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2. Údaje o společnosti 

 

2.1. Základní údaje o společnosti 

 

Obchodní jméno:  Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o. 

Datum zápisu:   2.dubna 2007 

Identifikační číslo:  27880834 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

Sídlo:    Mladá Boleslav, Starofarní 152, PSČ 293 01  

Předmět podnikání:  Technické činnosti v dopravě 

    Inženýrská činnost v investiční výstavbě 

    Realitní činnost 

    Správa a údržba nemovitostí 

Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí 

o vzhled osob 

Hostinská činnost 

Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení 

sloužících k regeneraci a rekondici 

 

 2.2. Vznik a historie společnosti 

Společnost Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o. byla založena 2. dubna roku 2007 
z podnětu vedení města a se souhlasem rady a zastupitelů byl 1. března přijat návrh na založení. 
Statutární město se stává jediným společníkem této, nově vzniklé, obchodní společnosti, která je 
ve stoprocentním majetku města. 
 
Společnost byla založena zejména k provozování technické činnosti v dopravě, tehdy jako třetí 
operátor parkování v Mladé Boleslavi a zajištění funkčnosti parkovacích ploch včetně parkovacích 
domů. Dále vykonává inženýrskou činnost v investiční výstavbě spojené s problematikou řešení 
,,Dopravy v klidu“ a neodkladné regulace parkování na území města. Další činností je správa a 
údržba nemovitostí (Parkovací domy Jaselská a Militká). 

 

 2.3. Údaje o základním kapitálu 

Základní kapitál byl ke dni 18.6.2009 navýšen o nepeněžní vklad v hodnotě 9 800 000,- a je tedy 
ve výši 10 000 000,- Kč. 
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3. Roční účetní uzávěrka, účetní doklady o hospodaření 
  

Rozvaha v plném rozsahu r. 2011 
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4. Výkaz zisků a ztráty v plném rozsahu 
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5. Příloha roční účetní uzávěrky za rok 2011 
  

 
5.1. Obecné údaje: 

 
 

Název:  Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.   

Sídlo:  Starofarní 152, 293 01 Mladá Boleslav 

IČO:  278 80 834 

Právní forma účetní jednotky:  Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání:  Technické činnosti v dopravě  

  Inženýrská činnost v investiční výstavbě    

  Realitní činnost 

  Správa a údržba nemovitostí 

Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících 
s péčí o vzhled osob   

  Hostinská činnost 

Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení 
sloužících regeneraci a rekondici   

Rozvahový den:  31.12.2011 

 

Okamžik sestavení účetní závěrky:  31.12.2011 

Datum sestavení účetní závěrky:  31.1.2012 

 

 

Fyzické a právnické osoby, které mají podstatný vliv nebo rozhodující vliv v této účetní jednotce: 

Jméno fyzické osoby, 
název právnické osoby 

Sídlo  Běžné účetní období Minulé období

vklad  tj. %  vklad  tj. % 

Statutární město 
Mladá Boleslav 

Komenského nám.61, 293 
49 Mladá Boleslav 

10.000.000,‐‐  100  10.000.000,‐‐  100 
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5.2. Organizační struktura účetní jednotky, zásadní změny v uplynulém účetním období 

Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni 

Jméno  Příjmení Funkce 

Jan  Nejman Jednatel 

Ondřej  Bc.Rameš Jednatel 

Jindřich  Ing.arch.Zítka Předseda dozorčí rady 

Zdenka  Veškrnová Člen dozorčí rady 

David  Cígler Člen dozorčí rady 

Zdeněk  Ing.Tůma Člen dozorčí rady 

Josef  Mgr.Macoun Člen dozorčí rady 

Vojtěch  Ing.Rozboud Člen dozorčí rady 

 

Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 

     
Běžné účetní 

období 
Minulé účetní 

období 

Zaměstnanci 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců  5,4  2,1 

z toho členů řídících orgánů (vedení společnosti)  1,9  1 

Mzdové náklady 
Mzdové náklady celkem  1 454 624,00  741.163,00 

z toho členů řídících orgánů (vedení společnosti)  545 804,00  312.335,00 

Sociální a 
zdravotní 
pojištění 

Sociální a zdravotní pojištění celkem  490 233,00  247.534,00 

z toho členů řídících orgánů (vedení společnosti)  185 573,00  97.383,00 

Statutární orgán 

Odměny statutárnímu orgánu ‐ odměny členům 
statutárního orgánu společnosti  158 714,00  369.000,00 

Sociální a zdravotní pojištění  28 906,00  101.630,00 

Dozorčí orgán 
Odměny členům dozorčího orgánu  12 000,00  2.000,00 

Sociální a zdravotní pojištění  1080,00  180,00 

Bývalé statutární 
a dozorčí orgány 

Vzniklé či sjednané penzijní závazky bývalých 
členů vyjmenovaných orgánů  0,00  0,00 

Sociální náklady  0,00  0,00 

Osobní náklady celkem  2 145 557,00  1.461.507,00   

 

5.3. Zásady, metody oceňování 

Účetní jednotka plně aplikuje obecné účetní zásady. 

