
Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou soudně vymáhány.  
Účetní jednotka neměla k 31. 12. 2021 pohledávky v cizí měně. 
Účetní jednotka není součástí skupiny podniků a nemá z tohoto titulu pohledávky. 
Účetní jednotka nemá pohledávky jištěné podle zástavního práva nebo jiným obdobným způsobem. 
 
Jiné pohledávky 
K 31. 12. 2021 jsou zde evidovány pohledávky z pracovněprávních vztahů. Z nich byly k 31. 12. 2021 
po splatnosti pohledávky ve výši 120 tis. Kč (k 31. 12. 2020 bylo 131 tis. Kč). 
 
Opravné položky k pohledávkám (v tis. Kč) 

Počát. zůstatek Přírůstky Úbytky Koneč. zůstatek
Opr.položka k ostatním pohl. z obchodního styku 6 629 7 228 4 13 853
Opr.položka k jiným pohl. - za zaměstnanci 138 0 18 120
Celkem 2021 6 767 7 228 22 13 973
Celkem 2020 4 022 2 794 49 6 767
 
Časové rozlišení aktiv 
Náklady příštích období ve výši 1 041 tis. Kč obsahují nespotřebovanou naftu v nádržích dopravních 
prostředků, časově rozlišené náklady na reklamu, burzovní poplatky za odběr elektrické energie, servisní 
podporu software, předplatné atp. 
Příjmy příštích období ve výši 843 tis. Kč obsahují časově rozlišené výnosy za poskytnuté reklamní a 
inzertní služby, náhrady škod od pojišťoven za pojistné události v roce 2021 atp. 
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Dohadné účty aktivní 
Dohadné účty aktivní obsahují nevyfakturované úhrady prokazatelné ztráty za MHD Liberec a MHD 
Jablonec nad Nisou. Dohadné účty aktivní za MHD Liberec jsou vytvořeny za Statutárním městem 
Liberec v celkové výši 63 652 tis. Kč, z toho za rok 2015 ve výši 7 976 tis. Kč, za rok 2016 ve výši 16 229 
tis. Kč, za rok 2017 ve výši 15 500 tis. Kč a za rok 2018 ve výši 23 947 tis. Kč. 
Dohadné účty aktivní za MHD Jablonec n. N. jsou vytvořeny za společností DSOJ v celkové výši 48 303 
tis. Kč, z toho za rok 2016 ve výši 393 tis. Kč, za rok 2017 ve výši 20 500 tis. Kč a za rok 2018 ve výši 
27 410 tis. Kč. 
V roce 2021 společnost vytvořila dohadné položky aktivní na náhrady škod od pojišťoven za pojistné 
události v roce 2021 v celkové výši 1 021 tis. Kč. 
Zůstatek účtu Dohadné účty aktivní činí k 31.12.2021 112 976 tis. Kč. 
 
 
PASIVA 
Základní kapitál (v tis. Kč) 

Základní kapitál Ážio Celkem
Zůstatek k 1.1.2021 785 700 35 785 735
Navýšení 0 0 0
Změna zákl.kapitálu 0 0 0
Snížení 0 0 0
Zůstatek k 31.12.2021 785 700 35 785 735  
 
Základní kapitál účetní jednotky evidovaný k rozvahovému dni činí 785 700 tis. Kč: 
- Z toho 78 ks  kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč na jednu akcii. 
- Z toho 27 ks  kmenových akcií ve jmenovité hodnotě      100 000,- Kč na jednu akcii. 
- Z toho   3 ks  kmenových akcií ve jmenovité hodnotě   1 000 000,- Kč na jednu akcii. 
 
Hodnota základního kapitálu ve výši 785 700 tis. Kč je splacena, zapsána v OR a ve formě listinných 
akcií předána vlastníku. 
 
Vlastní kapitál  
Přehled pohybů vlastního kapitálu (v tis. Kč) 

Stav k 
31.12.2019 Zvýšení Snížení Stav k 

31.12.2020 Zvýšení Snížení Stav k 
31.12.2021

Základní kapitál 785 700 785 700 785 700
Vlastní akcie 0 0 0
Změny základního kapitálu 0 0 0
Ažio 35 35 35
Ostatní kapitálové fondy 128 721 128 721 128 721
Oceňovací rozdíly z přecenění 
majetku 0 0 0

Rezervní fond 19 833 18 19 851 11 19 862
Nedělitelný fond 0 0 0
Statutární a ostatní fondy 588 327 -586 329 240 -452 117
Nerozdělený zisk minulých let 13 880 0 0 13 880 13 880
Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0
Jiný výsledek hospodaření 
minulých let 0 0 0

HV běžného účetního období 345 228 -345 228 370 -228 370
Vlastní kapitál celkem 949 102 573 -931 948 744 621 -680 948 685

Složka vlastního kapitálu

 
 
 
Výsledek hospodaření roku 2020 
Výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 228 tis. Kč byl na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 
30.6.2021 rozdělen takto: 11 tis. Kč příděl 5% do rezervního fondu, 0 Kč tantiémy, 217 tis. Kč příděl do 
sociálního fondu. 
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Rezervy 
Změny na účtech rezerv (v tis. Kč)  

Rezerva na 
nevyčerpano
u dovolenou

Rezerva na 
daň z příjmu

Rezerva na 
opravy a 

udržování

Rezervy 
ostatní Celkem

Zůstatek k 1.1.2021 2 063 0 16 050 3 436 21 549
Tvorba rezerv 2 633 0 0 1 640 4 273
Čerpání rezerv 2 063 0 2 055 281 4 399
Zůstatek k 31.12.2021 2 633 0 13 995 4 795 21 423  
 
Závazky z obchodního styku 
 
Dlouhodobé závazky 
Společnost neeviduje k rozvahovému dni žádné závazky, které mají dobu splatnosti delší než 5 let. 
 
Krátkodobé závazky 
Účetní jednotka neměla k 31. 12. 2021 závazky po lhůtě splatnosti. 
Výše závazku pojistného na soc. zabezpečení za rok 2021 splatného v 1/2022 činí 4 929 tis. Kč. 
Výše závazku veřejného zdravotního pojištění za rok 2021 splatného v 1/2022 činí 2 172 tis. Kč. 
Účetní jednotka neměla k 31. 12. 2021 závazky v cizí měně. 
Účetní jednotka není součástí skupiny podniků. 
Účetní jednotka neměla k 31. 12. 2021 závazky kryté dle zástavního práva. 
Účetní jednotka neměla k 31. 12. 2021 žádné další závazky neuvedené v účetnictví. 
 
Bankovní úvěry (v tis. Kč) 

Úroková sazba Splatnost 
do

Zůstatek k 
31.12.2021

Splatno do 
1 roku

Splatno v 
násled. 
letech

Investiční úvěr autobusy 1M PRIBOR + 0,96% p.a. 31.01.2023 12 968 12 672 296
Investiční úvěr - tramvajová trať 1M PRIBOR + 1,25% p.a. 31.12.2024 24 572 8 191 16 381
Investiční úvěr - refinanc. úvěry KB 1M PRIBOR + 0,75% p.a. 31.12.2023 28 210 14 105 14 105
Kontokor.úvěr do 30 mil. Kč O/N PRIBOR + 0,85 % p.a. 30.04.2022 0 0 0
Investiční úvěr autobusy 1M PRIBOR + 0,88% p.a. 31.10.2024 11 079 3 840 7 239
Investiční úvěr autobusy 1M PRIBOR + 0,82% p.a. 31.12.2025 48 120 20 500 27 620

124 949 59 308 65 641Zůstatek k 31.12.2021 v tis. Kč
 
Nebankovní úvěry (v tis. Kč) 

Úroková sazba Splatnost 
do

Zůstatek k 
31.12.2021

Splatno do 
1 roku

Splatno v 
násled. 
letech

Účelový úvěr - Multicar 4,54% p.a. 16.11.2022 486 486 0
Účelový úvěr - autobus 4,46% p.a. 16.11.2021 0 0 0
Účelový úvěr - autobus 4,46% p.a. 16.11.2021 0 0 0
Účelový úvěr - autobus 4,46% p.a. 16.11.2021 0 0 0
Účelový úvěr - autobus 4,46% p.a. 16.11.2021 0 0 0
Účelový úvěr - autobus 4,46% p.a. 16.11.2021 0 0 0
Účelový úvěr - autobus 4,46% p.a. 16.11.2021 0 0 0
Účelový úvěr - autobus 4,46% p.a. 16.11.2021 0 0 0
Účelový úvěr - autobus 4,46% p.a. 16.11.2021 0 0 0
Účelový úvěr - autobus 4,46% p.a. 16.11.2021 0 0 0
Účelový úvěr - autobus 4,46% p.a. 16.11.2021 0 0 0
Účelový úvěr - autobus 4,46% p.a. 16.11.2021 0 0 0
Účelový úvěr - tramvaj 4,11% p.a. 17.01.2024 2 032 954 1 078
Účelový úvěr - tramvaj 4,11% p.a. 17.01.2024 2 491 1 169 1 322

5 009 2 609 2 400Zůstatek k 31.12.2021 v tis. Kč
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Nebankovní úvěry nejsou závazky vůči úvěrovým institucím, ale závazky z obchodního styku a v rozvaze 
jsou vykázány na ř. 297 a ř. 316.  
 
Zajištění dlouhodobých bankovních a nebankovních úvěrů (v tis. Kč) 

Popis zajištění Zůstatek úvěru k 
31.12.2020

Zůstatek úvěru k 
31.12.2021

Investiční úvěr autobusy 107,3 mil. Kč zástava movitých věcí-autobusy 25 640 12 968
Investiční úvěr 43 mil. Kč záruka SML 32 762 24 572
Investiční úvěr záruka SML 42 315 28 210
Účelový úvěr - Multicar 1 983 tis. Kč zástava movitých věcí-multicar 995 486
Účelový úvěr - autobus 643 tis. Kč zástava movitých věcí-autobus 205 0
Účelový úvěr - autobus 643 tis. Kč zástava movitých věcí-autobus 205 0
Účelový úvěr - autobus 643 tis. Kč zástava movitých věcí-autobus 205 0
Účelový úvěr - autobus 643 tis. Kč zástava movitých věcí-autobus 205 0
Účelový úvěr - autobus 643 tis. Kč zástava movitých věcí-autobus 205 0
Účelový úvěr - autobus 643 tis. Kč zástava movitých věcí-autobus 206 0
Účelový úvěr - autobus 489 tis. Kč zástava movitých věcí-autobus 157 0
Účelový úvěr - autobus 489 tis. Kč zástava movitých věcí-autobus 157 0
Účelový úvěr - autobus 489 tis. Kč zástava movitých věcí-autobus 157 0
Účelový úvěr - autobus 489 tis. Kč zástava movitých věcí-autobus 157 0
Účelový úvěr - autobus 489 tis. Kč zástava movitých věcí-autobus 157 0
Účelový úvěr - tramvaj  4 600 tis. Kč zástava movitých věcí-tramvaj 2 947 2 032
Účelový úvěr - tramvaj  5 639 tis. Kč zástava movitých věcí-tramvaj 3 613 2 491
Investiční úvěr autobusy záruka SML 14 919 11 079
Investiční úvěr autobusy blankosměnka 21 540 48 120

146 747 129 958Celkem  
 
Časové rozlišení pasiv 
Výdaje příštích období ve výši 422 tis. Kč obsahují nevyfakturované náklady za reklamní služby, spotřebu 
plynu, elektrické energie atp. 
Výnosy příštích období ve výši 13 407 tis. Kč obsahují časově rozlišené výnosy za jízdné MHD a za 
poskytnuté reklamní služby. 
 
