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. Záktadní identifikačni údaje 

Městský dopravní podnik Opava, a.s. 
Bílovecká 1127/98 
747 06 Opava 
IČ 64610250, DIČ CZ 64610250 
Základní kapitál: 169 719 000 ,- Kč 
Právní forma: akciová společnost 

Zakladatel: Statutární město Opava 

Akcie: 
J ks 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 
IČ 00300535 

Předmět podnikání: 
- silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozid1y 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 vozide1 
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách l až 3 živnostenského zákona 
- provozování drážní dopravy na dráze trolejbusové 
~ provozování dráhy trolejbusové 
- opravy silničních vozidel 
- provozování autoškoly 

Obchodní rejstřík: 
Městský dopravní podnik Opava, a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem 
v Ostravě, oddíl B, vložka 1234, dne 25. I. 1996 

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

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



Složeni orgánů společnosti" průběhu roku 2015 do současnosti: 

Představenstvo 

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

počet tlenú 5 (od 5. května 2015; do 5. května 2015 počet členů 3,) 

Adam Ludvík Kwiek 
Ing. Tomáš Navrátil 
Re11é Holuša 
Ing.Libor Pěčonka 
Ing. Michal Jedlička 
Adam Ludvík Kwiek 
René Holuša 
Ing. Libor Pěčonka 
log. Michal Jedlička 
Ing. Daniel Benna 
Ing. Radek Filipczyk 
Ing. Libor Pěčonka 
Ing. Martina Peťovská 

.Dozorčí rada 

od 1. března 2016 dosud 
od J. hlezna 2016 dosud 
od 1. března 2016 dosud 
od J. března 2016 dosud 
od J. března 2016 dosud 
od 5. května 2015 do 29. února 2016 
od 5. května 2015 do 29. února 2016 
od 5. května 2015 do 29. února 2016 
od 5. května 2015 do 29. února 2016 
od 5. května 2015 do 29. února 2016 
od 19. května2014 do 5. května2015 
od 19. května 2014 do 5. května 2015 
od 19. května 2014 do 5. května 2015 

předseda 

mfstopředseda 

člen 

člen 

člen 

předseda 

místopředseda 

člen 

člen 
člen 
předseda 
místopředseda 

člen 

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

počet členů 5 (od 5. května 2015; do 5. května 2015 počet členů 7, do 28. ledna 2015 počet členu 5/ 

Ing. Jan Sedláček, MBA, PltD. 
Ing. Vojtěch Turek 
Ing. Ondřej Veselý 
Ing. Daniel Benna 
Petr Urbánek 
Ing. Petr Urbánek 
Ing. Ondřej Veself 
Ing. Vojtěch Turek 
Jitka Měcho,•á 

Martin Sedlář 
Ing. Vojtěch Turek 
Michal Gilík 
Martín Sedlář 
Adam Ludvík Kwiek 
Ing. Ondřej Veselý 
Ing. Daniel Benna 
Jitka Měchová 

od J. března 2016 dosud předseda 

od 1. března 2016 dosud místopředseda 
od 1. března 2016 dosud člen 

od 1. března 2016 dosud člen 

od I. března 2016 dosud člen 

od S. května 2015 do 29. února 2016 předseda 

od 5. kl'ětna 2015 do 29. února 2016 místopředseda 

od 5. května 2015 do 29. února 2016 člen 
od 5. května 2015 do 29. února 2016 člen 

od 5. května 2015 do 29. února 2016 člen 

od 16. prosince 2014 do 5 . května 2015 předseda 
od 28. července 2014 do 5. května 2015 člen 
od 15. prosince 2014 do 5. května 2015 člen 

od I 5. prosince 2014 do 5. května 2015 člen 

od 15. prosince 2014 do 5. května 2015 člen 

od 28. Jedna 2015 do 5. května 2015 člen 
od 28. ledna 2015 do 5. května 2015 č]en 



2. 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 2015 s přehledem o hospodaření akciové společnosti za daný rok a dalšími 
informacemi o činnosti MDPO, a.s. 

MDPO, a.s. na z.ákladě uzavřených smluv o z.ávazku veřejné služby se statutárním městem Opava, 
Moravskoslezským krajem a obcemi Chvalíkovice, Vršovice, Raduň, Otice a Slavkov zajistila 
v plném rozsahu a ve stanovené kvalitě veškeré přepravní požadavky objednatelů. Celkový dopravní 
výkon činil ve sledovaném roce 2,9 milionu vozových kilometrů, přepravili jsme celkem 10,3 milionů 
osob. Tyto služby byly zajištěny 183 zaměstnanci společnosti. 

