VÝROČNÍ ZPRÁVA
SPOLEČNOSTI KORDIS JMK, A.S.
2018

| 2 |

www.idsjmk.cz

Obsah
Informace o společnosti������������������������������������������������������������������������������������������������������ 4
Organizační schéma KORDIS JMK, a.s.����������������������������������������������������������������������������� 6
Historie společnosti������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Zpráva představenstva o činnosti KORDIS JMK, a.s. za rok 2018������������������������������������� 8
Výkaz zisku a ztráty za rok 2018���������������������������������������������������������������������������������������� 12
Rozvaha za rok 2018���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13
Návrh na schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku
společnosti KORDIS JMK, a.s. za účetní období roku 2018���������������������������������������������� 15
Zpráva auditora������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 16
Zpráva dozorčí rady����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 19
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou
osobou a mezi propojenými osobami za rok 2018������������������������������������������������������������ 20

Výroční zpráva společnosti KORDIS JMK, a.s. za rok 2018

| 3 |

Informace o společnosti
KORDIS JMK, a.s.
Sídlem společnosti
KORDIS JMK, a.s. je:
Nové sady 946/30,
602 00 Brno
IČ: 26298465
Akcionáři:
1. Jihomoravský kraj, se
sídlem Brno, Žerotínovo
nám. 449/3, 601 82 Brno,
IČ: 70888337, 51 % akcií
2. Statutární město Brno,
se sídlem Brno,
Dominikánské náměstí 1,
602 00 Brno,
IČ: 44992785, 49 % akcií
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Předmětem podnikání
společnosti je:
Výroba, obchod
a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona.

Základní kapitál společnosti
je tvořen vklady společníků
a činí 2.000.000 Kč
(dva miliony korun českých).

Výroční zpráva společnosti KORDIS JMK, a.s. za rok 2018

Orgány společnosti 2018
VALNÁ HROMADA
PŘEDSTAVENSTVO
Předseda

Václav Tvrdý

Místopředseda

Ing. Antonín Crha

Člen

Pavel Dvořák

Člen

Ing. Bc. Vojtěch Máša

DOZORČÍ RADA
Předseda

PhDr. Alžběta Vlčková

Místopředseda

Ing., Mgr. Drago Sukalovský

Člen

Ing. Jiří Hlavenka

Člen

Ing. Ladislav Kotík

Člen

Tomáš Alter

Člen

Mgr. Radim Cenek

ŘEDITEL SPOLEČNOSTI
Ing. Jiří Horský
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Organizační schéma KORDIS JMK, a.s.
VALNÁ HROMADA
DOZORČÍ RADA
PŘEDSTAVENSTVO
ŘEDITEL SPOLEČNOSTI
PROVOZNÍ EKONOM

SEKRETARIÁT

MZDOVÝ ÚČETNÍ

DOPRAVNÍ ODBOR

ODBOR TARIFNÍ,
MARKETINGU A ROZVOJE

EKONOMICKÝ
ODBOR

PRÁVNÍ
ODBOR

VEDOUCÍ ODBORU

VEDOUCÍ ODBORU
ZÁSTUPCE ŘEDITELE

VEDOUCÍ
ODBORU

VEDOUCÍ
ODBORU

ODDĚLENÍ
ORGANIZACE
DOPRAVY

ODDĚLENÍ
PROVOZU
IDS JMK

ODDĚLENÍ
ŽELEZNIČNÍ

CENTRÁLNÍ
DISPEČINK

ODDĚLENÍ
MARKETINGU
A EU PROJEKTŮ

PŘEPRAVNÍ
KONTROLA

VEDOUCÍ
ODDĚLENÍ

VEDOUCÍ
ODDĚLENÍ

VEDOUCÍ
ODDĚLENÍ
ZÁSTUPCE
VED. ODBORU

VEDOUCÍ
CENTRÁLNÍHO
DISPEČINKU

VEDOUCÍ
ODDĚLENÍ

VEDOUCÍ
ODDĚLENÍ

Specialista
v dopravě

Specialista
v dopravě

Specialista
v dopravě

Dispečer
v dopravě

Specialista
v dopravě

Přepravní kontrolor

Ekonom v dopravě

Referent právního
odboru

Specialista
v dopravě

Specialista
v dopravě

Specialista
v dopravě

Dispečer
v dopravě

Specialista
v dopravě

Přepravní kontrolor

Ekonom v dopravě

Referent právního
odboru

Specialista
v dopravě

Specialista
v dopravě

Specialista
v dopravě

Dispečer
v dopravě

Specialista
v dopravě

Přepravní kontrolor

Ekonom v dopravě

Referent právního
odboru

Specialista
v dopravě

Specialista
v dopravě

Specialista
v dopravě

Dispečer
v dopravě

Specialista
v dopravě

Přepravní kontrolor

Ekonom v dopravě

Specialista
v dopravě

Distributor
informací

Dispečer
v dopravě

Specialista
v dopravě

Distributor
informací

Dispečer
v dopravě

Specialista
v dopravě

Dispečer
v dopravě
Dispečer
v dopravě
Dispečer
v dopravě
Dispečer
v dopravě
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Historie společnosti
2002

Květen – Společenská smlouva
o založení společnosti podepsána
hejtmanem Jihomoravského kraje
a primátorem Statutárního města
Brna.
Září – Zápis společnosti
do obchodního rejstříku.
Zahájení činnosti KORDIS JMK,
spol. s r.o.