5.3.1. Způsob oceňování 

1) Ocenění hmotného dlouhodobého majetku 

 Dlouhodobý hmotný majetek účetní jednotka eviduje: 

 - Od částky 1 301,- Kč do 40 000,- Kč včetně.Tento majetek eviduje na účtu 029xxx 

      - Od částky 40 001,-Kč včetně. Tento majetek eviduje na účtu 022xxx. 

2) Ocenění nehmotného dlouhodobého majetku 

Účetní jednotka nemá a neměla v majetku dlouhodobý nehmotný majetek  

3) Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností 
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Účetní jednotka nemá a neměla v majetku hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností 
 

4) Ocenění podílů 

Účetní jednotka nemá a neměla v majetku žádné podíly. 

5) Ocenění cenných papírů 

Účetní jednotka nemá a neměla v majetku cenné papíry. 

6) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 

Reprodukční ceny nebyla v běžném účetním období použita. 

7) Změny oceňování 

V běžném účetním období nedošlo v účetní jednotce oproti předcházejícímu období ke změnám 
v účetní metodice. 
8) Ocenění nehmotného dlouhodobého majetku 

Účetní jednotka nemá a neměla v majetku dlouhodobý nehmotný majetek  

9) Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností 
 

Účetní jednotka nemá a neměla v majetku hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností 
 

10) Ocenění podílů 

Účetní jednotka nemá a neměla v majetku žádné podíly. 

11) Ocenění cenných papírů 

Účetní jednotka nemá a neměla v majetku cenné papíry. 

12) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 

Reprodukční ceny nebyla v běžném účetním období použita. 

13) Změny oceňování 

V běžném účetním období nedošlo v účetní jednotce oproti předcházejícímu období ke změnám 
v účetní metodice. 
 
5.3.2. Způsob odepisování 

 Obchodní společnost odepisuje na základě svého účetního plánu měsíčně. 

Metoda odepisování odpovídá zařazení do skupin v návaznosti na zákon o daních z příjmů – 
rovnoměrný odpis, v dalších letech odepisování. Měsíčně 1/12 uvedené částky, odepisování je 
zahájeno měsíc po zařazení do používání. Odpisy jsou ukončeny měsíc před vyřazením majetku. 
Odpisy jsou účtovány měsíčně. 
 
a)  Odchylky od účetních metod 

Účetní jednotka plně respektuje účetní metody a nedošlo k odchýlení od těchto metod ve smyslu § 7 
odst. 5 zákona o účetnictví. 

b)   Přepočet údajů cizí měny na českou měnu 

Účetní jednotka neměla účetní případy v cizí měně. 
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c)   Dotace 

Účetní jednotka  získala v roce 2011 smlouvu na poskytnutí dotace v celkové hodnotě  
43 928 250,- Kč. 

Dotace je poskytnuta z rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav na rok 2011. Finanční 
prostředky ve výši 43 928 250,- Kč jsou poskytnuty jako investiční dotace na úhradu nákladů 
spojených s vybudováním parkovacího domu na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi. 
V běžném období došlo k čerpání dotace ve výši 36 205 399,84 Kč. 

5.4. Doplňující údaje k rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty 

Rozpis dlouhodobých, krátkodobých a bankovních úvěrů 

Dlouhodobé úvěry k rozvahovému 
dni 

Běžné období  Minulé období 

Úrok  Splátka    Úrok  CZK   

Úvěr.č.ú 735007200184  5,57%  104.200,00    5,57 %  104.200,00    

 

Základní kapitál 

Běžné období 

Společník  Výše podílu v %  Nesplacený vklad  Lhůta splatnosti 

Statutární 
město Mladá 
Boleslav  100  0,00  ‐‐‐‐‐ 

 

Základní kapitál a kapitálové fondy 

   Běžné období  Minulé období 

Základní kapitál  10.000.000,00 10.000.000,00

Ostatní kapitálové fondy    25.000.000,00  25.000.000,00

Vlastní kapitál  a kapitál.fondy 
celkem   35.000.000,00  35.000.000,00

 

Výnosy z běžné činnosti 

   Běžné období  Minulé období 

   Celkem  Tuzemsko  Zahraničí  Celkem  Tuzemsko  Zahraničí 

Tržby za prodej zboží  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Tržby z prodeje vl. výr.  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Tržby z prodeje služeb  6 794 674,60  6 794 674,60  0,00 4.383.83,26  4.383.893,26  0,00 

Čerpání rezerv  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00 

Ostatní výnosy  2 593,78  2 593,78  0,00 100.192,01  100.192,01  0,00 

Celkem  6 797 268,38  6 797 268,38  0,00 4.484.085,27 4.484.085,27  0,00 

 

 

 

Okamžik sestavení účetní závěrky:  31.12.2011 

Sestavil:  Ivana Štarhová 

Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:         
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      5.5. Skutečnosti nastalé po rozvahovém dni 

 

Po rozvahovém dni nenastaly ve společnosti žádné události, nebo okolnosti, které by měly významný 

ekonomický nebo provozní vliv na fungování nebo existenci společnosti. 