Dohadné účty pasivní 
Dohadné účty pasivní obsahují nevyfakturované náklady (uhrazené zálohové faktury) od společnosti 
BusLine a.s. na zajištění veřejné služby MHD v Liberci za rok 2016 ve výši 64 342 tis. Kč a MHD 
v Jablonci nad Nisou ve výši 73 036 tis. Kč. Dále pak obsahují dohady na nevyfakturovaný přiměřený zisk  
za rok 2016 za MHD v Liberci ve výši 10 470 tis. Kč a MHD v Jablonci nad Nisou ve výši 17 266 tis. Kč a 
na nevyfakturované navýšení CDV (cena dopravního výkonu) za rok 2016 za MHD v Liberci ve výši 2 500 
tis. Kč a MHD v Jablonci nad Nisou ve výši 2 000 tis. Kč. 
Dohadné účty pasivní obsahují nevyfakturované náklady (uhrazené zálohové faktury) od společnosti 
BusLine a.s. a BusLine MHD s.r.o. na zajištění veřejné služby MHD v Liberci za rok 2017 ve výši 67 393 
tis. Kč a MHD v Jablonci nad Nisou ve výši 75 030 tis. Kč. Dále pak obsahují dohady nevyfakturované 
navýšení CDV (cena dopravního výkonu) za rok 2017 za MHD v Liberci ve výši 2 500 tis. Kč a MHD 
v Jablonci nad Nisou ve výši 3 500 tis. Kč a na nevyfakturovaný přiměřený zisk za rok 2017 za MHD 
v Liberci ve výši 13 000 tis. Kč a MHD v Jablonci nad Nisou ve výši 17 000 tis. Kč. 
V roce 2018 společnost doúčtovala dohadné položky za rok 2016 na přiměřený zisk za MHD v Liberci ve 
výši 2 712 tis. Kč a MHD v Jablonci nad Nisou ve výši 3 105 tis. Kč a na nevyfakturované navýšení CDV 
(cena dopravního výkonu) za rok 2016 za MHD v Liberci ve výši 547 tis. Kč a MHD v Jablonci nad Nisou 
ve výši 629 tis. Kč. 
Dohadné účty pasivní obsahují nevyfakturované náklady (uhrazené zálohové faktury) od společnosti 
BusLine MHD s.r.o. na zajištění veřejné služby MHD v Liberci za rok 2018 ve výši 67 240 tis. Kč a MHD 
v Jablonci nad Nisou ve výši 74 880 tis. Kč. Dále pak obsahují dohady nevyfakturované navýšení CDV 
(cena dopravního výkonu) za rok 2018 za MHD v Liberci ve výši 8 747 tis. Kč a MHD v Jablonci nad 
Nisou ve výši 8 378 tis. Kč a na nevyfakturovaný přiměřený zisk za rok 2018 za MHD v Liberci ve výši    
15 200 tis. Kč a MHD v Jablonci nad Nisou ve výši 19 032 tis. Kč. 
Dohadné účty pasivní obsahují nevyfakturované náklady (uhrazené zálohové faktury) od společnosti 
BusLine MHD s.r.o. na zajištění veřejné služby MHD v Liberci za rok 2019 ve výši 3 840 tis. Kč a MHD 
v Jablonci nad Nisou ve výši 5 320 tis. 
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V roce 2021 společnost vytvořila dohadné položky pasivní na nevyfakturované dodávky energií, plynu 
apod. v celkové výši 458 tis. Kč. 
Zůstatek účtu Dohadné účty pasivní činí k 31.12.2021 558 126 tis. Kč. 
 
 
Výnosy běžného období 
Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Provozní kompenzace fakturované v roce 2021 (v tis. Kč)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Náklady běžného období 
Rozpis nákladů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Přijata od Účel použití Částka

Statutární město Liberec na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby 296 000
Město Jablonec nad Nisou na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby 18 816
Krajský úřad Libereckého kraje na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby 34 672
Ministerstvo dopravy ČR na úhradu kompenzace slev z jízdného 23 696

Stav k 31.12.2020 31.12.2021
Náklady celkem 516 630 533 280

Materiál 77 574 79 528
 z toho PHM pro MHD 38 721 43 967

Energie 23 046 21 722
 z toho trakční el.energie MHD 15 174 13 115

Služby 60 332 60 957
Osobní náklady 249 848 245 925
Odpisy a opravné položky k DHM 88 724 100 816

 z toho dopravní prostředky MHD 40 466 50 808
Náklady na prodané zboží, majetek a materiál 6 147 7 064
Ostatní náklady z běžné činnosti 16 003 20 280

 z toho nakupované dopravní výkony 0 0
Odložená daň z příjmů z běžné činnosti -51 563
Aktivace -4 993 -3 575

Stav k 31.12.2020 31.12.2021
Výnosy celkem 516 858 533 650

Výnosy z běžné činnosti 516 767 533 603
 Tržby z prodeje vlast. výrobků a služeb 137 239 145 384

 - Tržby z MHD 108 380 112 414

 - Ostatní služby (reklama, komerční doprava...) 28 859 32 970

Tržby z prodeje zboží, majetku a materiálu 6 345 7 317
Jiné provozní výnosy 373 183 380 902

 - Provozní dotace na úhradu ztráty z MHD (bez příměstské) 343 210 349 488

 - Ostatní a jiné provozní výnosy 7 137 7 718

 - Kompenzace slev MD ČR 22 836 23 696

 Finanční výnosy 91 47
 Mimořádné výnosy 0 0



16/19 

Daň z příjmů 
- splatná: 
Splatná daň z příjmů za zdaňovací období 2021 činí 0,- Kč (předchozí rok  0,- Kč). 
Společnost nehradila žádné doměrky daní. 
 
- odložená: 
Viz následující tabulka. 
 
Zůstatek k rozvahovému dni (v tis. Kč) 

Popis položky Účetní 
hodnota

Daňová 
hodnota

Odečitatelné 
daňové dočasné 

rozdíly

Sazba 
daně v 

%

Odložená daňová 
pohled. (-) / 
závazek (+)

Dlouhodobý hmotný majetek 1 016 983 886 177 130 806 19% 24 853
Opravné položky, rezervy apod. -20 821 0 -20 821 19% -3 956

Neuplatněný reinvestiční odpočet 0 0 0 19% 0

Pozastavení daň.odpisů v r.2021 0 0 0 19% 0

Celkem 996 162 886 177 109 985 19% 20 897  
 
 
Plánované zúčtování výsledku hospodaření vytvořeného v běžném období v CZK 
Zisk běžného období 369 755
Příděl do rezervního fondu 19 000
Příděl do rezervního fondu na vlastní akcie 0
Příděl do rezervního fondu na hrozící budoucí rizika 0
Příděl do sociálního fondu 350 755
Tantiémy členům představenstva a dozorčí rady 0
Dividendy xx Kč na 1 akcii 0
Nerozdělený zisk 0  
 
 
6) VÝZNAMNÉ DOPADY PANDEMIE COVID-19 V BĚŽNÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ 
 
V průběhu účetního období roku 2021 nedošlo u DPMLJ k uzavření provozoven a omezení 
poskytovaných služeb. Účetní jednotka nečerpala dotaci v souvislosti s pandemií COVID-19.  
 
 
7) INFORMACE NEUVEDENÉ V ROZVAZE  
 

a) Ekologické závazky 
K 31. 12. 2021 neexistuje ekologický audit společnosti. Vedení společnosti proto nemůže odhadnout 
možné budoucí závazky související se škodami způsobenými minulou činností ani závazky související 
s prevencí možných budoucích škod. 
 

b) Ručení třetím osobám 
Není. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informace o celkových nákladech na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské 
společnosti
Náklady na povinný audit účetní závěrky byly auditorské společnosti uhrazeny v dohodnuté výši dle 
platné smlouvy pro rok 2021.

Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky:
Nenastaly.

Okamžik sestavení:
18.03.2022

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Ing. Michal Zdenek, M.A. s
Předseda představenstva C 7 7 -<-■1Právní forma účetní jednotky

Akciová společnost
Předmět podnikání
Silniční motorová doprava; provazováni drah; 
opravy motorových vozidel; provozováni MHD; 
vedeni účetnictví; provozování autoškoly

Ing. Václav Sosna
Místopředseda představenstva
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Příloha č. 1

Dle vyhlášky č. 
500/2002 Sb.

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

ke dni 31. prosince 2021 
(vcelých tisících Kč)

Názeva právní forma účetní 
jednotky:
Dopravní podnik___________
měst Liberce a Jablonce 
nad Nisou, a. s.___________
Sídlo účetní jednotky.

IC Mrštikova 3

47311975 46171 Liberec III

Skutečnost v účetním období
běžném minulém

PS. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentu na začátku účetního období 47 969 35 415
Peněžní toky z hlavni výdělečně činnosti (provozní činnost)

Z. Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním 933 177
A 1
A 1 1
A 1 2
A 1 3
A 1 4

A 1 5

A 1 6

A

A 2
A 2 1
A 2 2
A 2 3

A 2 4

A

A 3

A 4
A 5
A 6
A ”•

Úpravy o nepeněžní operace 110 532 96418
Odpisystálých aktiva umořování opravné položkyk nabytému majetku 98 007 90 664
Změna stavu opravných položek, rezerv 9 839 2 842
Zisk z prodeje stálých aktiv -51 -44
Výnosy z podílů na zisku 0 0
Vyúčtované nákladové úrokys výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění 
dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky 2 737 2 956

Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 0 0
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního 

kapitálu 111 465 96 595

Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 27 443 41 799
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv 11 365 10 176
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv 14151 34 822
Změna stavu zásob 1 927 -3199
Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních 
prostř. a ekvivalentů 0 0

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 138 908 138 394
Vyplacené úrokys výjimkou úroků zahrnovaných do oceněni dlouhodobého 
majetku -2 764 -3 032

Přijaté úroky 27 76
Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období 0 0
Přijaté podíly na zisku 0 0
Čistý peněžní tok z provozní činnosti 136 171 135 438
Peněžní toky z investiční činností

B. 1
B. 2
B. 3
B. ”*

jídaje spojené s nabytím stálých aktiv -112 828 -99 788
Příjmyz prodeje stálých aktiv 52 44
Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činností -112 776 -99 744
Peněžní toky z finančních činnosti

C. 1
C 2

C. 2 1

C. 2 2
C. 2 3
C. 2 4
C. 2 5
C. 2 6
c M*

Dopadyzměn dlouhodobých.resp. krátkodobých závazků -19 692 -22 554
Dopady změn úastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty -427 -586
Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia a fondů 
ze zisku. 0 0