2009

Červen–Listopad – Příprava
žádostí projektů ROP a akceptace
v celkové hodnotě 100 mil. Kč.

2010

Červenec – Spuštění šesté etapy
IDS JMK – Znojemsko.

2011

Příprava první etapy IDS JMK.

Prosinec – Zahájení provozu
na Brněnsku po novém
výběrovém řízení na dopravce.

2004

2012

2003

Spuštění první etapy IDS JMK.

2005

Leden – Spuštění druhé etapy
IDS JMK – Tišnovsko.
Září – Spuštění druhé etapy
IDS JMK – Sokolnicko.
Prosinec – Spuštění třetí etapy
IDS JMK – Vyškovsko.

2006

Červenec – Spuštění třetí etapy
IDS JMK – Ivančicko.
Září – Spuštění třetí etapy
IDS JMK – Židlochovicko.

2007

Březen – Spuštění čtvrté etapy
IDS JMK – Boskovicko.

2008

Červen – Spuštění čtvrté etapy
IDS JMK – Vyškovsko – východ.
Prosinec – Spuštění páté
etapy IDS JMK – Hodonínsko
a Břeclavsko.
Leden–Prosinec – Příprava šesté
etapy IDS JMK – Znojemsko.

Říjen – Transformace
společnosti KORDIS JMK, spol.
s r.o. na akciovou společnost
KORDIS JMK, a.s.
Prosinec – Zahájení provozu
na Boskovicku po novém
výběrovém řízení na dopravce.

2013

Prosinec – Zahájení provozu
na Břeclavsku a Hodonínsku
po novém výběrovém řízení
na dopravce.

2014

Březen – Rozšíření IDS JMK
na Slovensko až do Myjavy
(linka S91). V IDS JMK začal
jezdit další železniční dopravce
společnost ZSSK.
Červen – Oficiální oslavy
10. výročí existence IDS JMK.
Červenec – Rozšíření IDS JMK
na Bystřicko – linka S31
zaintegrována z Nedvědice
až do zastávky Rovné–Divišov.

Výroční zpráva společnosti KORDIS JMK, a.s. za rok 2018

2015

Leden – Zapojení městské
dopravy v Bystřici nad
Pernštejnem do IDS JMK.
Červenec a říjen – Řešení
velkého množství letní výlukové
činnosti.
Říjen – Rozšíření dopravního
propojení mezi Hodonínem,
Holíčem, Skalicou, Strážnicí
a Veselím nad Moravou.

2016

Červen – Zahájení realizace
projektu SOLEZ.
Červen – Zahájení provozu
přeshraniční autobusové linky
Turistbus z Pasohlávek přes
Mikulov, Poysdorf do Valtic,
Lednice a Podivína.
Prosinec – Zahájení realizace
projektu Linking Danube.

2017

Leden – Zahájení elektronického
odbavování cestujících ve formě
předplatních jízdenek na území
města Brna.
Červen – Zahájení realizace
projektu Peripheral Access.
Září – Zahájení realizace
projektu Subnodes.