 

5.6. Výhled na rok 2012 

Dlouhodobým záměrem vedení města je organizace dopravy v klidu na území celého města včetně 

jeho příměstských částí. V roce 2012 je proto nezbytné připravit konkrétní návrhy na rozšíření zón 

regulovaného parkování a maximálně efektivně využít parkovací plochy na území celého města. 

Společnost ,vzhledem k výše uvedenému, zadala veřejnou zakázku malého rozsahu na vypracování 

projektové dokumentace, která bude řešit Regulaci dopravy v klidu ve vybraných částech Mladé 

Boleslavi. Jedná se o lokality, které nejsou regulovány a je naléhavá potřeba situaci v těchto lokalitách 

řešit. Po analýze stávajícího stavu dojde k  vypracování prováděcí projektové dokumentace, která 

v případě schválení Radou města, bude posledním dokumentem před realizací generelu parkování 

v Mladé Boleslavi. 

K zajištění další regulace parkujících vozidel v následujícím období je třeba udržet vysoký standard 

kontrolních činností a je žádoucí řešit problematické lokality dlouhodobého návštěvnického parkování 

v centru města, zřízením nových parkovišť tohoto typu v některých okrajových lokalitách, která jsou 

nyní méně vytížená. Je nutno tarifně upravit některé lokality návštěvnického parkování tak, aby byla 

snížena jejich obsazenost pod 70%. Rezidentní a abonentní lokality jsou dimenzovány s dostatečnou 

rezervou a lze uvažovat o posílení návštěvnického parkování v některých lokalitách. Toto je ovšem 

nutné provádět s maximálním ohledem na reálné potřeby rezidentů. 
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5.7. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 

 

Společnost Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o. v roce 2011 neinvestovala s ohledem na 

svůj předmět podnikání žádné prostředky ani aktivity do výzkumu nebo vývoje. 

 

5.8. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí  

 

S ohledem na předmět činnosti společnost pravidelně kontroluje všechny provozy, které mají 

jakýkoliv vztah k životnímu prostředí.  

 

5.9. Oblast pracovněprávních vztahů 

 

Společnost Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o. měla k 31.12.2011 celkem čtyři 

zaměstnance.  

 

Věková struktura zaměstnanců 

 

Skupina Celkem 

do 30 let 1 

31 – 40 let 0 

41 – 50 let 3 

nad 50 let 0 

 

Průměrný věk zaměstnanců činí 40 let. 

 

 

 

 

Dosažené vzdělání zaměstnanců 

Vzdělání zaměstnanců Počet % 

středoškolské s maturitou 4 100 

 

 



 16

5.10. Zpráva o případných cenových, úvěrových a likvidních rizicích a rizicích souvisejících 
s tokem hotovosti, kterým je společnost vystavena 

Společnost Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o. nemá žádný obchodní podíl v jiné 

společnosti či družstvu, ani nemá organizační složku podniku v zahraničí. Společnost nemá žádné 

závazky po lhůtě splatnosti. V roce 2011 nevytvářela společnost Městské parkovací domy Mladá 

Boleslav s.r.o. žádné rezervy na opravy hmotného majetku a ani tyto rezervy nečerpala. V roce 2007 

byl společnosti poskytnut dlouhodobý investiční úvěr ve výši 25.000.000,- Kč. Splatnost úvěru je 

stanovena na datum 20.12.2027. Všechny splátky za rok 2011 proběhly podle uzavřené smlouvy o 

úvěru. Ručitelem za tento úvěr poskytnutý společnosti je Statutární město Mladá Boleslav. 
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 6. Informace o statutárních orgánech 

 

Dozorčí rada:  

předseda dozorčí rady:  Ing.arch.Jindřich Zítka 

člen dozorčí rady:  Ing.Zdeněk Tůma 

člen dozorčí rady:  Ing.Vojtěch Rozboud 

člen dozorčí rady:         Mgr.Josef Macoun 

člen dozorčí rady:         Zdenka Veškrnová 

člen dozorčí rady:         David Cígler 

 

Společníci: 

Statutární město Mladá Boleslav 

 

Statutární orgán: 

jednatel: Bc. Ondřej Rameš 

jednatel:  Jan Nejman 

 

 