Vyplaceni podílů na vlastním jmění společníkům 0 0
Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 0
Úhrada ztráty společníky 0 0
Přimé platby na vrub fondů -427 -586
vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně 0 0
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -20119 -23 140

F Čisté zvýšeni resp. snížení peněžních prostředků 3 276 12 554
R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období 51 245 47 969

Sestaveno dne: Podpis odpovědné osoby (statutární orgán): Podpis osoby odpovědné za sestavení (sestavil)

18.3.2022

Ing. Mchal Zděnek. MA Ing. Václav Sos na Ing. Mlan Čenenka
předseda představenstvy- místopředseda představenstva-

a
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Příloha č. 2

MnirrthJ aáVMný 
vyčtť jn;*.nwa 
pctfx e
KocoKto
*■ iníw pp

PŘEHLED O ZMĚNÁCH
VLASTNÍHO KAPITÁLU

ke dni 81.12.2021
(vcvtfsh bikien Kí i

iC

47311876

Ntnv QtetnJJidnolky

Dopravní podnik mést 
Liberce a Jablonce 
nad Niwu, a.a

BWIo Ů5»ln1>dno1t7

________ Mrš tiková 3
461 71 Liberec III

TEXT
Stesk 

31.12.2019 Zvýianl Sníženi
Stav k 

31.12.2020 Zvýtan! Sníženi
Stesk 

31.12.2021

A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 735 700 0 0 785 7Q0 0 0 785 700

B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku 0 0 0 0 0 0 □

C Součet M-e. 785 700 XX XX 785 700 XX XX 785 700

p Vlastni akcie a Mastní obchodní poctily 0 0 0 a & 0 0

Soudci At/4B+/-D Jas ?oot ta w 785 700 XX XX 785 TM

E. Á1IO 35 0 a 35 0 9 35

F. Fondy ze zisku 20 421 345 -586 20 180 251 -452 19 979

G Ostalní fondy ze zisku 0 0 0 0 0 0 C

H. Ostáni kapitálové fondy 12 8 721 0 0 128 721 0 0 128 721

I. Oceňovací rozdíly z přeceněni maietku a závazků Q 0 0 a 0 0 0

Zsk minulých účetních období 13 880 a 0 13 880 0 0 13 880

K. Zrála minulých účetních období 0 0 0: 0 0 0 0

L. Jiný výsledek hospodaření minulých lei a 0 0 0 0 0 0

M. Výsleoek hospodaření běžného účetního obdob i 34S 228 -345 228 370 -228 370

— BalEi rn____________________________________________ MS ica 573 401 MQ 744 w M8W
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Z P R Á V A  O  V Z T A Z Í C H 
M E Z I P R O P O J E N Ý M I O S O B A M I 

 
sestavená dle § 82 zák. č. 90/2012 Sb. – Zákon o obchodních korporacích 

 

ve společnosti  
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 

 za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 
 
 
1. INFORMACE O PROPOJENÝCH OSOBÁCH 
Propojené osoby = ovládaná osoba, ovládající osoba nebo ovládající osoby, ostatní osoby ovládané 
stejnou ovládající osobou. Uvádí se pouze ty propojené osoby, se kterými byly uskutečněny v roce 
2020 nějaké vztahy. 
 
 
2. OVLÁDANÁ OSOBA 

Společnost:  Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. (DPMLJ) 
Identifikační číslo: 47311975 
Sídlo:   Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 46171 
Právní forma:  akciová společnost 
Zapsaná:  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.:B 372 
Společnost je dle § 74 odst.1) Zákona o obchodních korporacích - č. 90/2012 Sb. ovládanou společností. 
Uvedené vyplývá ze skutečnosti, že společnost má dva vlastníky, a to Statutární město Liberec a Statutární 
město Jablonec nad Nisou. S ohledem na to, že v průběhu uplynulého účetního období (a ani v minulosti) 
nebyla uzavřena ovládací smlouva, je statutární orgán ovládané společnosti povinen zpracovat zprávu o 
vztazích (§ 82 zák. č. 90/2012 Sb.).  
 
3. OVLÁDAJÍCÍ OSOBY 
Společnost:  Statutární město Liberec  
Identifikační číslo: 00262978  
Sídlo:   Liberec 1, nám. Dr. E. Beneše 1/1, PSČ 460 59 
Podíl velikosti:  99,62% 
 

a 
 

Společnost:  Statutární město Jablonec nad Nisou  
Identifikační číslo: 00262340  
Sídlo:   Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19, PSČ 467 51 
Podíl velikosti:  0,38% 
 
4. OSTATNÍ OSOBY OVLÁDANÉ STEJNÝMI OVLÁDAJÍCÍMI OSOBAMI (dále jen „OSTATNÍ OSOBY“) 

Ovládající osoba, Statutární město Liberec, má dále majetkové účasti v níže uvedených společnostech: 
 
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s. IČ 47311975 podíl 99,62% 
Sportovní areál Ještěd, a. s. IČ 25437941 podíl 100,00% 
Liberecká IS, a.s. IČ 25450131 podíl 100,00% 
Sportovní areál Liberec, s.r.o. IČ 27075397 podíl 100,00% 
BAZÉN LIBEREC, s.r.o. IČ 11754699 podíl 100,00% 
Teplárna Liberec, a.s. IČ 62241672 podíl minoritní 
Severočeská vodárenská společnost a.s. IČ 49099469 podíl minoritní 
ČSAD Liberec, a.s. IČ 25045504 podíl minoritní 
FCC Liberec, s.r.o. IČ 63146746 podíl minoritní 
Krajská nemocnice Liberec, a.s. IČ 27283933 podíl minoritní 
Autocentrum Nord, a.s. IČ 28714199 podíl minoritní 
     

mailto:dpmlj@dpmlj.cz


  tel:  420 485 344 111 
e-mail: dpmlj@dpmlj.cz 

IČO: 47311975 
DIČ: CZ47311975 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
strana  2/7 

 

 
Ovládající osoba, Statutární město Jablonec nad Nisou, má dále majetkové účasti v níže uvedených 
společnostech: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5. GRAFICKÁ STRUKTURA VZTAHŮ MEZI OVLÁDAJÍCÍMI OSOBAMI A OSOBOU OVLÁDANOU A 

MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A PROPOJENÝMI OSOBAMI 
 
 
 

99,62%      0,38% 
           
 
 
   7,125%        100% 
 
 
 
   100%        100% 
 
 
   100%       R 100% 
 
   100%          
 
           100% 
                 30%         
    
           100% 
                8,6%          
 
 

             7,125%        100% 
            
 

              45%        32,5% 
            
 

              6,7% 
             4% 
 
 
               100% 
           86,96% 
 
           
           0,04% 
             
             
           100%  
       

SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.   IČ 25434411 podíl 100,00% 
Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.  IČ 25475509 podíl 100,00% 
Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.  IČ 25412604 podíl 100,00% 
Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s.  IČ 28686454 podíl 100,00% 
Jablonecká energetická a.s. IČ 61539881 podíl 100,00% 
Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s.  IČ 25035746 podíl 100,00% 
Severočeské komunální služby s.r.o. IČ 62738542 podíl 32,5% 
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s. IČ 47311975 podíl 0,38% 
Severočeská vodárenská společnost a.s. IČ 49099469 podíl 4,00% 
DSOJ Dopravní sdružení obcí Jablonecka IČ 60254041 podíl 86,96% 
Svaz měst a obcí České republiky IČ 63113074 podíl 0,04% 
Jablonecká dopravní a.s. IČ 06873031 podíl 100,00% 

STATUTÁRNÍ 
MĚSTO LIBEREC 

Dopravní podnik 
měst Liberce a 
Jablonce nad 

Nisou 

STATUTÁRNÍ 
MĚSTO JABLONEC 

NAD NISOU 

SPORT Jablonec 
nad Nisou 

Sportovní areál 
Ještěd 

Techn. služby 
Jablonec n.N. 

EUROCENTUM 
Jablonec n. N. 

Jablonecké kult. a  
inf. centrum 

Jablonecká 
energetická 

Liberecká IS 

Sportovní areál 
Liberec 

Autocentrum 
Nord 

Teplárna Liberec 

Severočeská 
vodárenská spol. 

Městské divadlo 
Jablonec n.N. ČSAD Liberec 

FCC Liberec 

Krajská nemoc. 
Liberec 

Severočeské 
komun. služby 

BAZÉN LIBEREC 

Severočeská 
vodárenská spol. 

DSOJ Dopravní 
sdružení obcí 
Jablonecka 

Svaz měst a obcí 
České republiky 

Jablonecká 
dopravní  

mailto:dpmlj@dpmlj.cz
http://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=303&slozka=23&od=20&detaildb=78&
http://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=303&slozka=23&od=20&detaildb=79&
http://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=303&slozka=23&detaildb=25&
http://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=303&slozka=23&od=10&detaildb=21&
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6. ÚLOHA OVLÁDANÉ OSOBY 
Ovládaná osoba je společností, která pro Ovládající osoby zajišťuje přepravní služby v oblasti MHD – veřejná 
linková doprava a veřejná drážní osobní doprava. Úlohou je poskytovat dotčené služby v Libereckém kraji.  

 
7. ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ 
Ovládání společnosti je vykonáváno prostřednictvím valné hromady, představenstva a dozorčí rady 
společnosti, kdy členy statutárních orgánů jsou zástupci ovládajících osob.  

 
8. PŘEHLED JEDNÁNÍ UČINĚNÝCH NA POPUD NEBO V ZÁJMU OVLÁDAJÍCÍ OSOBY NEBO JÍ 

OVLÁDANÝCH OSOB, POKUD SE TAKOVÉTO JEDNÁNÍ TÝKALO MAJETKU, KTERÝ 
PŘESAHUJE 10% VLASTNÍHO KAPITÁLU OVLÁDANÉ OSOBY ZJIŠTĚNÉ PODLE POSLEDNÍ 
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

V posledním účetním období roku 2021 byly na popud a v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob 
uzavřeny smlouvy se třetími osobami (subdodavateli a objednateli) přesahující 10% vlastního kapitálu, čímž 
byly vytvořeny podmínky pro plnění závazků z veřejné služby. 