2018

Příprava výběrového řízení
na železničního dopravce
od roku 2020.
Příprava výběrového řízení
na dodavatele elektrických
vlakových jednotek
pro IDS JMK.
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Zpráva představenstva
o činnosti KORDIS JMK, a.s. za rok 2018
Základním úkolem
společnosti KORDIS JMK, a.s.
(dále jen KORDIS) je provádění
servisních činností pro akcionáře
Jihomoravský kraj a Statutární
město Brno v oblasti dopravní
obslužnosti území veřejnou
dopravou, a to zejména formou
Integrovaného dopravního
systému Jihomoravského kraje
(IDS JMK).
V průběhu roku 2018 prováděla
společnost KORDIS činnosti
spojené s provozem systému IDS
JMK. V oblasti dopravní se jednalo
zejména o úpravy linkového
vedení a jejich vzájemnou
koordinaci a úpravy jízdních řádů
včetně řešení organizace dopravy
při uzavírkách a výlukách.
Pozornost byla věnována
také koordinaci plánování
výlukové činnosti v Brně pro
rok 2019 a další roky s výlukami
chystanými na železnici.
Společnost KORDIS intenzivně
ve spolupráci s Jihomoravským
krajem pracovala na podkladech
k výběrovému řízení na
dodavatele nových vlakových
jednotek a na podkladech
pro výběr železničního dopravce
od roku 2020 v Jihomoravském
kraji a sousedních krajích.
Současně se připravovaly
podklady pro výběrová řízení na
území, kde byly s autobusovými
dopravci ukončeny smlouvy.
Průběžně, v zákonem stanovených
termínech, probíhala příprava
jízdního řádu na železnici
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pro období 2018/2019 včetně
projednávání časových poloh
rychlíků s Ministerstvem dopravy.
V oblasti tarifní v průběhu celého
roku probíhala spolupráce se
společnostmi Dopravní podnik
města Brna, a.s. (dále jen DPMB)
a České dráhy, a.s. (dále jen
ČD). Pokračovala příprava
modernizace odbavování
cestujících. Byl dokončen výběr
dodavatele 1000 kusů palubních
počítačů pro regionální i městské
autobusy a výběr poskytovatele
bankovních služeb (acquirera).
Zapracování změn tarifu IDS
JMK od 1. září 2018 spočívající
v zavedení slev pro děti, studenty
a seniory a s tím spojené
práce v oblasti marketingu,
tarifu, školení zaměstnanců
dopravců a v oblasti dělení tržeb
představovalo neplánovanou
velkou pracovní i administrativní
zátěž.
Společnost KORDIS prováděla
dále standardní ekonomické
činnosti, zejména dělení tržeb
mezi dopravci včetně nezbytných
dopravních průzkumů.
V průběhu roku pokračovala
technická a přepravní kontrola
systému. Zabezpečovány
byly veškeré smluvní vztahy
v systému, s dopravci Smlouvy
o podmínkách přepravy v IDS
JMK, s obcemi Smlouvy
o spolufinancování IDS JMK.
Průběžně byla prováděna
konkrétní a cílená informační

a marketingová činnost. Byla
vydána ročenka „Zpráva o vývoji
IDS JMK zahrnující výsledky
od zahájení systému do konce
roku 2017“.
Pravidelně byly udržovány
webové stránky IDS JMK
s veškerými informacemi,
zejména s aktuálními jízdními
řády. V elektronické podobě
vycházel informační newsletter
pro cestující.
Jízdní řády byly vydány i v knižní
formě. Jejich prodej současně
s prodejem map a knižních
jízdních řádů byl zabezpečován
zejména prostřednictvím
dopravců. V průběhu roku
byl zajišťován tisk a distribuce
informačních materiálů pro
cestující.
Řízení dopravy zabezpečovali
pracovníci Centrálního
dispečinku IDS JMK. Informační
služby pro cestující zajišťoval
KORDIS telefonicky, emailem
i písemně. Součástí činnosti
dispečinku je i obsluha
elektronických informačních
panelů v přestupních terminálech
na území města Brna
a Jihomoravského kraje.
Společnost obdržela jednu
žádost na základě zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, týkající
se výše odměn poskytnutých
statutárnímu orgánu společnosti.
Informace byly poskytnuty
v zákonné lhůtě.

Výroční zpráva společnosti KORDIS JMK, a.s. za rok 2018

Pro město Brno byl zpracován
„Plán organizace hromadné
dopravy na rok 2019“ včetně
zadávací dokumentace pro
tvorbu jízdních řádů městské
hromadné dopravy.
KORDIS v roce 2018 pokračovala
v aktivitách směřujících
k zajišťování finančních
prostředků z programů Evropské
Unie. Vedle již realizovaného
projektu Elektronické odbavování
cestujících IDS JMK – fáze1
v celkové výši 60,3 mil. Kč
společnost realizovala další
čtyři menší projekty zaměřené
především na mimobrněnské
oblasti. O dotace požádala
u dalších dvou projektů.
KORDIS nadále provozoval
a modernizoval aplikaci pro
chytré telefony IDS JMK
POSEIDON určenou pro
informování cestujících a koupi
QR jízdenek do mobilních
telefonů. Počet jejích uživatelů
stejně jako objem tržeb od jejího
spuštění v dubnu 2014 trvale
roste.
KORDIS pokračoval v jednáních
s rakouskou stranou o rozvoji
přeshraniční dopravy. Úspěšně
pokračoval provoz sezónní
přeshraniční linky Turistbus
mezi Pasohlávkami, Mikulovem,
Poysdorfem, Valticemi, Lednicí
a Podivínem, která je v provozu
od května do října v nepracovní
dny, v měsících červenec a srpen
byla v provozu mezi Mikulovem
a Pasohlávkami denně.