Činnost statutárních orgánů 

Jednatelé se schází dle potřeby. Veškerá jednání a zastupování společnosti byla vedena dle platných 

zákonů a stanov společnosti. Členové dozorčí rady se sešli na dvou řádných zasedáních a pěti 

valných hromadách. Ze všech jednání je vyhotoven autorizovaný zápis. 
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7. Provozní činnosti a podnikatelská aktivita 

 

V návaznosti na zákon o živnostenském podnikání č. 455/91Sb. ve smyslu pozdějších úprav a doplňků 

má společnost oprávnění k provozování této činnosti: 

 

1) Technické činnosti v dopravě 

2) Inženýrská činnost v investiční výstavbě 

3) Realitní činnost v investiční výstavbě 

4) Realitní činnost 

5) Správa a údržba nemovitostí 

6) Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob 

7) Hostinská činnost 

8) Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici 

 

Hlavní podnikatelskou aktivitou, která společnost řadí do odvětví Ostatní vedlejší činnosti v dopravě 

je technická činnost v dopravě. Na společnost se proto vztahuje zákon č. 455/1991 sb., o 

živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona pozdějších předpisů. 
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7.1. ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ZA ROK 2011  

 

V mnohých městech působí více operátorů, kteří nejsou schopni kooperovat v zájmu optimálního 

parkovacího systému. V Mladé Boleslavi proto působí od října 2010 už jako jediný operátor, v součinnosti 

s odborem dopravy a silničního hospodářství, městská společnost MPDMB s.r.o. Pro svého zřizovatele 

Statutární město Mladá Boleslav vykonává na základě mandátní smlouvy provádění technické a 

organizační činnosti spojené s provozem a rozvojem systému regulovaného parkování ve vymezených 

částech města a zajišťuje provoz parkovacího systému. 

 

 

Převzatá Zóna placeného stání ( ZPS), v lokalitě Starého města, po předešlém operátorovi po drobných 

úpravách již jasně plní naše předpoklady v oblasti regulace dopravy v této dopravně exponované části 

města. Požadavek vzešlý z ankety uživatelů ZPS k uspokojení všech oprávněných rezidentů na abonentní 

stání v ,,modrých zónách“ jsme splnily v únoru 2011, kdy jsme zrušily pořadník  čekatelů na parkovací 

stání a novou analýzou dokázali zajistit funkční rezidentní štít .  Počet celkem 309 parkovacích míst tak 

tvoří rezidentní ochranu v podobě vyhrazených míst v ZPS pro místní obyvatele a abonenty 
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s provozovnou v zóně . Podmínkou při podání žádosti o přidělení parkovací karty zůstává , v souladu 

s OZV 1/2006 StmMB, pro fyzické osoby nutnost trvalého bydliště v lokalitě zóny a právní vztah 

k vozidlu. Pro abonenty platí povinnost prokázat umístění provozovny v lokalitě ZPS. Ceny za parkovací 

karty zůstaly nezměněny v částkách od roku 2005, tj. 1000,-Kč/rok rezident a 10.000,-Kč/rok abonent. Na 

místech určených pro krátkodobé stání, kdy je žádoucí rychlá denní obrátka parkujících, je formou 

placeného stání na jedenácti automatech celkem 247 stání s tarifem prvních 15 minut/ 1,-Kč, 30min./5,-

Kč, 1h/10,-Kč a každá další v době pondělí-pátek od 8h do 18h 20,-Kč. V době od 18-8h, v sobotu,neděli 

a ve státní svátky je uliční parkování zdarma. Od poplatku je též osvobozen každý tělesně postižený 

s průkazem ZTP(P), který je přítomen ve vozidle. Další variantou je možnost odstavit vůz na osmi  

parkovištích dlouhodobého režimu s automaty, kde je nastaven tarif v době platnosti zóny PO-PÁ 8-18 za 

10,-Kč/den v celkovém počtu 210 stání. 

 

 Nedílnou součástí této oblasti je již pevná ,,kotva“ v podobě parkovacího domu ,,Jaselská“,který denně 

využívá již více jak 350 uživatelů, kteří volí jistotu volného místa před hledáním prázdného místa na 

přeplněných uličních parkovištích , při zachování docházkové vzdálenosti do centra města. Tarif tohoto 

parkovacího domu doznal změny ve snížení noční sazby(18-7) z 8,-Kč na 2,-Kč/h, který by měl zvýšit 

využití této formy odparkování např. při pořádání nočních kulturních akcí 

(koncerty,divadlo,vernisáže,apod.). Denní sazba zůstala beze změny, nižší než na povrchových stáních 

v zóně :  první hodina 10,-Kč,druhá 12,-Kč a každá další za 15,-Kč. Hotovostní platbě na pokladně se pak 

dá vyhnout použitím magnetické karty, kterou může obdržet každý žadatel v kanceláři operátora . 