 
9. PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV MEZI OSOBOU OVLÁDANOU A OSOBOU OVLÁDAJÍCÍ NEBO 

MEZI OSOBAMI OVLÁDANÝMI (hodnoty bez DPH) 
a) Statutární město Liberec a DPMLJ 

• V roce 2018 uzavřena Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících v autobusové MHD na 
území stat. města Liberec (č. SML 4/18/0275), k datu 31.12.2021 uzavřeno celkem 6 dodatků 

• Dodatek č. 1 ke Smlouvě č.SML 4/18/0275 – specifikace objemu veřejné služby BUS za hranicemi 
města Liberce vč. protarifovací ztráty pro rok 2019 

• Dodatek č. 2 ke Smlouvě č.SML 4/18/0275 – specifikace objemu veřejné služby BUS za hranicemi 
města Liberce vč. protarifovací ztráty pro rok 2020 

• Dodatek č. 3 ke Smlouvě č.SML 4/18/0275 – úprava ustanovení základní smlouvy 
• Dodatek č. 4 ke Smlouvě č.SML 4/18/0275 – změna výše protarifovací ztráty 2020 
• Dodatek č. 5 ke Smlouvě č.SML 4/18/0275 – stanovení záloh pro rok 2021 
• Dodatek č. 6 ke Smlouvě č.SML 4/18/0275 – zajištění provozu veř. dopravy do obce Stráž n.Nisou 

od 12.12.2021 
• V roce 2018 uzavřena Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících v tramvajové MHD na 

území stat. města Liberec (č. SML 4/18/0276), k datu 31.12.2021 uzavřeno celkem 5 dodatků 
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě č.4/18/0276 – zajištění dopr. obslužnosti v tram. dopravě i na území 

Libereckého kraje a statutárního města Jablonec nad Nisou vč. specifikace finančních záloh 
• Dodatek č. 2 ke Smlouvě č.4/18/0276 – stanovení záloh SML, LK a SMJ na provoz TT JBCxLBC pro 

rok 2019 
• Dodatek č. 3 ke Smlouvě č.4/18/0276 – stanovení záloh SML, LK a SMJ na provoz TT JBCxLBC pro 

rok 2020 
• Dodatek č. 4 ke Smlouvě č.4/18/0276 – úprava ustanovení základní smlouvy 
• Dodatek č. 5 ke Smlouvě č.4/18/0276 – stanovení záloh pro rok 2021 
• Smlouva o bud. smlouvě o zřízení věcného břemena č. 6100/2018/350 – úplatné zřízení VB 

služebnosti komun. sítě v úseku TT LBC-JBC 
• Smlouva o bud. smlouvě o zřízení věcného břemena č. 6100/2018/351 – úplatné zřízení VB 

služebnosti komun. sítě v úseku TT LBC-JBC 
• Smlouva o správě a údržbě TRAM tratí v majetku města Liberec č. 4/2019/0064 – údržba TT 

v úseku Viadukt – Horní Hanychov  
• Smlouva o poskytování služeb a o spolupráci č. 4/19/0191 – dopravní obslužnost obchodní zóny 

Sever v rámci linky č.600 
• Smlouva o poskytování služeb a o spolupráci č. 4/19/0191 – dopravní obslužnost obchodní zóny 

Sever v rámci linky č.600 – oznámení o nové výši ceny od 1.1.2021 
• Smlouva o kontrole č. 2 053 16 10 – smlouva o předávání účetních informací mezi DPMLJ a SML, 

dohoda o ukončení smlouvy ze dne 17.6.2019 
• Smlouva o pronájmu nebytových prostor č.MP-22-13/13 vč. dodatku č.1 – pronájem nebytových 

prostor Městské policii 
• Smlouva o poskytování přepravních služeb č.2 237 10 10 – školní autobusová linka č.59 

mailto:dpmlj@dpmlj.cz
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• Memorandum č. 4/19/0073o spolupráci objednatelů při zajištění dopravní obslužnosti tramvajovou 
dopravou mezi statutárními městy Liberec a Jablonec nad Nisou 

• Smlouva o zajištění provozu a přístupu k systému zadávání veřejných zakázek 
• Smlouva o spolupráci č.1 155 10 10 vč. dod.č.1 – údržba zastávek MHD v držení ovládající osoby 
• Smlouva o zřízení věcného břemena č. 1 069 16 10 – plynárenské zařízení na úseku TT Nová Ruda 

– Výhybna 
• Smlouva o zřízení věcného břemena č. 1 068 16 10 – zařízení distribuční soustavy v k.ú. 

Vratislavice 
• Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena č. 1 096 16 10 – stavba „Odbav. a plat. 

systém v síti MHD) 
• Smlouva o zřízení věcného břemena č. 2 100 18 10 – plynárenské zařízení distribuční soustavy v ul. 

Žitavská 
• Smlouva o spolupráci č. 2 013 20 10 – umístění propagačních materiálů SML 
• Dohoda o prodloužení promlčecí doby č. 2 023 20 10 (SML: 4/20/0022) – prodloužení práv smlouvy 

č. 2 107 09 10 na 10 let. 
• Kupní smlouva č. 2 030 20 10 (SML: DSV202000001) – prodej jednotlivých druhů jízdenek 

k následnému prodeji pro rok 2020. 
• Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena č. 2 070 20 10 (MML: 190389/20) -   

plynová přípojka v k.ú. Františkov u Liberce. 
• Kupní smlouva č. 2 074 20 10 (SML: DSV202001230) – prodej ročních jízdenek pro SML pro rok 

2021. 
• Kupní smlouva č. 2 091 21 10 (SML: DSV202101395) – prodej ročních jízdenek pro SML pro rok 

2022. 
• Kupní smlouva o převodu pozemku č. 2 092 21 10 – katastr Rochlice, cena 363 t. Kč. 
• Smlouva o centralizovaném zadávání veř. zakázky č. 2 079 20 10 – nákup tepelné energie. 
• Dohoda o standardech a úhradě nákladů na opravu mostu LB-147 Hanychovská (č. 2 012 2110) 

v hodnotě 6 535 941 Kč bez DPH. 
 

• Objednávka od Statutárního města Liberec, obv.Vratislavice – smluvní přepr., objem 495,5 tis. Kč. 
• Objednávka od Statutárního města Liberec – dopr. obsl. LK BUS+prot.ztráta, objem 9 672,3 tis. Kč. 
• Objednávka od Statutárního města Liberec – dopr. obsl. LK TRAM, objem 25 000,0 tis. Kč. 
• Objednávka od Statutárního města Liberec – dopr. obsl. SMJ TRAM, objem 18 816,0 tis. Kč. 
• Objednávka od Statutárního města Liberec – dopr. obslužnost SML+l.11, objem 295 000,0 tis. Kč. 
• Objednávka od Statutárního města Liberec – sociální kupóny MHD, objem 1 000,0 tis. Kč. 
• Objednávka od Statutárního města Liberec – kupóny MHD, objem 611,2 tis. Kč. 
• Objednávka od Statutárního města Liberec – jízdenky MHD, objem 20,7 tis. Kč. 
• Objednávka od Statutárního města Liberec – dopr. obslužnost obch. centra, objem 534,5 tis. Kč. 
• Objednávka od Statutárního města Liberec – dopr. obslužnost obce Stráž n.N., objem 134,3 tis. Kč. 
• Objednávka od Statutárního města Liberec – oprava majetku SML (most), objem 6 668,6 tis. Kč. 
• Objednávka od Statutárního města Liberec – oprava majetku SML (TT), objem 4 132,7 tis. Kč. 
• Objednávka od Statutárního města Liberec – údržba zastávek, objem 396,7 tis. Kč. 
• Objednávka od Statutárního města Liberec – dokumentace pro územ.rozhodnutí 4 483,5 tis. Kč. 
• Objednávka od Statutárního města Liberec – centrum bydlení (jízdné), objem 13,3 tis. Kč. 
• Objednávka od Statutárního města Liberec – projekt prevence kriminality, objem 3,3 tis. Kč. 
• Objednávka od Statutárního města Liberec – projekt bydlení, objem 3,3 tis. Kč. 
• Objednávka od Statutárního města Liberec – smluvní přeprava-objížďky, NAD, objem 267,3 tis. Kč. 
• Objednávka od Statutárního města Liberec – smluvní reklama, objem 30,4 tis. Kč. 
• Objednávka od Statutárního města Liberec – prodej nafty, AD blue, objem 204,6 tis. Kč. 
• Objednávka od Statutárního města Liberec, Městská policie – nájemné a služby, objem 94,8 tis. Kč. 
• Objednávka DPMLJ – modul E-ZAK a poplatky, objem 24,0 tis. Kč. 
• Objednávka DPMLJ – pokuta za přestupek (drážní doprava), objem 7,5 tis. Kč. 
• Objednávka DPMLJ – poplatek za užívání veřejného prostranství-Vilová ulice, objem 0,7 tis. Kč. 
• Objednávka DPMLJ – nákup pozemku v katastru Rochlice, objem 363,0 tis. Kč. 
• Objednávka DPMLJ – poplatek za dočasné odnětí půdy ze ZPF r.2021, objem 13 Kč. 

 
 
b) Statutární město Jablonec nad Nisou a DPMLJ 

• Smlouva č. 2 132 14 10 o možnosti použití znaku stat. města Jablonec nad Nisou. 
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• Smlouva o výpůjčce č. 2 106 19 10 – výpůjčka nemov. a mov. majetku k provozování toalet. 
• Dne 1.7.2020 byla uzavřena Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících tramvajovou 

linkou č.11 na území stat. města Jablonec nad Nisou a Liberec (č. SMJ: SD/2020/0443, DPMLJ: 
2 044 20 10) 

• Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. č. SMJ: SD/2020/0443, DPMLJ: 2 044 20 10 – stanovení záloh pro rok 
2021. 

• Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. SO/2021/0122. 
• Objednávka od Statutárního města Jablonec n.N. – dopr. obsl. SMJ TRAM, objem 18 816,0 tis. Kč 
• Objednávka od Statutárního města Jablonec n.N. – vodné a stočné Poštovní ul., objem 6,1 tis. Kč 
• Objednávka od Statutárního města Jablonec n.N. – nájemné za trakční stožár, objem 0,5 tis. Kč 

 
c) DPMLJ a TMR Ještěd (do 2018 Sportovní areál Ještěd - SAJ)  

• Smlouva O vzájemné spolupráci č.3 014 19 10, smlouva na období 4/2019-2/2022– reklama na 
vozidle TRAM pro SAJ, permanentky pro DPMLJ, objem 115 tis. Kč/rok. 