www.idsjmk.cz

K 31. 12. 2017 Integrovaný
dopravní systém Jihomoravského
kraje pokrýval celé území kraje,
tedy všech 673 obcí. Na území
sousedních krajů obsluhoval
dalších 57 měst a obcí, jejichž
dopravní spádovost směřuje na
území Jihomoravského kraje
a za hranicemi sousedních států
obsluhoval IDS JMK sedm obcí
na území Rakouska a šest obcí
na území Slovenska.
Zaintegrované území bylo
rozděleno na 163 tarifních
zón. Současný rozsah dopravy
IDS JMK zabezpečovalo
ke konci roku 23 dopravců
(DPMB, ČD, Železničná
spoločnosť Slovensko, a.s. a 20
autobusových společností).
Celkový počet linek k 1. 1. 2018
činil 334, z toho 81 městská
doprava Brno, 33 linek
městských doprav v dalších
městech (Břeclav, Hodonín,
Vyškov, Kyjov, Blansko, Adamov,
Bystřice nad Pernštejnem),
25 linek železničních a 195 linek
regionální autobusové dopravy.
Výsledky IDS JMK za dobu jeho
existence potvrzují správný
postup při tvorbě systému.
Nejvýraznějším parametrem je
trend navyšování a udržování
počtu cestujících jak na území
kraje, tak na území města Brna.
V každé nové etapě docházelo
ke zvyšování počtu cestujících
v regionu v průměru kolem 10%.
V současné době je již počet
cestujících stabilizován.

Společnost KORDIS dosáhla
za dobu své existence
významného povědomí o své
činnosti a o systému integrované
dopravy v Jihomoravském kraji
a podařilo se jí získat renomé
nejen v rámci České republiky,
ale i v zahraničí.
KORDIS je členem České
asociace organizátorů
veřejné dopravy. Taktéž
udržuje pravidelné kontakty
s organizátory integrované
dopravy v sousedních zemích,
v Rakousku a na Slovensku.
Cílem KORDIS je trvale usilovat
o zvyšování kvality veřejné
dopravy a pozitivně tak motivovat
cestující k jejímu využívání.
Stav majetku společnosti
KORDIS JMK, a.s. je popsán
v příloze účetní závěrky za rok
2018.
V Brně dne 20. 3. 2019
Václav Tvrdý
předseda představenstva
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PŘEPRAVENÉ OSOBY (JÍZDY) VE MĚSTĚ BRNĚ

348

2004

2005

2006

364

2007

387

379

2008

2009

2010

389

392

391

395

396

395

397

401

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Mil. přepravených osob

344

356

385
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PŘEPRAVENÉ OSOBY (PŘEPRAVNÍ VÝKON V OSKM) V REGIONU

794

818

819

830

829

819

817

814

122

123

124

123

121

120

119

715

118

215

219

225

223

225

224

222

222

221

42

43

42

44

44

41

42

42

42

85

84

83

83

618

Mil. oskm

198

421
348

38

118

148

62

98

42

44

84

85

84

111

115

119

119

121

120

119

119

118

45

46

47

48

49

49

44

48

48

48

81

78

108

105

46

61

240

83

85

118

127

136

145

161

155

166

169

177

180

182

184

183

183

183

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

E1 (Brněnsko, Blanensko, Tišnovsko) E2 (Tišnovsko, Slavkovsko, Rosicko) E3 (Vyškovsko, Ivančicko, Židlochovicko)
E4A (Boskovicko) E4B (Vyškovsko – východ, Kyjovsko) E5 (Hodonínsko, Břeclavsko) E6 (Znojemsko)
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Výkaz zisku a ztráty za rok 2018
Číslo
řádku

Označení

Skutečnost v běžném
účetním období
běžném

minulém

I.

Tržby z prodeje výrobků a služeb

001

+42 973

+38 620

II.

Tržby za prodej zboží

002

+1 704

+1 692

A.

Výkonová spotřeba

003

+11 936

+11 050

D.

Osobní náklady

009

+32 311

+27 588

E.

Úprava hodnot v provozní oblasti

014

+1 661

+1 350

III.

Ostatní provozní výnosy

020

+3 062

+2 018

F.

Ostatní provozní náklady

024

+1 363

+1 865

*

* Provozní výsledek hospodaření (+/-)

030

+468

+477

VII.

Ostatní finanční výnosy

046

+7

+0

K.

Ostatní finanční náklady

047

+44

+213

*

Finanční výsledek hospodaření (+/-)

048

-37

-213

**

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

049

+431

+264

L.

Daň z příjmů

050

+316

+137

**

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

053

+115

+127

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

055

+115

+127

*

Čistý obrat za účetní období =
I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.

056

+47 746

+42 330
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Rozvaha za rok 2018
Označení

AKTIVA

Číslo
řádku

Minulé
období

Běžné účetní období
Brutto

Korekce

Netto

Netto

AKTIVA CELKEM

001

+123 342

-17 824

+105 518

+100 158

B.

Stálá aktiva

003

+22 461

-17 824

+4 637

+4 300

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

004

+6 936

-6 105

+831

+1 789

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

014

+15 525

-11 719

+3 806

+2 511

C.

Oběžná aktiva

037

+100 112

+100 112

+94 748

C.I.

Zásoby

038

+116

+116

+118

C.II.

Pohledávky

046

+2 625

+2 625

+2 718

C.IV.

Peněžní prostředky

075

+97 371

+97 371

+91 912

D.