Nemalou  část motoristické klientely zde tvoří i přilehlý areál Vzdělávacího centra Na Karmeli ŠKODA 

AUTO a.s., jehož vozy tak nezpůsobují dopravní kongesce na okolním uličním prostoru. V zóně ZPS je 

dále umožněno stání pro zásobování mimo vyhrazená parkoviště tam, kde tím řidič neporuší pravidla 

silničního provozu,  po dobu maximálně  30 minut, což je dostatečně dlouhý interval pro obsluhu 

jednotlivých obchodů a institucí. 
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Parkovací dům ,,Militká“ na Staroměstském náměstí, jehož výstavba probíhala v půběhu  roku 2011, byl 

uveden do částečného provozu v listopadu téhož roku s dočasnou kapacitou 38 míst ve dvou, z celkem 

čtyř podlaží. Provozovatelem tohoto parkovacího domu je městská společnost MPDMB s.r.o., která tak 

získává další důležitý nástroj pro uspokojování potřeb občanů, kteří byly dosti citelně omezeni při 

rekonstrukci Staroměstského náměstí při jeho revitalizaci. Na parteru náměstí je na celkem třiceti místech 

povoleno stání po dobu maximálně 60 minut zdarma. Tuto kapacitu jsme navýšily ještě o 25 míst nově 

zbudovaného parkoviště v ul. Pražská, podél ohradní zdi pod Pražskou branou.  Časový úsek jedné hodiny 

v dostatečné míře zajistí , při jeho respektování, všem návštěvníkům i místním obyvatelům automobilovou 

obslužnost přímo na ploše náměstí a jeho blízkého okolí. Rezidentům ze Starého města bylo, po dobu 

stavebních prací na parkovacím domě a náměstí, vyhrazeno dlouhodobé abonentní stání na Náměstí Míru 

před prodejnou Jizerka. Tato alternativa bude v platnosti až do konečného dokončení PD, včetně 

sousedícího areálu volnočasových aktivit, který by měl ještě více z atraktivnit historické centrum v rámci 

jeho revitalizace. Zaváděcí cenový tarif parkovacího domu ,,Militká“ byl stanoven na první hodinu 

zdarma, druhá a každá další do 18 hodin za 10,-Kč. V době od 18 do 7 hodiny ranní se platí 10,-Kč za 

vjezd. Odbavovací systém je shodný jak s parkovacím domem ,,Jaselská“ tak s chráněným parkovištěm 

,,U Centrothermu“, který  tak operátorovi umožňuje rychlou správu a řidiči tak obsluhují již známé 

zařízení, které je jedno z nejmodernějších v republice. O pravidlech zvýhodněného abonentního stání 

v parkovacím domě nebylo do konce roku 2011 rozhodnuto z důvodu chybějících provozních výstupů, 

které musí mít součinnost s regulačními prvky  ZPS a chováním zóny jako takové, aby bylo zajištěno 

rovnovážné prostředí pro všechny uživatelské skupiny návštěvník-rezident-abonent. 
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Pravidelné měsíční analýzy zóny placeného stání potvrzují oprávněnost zavedení regulace výskytu 

osobních automobilů v centru města. Obsazenost jednotlivých parkovišť se v průměru pohybuje okolo 

65%  a respektování pravidel upravených místní vyhláškou  kolem 72%. Jediným problémem zůstávají 

některé lokality, či typy parkování, přičemž základním cílem by mělo být dosažení rovnovážného stavu 

v celém spravovaném území. Zřetelně se navyšuje poptávka po standardním návštěvnickém parkování 

v revitalizovaném centru města. Poměry ve struktuře parkujících nedostaly základních změn. V ZPS je 

vyrovnaný poměr pro základní skupiny rezident-abonent-návštěvní , který tak koresponduje s nastaveným 

regulačním režimem. Na hraničních lokalitách je zřetelná silná převaha zaměstnaneckého parkování, která 

tyto oblasti ,,blokuje“ vůči klientům vlastních aktivit. Měření vývoje koeficientu obratu vozidel odpovídá 

nastavenému režimu. Zřetelně nejvyšší je v případě návštěvnických lokalit se základní sazbou, kde se 

povedlo splnit základní cíl : plynulou obměnu parkujících vozidel na parkovištích, která nejsou blokována 

dlouhodobě stojícími vozidly. Ve špičkách je zřetelná obměna mezi sedmou a osmou hodinou ranní, kdy 

vyjíždějí rezidenti a na jejich místo se dostávají abonentní skupiny. Největší příjezd návštěvníků je 

směřován do odpoledních hodin. Odpolední a podvečerní návrat rezidentů je již pozvolný a nevyvolává 

špičkové hodnoty. Hodnocení poměru krátkodobého parkování ukazuje na dominanci návštěvnických 

lokalit se základní sazbou. Dvoutřetinový podíl návštěvnického parkování na celkovém objemu je 

dostatečným důkazem o funkčnosti systému. V případě ostatních typů parkování je podíl krátkodobého 

zpravidla v normě a pouze lokálně jsou zřetelné odchylky korespondující s atraktivitou některých lokalit. 

