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1. Základní identifikační údaje 

Městský dopravní podnik Opava, a.s 
Bílovecká 1127/98 
747 06 Opava 
IČO 64610250, DIČ CZ 64610250 
Základní kapitál: 169 7l9 000,- Kč 
Právní forma: akciová společnost 
Zakladatel: Statutární město Opava 

Akcie: 
1 ks kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 4 955 430,- Kč 
I ks kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 76 144 570,- Kč 
1 ks kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 56 736 000,- Kč 
I ks kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 31 883 000,- Kč 

Jediný akcionář: 
Statutární město Opava 
IČO: 300535 

Předmět podnikání: 
- 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 
-výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 
- klempířství a oprava karoserií 
- opravy motorových vozidel 
-montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízeni 
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách I až 3 živnostenského zákona 
- provozování drážní dopravy na dráze trolejbusové 
- provozování dráhy trolejbusové 
- opravy silničních vozidel 
- provozování autoškoly 

Obchodní rejstřík: 
Městsk)' dopravní podnik Opava, a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem 
v Ostravě, oddíl B, vložka 1234, dne 25.l.J996 

Místo uložení výroční zprávy: 
Městský dopravní podnik Opava, a.s. 
Bílovecká 98 , Opava 

Valná hromada: 
Rada statutárního města Opava jako výkonn)' orgán statutárního města Opava, které je jediným 
akcionářem společnosti, rozhoduje v působnosti valné hromady. 



Složení orgánů společnosti v průběhu roku 2014: 

Představenstvo 

Statutárním orgánem Městského dopravního podniku Opava, a. s. je představenstvo, kterému přisluší 
obchodní vedení společnosti. 

počeHienů 3 (od 19. května 2014; do 19. května 2014 počet členů 5) 

Ing. Radek Filipczyk 
Ing. Libor Pěčonka 
Ing. Martina Pet'ovská 
Ing. Jiří Tichý 
lng. Tomáš Navrátil 
Ing. Josef Trčka 
Ing. František Vaštík 
Ing. Radek Filipczyk 

Dozorčí rada 

od 19. května 2014 dosud 
od 19. května 20 14 dosud 
od 19. května 2014 dosud 
od ll. března2013do 19 . května2014 
od ll. března 2013 do 19. května 2014 
od ll. března 2013 do 19. května 2014 
od ll. března 2013 do 19. května 2014 
od I. května 2013 do 19. května 2014 

předseda 
místopředseda 

člen 

předseda 
místopředseda 

člen 

člen 

člen 

Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva 
na činnost společnosti. 

počet členů 5 (od 19. května 2014 do 28. ledna 2015; do 19. května 2014 počet členů 3; od 28.1.2015 
počet členu 7) 

Ing. Vojtěch Turek 
Michal Gilík 
Martin Sedlář 
Adam Ludvík Kwiek 
Ing. Ondřej Veselý 
Ing.Daniel Benna 
Jitka Měchová 
Ing. Jiří Tichý 
lng.et.lng. Jan Sedláček, MBA, MSc 
Ing. Tomáš Navrátil 
Ing. Jiří Tichý 
Ing.et.lng. Jan Sedláček, MBA, MSc 
František Král 
Ing. Vojtěch Turek 

od 16. prosince 2014 dosud předseda 
od 28. července 2014 dosud člen 
od 15. prosince 2014 dosud člen 

od 15. prosince 2014 dosud člen 

od 15. prosince 2014 dosud člen 

od 28. ledna 2015 dosud člen 

od 28. ledna 2015 dosud člen 

od 26. června 2014 do 15. prosince 2014předseda 
od 19. května 2014 do 15. prosince 2014člen 
od 19 května 2014 do 15. prosince 2014 člen 
od 19. května 2014 do 26. června 2014 člen 
od 11 . března 20 13 do 19. května 2014 předseda 

od 3. února 2012 do 19. května 2014 člen 

od ll . dubna 2011 do 15. prosince 2014 člen 



~. Zpráva představenstva o hospodaření společnosti 
Vážení akcionáři, vážené dámy, vážení pánové, 

předkládáme Vám výroční zprávu akciové společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. (dále jen 
MDPO, a.s.) za rok 2014 s přehledem o hospodaření akciové společnosti za daný rok a dalšími 
infonnacemi o čiMosti MDPO, a.s. 