Časové rozlišení aktiv

078

+769

+769

+1 110

www.idsjmk.cz
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Rozvaha za rok 2018
Označení

PASIVA

Číslo
řádku

Běžné účetní období

Minulé období

PASIVA CELKEM

001

+105 518

+100 158

A.

Vlastní kapitál

002

+61 503

+57 406

A.I.

Základní kapitál

003

+2 000

+2 000

A.II.

Ážio a kapitálové fondy

007

+55 083

+51 083

A.III.

Fondy ze zisku

015

+100

+100

A.IV.

Výsledek hospodaření
minulých let (+/-)

018

+4 205

+4 096

A.V.

Výsledek hospodaření
běžného účetního období (+/-)

021

+115

+127

B.+C.

Cizí zdroje

023

+43 725

+42 557

B.

Rezervy

024

+7 264

+6 350

C.

Závazky

029

+36 461

+36 207

D.

Časové rozlišení pasiv

066

+290

+195
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Návrh na schválení
účetní závěrky a hospodářského výsledku společnosti
KORDIS JMK, a.s. za účetní období roku 2018
Představenstvo předkládá dozorčí radě a následně
valné hromadě ke schválení účetní závěrku
společnosti KORDIS JMK, a.s. za účetní období
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 sestavenou
k datu 31. 12. 2018.

Představenstvo navrhuje, aby dozorčí rada
a následně valná hromada účetní závěrku
sestavenou k datu 31. 12. 2018 schválila
a účetní hospodářský výsledek za rok 2018
převedla v plné výši na účet nerozdělených
zisků minulých let.

Účetní období roku 2018 skončilo hospodářským
výsledkem (zisk) ve výši: Kč 114 732,01.

V Brně 12. 3. 2019
Návrh předkládají:

Václav Tvrdý
předseda představenstva

Výroční zpráva společnosti KORDIS JMK, a.s. za rok 2018

Bc. Jakub Hruška
místopředseda představenstva
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Zpráva auditora
Akcionářům KORDIS JMK, a.s.
Výrok auditora

Základ pro výrok

Provedli jsme audit přiložené
účetní závěrky obchodní
společnosti KORDIS JMK, a.s.,
se sídlem Nové sady 946/30,
602 00 Brno, identifikační číslo
26298465 (dále také Společnost)
sestavené na základě českých
účetních předpisů, která se
skládá z rozvahy k 31.12. 2018,
výkazu zisku a ztráty, přehledu
o změnách vlastního kapitálu
za období od 1. 1. 2018 do
31. 12. 2018 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
k této účetní závěrce.

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.

Podle našeho názoru účetní
závěrka podává věrný a poctivý
obraz aktiv a pasiv společnosti
KORDIS JMK, a.s. k 31. 12. 2018
a nákladů a výnosů a výsledku
jejího hospodaření a peněžních
toků za rok končící 31. 12. 2018
v souladu s českými účetními
předpisy.
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Jiné skutečnosti
Účetní závěrka společnosti
KORDIS JMK, a.s. k 31. 12. 2017
nebyla ověřena auditorem,
protože k tomuto datu nebyly
splněny zákonem o účetnictví
č. 563 / 1991 Sb. stanovené
podmínky pro povinný audit.

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 ověřením účetní
závěrky seznámení se s ostatními
informacemi a posouzení, zda
ostatní informace nejsou ve
významném nesouladu s účetní
závěrkou či s našimi znalostmi
o účetní jednotce získanými
během ověřování účetní
závěrky, nebo zda se jinak tyto
informace nejeví jako významně
nesprávné. Také posuzujeme,
zda ostatní informace byly ve
všech významných ohledech
vypracovány v souladu
s příslušnými právními předpisy.
Tímto posouzením se rozumí,
zda ostatní informace splňují
požadavky právních předpisů
na formální náležitosti a postup
vypracování ostatních informací
v kontextu významnosti, tj. zda
případné nedodržení uvedených

Výroční zpráva společnosti KORDIS JMK, a.s. za rok 2018

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
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 věcné nesprávnosti.
V rámci uvedených postupů
jsme v obdržených ostatních
informacích žádné významné
věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost
statutárního orgánu
Společnosti za
účetní závěrku
Představenstvo Společnosti
odpovídá za sestavení účetní
závěrky podávající věrný

www.idsjmk.cz

a poctivý obraz v souladu
s českými účetními předpisy,
a za takový vnitřní kontrolní
systém, který považuje za
nezbytný pro sestavení účetní
závěrky tak, aby neobsahovala
významné nesprávnosti
způsobené podvodem nebo
chybou.
Při sestavování účetní závěrky
je představenstvo Společnosti
povinno posoudit, zda je
Společnost schopna nepřetržitě
trvat, a pokud je to relevantní,
popsat v příloze účetní závěrky
záležitosti týkající se jejího
nepřetržitého trvání a použití
předpokladu nepřetržitého
trvání při sestavení účetní
závěrky, s výjimkou případů, kdy
představenstvo plánuje zrušení
Společnosti nebo ukončení její
činnosti, resp. kdy nemá jinou
reálnou možnost, než tak učinit.