 

Režim v obytné zóně ,,Kolonka“,který začal platit od listopadu 2010, je průběžně vyhodnocován i 

v souvislosti s názory místních obyvatel a mírou jejich spokojenosti. V průběhu roku zde nedocházelo 
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k výrazným překryvům, které by vyžadovaly změnu či omezení nastaveného režimu. V této lokalitě je tak 

rezidentním štítem chráněno 140 parkovacích míst. Na chráněném parkovišti v ulici Jana Palacha ,,U 

Centrothermu“je plně rovnovážný stav mezi rezidenty a návštěvníky na celkem 86 místech, které jsou tak 

využívány oběma skupinami na 85% kapacity. 

V ostatních oblastech města (zóna ,,A“), kde jsou vytipovány lokality s regulovaným parkováním pod 

platebním automatem, se již jasně projevuje absence celkové organizace parkování stále rostoucí osobní 

automobilové dopravy. Drobné úpravy, jako byla například instalace dalších dvou automatů na Náměstí 

Republiky, nestačí pokrývat deficit možností pro krátkodobé stání , který je stále zřejmější z logické snahy 

řidičů zaparkovat na delší časový úsek (po dobu zaměstnání), nejlépe zdarma. Dochází tak k zahuštění 

uličního prostoru v převážně bytové zástavbě, kde vzniká oprávněný tlak na zavedení rezidentního štítu  

při jehož absenci klesá  komfort bydlení. Ve spravované oblasti ,,A“ je pod osmi automaty 

(Tř.V.Klementa,Nám.Republiky,Havlíčkova ul,ul.U Stadionu) celkem 209 parkovacích míst v dopravně 

exponovaných místech, kde je nutná regulace parkování. Nejvytíženější je prostor před obchodními 

jednotkami (obch.stř.Máj) na Třídě Václava Klementa v blízkosti oblastní nemocnice a pobočky České 

pojišťovny kde  již v ranních hodinách dochází vlivem obsazeného parkoviště k dopravním kongescím , 

které komplikují dopravu na hlavní páteřní komunikaci hraničící mnohdy s bezpečností provozu . 

 

  Vzhledem k tomu, že jsme vázání závazkem zajištění veřejné služby pro svého zřizovatele, dochází stále 

k prohlubování ztráty z ekonomicky nerentabilního výběru, kde se největší měrou podílí splátka úvěru za 

parkovací dům Jaselská v  částce 220-tis Kč/měsíc. Tento nepříznivý jev nám bohužel negativně zasahuje 

do hospodářského výsledku, který se pak promítá do celkové ekonomické bilance společnosti.   Abychom 

tento ekonomicky nepříznivý jev zvrátili  podali jsme 15. září 2011 návrh jedinému společníkovi na 

změnu mandátní smlouvy v článku  odměny za zajištění závazku veřejné služby. Podařilo se nám 
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dosáhnout změny  z  55% -ní výše odměny za výběr parkovného, která tak nově náleží ve 100% 

společnosti MPDMB s.r.o. Z této změny nám ovšem plynou i nové povinnosti, které jsme předtím 

nevykonávali v celém rozsahu. Jedná se například o povinnost zajišťovat na všech spravovaných plochách 

údržbu a úklid (vč. sněhu), zajišťovat instalaci a údržbu vodorovného i svislého dopravního značení a to 

v souladu s příslušnými právními  předpisy, které se na tyto činnosti vztahují. 

  V návaznosti na charakter podnikatelské činnosti, která je z větší části veřejnou službou  danou 

historickým vývojem parkovacího systému města nám pomáhá i nově zavedený systém periodických 

kontrol obsazenosti , který každý měsíc předáváme spolu s přehledy respektovanosti zóny na odbor 

dopravy  a zároveň Městské policii k porovnání účinnosti jejich kontrol. Vzájemná součinnost tak vede 

k přesnému přehledu o chování  regulované zóny placeného stání i k možnosti snazšího vyhovění 

potřebám rezidentů a abonentů,kteří tak využívají výhod ochranných rezidentních štítů, které jim zaručují 

jistotu parkovacího místa v dochůdné vzdálenosti od místa bydliště. V současné době spadá pod naší  

správu již více jak 1.400 parkovacích míst v různém režimu užívání. Stálým technickým dozorem ve dvou 

směnách zajišťujeme bezchybný provoz celkem 31 parkovacích automatů , jednoho závorového 

parkoviště a dvou parkovacích domů. V průběhu roku jsme se podíleli i na zajištění parkovacích kapacit 

pro různé akce, jako např.  Old Timer Rally, Rally Bohemia, Inter Dog Bohemia,Tour De 

Kids,Svatováclavská jízda,Staročeský jarmark,Vánoční trhy,Farmářské trhy a další již tradiční akce 

pořádané na území Mladé Boleslavi, při kterých je nutné zajistit bezproblémové parkování jejich 

návštěvníků. 
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8. Zpráva dozorčí rady o hospodaření společnosti a stavu majetku      

za rok 2011 

 

Zpráva dozorčí rady o hospodaření společnosti a stavu majetku za rok 2011 

Členové dozorčí rady společnosti Městské parkovací domy s.r.o. se v průběhu roku 2011 

sešli na dvou plánovaných jednáních dozorčí rady společnosti. 

