Tisková zpráva
Prestižní vítězství. DPP je nejtransparentnější městskou společností
zemí V4
Praha 2. března 2017 – Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je v žebříčku
transparentnosti nejlépe hodnocenou firmou z České republiky, Slovenska, Maďarska
a Polska. Porazil tak dalších 35 velkých městských obchodních společností zemí
Visegrádské čtyřky. Vyplývá to z údajů občanského sdružení Oživení, které žebříček
sestavilo v rámci protikorupčních opatření.
Důraz vedení DPP na protikorupční politiku nese své ovoce. Podle zjištění Oživení je
Dopravní podnik nejtransparentnější městskou společností v České republice, Polsku,
Maďarsku a na Slovensku. „Vnímáme to jako potvrzení správnosti naší strategie, která si
klade jako prioritu být transparentní vůči veřejnosti,“ zdůrazňuje Martin Gillar, předseda
představenstva a generální ředitel DPP.
„Deficity v transparentnosti bohužel vykazovaly všechny hodnocené společnosti v rámci zemí
V4. DPP obstál v hodnocení nejlépe, nicméně obdržel z možných 100 % pouze 60 %, tudíž
zde vidíme ještě velký prostor pro zlepšení,“ uvádí Andrea Kohoutková, advokátka
spolupracující s Oživením.
V boji s korupcí má vedení DPP jednoznačnou podporu vládnoucích pražských politiků.
„Jsme hrdí na to, že mezi 36 městskými obchodními společnostmi ze čtyř zemí zvítězil právě
DPP. Navíc také uspěly Kolektory Praha. Je to pro nás další signál, že se věci vyvíjejí
správným směrem. Nechceme ale usnout na vavřínech a budeme jako akcionář na DPP
tlačit, aby jeho vedení dále zpřístupňovalo maximum důležitých informací nejenom pro
Pražany,“ sděluje Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy.
„Když se podíváme, jaký byl ještě před pár lety obraz Dopravního podniku, tak je vítězství v
anketě významným posunem k lepšímu. Pro Pražana je však myslím ještě důležitější to, že
Dopravní podnik výborně funguje, neustále zvyšuje své dopravní výkony a vozí stále více
cestujících, kteří dávají MHD přednost před individuální automobilovou dopravou,“ řekl Petr
Dolínek, náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas.
DPP uspěl zejména díky zprostředkování přístupu k informacím. Podle Oživení nabízí DPP
na webu snadno přístupné informace o společnosti s rozcestníkem k dokumentům,
transparentně informuje o postupu podání žádosti o informace a také uvádí, do kdy na
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žádost odpoví. „Musíme se chovat jako moderní společnost 21. století, i když to často není
jednoduché, považujeme to v dnešní době za standard,“ doplňuje Martin Gillar.
Zpráva Oživení dále vyzdvihuje komunikaci DPP ohledně vlastnické struktury, způsobu
hlasování a rozhodovacích procesů společnosti.
Výsledky nezávislé studie občanského sdružení Oživení tak ukazují, že se DPP povedlo
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s netransparentností a korupčním prostředím.
TOP 5 českých městských společností ze čtyř evropských zemí podle žebříčku
Oživení
Pořadí
Hodnocení
DPP
1.
60,42 %
Kolektory Praha, a.s.
6.
47,67 %
Teplárny Brno, a.s.
7.
46,83 %
Plzeňské městské dopravní
podniky, a.s.
SAKO Brno, a.s.

12.
14.

TOP 5 městských společností v zemích V4 podle Oživení
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Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu
v České republice. Obsluhuje celkem 142 autobusových linek, dále 24 denních a 9 nočních
tramvajových linek a 3 linky metra. K 1. 1. 2017 bylo ve vlastnictví společnosti 1 179 autobusů, 857
tramvajových vozů a 730 vozidel metra. Společnost ročně přepraví více než miliardu osob a ujede cca
175 mil. kilometrů. Podnik má k 1. 1. 2017 celkem 10 962 zaměstnanců, z toho 4 230 tvoří řidiči MHD.
Jediným akcionářem Dopravního podniku je hlavní město Praha, množství dopravních spojů a zadání
pro jízdní řády v Praze určuje společnost ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované
dopravy). Více informací o Dopravním podniku naleznete rovněž na http://www.dpp.cz.