Odpovědnost
auditora za audit
účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou
jistotu, že účetní závěrka jako
celek neobsahuje významnou
nesprávnost způsobenou
podvodem nebo chybou a vydat
zprávu auditora obsahující náš
výrok.

Přiměřená míra jistoty je velká
míra jistoty, nicméně není
zárukou, že audit provedený
v souladu s výše uvedenými
předpisy ve všech případech
v účetní závěrce odhalí
případnou existující významnou
nesprávnost. Nesprávnosti
mohou vznikat v důsledku
podvodů nebo chyb a považují
se za významné, pokud lze reálně
předpokládat, že by jednotlivě
nebo v souhrnu mohly ovlivnit
ekonomická rozhodnutí, která
uživatelé účetní závěrky na jejím
základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu
s výše uvedenými předpisy
je naší povinností uplatňovat
během celého auditu odborný
úsudek a zachovávat profesní
skepticismus. Dále je naší
povinností:
• Identifikovat a vyhodnotit rizika
významné nesprávnosti účetní
závěrky způsobené podvodem
nebo chybou, navrhnout
a provést auditorské postupy
reagující na tato rizika a získat
dostatečné a vhodné důkazní
informace, abychom na jejich
základě mohli vyjádřit výrok.
Riziko, že neodhalíme významnou
nesprávnost, k níž došlo
v důsledku podvodu, je větší
než riziko neodhalení významné
nesprávnosti způsobené chybou,
protože součástí podvodu
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Zpráva auditora
Akcionářům KORDIS JMK, a.s.
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.

BDO CA s. r. o., evidenční číslo 305
Marie Steyskalové 14, Brno 616 00
zastoupená partnerem:

V Brně dne 29. 3. 2019
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• Posoudit vhodnost použití
předpokladu nepřetržitého
trvání při sestavení účetní
závěrky představenstvem a to,
zda s ohledem na shromážděné
důkazní informace existuje
významná nejistota vyplývající
z událostí nebo podmínek,
které mohou významně
zpochybnit schopnost
Společnosti nepřetržitě trvat.
Jestliže dojdeme k závěru, že
taková významná nejistota
existuje, je naší povinností
upozornit v naší zprávě na
informace uvedené v této
souvislosti v příloze účetní
závěrky, a pokud tyto informace
nejsou dostatečné, vyjádřit
modifikovaný výrok. Naše
závěry týkající se schopnosti

Společnosti nepřetržitě
trvat vycházejí z důkazních
informací, které jsme získali
do data naší zprávy. Nicméně
budoucí události nebo
podmínky mohou vést k tomu,
že Společnost ztratí schopnost
nepřetržitě trvat.
Naší povinností je informovat představenstvo 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.

www.idsjmk.cz

Zpráva dozorčí rady

Dozorčí rada společnosti KORDIS JMK, a.s.
(dále jen KORDIS) konstatuje, že nemá výhrady vůči
rozhodnutím a jednání představenstva společnosti.

Dozorčí rada nemá připomínky k hospodaření
společnosti KORDIS za rok 2018.

Dozorčí rada se na svých zasedáních zaměřila
především na kontrolu hospodaření společnosti,
plnění smluv uzavřených KORDIS a nahlédla
do účetní evidence společnosti.

Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku
za r. 2018 a doporučuje valné hromadě tuto účetní
závěrku schválit včetně návrhu na použití zisku
společnosti KORDIS, který byl účetní závěrkou
za r. 2018 vykázán.

V Brně 11. 4. 2019

Natalie Bezvodová
předsedkyně dozorčí rady

Výroční zpráva společnosti KORDIS JMK, a.s. za rok 2018
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Zpráva o vztazích
mezi ovládající a ovládanou osobou
a mezi propojenými osobami za rok 2018
I. Podnikatelská
seskupení
Akcionáři společnosti KORDIS
JMK, a.s. (dále jen „KORDIS“)
jsou Jihomoravský kraj (51%)
a Statutární město Brno (49%).
Základní kapitál společnosti jsou
2 mil. Kč. Ovládající osobou, která
vykonává rozhodující vliv na řízení
společnosti KORDIS, jako osoby
ovládané, je Jihomoravský kraj.