Při výše uvedených jednáních řešili členové dozorčí rady se statutárními zástupci 

společnosti záležitosti, které se týkaly nejen provozu a chodu společnosti, ale vždy také 

záležitosti hospodaření a ekonomické situace společnosti. Na svém posledním jednání 

dozorčí rady v prosinci roku 2011 byla jednateli společnosti předložena analytická 

výsledovka za rok 2011. 

Po prezentaci analytické výsledovky a ukazatelů obsazenosti parkovacích míst po 

jednotlivých lokalitách došli členové dozorčí rady k závěru, že společnost je jejími 

statutárními zástupci řízena v souladu se zásadami dobrého a zdravého hospodaření. 

Podrobné výsledky o hospodaření a o struktuře majetku společnosti jsou k nalezení 

v příslušných účetních výkazech, které tvoří součást výroční zprávy o hospodaření za rok 

2011. 

 

Dozorčí rada vyjádřila následující usnesení : 

 

„Dozorčí rada souhlasí s Výroční zprávou o stavu hospodaření za rok 2011.“ 

 

 

 

 

V Mladé Boleslavi dne 31.března 2012. 

 

Ing.arch. Jindřich Zítka 

předseda dozorčí rady 

 

………………………………………. 
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9. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011 

 

Ovládaná osoba: 

Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o., Starofarní 152, 293 01 Mladá Boleslav 

IČO: 27880834 

Zapsaná v OR vedeném Městským souden v Praze, oddíl C., vložka 123806 2. dubna roku 2007. 

Základní kapitál společnosti k 31.12.2011 činil 10.000.000,-Kč a je plně splacen. 

Statutární orgán – dozorčí rada 

Předseda dozorčí rady – Ing.arch.Jindřich Zítka 

Člen dozorčí rady –        Ing.Zdeněk Tůma 

Člen dozorčí rady –        Ing.Vojtěch Rozboud 

Člen dozorčín rady-        Mgr.Josef Macoun 

Člen dozorčí rady -         Zdenka Veškrnová 

Člen dozorčí rady -         David Cígler 

Ovládající osoba 

Statutární město Mladá Boleslav, Komenského nám. 61, 293 01 Mladá Boleslav 

IČO: 00238295 

 
Přehled smluv a ostatních vztahů mezi propojenými osobami 
 
Statutární město Mladá Boleslav pronajímalo společnosti nebytový prostor v období od 1.1.2011 do 

31.12.2011 za 186 838,20 Kč. 

Jedním ze zásadních rozhodnutí Valné hromady společnosti Městské parkovací domy Mladá Boleslav 
s.r.o. bylo schválení cenové politiky tvorby parkovného jako služby občanům. Z provozu parkovného tak 
neplyne ekonomicky rentabilní nájem za poskytnuté služby, jako by tomu bylo u čistě komerčního 
provozovatele. Zde lze odvodit část ztráty hospodářského výsledku, který společnosti tímto rozhodnutím 
vznikl. 

Statutární město Mladá Boleslav pronajímalo společnosti pozemek parcelní č. 608/28 o výměře 5 729 m2 , 
kde bylo zřízeno parkoviště. Nájemné je splatné vždy za období 5 let trvání. S ohledem na právní 
propojení smluvních stran byl sjednán úrok v ceně obvyklé ve výši 6 % p.a. z částky odloženého splatného 
každého ročního nájemného. Úrok je splatný vždy za období 5 let. Nájemné za rok 2011 činilo 115 500,00 
Kč a úrok byl 20 790,00 Kč. 

Společnost MPDMB s.r.o. obdržela v roce 2011 příslib od Statutárního města Mladá Boleslav na dotaci 
v celkové hodnotě 43 928 250,- Kč.  
 
Vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními osobami, ve kterých má ovládající osoba vliv: 

Ovládaná osoba neměla žádné vztahy s jinými osobami ovládanými Statutárním městem Mladá Boleslav. 
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10. Přílohy 

Parkovací dům Jaselská v roce 2011 
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Porovnání PDJ - Průměrné denní tržby za jednotlivé dny
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Parkoviště v ulici Jana Palacha (u Centrothermu) 

 

 

 

 

Poloha parkoviště „U Centrothermu“ 

 

 

  

 

 

Porovnání Centrotherm - Měsíční hotovostní tržby
1.1. - 31.12.2011
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Webový kamerový náhled na parkoviště U Centrothermu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 

Reklamní plochy na parkovišti U Centrothermu  
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Ostatní plochy (mimo PD Jaselská a Centrothermu) 
 

Měsíc 
Tržba v Kč 

Celkem 

ČP (4) Máj (5) 
nám. Rep. 