MDPO, a.s. na základě uzavřené smlouvy se statutárním městem Opava, Moravskoslezským krajem a 
obcemi Chvalíkovice, Vršovice, Raduň, Otice a Slavkov zajistil v plném rozsahu a ve stanovené 
kvalitě veškeré přepravní požadavky objednatelů. Celkový dopravní výkon činil ve sledovaném roce 
3 miliony vozových kilometrťl, přepravili jsme celkem 10,4 milionů osob. Tyto služby byly zajištěny 
184 zaměstnanci společnosti. 

Dodrželi jsme také veškeré závazky vůči zaměstnancům podle uzavřené kolektivní smlouvy. 

MDPO, a.s. změnila ke dni 19.5.2014 Stanovy v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o 
obchodních společnostech a družstvech. 

Oblast nákladů byla v roce 2014 ovlivněna zejména růstem osobních nákladů (+3 mil. Kč) pl'i zvýšení 
pri'lměrné mzdy o 2% a růstem nákladu na opravy a udržování(+ 2 mil. Kč), z toho náklady na opravu 
haly po požáru činily 3 mil. Kč . Z důvodu mírné zimy došlo ke snfženf měrné spotřeby PHM a el. 
energie na 1 km, což při nižší ceně těchto komodit vedlo k úsporám PHM a el. energie -0,9 mil. Kč. 

Tržby v roce 2014 u pravidelné městské hromadné dopravy se oproti předchozímu roku snížily o 1,05 
mil. Kč. Toto snížení bylo ovlivněno především poklesem počtu přepravených osob o 296 tisíc. 
Příčinu lze vidět v příznivých klimatických podmínkách - mírná zima a také v přesunu cestujících 
z kategorie časové jízdné důchodci do 70 Jet do kategorie důchodci nad 70 let, která nenf téměř 
zpoplatněna. 
V roce 2014 došlo k prodeji areálu Rybářská za 6,9 mil. Kč (zůstatková hodnota prodaného majetku a 
daň z nabytí nemovitých věcí činila 2,3 mil. Kč) . Kompenzace prokazatelné ztráty SMO byla o 3,9 
mil. Kč vyšší. 

Dne 9. 12. 2014 jsme slavnostně převzali nově zrekonstruovanou odstavnou halu, která byla vážně 
poškozena při požáru 20.10.2013 . Nová hala je svou technologií připravena na parkování jak 
trolejbusů, tak autobusů, včetně autobusů s pohonem CNG. Hala je nově vybavena nejmodernější 
protipožární technikou a kamerovou vizuální kontrolou. Celá rekonstrukce byla financována 
z vlastních zdrojů, zejména z prodeje bývalého areálu Rybářská. 

Z dalších významných činností realizovaných v roce 2014 je nutno uvést schválení projektu "Zelená 
Opava- CNG". Předmětem projektu je nahrazení stávajících dieselových autobusů novými autobusy s 
pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) a zároveň vybudování potřebné infrastruktury pro jejich 
provoz, tj. plnicí stanice CNG. V rámci projektu bude pořízeno 15 autobusů s pohonem na CNG (z 
toho 7 vozů s karoserií I O m a 8 vozů s karoserií 12 m), které plně nahradí stejný počet dieselových 
autobusů, z nichž I dieselový autobus splňuje emisní nonnu EURO O, 8 dieselových autobusů splňuje 
normu EURO 2 a 6 dieselových autobusů splňuje normu EURO 3. Celkové způsobilé náklady 
projektu činí 101 milionů Kč. Vzhledem k tomu, že společnost Městský dopravní podnik Opava a.s. 
smluvně pověřena k výkonu veřejné služby, předpokládáme 90% výše dotace ze způsobilých výdajů v 
rámci Operačního programu životní prostředí a SR. 