II. Jihomoravský
kraj
Jihomoravský kraj disponuje
ve společnosti KORDIS 51%
hlasovacích práv, je tedy vůči
společnosti KORDIS ovládající
osobou.
•	Společnost obdržela na základě
mandátní smlouvy uzavřené
mezi JMK a KORDIS JMK
základní úplatu v celkové výši
35 923 tis. Kč (včetně DPH).
•	Společnost na základě
vyhodnocení systému
v 2. pololetí 2017 obdržela
od JMK částku 3 000 tis. Kč
(včetně DPH) jako úplatu na
základě mandátní smlouvy
a na základě vyhodnocení
systému v 1. pololetí 2018
úplatu 2 070 tis. (včetně DPH).
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•	Společnost obdržela od
JMK částku 4 000 tis. Kč na
základě Smlouvy o poskytnutí
peněžitého příplatku mimo
základní kapitál na zajištění
oprav stávajících ELP, v případě
potřeby na pořízení nových
a na realizaci nezávislého
E-shopu IDS JMK na prodej
předplatních jízdních dokladů
IDS JMK.
Z titulu ovládající osoby nevyžaduje
Jihomoravský kraj vůči společnosti
KORDIS žádné smluvní vztahy,
které by jakýmkoliv způsobem
ovlivňovaly hospodaření
společnosti.

b) s majetkovou účastí
Jihomoravského kraje
menší než 100 %
Jihomoravská rozvojová
společnost, s.r.o. (majetková
účast 50%) se sídlem Brno,
Žerotínovo náměstí 449/3,
PSČ 602 00, IČ 03953785
Thermal Pasohlávky a.s.
(majetková účast 66,67%) se
sídlem Pasohlávky 1, PSČ 691 22,
IČ 27714608
KORDIS JMK, a.s.
(majetková účast 51%) se sídlem
Nové sady 30, PSČ 602 00 Brno,
IČ 26298465

Přehled obchodních společností:
a) s
 majetkovou účastí
Jihomoravského kraje 100 %
CEJIZA, s.r.o.
se sídlem Brno, Žerotínovo
náměstí 449/3, PSČ 602 00,
IČ 28353242
CL JUNIOR AUTO
BOSKOVICE s.r.o.
se sídlem Boskovice,
nám. 9. května 2/a, PSČ 680 01,
IČ 63481251

Agropodnik, a.s.
(majetková účast 0,51%)
se sídlem Č. P. 194, 679 35
Šebetov, IČ 47903490
c) ostatní subjekty
• Ústav archeologické památkové
péče Brno, v.v.i., IČ 48511005
•	Centrála cestovního ruchu –
Jižní Morava, z.s.p.o.,
IČ 75063638
•	Regionální rozvojová
agentura jižní Moravy, z.s.p.o.,
IČ 65338090
• JIC, z.s.p.o., IČ 71180478
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•	Multifunkční centrum zámek
Lednice, z.s.p.o., IČ 75122979
•	Jihomoravské centrum pro
mezinárodní mobilitu, z.s.p.o.,
IČ 75064707
• Asociace krajů ČR, IČ 70933146
•	Národní síť zdravých měst ČR,
z.s.p.o., IČ 61385247
•	Spolek pro GP ČR Brno,
IČ 04500750
•	Evropská kulturní stezka sv.
Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.,
IČ 02057531
•	Asociace společenské
odpovědnosti, o.p.s.,
IČ 01467115
•	Jihomoravský filmový nadační
fond, IČ 06826148
•	Česká společnost pro
jakost, z.s., IČ 00417955
•	Asociace poskytovatelů
sociálních služeb České
republiky, z.s., IČ 60445831
Členové orgánů společnosti
KORDIS JMK, a. s., delegovaní
Jihomoravským krajem nebyli
v roce 2018 zároveň členy orgánů
výše uvedených obchodních
společností.

•	Společnost od společníka
Statutární město Brno (dále
jen SMB) na základě mandátní
smlouvy obdržela 10 264 tis. Kč
(včetně DPH).
Přehled obchodních společností:
a) s
 majetkovou účastí
statutárního města Brna
100 %
Brněnské komunikace, a. s.
se sídlem Brno – Štýřice,
Renneská třída 787/1a, PSČ 639
00, IČ 60733098
Dopravní podnik města Brna, a. s.
se sídlem Brno, Hlinky 64/151,
okres Brno – město, PSČ 656 46,
IČ 25508881
Technické sítě Brno, akciová
společnost se sídlem Brno,
Barvířská 822/5, okres Brno –
město, PSČ 602 00, IČ 25512285
Teplárny Brno, a.s. se sídlem
Brno-Lesná, Okružní 828/25,
Brno, PSČ 638 00, IČ 46347534

III. S
 tatutární město
Brno

SAKO Brno, a.s. se sídlem Brno,
Jedovnická 4247/2, Židenice,
PSČ 628 00, IČ 60713470

Statutární město Brno disponuje
ve společnosti KORDIS 49%
hlasovacích práv.