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

Oblast nákladů byla v roce 2015 ovlivněna zejména růstem osobních nákladů (+1,6 mil. Kč) při 
zvýšení průměrné mzdy o 4% a růstem odpisů nových trolejbusů a autobusů CNG (+ 2 mil. Kč). 
Došlo ke snížení nákladů na opravy a udržování o 3,4 mil. Kč (náklady na opravu haly po požáru 
činily r. 2014 3 mil. Kč.) Z důvodu nízké ceny nafty 23,21 Kč/ 1 (v r. 2014 27,42 Kč/I, index 0,85) 
jsme při sníženém počtu km dieselových autobusů o 24% a při spotřebě CNG plynu z mobilní plnící 
stanice 2,9 mil Kč dosáhli úspor ve spotřebě Plll\1 3,6 mil. Kč. 

Tržby za jízdné v roce 2015 se oproti předchozímu roku snížily o 0,9 mil. Kč. Toto snížení bylo 
ovlivněno poklesem celkového počtu přepravených osob o 60 tisíc, největší pokles byl zaznamenán u 
jízdného hrazeného z elektronické peněženky (-2 mil. Kč.) a časového jízdného (-0,3 mil. Kč). Pokles 
u elektronické peněženky se dá vnímat, jako důsledek navýšení ceny již od 1. 1. 2014 (kdy cena 
elektronického jízdného narostla o I,- Kč z 11,20 na 12,20 Kč, což pro cestující není motivační a 
rozdíl oproti platbě v hotovosti je pouze 0,80 Kč) a v roce 201 5 tedy tento trend poklesu motivace 
pokračuje a prohlubuje se. Zaznamenali jsme nárůst u hotovostního jízdného (+1,3 mil. Kč). Příčinu 
lze vidět jak souvztažně k předchozímu jevu (zdraženi elektronické peněženky), tak ve zvýšení 
atraktivity hotovostního jízdného díky zavedení možnosti přestupu a také v přesunu cestujících z 
kategorie časové jízdné důchodci do kategorie důchodci nad 70 let, která je minimálně zpoplatněna. 

Kompenzace prokazatelné ztráty SMO byla o 1,5 mil. Kč nižší, než v roce 2014. 

V roce 2015 jsme obdrželi dotací od úřadu práce na úhradu mzdových nákladu umístěných uchazečů 
o zaměstnání ve výši 438 tisíc Kč. 

V roce 2015 nám byla poskytnuta z rozpočtu Statutárního města Opavy účelová dotace 30 tisíc Kč na 
úhradu nákladů (zejména tisk knihy) souvisejících s vydáním knihy „110 let městské dopravy 
v Opavě". Z rozpočtu Statutárního města Opavy jsme obdrželi rovněž účelovou dotaci 1,4 mil Kč na 
modernizaci výhybek na točnách Opava Kateřinky a Opava Kylešovice a na modernizaci 
elektrické požární signalizace objektu administrativy a dílen v objektu MDPO, a.s. 

V roce 2015 jsme uspěli s projektem „Rekonstrukce objektu vozovny MDPO, a.s." V rámci 
realizace projektu nám byly uhrazeny náklady na rekonstrukci odstavné haly - vozovny v areálu 
MDPO, a.s., která byla zničena požárem v r. 2013. Došlo k technickému zhodnocení zahrnujícímu 
lepší bezpečnostní prvky a prostorové uspořádání. Způsobilé výdaje projektu činí 5,6 mil Kč, dotace 
ve výši 100% způsobilých výdajů byla uhrazena Evropskou unií. 

V roce 2015 jsme obdrželi investiční dotaci z Evropské unie ve výši 2,4 mil. Kč, tj. cca 85 % 
způsobilých nákladu projektu „Modernizace komunikace mezi dispečinkem a vozidlem v MDPO, 
a.s.". Předmětem projektu byla modernizace radiové sítě vozového parku MDPO, a.s. přechodem 
z analogové na digitální radiovou síť. 



V oblasti obnovy a údržby vozového parku pokračoval trend jeho modernizace z předchozích let. 
V roce 2015 jsme nakoupili 2 kusy plně nízkopodlažních trolejbusů v rámcj projektu ,.Pořízení 
trolejbusů MDPO, a.s. ". 8,5 mil. Kč tj. cca 40% způsobilých nákladů hradila Evropská unie. 
Celkem bylo v rámci tohoto projektu pořízeno v letech 2014 a 2015 7 kusů nízkopodlažních 
trolejbusů. 

V rámci projektu „Zelená Opava- CNG" jsme v roce 2015 pořídili 15 autobusů s pohonem na CNG 
(7 ks URBANW A Y 10,5 m a 8 ks URBANW A Y 12 m, dodány v červnu a srpnu 2015) a zároveň 
vybudovali potřebnou infrastruktura pro jejich provoz, tj. plnicí stanici CNG a zpevněné plochy. 
Celkové způsobilé náklady projektu činí I O I milionů Kč. 85% těchto nákladů bylo hrazeno z Fondu 
soudržnosti EU a 5% ze státní rozpočtu. Projekt byl v roce 2015 realizačně ukončen. Zkušební provoz 
plnící stanice byl povolen 15. 12. 2015 a 8.3.2016 byl objekt plnící stanice zkolaudován. 