• Smlouva O vzájemné spolupráci č. 2 069 20 10 + dodatek č. 1, reklamní plochy pro potřeby TMR, 
permanentky pro DPMLJ, objem 70 tis. Kč. 

 
d) DPMLJ a Liberecká IS (dále jen LIS) 

• Nájemní smlouva č. LIS 2010/4/005 (1 109 10 10) + 1 dodatek – pronájem kabelu optické trasy 
v Liberci 

• Smlouva o Poskytování služeb IT č. 2 006 17 10 - přístup k aplikaci Long-Term Docs server - modul 
Singer 

• Smlouva o Poskytování specializovaných služeb v oblasti kartových systémů č. LIS 2016/2/2008 
(2 013 16 10), práce v hodinové sazbě  

• Smlouva O poskytování služeb č. 2010/01/001 (2 034 10 10) + 5 dodatků – správa informačních 
technologií 

• Smlouva o poskytování služeb č. LIS 2018/4/006 (2 038 19 10) – přenos dat Měnírna 
Bánskobystrická – DPMLJ vrátnice DPMLJ 

• Smlouva o nájmu nebytových prostor č. LIS 2011/2/07 (2 094 11 10) + 5 dodatků – pronájem 
kanceláří v sídle DPMLJ 

• Smlouva o zřízení Věcného břemene -p.p.č.489 k.ú.H.Hanychov č. LIS 2015/4/13 (2 096 15 10) 
• Nájemní smlouva č. LIS/2011/02/002 (2 112 11 10) + 2 dod.– pronájem kabelu optické trasy v úseku 

Nová Ruda – Jablonec n.N. Tyršovy sady 
• Nájemní smlouva č. LIS/2011/02/015 (2 138 11 10) + 1 dodatek – pronájem chráničky HDPE 

prům.40 v úseku KK1A Lipová – KK Nová Ruda 
• Smlouva o důvěrném zacházení s informacemi č. LIS 2012/3/014 (2 191 13 10, č.j. 3794/2013) – 

pravidla ochrany dat při vzájemné spolupráci 
• Smlouva o právu užívání věci č. LIS 2012/4/13 (2 201 12 10, č.j. 3892/2012) + 1 dodatek – právo 

užívání 4 opt.vláken z Horního Hanychova do Terminálu MHD 
• Mandátní smlouva (Prodej jízdného MHD Liberec) č. LIS 2012/1/005 (3 057 12 14) + 2 dodatky 

 
• Objednávka DPMLJ – datový přenos Ještědská x Tatranská, objem 15,6 tis. Kč. 
• Objednávka DPMLJ – pronájem přípojného bodu točka Hor. Hanychov, objem 10,0 tis. Kč. 
• Objednávka DPMLJ– provize za Opuscard, objem 303,8 tis. Kč 
• Objednávka DPMLJ – přístup do aplik. Long Term Docs server, objem 12 tis. Kč. 
• Objednávka DPMLJ – správa inf. sytému, objem 978,0 tis. Kč. 
• Objednávka DPMLJ – práce nad rámec smlouvy, objem 6,3 tis. Kč. 
• Objednávka DPMLJ – vyjádření k existenci sítí, objem 124 Kč. 
• Objednávka LIS – drobná přeprava, objem 5,6 tis. Kč. 
• Objednávka LIS – pronájem optický tras, chráničky atd., objem 41,0 tis. Kč. 
• Objednávka LIS – pronájem nebyt. prostor, objem 480,3 tis. Kč. 
• Objednávka LIS – pronájem pozemku v šíři 1m, objem 5,4 tis. Kč. 

 
e) DPMLJ a Teplárna Liberec 

• Smlouva o dodávce tepelné energie č. PN0062 (DPMLJ: 2 078 20 10) – plně nahrazuje smlouvu 
P0062 

• Nájemní smlouva o nájmu zařízení č. 2 031 20 10 – pronájem výměníkové stanice Teplárně (objem 
100 Kč/rok) 
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• Dohoda o investici č. 2 032 20 10 – napojení systému GreenNet (Teplárna) na výměníkovou stanici 
v maj. DPMLJ + dod. č. 1 

• Objednávka DPMLJ – odběr tepla, objem 3 247,1 tis. Kč 
• Objednávka Teplárna – pronájem výměníkové stanice, objem 100 Kč 

 
 

f) DPMLJ a ČSAD Liberec 

• Objednávka ČSAD Liberec – materiál, opravy, objem 0,5 tis. Kč 
• Objednávka ČSAD Liberec – jízdné v rámci integrované dopravy, objem 1 278,6 tis. Kč  
• Objednávka DPMLJ – jízdné v rámci integrované dopravy, objem 1 259,3 tis. Kč  

 
g) DPMLJ a FCC Liberec (dále jen FCC) 

• Smlouva O zajištění svozu odpadů č. 2 020 09 10 – smlouva uzavřena ještě se spol. A.S.A. 
• Smlouva o dodávkách motorové nafty č. 2 117 18 10. 
• Objednávka od FCC – dodávka nafty a AD blue, objem 6 868,8 tis. Kč 
• Objednávka DPMLJ – odvoz a likvidace odpadů, objem 52,8 tis. Kč 

 
h) DPMLJ a Krajská nemocnice Liberec (dále jen KNL) 

• Smlouva o provádění toxických rozborů 
 

i) DPMLJ a Technické služby Jablonec nad Nisou (dále jen TSMJ) 

• Objednávka od DPMLJ – úklid zastávek a vývoz košů, objem 61,4 tis. Kč 
• Objednávka od DPMLJ – úprava smyčky v JBC pro provoz BUS, objem 100,2 tis. Kč 

 
j) DPMLJ a Severočeské komunální služby (dále jen SKS) 

• Objednávka od DPMLJ – svoz komunálního odpadu, objem 3,0 tis. Kč 
 
 

S ostatními společnostmi, které jsou rovněž společnostmi ovládanými statutárním městem Liberec nebo 
statutárním městem Jablonec nad Nisou (společnosti ovládající DPMLJ), DPMLJ neměl v roce 2021 žádný 
smluvní vztah a ani jinak s nimi ekonomicko-hospodářsky nespolupracoval. Jedná se o společnosti: 

Autocentrum Nord a.s. 
BAZÉN LIBEREC, s.r.o. 
Sportovní areál Liberec, s.r.o. 
Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. 
Dopravní sdružení obcí Jablonecka  
SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.   
Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s. 
Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. 
Jablonecká energetická a.s. 
Svaz měst a obcí České republiky 
Jablonecká dopravní a.s.  
Severočeská vodárenská společnost a.s. 
 

 
10. POSOUZENÍ TOHO, ZDA VZNIKLA OVLÁDANÉ OSOBĚ ÚJMA, A POSOUZENÍ JEJÍHO 

VYROVNÁNÍ 
K datu 31.12.2021 eviduje DPMLJ neuhrazenou kumulovanou pohledávku ve výši 33,695.310,87 Kč. 
Pohledávka se skládá ze tří faktur, které byly vystaveny na Dopravní sdružení obcí Jablonecka (DSOJ) jako 
vyúčtování podílu přiměřeného zisku z roku 2015 (11,065.592,00 Kč), vyúčtování podílu přiměřeného zisku 
z roku 2016 (17,524.354,87 Kč) a vyúčtování podílu oprávněných nákladů (CDV) z roku 2016 (5,105.364,00 
Kč). Splatnosti faktury byly dne 24.12.2018, respektive 12.3.2021 a tyto termíny již neumožňují řešení 
pohledávky dohodou obou společností a na dlužníka byly podány žaloby. 

V důsledku jednání nebo smluv uzavřených s ostatními ovládajícími či propojenými osobami k datu 
31.12.2021 nevznikla společnosti žádná újma s výjimkou výše uvedeného. 

Nebyla uskutečněna jednání týkající se majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu Ovládané osoby.  
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Mezi ovládanou osobou a dalšími osobami ovládanými ovládající osobou nebyly uskutečněny žádné jiné 
právní úkony v zájmu ani na popud dalších osob ovládaných ovládající osobou.

Mezi ovládanou osobou a dalšími osobami ovládanými ovládající osobou nebyla přijata ani uskutečněna 
žádná opatření v zájmu ani na popud dalších osob ovládaných ovládající osobou.

11. ZHODNOCENÍ VÝHOD A NEVÝHOD PLYNOUCÍCH ZE VZTAHŮ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI A 
UVEDENÍ, ZDA PŘEVLÁDAJÍ VÝHODY NEBO NEVÝHODY A JAKÉ Z TOHO PRO OVLÁDANOU 
OSOBU PLYNOU RIZIKA

Konstatujeme, že vztahy mezi propojenými osobami byly pro společnost výhodné. Mezi výhody lze zahrnout: 
zabezpečení veřejných služeb společnosti 
možnost přenosu a využívání know-how mezi propojenými osobami 
vzájemné poskytováni veřejných služeb v garantované kvalitě 
využívání synergií v rámci propojených osob 
definovaný přístup k financování

- efektivita a úspory vyplývající z jednotného postupu v následujících obfastech: kvalita, 
účetnictví, controlling, organizace, zpracování dat/IT, propagace

K datu 31.12.2021 si nejsme vědomi žádných nevýhod anebo rizik, které by vyplývaly z výše uvedených 
vztahů $ výjimkou událostí uvedených v bodu č. 10.

12. ZÁVĚR

Mezi propojenými osobami jsou za důvěrné považovány ty informace a skutečnosti, které jsou součástí 
obchodního tajemství propojených osob a dále ty informace, které byly za důvěrné označeny některou 
propojenou osobou. Za důvěrné jsou rovněž považovány veškeré informace z obchodního styku, které by 
mohly samy o sobě, nebo v souvislosti s jinými informacemi, způsobit újmu kterékoliv propojené osobě. Z 
uvedeného důvodu neobsahuje tato zpráva o vztazích veškeré informace o cenách, popř. objemech.

Datum sestavení: 18.03.2022

Podpis statutárního orgánu:

Ing. Michal Zdenek, M.A. 
předseda představenstva

Ing. Václav Sosna 
místopředseda představenstva
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Zpráva dozorčí rady akcionářům 

Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce n. Nisou, a.s. 
 
k roční účetní závěrce, stavu majetku společnosti, návrhu na rozdělení zisku a 
přezkoumání Zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a propojenými 
osobami 

za rok 2021 
 

Dozorčí rada se v průběhu účetního období 2021 zabývala výsledky hospodaření 
společnosti, plněním plánovaných ukazatelů, realizací podnikatelských záměrů společnosti, 
stavem majetku společnosti, finančními plány společnosti a dalšími otázkami spojenými 
s činnostmi a rozvojem Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (dále 
jen DPMLJ). Svá doporučení směřovala akcionářům, představenstvu a managementu 
společnosti.  
Na svém jednání dne 26.4.2022 dozorčí rada projednala výsledky účetní závěrky společnosti 
k 31.12.2021, Zprávu auditora k účetní závěrce, návrh představenstva na rozdělení 
hospodářského výsledku a Zprávu o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou a 
propojenými osobami.  
 
Na základě přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2021 a po projednání návrhu 
představenstva společnosti dozorčí rada  d o p o r u č u j e  Valné hromadě společnosti 
DPMLJ  s c h v á l i t   roční účetní závěrku společnosti za rok 2021 a návrh představenstva 
na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 takto:  
 
Disponibilní zisk DPMLJ za rok 2021 k rozdělení činí: 

+369.755,20 Kč 
 
1. Povinný příděl rezervnímu fondu   19 000,00 Kč  
 (povinnost min. 5 % z celkové výše čist. zisku roku)   

2. Doplnění výše zdrojů sociálního fondu 350 755,20 Kč  
3. Příděl na výplatu tantiém    0,00 Kč  
4. Nerozdělený zisk  0,00 Kč  
 Rozdělení zisku celkem  369 755,20 Kč  

 
Dále  d o p o r u č u j e  Valné hromadě DPMLJ  s c h v á l i t  Zprávu o vztazích mezi 
ovládanou a ovládající osobou a propojenými osobami, ke které nemá žádné poznámky, 
doplnění či jiné připomínky.  
 
Dozorčí rada k o n s t a t u j e , že podnikatelská činnost společnosti byla uskutečňována 
řádně v souladu se stanovami společnosti a právním řádem České republiky a že při své 
činnosti neshledala žádných podstatných závad či pochybení managementu DPMLJ. 
 