(7) 
nám. Rep. 

(8) 
nám. Rep. 

(9) 
Havlíčkova 

(10) 

nám. 
Rep. (11) 

U stadionu 
(12) 

leden 36 479,00 101 574,00 0,00 16 874,00 10 198,00 13 309,00 0,00 3 191,00 181 625,00
únor 32 813,00 104 604,00 0,00 18 061,00 9 366,00 11 742,00 0,00 3 753,00 180 339,00
březen 45 217,00 128 619,00 0,00 21 674,00 11 522,00 14 167,00 0,00 6 146,00 227 345,00
duben 41 584,00 111 337,00 0,00 19 306,00 10 691,00 14 774,00 0,00 6 975,00 204 667,00
květen 44 421,00 122 631,00 0,00 20 701,00 9 453,00 15 059,00 0,00 7 238,00 219 503,00
červen 41 565,00 114 038,00 0,00 19 667,00 9 766,00 13 649,00 0,00 6 353,00 205 038,00
červenec 28 647,00 93 612,00 0,00 12 288,00 6 388,00 11 542,00 0,00 5 455,00 157 932,00
srpen 32 324,00 98 476,00 406,00 13 666,00 7 617,00 12 043,00 423,00 5 471,00 170 426,00
září 43 461,00 115 000,00 2 188,00 20 915,00 9 035,00 11 820,00 1 379,00 7 217,00 211 015,00
říjen 42 252,00 109 421,00 4 291,00 19 293,00 9 436,00 12 650,00 2 008,00 6 833,00 206 184,00
listopad 47 134,00 118 610,00 5 207,00 21 506,00 8 064,00 12 782,00 3 261,00 5 751,00 222 315,00

prosinec 37 799,00 105 216,00 4 510,00 19 463,00 7 255,00 13 545,00 2 112,00 5 483,00 195 383,00

CELKEM 473 696,00 1 323 138,00 16 602,00 223 414,00 108 791,00 157 082,00 9 183,00 69 866,00 2 381 772,00

                    

CELKEM bez 
DPH 394 746,67 1 102 615,00 13 835,00 186 178,33 90 659,17 130 901,67 7 652,50 58 221,67   

Průměr 2011 39 474,67 110 261,50 3 320,40 18 617,83 9 065,92 13 090,17 1 836,60 5 822,17  
Průměr 2010 30 389,67 95 414,33 0,00 15 263,67 9 501,08 14 506,92 0,00 5 721,08  
Průměr 2009 24 742,17 76 509,83 0,00 15 263,67 9 249,17 9 543,00 0,00 6 280,33  

Průměr 2008 13 098,00 60 582,00 0,00 9 397,00 7 779,00 10 464,00 0,00 0,00  
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Využití parkovací doby návštěvníky Centrotherm 2011
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Výběr ostatních ploch 2011
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Parkoviště u České pojišťovny (automat č. 4) a u Máje (č.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parkoviště na nám. Republiky (automaty č. 8 a 9) 
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Parkoviště Havlíčkova ulice (automat č. 10) 
 
 

     
 

Parkoviště U Stadionu (automat č. 12) 
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ZÓNA „A“ (ZPS) 
 

Statistika výběrů Zóna „A“ (ZPS) 
1.10.2010 – 31.12.2011 

 

Číslo PA Ulice 

Výběr v Kč 

rok 2010 (říjen - 
prosinec) 

rok 2011 

1 Starofarní - dobíjecí 3 3000

101 Komenského - škola 28 188 100 072

102 Komenského - magistrát 174 723 748 722

103 Pivovarská 221 380 886 124

106 Železná - obuv 9 214 55 357

109 Náměstí Míru 84 533 340 925

110 9. května - u Knihy 67 323 257 977

112 Železná - u kostela 38 853 122 048

207 Českobratrské - velké 184 545 858 693

208 Českobratrské - malé 16 927 73 384

216 Viničná - stadion 16 924 61 712

217 Viničná - hotel 929 3 311

218 Viničná - parkoviště 4 854 20 676

313 nám. Na Kozině 68 033 236 943

314 Nádražní 6 257 29 192

315 Budovcova 7 415 33 323

420 Želzná - ČSOB 19 438 73 998

421 Komenského - pošta 24 351 90 844

422 Koněvova 8 470 38 062

423 Starofarní 4 649 9 344

423 Pražská 0 35 130

Celkem PA 987 009 4 078 837

Celkem PK 125 858 1 082 171

Celkem PA a PK 1 112 867 5 161 008

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