STAREZ-SPORT, a. s.
se sídlem Křídlovická 911/34,
Staré Brno, 603 00 Brno,
IČ 26932211
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Lesy města Brna, a. s.
se sídlem Křížkovského 247/9,
664 34, Kuřim, IČ 60713356
Pohřební a hřbitovní služby
města Brna, a. s. se sídlem Brno,
Koliště 1909/7, PSČ 602 00 Brno,
IČ 60713330
Veletrhy Brno, a.s.
se sídlem Výstaviště 405/1,
Pisárky, 603 00 Brno,
IČ 25582518
Na úrovni městských částí
statutárního města Brna
• MOP BRNO, spol. s r. o. se
sídlem Žebětínská 821/70,
Kohoutovice, 623 00 Brno,
IČO 48910546
společníkem je statutární
město Brno, městská část
Brno-Kohoutovice
• RVSM, s. r. o. – v likvidaci se
sídlem Velešovická 806/24,
Slavíkovice, 683 01 Rousínov,
IČO 26940698
společníkem je statutární
město Brno, městská část
Brno-Židenice
• Pískovna Černovice, spol. s r. o.
se sídlem Bolzanova 763/1,
Černovice, 618 00 Brno,
IČO 60697318
společníkem je statutární
město Brno, městská část
Brno-Černovice
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Zpráva o vztazích
mezi ovládající a ovládanou osobou
a mezi propojenými osobami za rok 2018
b) s majetkovou účastí
statutárního města Brna
menší než 100 %, s podílem
na hlasovacích právech
alespoň 40 % všech hlasů
CD CENTRUM COMS, a.s.
(65,45%) se sídlem Lidická
2030/20, Černá Pole, PSČ 602 00
Brno, IČ 07379161
Brněnské vodárny
a kanalizace, a. s. (51%)
se sídlem Pisárecká 555/1a,
Pisárky, PSČ 603 00 Brno,
IČ 46347275
Technologický park Brno, a.s.
(50%) se sídlem Brno, Purkyňova
646/107, Medlánky, PSČ 612 00
Brno, IČ 48532215
KORDIS JMK, a.s. (49%)
se sídlem Brno, Nové sady
946/30, PSČ 602 00,
IČ 26298465

c) d
 ceřiné společnosti
obchodních společností
se 100 % majetkovou
účastí města
Vlečka BVV společnost s ručením
omezeným, se sídlem Výstaviště
405/1, Pisárky, 603 00 Brno,
IČ 64510221 (100% hlasovacích
práv spol. Veletrhy Brno, a.s.)
EXPO restaurace, a.s., v likvidaci
– vymazáno k 20. 12. 2018,
se sídlem Výstaviště 405/1,
Pisárky, 603 00 Brno,
IČ 60719915 (100% hlasovacích
práv spol. Veletrhy Brno, a.s.)
BVV Brněnské veletrhy a výstavy,
spol. s r.o. se sídlem Výstaviště
405/1, Pisárky, 603 00 Brno,
IČ 25501208 (100% hlasovacích
práv spol. Veletrhy Brno, a.s.)
BVV FAIR TRAVEL s.r.o.,
v likvidaci, se sídlem Výstaviště
405/1, Pisárky, 603 00 Brno,
IČ 47909579 (100% hlasovacích
práv spol. Veletrhy Brno, a.s.)
ASTV, s.r.o.
se sídlem Brno, Jedovnická
4247/2, Židenice, PSČ 628 00,
IČ 27674622 (51% hlasovacích
práv spol. SAKO Brno, a.s.)
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d) ostatní subjekty
•	Spolek pro GP ČR Brno,
IČ 04500750
•	Městský sportovní klub Brno,
z.s., IČ 05471095
•	Nadace Vila Tugendhat –
v likvidaci, IČ 25587528
•	Sociální a nadační fond města
Brna a Jihomoravského kraje,
IČ 60554410
•	Nadační fond – občané Brnu
střed – v likvidaci, IČ 44991720
•	Jihomoravský filmový nadační
fond, IČ 06826148
Výčet příspěvkových organizací,
jejichž zřizovatelem je Statutární
město Brno a seznam
obchodních společností se
100% majetkovou účastí města
je k dispozici na webových
stránkách Statutárního města
Brna v sekci Úřady a instituce
v Brně.
Společnost KORDIS JMK, a.s.
neovládá žádné další osoby.

www.idsjmk.cz

V celém sledovaném období
vykonával rozhodující vliv
na činnost společnosti
Jihomoravský kraj. Oba akcionáři
KORDIS uplatňovali svá práva
zejména prostřednictvím
osob jmenovaných do orgánů
společnosti.
Společnost KORDIS v účetním
období r. 2018 uskutečnila
z výše uvedených společností
obchodní vztahy pouze se
společností Dopravní podnik
města Brna, a.s. a Brněnské
komunikace, a.s. Jedná se
o běžné obchodní vztahy.

Statutární město Brno do těchto
obchodních vztahů nezasahuje
a těmito obchodními vztahy
nebylo nepříznivě ovlivněno
hospodaření společnosti.

IV. Následné
události
K žádným událostem, které by
měly závažný dopad na výsledky
hospodaření, k datu zpracování
této zprávy nedošlo.

V Brně 20. 3. 2019
Zprávu předkládají:

Václav Tvrdý
předseda představenstva

Bc. Jakub Hruška
místopředseda představenstva

Výroční zpráva společnosti KORDIS JMK, a.s. za rok 2018

| 23 |

KORDIS JMK, a.s.
Nové sady 946/30, 602 00 Brno