 
V Liberci 26.4.2022  
 
 
 
 
 
Mgr. Petr Židek, MPA 
předseda DR DPMLJ 
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Č.j.: 21027/45/22

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Akcionářům společnosti
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČ 47311975, se sídlem Liberec, 
Mrštíkova 3, PSČ 461 71

Výrok auditora bez výhrad

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Dopravní podnik měst Liberce a 
Jablonce nad Nisou, a.s. (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 rok končící 31.12.2021 a přílohy této 
účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další 
vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1. přílohy této účetní 
závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti 
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a 
výsledku jeho hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2021 v souladu 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.

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.

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 (materiálním) 
nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během 
provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) 
nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) 
ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se 
rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a
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postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (mateřiality), 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 zobrazení v účetní 

závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní 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 (materiální) věcné 
nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné 
významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti za účetní závěrku 
Představenstvo Společnosti 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 
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je 
Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky 
záležitosti týkající se jeho nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při 
sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti 
nebo ukončení jeho činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada ve 
spolupráci s výborem pro audit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou 
(materiální) 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 (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat 
v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), 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 svýše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat 
během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší 
povinností:
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• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) 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. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž 
došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) 
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 uvedlo v příloze 
účetní závěrky.

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky 
představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje 
významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou 
významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, 
že taková významná (materiální) 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 události způsobem, který vede k 
věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo, dozorčí radu a výbor pro audit 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.

ADUKO s.r.o.
17. listopadu 237, 530 02 Pardubice 
Evidenční číslo auditorské společnosti; 349 
Ing. Milan Poláček, auditor X ) 
Evidenční číslo auditora: 1838 ' ž

V Pardubicích 21.3.2022
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Z P R Á V A  O  V Z T A Z Í C H 
M E Z I P R O P O J E N Ý M I O S O B A M I 

 
sestavená dle § 82 zák. č. 90/2012 Sb. – Zákon o obchodních korporacích 

 

ve společnosti  
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 

 za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 
 
 
1. INFORMACE O PROPOJENÝCH OSOBÁCH 
Propojené osoby = ovládaná osoba, ovládající osoba nebo ovládající osoby, ostatní osoby ovládané 
stejnou ovládající osobou. Uvádí se pouze ty propojené osoby, se kterými byly uskutečněny v roce 
2020 nějaké vztahy. 
 
 
2. OVLÁDANÁ OSOBA 

Společnost:  Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. (DPMLJ) 
Identifikační číslo: 47311975 
Sídlo:   Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 46171 
Právní forma:  akciová společnost 
Zapsaná:  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.:B 372 
Společnost je dle § 74 odst.1) Zákona o obchodních korporacích - č. 90/2012 Sb. ovládanou společností. 
Uvedené vyplývá ze skutečnosti, že společnost má dva vlastníky, a to Statutární město Liberec a Statutární 
město Jablonec nad Nisou. S ohledem na to, že v průběhu uplynulého účetního období (a ani v minulosti) 
nebyla uzavřena ovládací smlouva, je statutární orgán ovládané společnosti povinen zpracovat zprávu o 
vztazích (§ 82 zák. č. 90/2012 Sb.).  
 
3. OVLÁDAJÍCÍ OSOBY 
Společnost:  Statutární město Liberec  
Identifikační číslo: 00262978  
Sídlo:   Liberec 1, nám. Dr. E. Beneše 1/1, PSČ 460 59 
Podíl velikosti:  99,62% 
 

a 
 

Společnost:  Statutární město Jablonec nad Nisou  
Identifikační číslo: 00262340  
Sídlo:   Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19, PSČ 467 51 
Podíl velikosti:  0,38% 
 
4. OSTATNÍ OSOBY OVLÁDANÉ STEJNÝMI OVLÁDAJÍCÍMI OSOBAMI (dále jen „OSTATNÍ OSOBY“) 

Ovládající osoba, Statutární město Liberec, má dále majetkové účasti v níže uvedených společnostech: 
 
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s. IČ 47311975 podíl 99,62% 
Sportovní areál Ještěd, a. s. IČ 25437941 podíl 100,00% 
Liberecká IS, a.s. IČ 25450131 podíl 100,00% 
Sportovní areál Liberec, s.r.o. IČ 27075397 podíl 100,00% 
BAZÉN LIBEREC, s.r.o. IČ 11754699 podíl 100,00% 
Teplárna Liberec, a.s. IČ 62241672 podíl minoritní 
Severočeská vodárenská společnost a.s. IČ 49099469 podíl minoritní 
ČSAD Liberec, a.s. IČ 25045504 podíl minoritní 
FCC Liberec, s.r.o. IČ 63146746 podíl minoritní 
Krajská nemocnice Liberec, a.s. IČ 27283933 podíl minoritní 
Autocentrum Nord, a.s. IČ 28714199 podíl minoritní 
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Ovládající osoba, Statutární město Jablonec nad Nisou, má dále majetkové účasti v níže uvedených 
společnostech: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5. GRAFICKÁ STRUKTURA VZTAHŮ MEZI OVLÁDAJÍCÍMI OSOBAMI A OSOBOU OVLÁDANOU A 

MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A PROPOJENÝMI OSOBAMI 
 
 
 

99,62%      0,38% 
           
 
 
   7,125%        100% 
 
 
 
   100%        100% 
 
 
   100%       R 100% 
 
   100%          
 
           100% 
                 30%         
    
           100% 
                8,6%          
 
 

             7,125%        100% 
            
 

              45%        32,5% 
            
 

              6,7% 
             4% 
 
 
               100% 
           86,96% 
 
           
           0,04% 
             
             
           100%  
       

SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.   IČ 25434411 podíl 100,00% 
Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.  IČ 25475509 podíl 100,00% 
Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.  IČ 25412604 podíl 100,00% 
Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s.  IČ 28686454 podíl 100,00% 
Jablonecká energetická a.s. IČ 61539881 podíl 100,00% 
Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s.  IČ 25035746 podíl 100,00% 
Severočeské komunální služby s.r.o. IČ 62738542 podíl 32,5% 
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s. IČ 47311975 podíl 0,38% 
Severočeská vodárenská společnost a.s. IČ 49099469 podíl 4,00% 
DSOJ Dopravní sdružení obcí Jablonecka IČ 60254041 podíl 86,96% 
Svaz měst a obcí České republiky IČ 63113074 podíl 0,04% 
Jablonecká dopravní a.s. IČ 06873031 podíl 100,00% 

STATUTÁRNÍ 
MĚSTO LIBEREC 

Dopravní podnik 
měst Liberce a 
Jablonce nad 

Nisou 

STATUTÁRNÍ 
MĚSTO JABLONEC 
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nad Nisou 

Sportovní areál 
Ještěd 

Techn. služby 
Jablonec n.N. 
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Jablonec n. N. 
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Nord 

Teplárna Liberec 

Severočeská 
vodárenská spol. 
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Jablonec n.N. ČSAD Liberec 

FCC Liberec 

Krajská nemoc. 
Liberec 

Severočeské 
komun. služby 

BAZÉN LIBEREC 

Severočeská 
vodárenská spol. 

DSOJ Dopravní 
sdružení obcí 
Jablonecka 

Svaz měst a obcí 
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Jablonecká 
dopravní  
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6. ÚLOHA OVLÁDANÉ OSOBY 
Ovládaná osoba je společností, která pro Ovládající osoby zajišťuje přepravní služby v oblasti MHD – veřejná 
linková doprava a veřejná drážní osobní doprava. Úlohou je poskytovat dotčené služby v Libereckém kraji.  

 
7. ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ 
Ovládání společnosti je vykonáváno prostřednictvím valné hromady, představenstva a dozorčí rady 
společnosti, kdy členy statutárních orgánů jsou zástupci ovládajících osob.  

 
8. PŘEHLED JEDNÁNÍ UČINĚNÝCH NA POPUD NEBO V ZÁJMU OVLÁDAJÍCÍ OSOBY NEBO JÍ 

OVLÁDANÝCH OSOB, POKUD SE TAKOVÉTO JEDNÁNÍ TÝKALO MAJETKU, KTERÝ 
PŘESAHUJE 10% VLASTNÍHO KAPITÁLU OVLÁDANÉ OSOBY ZJIŠTĚNÉ PODLE POSLEDNÍ 
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

V posledním účetním období roku 2021 byly na popud a v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob 
uzavřeny smlouvy se třetími osobami (subdodavateli a objednateli) přesahující 10% vlastního kapitálu, čímž 
byly vytvořeny podmínky pro plnění závazků z veřejné služby. 

 
9. PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV MEZI OSOBOU OVLÁDANOU A OSOBOU OVLÁDAJÍCÍ NEBO 

MEZI OSOBAMI OVLÁDANÝMI (hodnoty bez DPH) 
a) Statutární město Liberec a DPMLJ 

• V roce 2018 uzavřena Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících v autobusové MHD na 
území stat. města Liberec (č. SML 4/18/0275), k datu 31.12.2021 uzavřeno celkem 6 dodatků 

• Dodatek č. 1 ke Smlouvě č.SML 4/18/0275 – specifikace objemu veřejné služby BUS za hranicemi 
města Liberce vč. protarifovací ztráty pro rok 2019 

• Dodatek č. 2 ke Smlouvě č.SML 4/18/0275 – specifikace objemu veřejné služby BUS za hranicemi 
města Liberce vč. protarifovací ztráty pro rok 2020 

• Dodatek č. 3 ke Smlouvě č.SML 4/18/0275 – úprava ustanovení základní smlouvy 
• Dodatek č. 4 ke Smlouvě č.SML 4/18/0275 – změna výše protarifovací ztráty 2020 
• Dodatek č. 5 ke Smlouvě č.SML 4/18/0275 – stanovení záloh pro rok 2021 
• Dodatek č. 6 ke Smlouvě č.SML 4/18/0275 – zajištění provozu veř. dopravy do obce Stráž n.Nisou 

od 12.12.2021 
• V roce 2018 uzavřena Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících v tramvajové MHD na 

území stat. města Liberec (č. SML 4/18/0276), k datu 31.12.2021 uzavřeno celkem 5 dodatků 
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě č.4/18/0276 – zajištění dopr. obslužnosti v tram. dopravě i na území 

Libereckého kraje a statutárního města Jablonec nad Nisou vč. specifikace finančních záloh 
• Dodatek č. 2 ke Smlouvě č.4/18/0276 – stanovení záloh SML, LK a SMJ na provoz TT JBCxLBC pro 

rok 2019 
• Dodatek č. 3 ke Smlouvě č.4/18/0276 – stanovení záloh SML, LK a SMJ na provoz TT JBCxLBC pro 

rok 2020 
• Dodatek č. 4 ke Smlouvě č.4/18/0276 – úprava ustanovení základní smlouvy 
• Dodatek č. 5 ke Smlouvě č.4/18/0276 – stanovení záloh pro rok 2021 
• Smlouva o bud. smlouvě o zřízení věcného břemena č. 6100/2018/350 – úplatné zřízení VB 

služebnosti komun. sítě v úseku TT LBC-JBC 
• Smlouva o bud. smlouvě o zřízení věcného břemena č. 6100/2018/351 – úplatné zřízení VB 

služebnosti komun. sítě v úseku TT LBC-JBC 
• Smlouva o správě a údržbě TRAM tratí v majetku města Liberec č. 4/2019/0064 – údržba TT 

v úseku Viadukt – Horní Hanychov  
• Smlouva o poskytování služeb a o spolupráci č. 4/19/0191 – dopravní obslužnost obchodní zóny 