Stav vozidel hromadné osobní dopravy k 31. 12. 2015 je následující: 34 trolejbusů, z toho 25 plně 
nízkopodlažních (tj. 74 %), jejich průměrné stáří je 10,5 roku a 34 autobusů, z toho 34 plně 
nízkopodlažních (tj. 100%),jejich průměrné stáří je 3,5 Jet. 

Tato fakta dokládají, že naše akciová společnost trvale naplňuje vytýčené cíle- zabezpečení kvalitní, 
komfortní, bezpečné a spolehlivé hromadné osobní dopravy ve statutárním městě Opava. Nabídka 
vyšší kvality a komfortu služeb pro cestujících jsou jednou z cest ke zvyšování atraktivity 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 2015 dosáhl v hodnoceném roce kladného hospodářského výsledku, a to zisku 
+ 1125 390,80 Kč. 

Po projednání a schválení účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2015 v představenstvu a dozorčí 
radě MDPO, a.s., navrhujeme valné hromadě přijetí usnesení tohoto znění: 

I. Valná hromada schvaluje: 

a) Účetní závěrku a výroční l.JJrávu, včetně vztahů mezi propojenými osobami za rok 1015. 

b) Rozdělení hospodářského výsledku běžného účetní/to období r.1015 ve výši 
+J 115 390,80 Kč takto: 

li příděl do rezervní/to fondu (ke krytí ztrát jpolečnosti, 5% čislého zisku) 
57 000,00 Kč 

2/ do nerozděleného zisku minulýd1 let: I 068 390, 80 Kč 

Závěrem děkujeme zaměstnancům MDPO, a.s. za kvalitní a profesionální práci, kterou v roce 2015 
odvedli. Děkujeme rovněž za přízeň našim zákazníkům- cestujícím s přáním příjemného, 
spolehlivého a bezpečného cestování dopravními prostředky MDPO, a.s. Děkujeme také 
představitelům statutárního města Opavy, jako zástupcům jediného akcionáře společnosti, za jejich 
účast na řízení a rozvoji společnosti a naplťíování jejího poslání - zajišťování kvalitní městské 
hromadné dopravy. 

,~ 

-----za představenstvo MDPO, a.s. 
Adam Ludvík Kwiek 

předseda představenstva 



Dne 28. 1. 2015 Rada statutárního města Opavy pří 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. 
Dne 5. 5. 2015 Rada statutárního města Opavy při výkonu působnosti valné hromady společnosti 
Městský dopravní podnik Opava, a.s. rozhodla o snížení počtu členů dozorčí rady ze 7 na 5 a 
odvolala z dozorčí rady Ing. Vojtěcha Turka, Martina Sedláře, Adama Ludvíka Kwieka, Ing. 
Ondřeje Veselého, Ing. Daniela Bennu, Jitku Měchovou a Michala Gilíka a zvolila členy dozorčí 
rady Ing. Vojtěcha Turka, Martina Sedláře, Ing. Ondřeje Veselého, Jitku Měchovou a Ing. Petra 
Urbánka. Předsedou dozorčí rady byl dne 1 I. 5. 2015 zvolen Ing. Petr Urbánek, místopředsedou 
Ing. Marek Veselý. 
Dne 24. 2. 2016 Rada statutárního města Opavy pří výkonu púsobnosti valné hromady společnosti 
Městský dopravní podnik Opava, a.s. odvolala z dozorčí rady ke dni 29. 2. 2016 Ing. Petra Urbánka, 
Ing. Ondřeje Veselého, Ing. Vojtěcha Turka, Martina Sedláře a Jitku Měchovou a zvolila nové 
členy dozorčí rady ke dni 1. 3. 2016 Ing. Jana Sedláčka, MBA, PhD., Ing. Daniela Bennu, Ing. 
Vojtěcha Turka, Ing. Ondřeje Veselého a Petra Urbánka. Předsedou dozorčí rady byl dne 1. března 
2016 zvolen Ing. Jan Sedláček, MBA, PhD., místopředsedou Ing. Vojtěch Turek. 

Dozorčí rada ve složení: Ing. Jan Sedláček, MBA, PhD., Ing. Vojtěch Turek, Ing. Ondřej Veselý, 
Ing. Daniel Benna a Petr Urbánek konstatuje v souladu se stanovami následující: 

l. Dozorčí rada projednala výroční zprávu za r. 2015, návrh na rozdělení zisku za rok 2015, zprávu 
auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2015, 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 2015. 
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Ing. Jan Sedláček, MBA, PhD. 
předseda dozorčí rady 



• 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 ptedcházejících 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. 2015 vynaloženy. 

• MDPO, a.s. nebyly v roce 2015 pořízeny žádné vlastní akcie a zatímní listy. 

• Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí. 

~-D 
/ ---

Adam Ludvík Kwiek 
předseda představenstva 

7 