V roce 2014 jsme rovněž uspěli s projektem "Modernizace komunikace mezi dispečinkem a vozidlem 
v MDPO. a.s.". Způsobilé výdaje projektu činí 4,8 mil Kč, dotace ve výši 85% způsobilých výdajů 
bude hrazena Evropskou unií. Předmětem projektu je modernizace radiové sftě vozového parku 
MDPO, a. s. přechodem z analogové na digitální radiovou síť, nákupem 75 ks vozidlových 
radiostanic, 1 O ks ručních radiostanic a I zákJadnové stanice. 



V oblasti obnovy a údržby vozového parku pokračoval trend jeho modernizace z předchozích let. 
V roce 2014 jsme nakoupili 5 kusu plně nízkopodlažních trolejbusů pro městskou hromadnou 
dopravu osob. Vozidla byla pořízena v rámci projektu "Pořízení trolejbusů MDPO, a.s.". Pořizovací 
cena těchto 5 vozidel činila 49 miliónů Kč, 40% nákladů hradila Evropská unie, 60% jsme hradili 
z vlastních zdrojů. Zbývající dva trolejbusy v rámci tohoto projektu budou dodány v květnu 2015. 
Stav vozidel hromadné osobní dopravy k 31. 12. 2014 je následující: 32 trolejbusů, z toho 23 plně 
nízkopodlažních (tj. 72 %), jejich pruměrné stáří je 10,1 roku a 34 autobusů, z toho 24 plně 
nízkopodlažních (tj. 71 %), jejich průměrné stáří je 9,3 let. 

Tato fakta dokládají, že naše akciová společnost trvale naplňuje vytýčené cíle - zabezpečení kvalitní, 
komfortní, bezpečné a spolehHvé hromadné osobní dopravy ve statutárním městě Opava. Nabídka 
vyšší kvality a komfortu pro cestující je cestou ke zvyšování atraktivnosti městské hromadné dopravy 
tak, aby byla tím druhem dopravy ve městě, který občan upřednostňuje, a to především vůči 

individuální osobní automobilové dopravě. 

MDPO, a.s. v roce 2014 dosáhl v hodnoceném roce kladného hospodářského výsledku, a to zisku 
+1838 548,21 Kl. 

Po projednání a schválení účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2014 v představenstvu a dozorčí 
radě MDPO, a.s., navrhujeme valné hromadě přijetí usnesení tohoto znění: 

I. Valná hromada schvaluje: 

a) Účetnl závěrku a výročnl zprávu, včetně vztahu mezi propojenými osobami za rok 2014. 

b) Rozdělml hospodářského výsledku běf.ného účetního období r. 2014 ve v..vši 
+2 838 548,21 Kč takto: 

ll příděl do zákonného rezervnlho fondu (ke kryti ztrát společnosti, 5% čistého zisku) 
142 000,00 Kč 

21 příděl do sociálnlho fondu (k úhradě 12 Kč/stravenku dle kolektivní smlouvy, na 2 roky): 
998 000,00 Kč 

31 do nerozděleného zisku minu{vch let: I 698 548,21 Kč 

ll. Valná hromada schvaluje vyplacení odměn řediteli v souladu s pracovní smlouvou za uplynulé 
obdob/. 

Závěrem děkujeme všem představitelům statutárního města Opavy, jako zástupcóm jediného 
akcionáte společnosti , stávajícím i předchozím členům představenstva a dozorčí rady MDPO, a.s. za 
jejich účast na řízeni a rozvoji společnosti a naplňování jejího poslání - zajišt'ování kvalitní městské 
hromadné dopravy. Děkujeme rovněž zaměstnancům MDPO, a.s. za kvalitní a profesionální práci, 
kterou v roce 2014 odvedli. Děkujeme také za přízeň našim zákazníkům - cestujlcfm s přáním 
přijemného, spolehlivého a bezpečného cestování dopravními prostfedky MDPO. a.s. 