Sever v rámci linky č.600 
• Smlouva o poskytování služeb a o spolupráci č. 4/19/0191 – dopravní obslužnost obchodní zóny 

Sever v rámci linky č.600 – oznámení o nové výši ceny od 1.1.2021 
• Smlouva o kontrole č. 2 053 16 10 – smlouva o předávání účetních informací mezi DPMLJ a SML, 

dohoda o ukončení smlouvy ze dne 17.6.2019 
• Smlouva o pronájmu nebytových prostor č.MP-22-13/13 vč. dodatku č.1 – pronájem nebytových 

prostor Městské policii 
• Smlouva o poskytování přepravních služeb č.2 237 10 10 – školní autobusová linka č.59 
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• Memorandum č. 4/19/0073o spolupráci objednatelů při zajištění dopravní obslužnosti tramvajovou 
dopravou mezi statutárními městy Liberec a Jablonec nad Nisou 

• Smlouva o zajištění provozu a přístupu k systému zadávání veřejných zakázek 
• Smlouva o spolupráci č.1 155 10 10 vč. dod.č.1 – údržba zastávek MHD v držení ovládající osoby 
• Smlouva o zřízení věcného břemena č. 1 069 16 10 – plynárenské zařízení na úseku TT Nová Ruda 

– Výhybna 
• Smlouva o zřízení věcného břemena č. 1 068 16 10 – zařízení distribuční soustavy v k.ú. 

Vratislavice 
• Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena č. 1 096 16 10 – stavba „Odbav. a plat. 

systém v síti MHD) 
• Smlouva o zřízení věcného břemena č. 2 100 18 10 – plynárenské zařízení distribuční soustavy v ul. 

Žitavská 
• Smlouva o spolupráci č. 2 013 20 10 – umístění propagačních materiálů SML 
• Dohoda o prodloužení promlčecí doby č. 2 023 20 10 (SML: 4/20/0022) – prodloužení práv smlouvy 

č. 2 107 09 10 na 10 let. 
• Kupní smlouva č. 2 030 20 10 (SML: DSV202000001) – prodej jednotlivých druhů jízdenek 

k následnému prodeji pro rok 2020. 
• Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena č. 2 070 20 10 (MML: 190389/20) -   

plynová přípojka v k.ú. Františkov u Liberce. 
• Kupní smlouva č. 2 074 20 10 (SML: DSV202001230) – prodej ročních jízdenek pro SML pro rok 

2021. 
• Kupní smlouva č. 2 091 21 10 (SML: DSV202101395) – prodej ročních jízdenek pro SML pro rok 

2022. 
• Kupní smlouva o převodu pozemku č. 2 092 21 10 – katastr Rochlice, cena 363 t. Kč. 
• Smlouva o centralizovaném zadávání veř. zakázky č. 2 079 20 10 – nákup tepelné energie. 
• Dohoda o standardech a úhradě nákladů na opravu mostu LB-147 Hanychovská (č. 2 012 2110) 

v hodnotě 6 535 941 Kč bez DPH. 
 

• Objednávka od Statutárního města Liberec, obv.Vratislavice – smluvní přepr., objem 495,5 tis. Kč. 
• Objednávka od Statutárního města Liberec – dopr. obsl. LK BUS+prot.ztráta, objem 9 672,3 tis. Kč. 
• Objednávka od Statutárního města Liberec – dopr. obsl. LK TRAM, objem 25 000,0 tis. Kč. 
• Objednávka od Statutárního města Liberec – dopr. obsl. SMJ TRAM, objem 18 816,0 tis. Kč. 
• Objednávka od Statutárního města Liberec – dopr. obslužnost SML+l.11, objem 295 000,0 tis. Kč. 
• Objednávka od Statutárního města Liberec – sociální kupóny MHD, objem 1 000,0 tis. Kč. 
• Objednávka od Statutárního města Liberec – kupóny MHD, objem 611,2 tis. Kč. 
• Objednávka od Statutárního města Liberec – jízdenky MHD, objem 20,7 tis. Kč. 
• Objednávka od Statutárního města Liberec – dopr. obslužnost obch. centra, objem 534,5 tis. Kč. 
• Objednávka od Statutárního města Liberec – dopr. obslužnost obce Stráž n.N., objem 134,3 tis. Kč. 
• Objednávka od Statutárního města Liberec – oprava majetku SML (most), objem 6 668,6 tis. Kč. 
• Objednávka od Statutárního města Liberec – oprava majetku SML (TT), objem 4 132,7 tis. Kč. 
• Objednávka od Statutárního města Liberec – údržba zastávek, objem 396,7 tis. Kč. 
• Objednávka od Statutárního města Liberec – dokumentace pro územ.rozhodnutí 4 483,5 tis. Kč. 
• Objednávka od Statutárního města Liberec – centrum bydlení (jízdné), objem 13,3 tis. Kč. 
• Objednávka od Statutárního města Liberec – projekt prevence kriminality, objem 3,3 tis. Kč. 
• Objednávka od Statutárního města Liberec – projekt bydlení, objem 3,3 tis. Kč. 
• Objednávka od Statutárního města Liberec – smluvní přeprava-objížďky, NAD, objem 267,3 tis. Kč. 
• Objednávka od Statutárního města Liberec – smluvní reklama, objem 30,4 tis. Kč. 
• Objednávka od Statutárního města Liberec – prodej nafty, AD blue, objem 204,6 tis. Kč. 
• Objednávka od Statutárního města Liberec, Městská policie – nájemné a služby, objem 94,8 tis. Kč. 
• Objednávka DPMLJ – modul E-ZAK a poplatky, objem 24,0 tis. Kč. 
• Objednávka DPMLJ – pokuta za přestupek (drážní doprava), objem 7,5 tis. Kč. 
• Objednávka DPMLJ – poplatek za užívání veřejného prostranství-Vilová ulice, objem 0,7 tis. Kč. 
• Objednávka DPMLJ – nákup pozemku v katastru Rochlice, objem 363,0 tis. Kč. 
• Objednávka DPMLJ – poplatek za dočasné odnětí půdy ze ZPF r.2021, objem 13 Kč. 

 
 
b) Statutární město Jablonec nad Nisou a DPMLJ 

• Smlouva č. 2 132 14 10 o možnosti použití znaku stat. města Jablonec nad Nisou. 
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• Smlouva o výpůjčce č. 2 106 19 10 – výpůjčka nemov. a mov. majetku k provozování toalet. 
• Dne 1.7.2020 byla uzavřena Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících tramvajovou 

linkou č.11 na území stat. města Jablonec nad Nisou a Liberec (č. SMJ: SD/2020/0443, DPMLJ: 
2 044 20 10) 

• Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. č. SMJ: SD/2020/0443, DPMLJ: 2 044 20 10 – stanovení záloh pro rok 
2021. 

• Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. SO/2021/0122. 
• Objednávka od Statutárního města Jablonec n.N. – dopr. obsl. SMJ TRAM, objem 18 816,0 tis. Kč 
• Objednávka od Statutárního města Jablonec n.N. – vodné a stočné Poštovní ul., objem 6,1 tis. Kč 
• Objednávka od Statutárního města Jablonec n.N. – nájemné za trakční stožár, objem 0,5 tis. Kč 

 
c) DPMLJ a TMR Ještěd (do 2018 Sportovní areál Ještěd - SAJ)  

• Smlouva O vzájemné spolupráci č.3 014 19 10, smlouva na období 4/2019-2/2022– reklama na 
vozidle TRAM pro SAJ, permanentky pro DPMLJ, objem 115 tis. Kč/rok. 

• Smlouva O vzájemné spolupráci č. 2 069 20 10 + dodatek č. 1, reklamní plochy pro potřeby TMR, 
permanentky pro DPMLJ, objem 70 tis. Kč. 

 
d) DPMLJ a Liberecká IS (dále jen LIS) 

• Nájemní smlouva č. LIS 2010/4/005 (1 109 10 10) + 1 dodatek – pronájem kabelu optické trasy 
v Liberci 

• Smlouva o Poskytování služeb IT č. 2 006 17 10 - přístup k aplikaci Long-Term Docs server - modul 
Singer 

• Smlouva o Poskytování specializovaných služeb v oblasti kartových systémů č. LIS 2016/2/2008 
(2 013 16 10), práce v hodinové sazbě  

• Smlouva O poskytování služeb č. 2010/01/001 (2 034 10 10) + 5 dodatků – správa informačních 
technologií 

• Smlouva o poskytování služeb č. LIS 2018/4/006 (2 038 19 10) – přenos dat Měnírna 
Bánskobystrická – DPMLJ vrátnice DPMLJ 

• Smlouva o nájmu nebytových prostor č. LIS 2011/2/07 (2 094 11 10) + 5 dodatků – pronájem 
kanceláří v sídle DPMLJ 

• Smlouva o zřízení Věcného břemene -p.p.č.489 k.ú.H.Hanychov č. LIS 2015/4/13 (2 096 15 10) 
• Nájemní smlouva č. LIS/2011/02/002 (2 112 11 10) + 2 dod.– pronájem kabelu optické trasy v úseku 

Nová Ruda – Jablonec n.N. Tyršovy sady 
• Nájemní smlouva č. LIS/2011/02/015 (2 138 11 10) + 1 dodatek – pronájem chráničky HDPE 

prům.40 v úseku KK1A Lipová – KK Nová Ruda 
• Smlouva o důvěrném zacházení s informacemi č. LIS 2012/3/014 (2 191 13 10, č.j. 3794/2013) – 

pravidla ochrany dat při vzájemné spolupráci 
• Smlouva o právu užívání věci č. LIS 2012/4/13 (2 201 12 10, č.j. 3892/2012) + 1 dodatek – právo 

užívání 4 opt.vláken z Horního Hanychova do Terminálu MHD 
• Mandátní smlouva (Prodej jízdného MHD Liberec) č. LIS 2012/1/005 (3 057 12 14) + 2 dodatky 

 
• Objednávka DPMLJ – datový přenos Ještědská x Tatranská, objem 15,6 tis. Kč. 
• Objednávka DPMLJ – pronájem přípojného bodu točka Hor. Hanychov, objem 10,0 tis. Kč. 
• Objednávka DPMLJ– provize za Opuscard, objem 303,8 tis. Kč 
• Objednávka DPMLJ – přístup do aplik. Long Term Docs server, objem 12 tis. Kč. 
• Objednávka DPMLJ – správa inf. sytému, objem 978,0 tis. Kč. 
• Objednávka DPMLJ – práce nad rámec smlouvy, objem 6,3 tis. Kč. 
• Objednávka DPMLJ – vyjádření k existenci sítí, objem 124 Kč. 
• Objednávka LIS – drobná přeprava, objem 5,6 tis. Kč. 
• Objednávka LIS – pronájem optický tras, chráničky atd., objem 41,0 tis. Kč. 
• Objednávka LIS – pronájem nebyt. prostor, objem 480,3 tis. Kč. 
• Objednávka LIS – pronájem pozemku v šíři 1m, objem 5,4 tis. Kč. 

 
e) DPMLJ a Teplárna Liberec 

• Smlouva o dodávce tepelné energie č. PN0062 (DPMLJ: 2 078 20 10) – plně nahrazuje smlouvu 
P0062 

• Nájemní smlouva o nájmu zařízení č. 2 031 20 10 – pronájem výměníkové stanice Teplárně (objem 
100 Kč/rok) 
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• Dohoda o investici č. 2 032 20 10 – napojení systému GreenNet (Teplárna) na výměníkovou stanici 
v maj. DPMLJ + dod. č. 1 

• Objednávka DPMLJ – odběr tepla, objem 3 247,1 tis. Kč 
• Objednávka Teplárna – pronájem výměníkové stanice, objem 100 Kč 

 
 

f) DPMLJ a ČSAD Liberec 

• Objednávka ČSAD Liberec – materiál, opravy, objem 0,5 tis. Kč 
• Objednávka ČSAD Liberec – jízdné v rámci integrované dopravy, objem 1 278,6 tis. Kč  
• Objednávka DPMLJ – jízdné v rámci integrované dopravy, objem 1 259,3 tis. Kč  

 
g) DPMLJ a FCC Liberec (dále jen FCC) 

• Smlouva O zajištění svozu odpadů č. 2 020 09 10 – smlouva uzavřena ještě se spol. A.S.A. 
• Smlouva o dodávkách motorové nafty č. 2 117 18 10. 
• Objednávka od FCC – dodávka nafty a AD blue, objem 6 868,8 tis. Kč 
• Objednávka DPMLJ – odvoz a likvidace odpadů, objem 52,8 tis. Kč 

 
h) DPMLJ a Krajská nemocnice Liberec (dále jen KNL) 

• Smlouva o provádění toxických rozborů 
 

i) DPMLJ a Technické služby Jablonec nad Nisou (dále jen TSMJ) 

• Objednávka od DPMLJ – úklid zastávek a vývoz košů, objem 61,4 tis. Kč 
• Objednávka od DPMLJ – úprava smyčky v JBC pro provoz BUS, objem 100,2 tis. Kč 

 
j) DPMLJ a Severočeské komunální služby (dále jen SKS) 

• Objednávka od DPMLJ – svoz komunálního odpadu, objem 3,0 tis. Kč 
 
 

S ostatními společnostmi, které jsou rovněž společnostmi ovládanými statutárním městem Liberec nebo 
statutárním městem Jablonec nad Nisou (společnosti ovládající DPMLJ), DPMLJ neměl v roce 2021 žádný 
smluvní vztah a ani jinak s nimi ekonomicko-hospodářsky nespolupracoval. Jedná se o společnosti: 

Autocentrum Nord a.s. 
BAZÉN LIBEREC, s.r.o. 
Sportovní areál Liberec, s.r.o. 
Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. 
Dopravní sdružení obcí Jablonecka  
SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.   
Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s. 
Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. 
Jablonecká energetická a.s. 
Svaz měst a obcí České republiky 
Jablonecká dopravní a.s.  
Severočeská vodárenská společnost a.s. 
 

 
10. POSOUZENÍ TOHO, ZDA VZNIKLA OVLÁDANÉ OSOBĚ ÚJMA, A POSOUZENÍ JEJÍHO 

VYROVNÁNÍ 
K datu 31.12.2021 eviduje DPMLJ neuhrazenou kumulovanou pohledávku ve výši 33,695.310,87 Kč. 
Pohledávka se skládá ze tří faktur, které byly vystaveny na Dopravní sdružení obcí Jablonecka (DSOJ) jako 
vyúčtování podílu přiměřeného zisku z roku 2015 (11,065.592,00 Kč), vyúčtování podílu přiměřeného zisku 
z roku 2016 (17,524.354,87 Kč) a vyúčtování podílu oprávněných nákladů (CDV) z roku 2016 (5,105.364,00 
Kč). Splatnosti faktury byly dne 24.12.2018, respektive 12.3.2021 a tyto termíny již neumožňují řešení 
pohledávky dohodou obou společností a na dlužníka byly podány žaloby. 

V důsledku jednání nebo smluv uzavřených s ostatními ovládajícími či propojenými osobami k datu 
31.12.2021 nevznikla společnosti žádná újma s výjimkou výše uvedeného. 

Nebyla uskutečněna jednání týkající se majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu Ovládané osoby.  
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Mezi ovládanou osobou a dalšími osobami ovládanými ovládající osobou nebyly uskutečněny žádné jiné 
právní úkony v zájmu ani na popud dalších osob ovládaných ovládající osobou.

Mezi ovládanou osobou a dalšími osobami ovládanými ovládající osobou nebyla přijata ani uskutečněna 
žádná opatření v zájmu ani na popud dalších osob ovládaných ovládající osobou.

11. ZHODNOCENÍ VÝHOD A NEVÝHOD PLYNOUCÍCH ZE VZTAHŮ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI A 
UVEDENÍ, ZDA PŘEVLÁDAJÍ VÝHODY NEBO NEVÝHODY A JAKÉ Z TOHO PRO OVLÁDANOU 
OSOBU PLYNOU RIZIKA

Konstatujeme, že vztahy mezi propojenými osobami byly pro společnost výhodné. Mezi výhody lze zahrnout: 
zabezpečení veřejných služeb společnosti 
možnost přenosu a využívání know-how mezi propojenými osobami 
vzájemné poskytováni veřejných služeb v garantované kvalitě 
využívání synergií v rámci propojených osob 
definovaný přístup k financování

- efektivita a úspory vyplývající z jednotného postupu v následujících obfastech: kvalita, 
účetnictví, controlling, organizace, zpracování dat/IT, propagace

K datu 31.12.2021 si nejsme vědomi žádných nevýhod anebo rizik, které by vyplývaly z výše uvedených 
vztahů $ výjimkou událostí uvedených v bodu č. 10.

12. ZÁVĚR

Mezi propojenými osobami jsou za důvěrné považovány ty informace a skutečnosti, které jsou součástí 
obchodního tajemství propojených osob a dále ty informace, které byly za důvěrné označeny některou 
propojenou osobou. Za důvěrné jsou rovněž považovány veškeré informace z obchodního styku, které by 
mohly samy o sobě, nebo v souvislosti s jinými informacemi, způsobit újmu kterékoliv propojené osobě. Z 
uvedeného důvodu neobsahuje tato zpráva o vztazích veškeré informace o cenách, popř. objemech.

Datum sestavení: 18.03.2022

Podpis statutárního orgánu:

Ing. Michal Zdenek, M.A. 
předseda představenstva

Ing. Václav Sosna 
místopředseda představenstva
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Dopravní podnik měst
Liberce a Jablonce n.N., a.s.

Zpráva dozorčí rady akcionářům

Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce n. Nisou, a.s.

k roční účetní závěrce, stavu majetku společnosti, návrhu na rozdělení zisku a 
přezkoumání Zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a propojenými 
osobami

za rok 2021

Dozorčí rada se v průběhu účetního období 2021 zabývala výsledky hospodaření 
společnosti, plněním plánovaných ukazatelů, realizací podnikatelských záměrů společnosti, 
stavem majetku společnosti, finančními plány společnosti a dalšími otázkami spojenými 
s činnostmi a rozvojem Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (dále 
jen DPMLJ). Svá doporučení směřovala akcionářům, představenstvu a managementu 
společnosti.
Na svém jednání dne 26.4.2022 dozorčí rada projednala výsledky účetní závěrky společnosti 
k 31.12.2021, Zprávu auditora k účetní závěrce, návrh představenstva na rozdělení 
hospodářského výsledku a Zprávu o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou a 
propojenými osobami.

Na základě přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2021 a po projednání návrhu 
představenstva společnosti dozorčí rada doporučuje Valné hromadě společnosti 
DPMLJ schválit roční účetní závěrku společnosti za rok 2021 a návrh představenstva 
na rozděleni hospodářského výsledku za rok 2021 takto:

Disponibilní zisk DPMLJ za rok 2021 k rozdělení činí:

+369.755,20 Kč

1. Povinný příděl rezervnímu fondu 19 000,00 Kč
(povinnost min. 5% z celkové výše čist, zisku roku)

2. Doplnění výše zdrojů sociálního fondu 350 755,20 Kč
3. Příděl na výplatu tantiém 0,00 Kč
4. Nerozdělený zisk 0,00 Kč

Rozdělení zisku celkem 369 755,20 Kč

Dále doporučuje Valné hromadě DPMLJ schválit Zprávu o vztazích mezí 
ovládanou a ovládající osobou a propojenými osobami, ke které nemá žádné poznámky, 
doplnění či jiné připomínky.

Dozorčí rada konstatuje, že podnikatelská činnost společnosti byla uskutečňována 
řádně v souladu se stanovami společnosti a právním řádem České republiky a že při své 
činnosti neshledala žádných podstatných závad či pochybení managementu DPMLJ.



Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad 
Nisou, a.s.

Valná hromada:

Bod pořadu jednání:

22.06.2022

Návrh na určení auditora

Věc: Dle zákona 93/2009 Sb. o auditorech, §17, pokud má účetní jednotka povinnost 
mít účetní závěrku ověřenu auditorem, určí auditora její nejvyšší orgán. DPMLJ 
jako akciová společnost má povinnost ověření účetní závěrky auditorem 
stanovenu zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví §20. Nej vyšším orgánem akciové 
společnosti je její valná hromada, proto je určeni auditora předkládáno k 
rozhodnutí valné hromady.

Důvod předložení:

Zpracoval:

Předkládá;

Návrh Výboru pro audit

Ing. Milan Červenka - ekonomický ředitel

Ing. Milan Červenka - ekonomický ředitel

Návrh usnesení
Valná hromad Společnosti s odkazem na zákon 93/2009 Sb., o auditorech, §17, odst. 1. a na 
základě doporučení Výboru pro audit, po projednáni určuje auditora k ověření účetní závěrky 
Společnosti za roky 2022 a 2023, a to společnost: ADUKO s.r.o., se sídlem Pardubice, 17. 
listopadu 237, PSČ 530 02, IČ 25937332.

Důvodová zpráva;

Společnost ADUKO s.r.o. byla vybrána počátkem roku 2019 na základě výběrového řízení, 
kde společnost nejenže splnila veškeré kvalifikační podmínky, ale která též podala nej nižší 
cenovou nabídku. Se společností ADUKO s.r.o. DPMLJ uzavřel smlouvy na období let 2019- 
2021.

Otázku auditora projednával Výbor pro audit na svém zasedání a navrhl Valné hromadě k 
ověření účetní závěrky společnosti pro roky 2022-23 opakovaně jako auditora společnost 
ADUKO s.r.o., IČ: 25937332.

V Liberci 26.4.2022Za VPA:

předseda VPA
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