za před av stvo MDPO. a.s. 
In . Radek Fílipczyk 

přeaseda představenstva 



3. Zpráva dozorčí rady k hospodářskéJlYl!U výsledku 20l4 

Dne 19.5.2014 Rada statutárního města Opavy při výkonu působnosti valné hromady společnosti 
Městský dopravní podnik Opava, a.s. rozhodla o zvýšení počtu členů dozorčí rady ze 3 na 5 a 
odvolala z dozorčí rady Ing.et.lng. Jan Sedláčka, MBA, MSc, Ing. Vojtěcha Turka, Františka Krále 
a zvolila nové členy dozorčí rady Ing. Jiřího Tichého, Ing. Tomáše Navrátila, lng.et.Ing. Jan 
Sedláčka, MBA, MSc a Ing. Vojtěcha Turka. Předsedou dozorčí rady byl dne 26.6.2014 zvolen 
Ing. Jiří Tichý. 
Dne 28.7.2014 Rada statutárního města Opavy při výkonu působnosti valné hromady společnosti 
Městský dopravní podnik Opava, a.s. zvolila nového člena dozorčí rady pana Michala Gilika. 
Dne 15.12.2014 Rada statutárního města Opavy při výkonu působnosti valné hromady společnosti 
Městský dopravní podnik Opava, a.s. odvolala z dozorčí rady Ing. Jiřího Tichého, Ing. Tomáše 
Navrátila, Ing.et.lng. Jan Sedláčka, MBA, MSc a zvolila nové členy dozorčí rady Martina Sedláře, 
Adama Ludvíka Kwieka, Ing. Ondřeje Veselého. Předsedou dozorčí rady byl dne 16.12.2014 
zvolen Ing. Vojtěch Turek. 
Dne 28.1.2015 Rada statutárního města Opavy při výkonu působnosti valné hromady společnosti 
Městský dopravní podnik Opava, a.s. rozhodla o zvýšení počtu členů dozorčí rady z 5 na 7 a zvolila 
nové členy dozorčí rady Ing. Daniela Bennu a Jitku Měchovou. 

Dozorčí rada ve složení: Ing. Vojtěch Turek, Michal GiJík, Martin Sedlář, Adam Ludvík Kwiek, Ing. 
Ondřej Veselý, Ing. Daniel Benna a Jitka Měchová konstatuje v souladu se stanovami následující : 

1. Dozorčí rada projednala výroční zprávu za r. 2014, návrh na rozdělení zisku za rok 2014, zprávu 
auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2014, včetně jeho výroku a po 
projednání nemá k uvedeným materiálům připomínek a proto doporučuje valné hromadě jejich 
schválení. 

2. Dozorčí rada přezkoumala a projednala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami jako 
součást výroční zprávy společnosti a konstatuje, že ovládané osobě nevznikla žádná majetková 
újma a proto doporučuje valné hromadě její schválení. 

3. Dozorčí rada vzala na vědomí rozbor hospodaření za rok 2014. 

4. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě zvážit výši odměn řediteli společnosti za rok 2014. 
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lng!Vojtěch Turek 
předseda dozorčí rady 
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4. 1)oph1ujíci infartnace k výročnn ~právě 

• Rozhodné skutečnosti po konci rozvahového dne v účetní jednotce nenastaly. 

• Účetní jednotka je stabilizovaná, nepředpokládá zásadní změny ve své další činnosti. 

Bude i nadále pokračovat v nastoleném trendu z předcházejících období. 

• MDPO, a.s. plní veškeré závazky vyplývající z pracovněprávních vztahů, má uzavřenou 

kolektivní smlouvu. 

• Výdaje v oblasti výzkumu a vývoje nebyly účetní jednotkou v r. 2014 vynaloženy. 

• MDPO, a.s. nebyly v roce 2014 pořízeny žádné vlastní akcie a zatímní listy. 

• Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí. 

g. adek Filipczyk 
seda představenstva 


