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Vážení členové Zastupitelstva hl. m. Prahy, vážení 
zaměstnanci, vážení cestující!

Právě otvíráte výroční zprávu Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti 

za rok 2005, období přelomové v dlouhé historii pražské městské hromadné 

dopravy a jejího nejvýznamnějšího provozovatele. 

Rok 2005 nezačal pro Dopravní podnik ideálně. Koncem února zemřel po vážné 

nemoci Ing. Milan Houfek, dlouholetý předseda představenstva a generální ředitel. 

S jeho jménem budeme spojovat snahy o zatraktivnění systému pražské městské 

hromadné dopravy na přelomu milénia. 

V září jsme si připomněli 130 let městské hromadné dopravy v Praze. Ve druhé 

polovině devatenáctého století mohli Pražané využívat pouze služeb koněspřežné 

tramvaje, začátkem 21. století najdeme v pražském podzemí 54 kilometrů tratí 

pražského metra, prostředku, který velice významně mění tvář Prahy. V roce 

2005 jsme nejvýznamnější změny mohli sledovat v severní části města, kde roste 

prodloužení tratě C metra a také na pomezí Hostivaře, Strašnic a Malešic, kde 

v části depa vyrůstá další stanice metra, která nabídne novou kvalitu přepravy pro 

přilehlý region. 

Rozvoj systému městské hromadné dopravy pokračoval i přes probíhající náročný 

transformační proces, pro který byl rok 2005 výrazným milníkem. Kromě pokračující 

výstavby metra je obrovským pozitivem zavádění nových technologií a především 

výrazná obnova vozového parku. 

Před deseti lety jsme vídali v pražských ulicích první nízkopodlažní autobus, 

v roce 2005 už jsou autobusy pro přepravu osob se sníženou možností pohybu 

a orientace naprostou samozřejmostí. Zákazníci Dopravního podniku hl. m. 

Prahy, akciové společnosti se s nimi mohou setkat na více než polovině denních 

městských linek.

Výrazným příspěvkem k lepší přístupnosti metra je budování výtahů a šikmých 

plošin do stanic v centru města. Při jejich budování v sedmdesátých 

a osmdesátých letech minulého století se na tuto dnes již nezbytnou výbavu 

bohužel zapomnělo, a tak v současnosti splácíme dluh našim zákazníkům. 

Dlouhá léta nás tížila situace ve vozovém parku tramvají, společně s Pražany jsme 

čekali na nízkopodlažní tramvajové vozidlo. Rok 2005 byl i v tomto směru doslova 

přelomový. Již od poloviny roku jezdí rekonstruovaná kloubová tramvaj s vloženým 

nízkopodlažním článkem. V prosinci do Prahy dorazily nové tramvaje 14T ze Škody 

Transportation. Moderní vozidlo přináší na tramvajové koleje revoluci, stejnou jako 

před několika lety znamenala dodávka nových vozů M1 pro pražské metro. 

Obnova vozového parku za nová, energeticky méně náročná, tím i ekologičtější 

vozidla, a zároveň vozy dostatečně pohodlné pro všechny cestující, je jedním 

z hlavních cílů vlastníka Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti, 

hlavního města Prahy. Jen atraktivní městská hromadná doprava nám pomůže 

k získávání dalších zákazníků, a tím i udržení individuální automobilové dopravy 

v historickém centru města na rozumné úrovni. 

Městská doprava nejsou jen moderní vozidla podle světového střihu, ale také 

šetrnost ke svému okolí. Proto je snahou Dopravního podniku hl. m. Prahy, 

akciové společnosti snižovat hlukovou zátěž pomocí nových technologií, které jsou 

používány při rozsáhlých rekonstrukcích tramvajových tratí. V roce 2005 prošla 

takovou rekonstrukcí trať v Sokolovské ulici.

Pozitivní hodnocení systému pražské městské hromadné dopravy je pro nás 

velkým závazkem do budoucna. Pokračujme v transformačním procesu, ať 

je Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost konkurenceschopný na 

otvírajícím se evropském trhu městské hromadné dopravy.

Radovan Šteiner
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Vážení akcionáři, vážení spolupracovníci,

ohlížím-li se za rokem 2005, jako jeho synonymum mě napadá slovo změny. Prožili 

jsme jich více, než jsme si byli ochotni na jeho začátku připustit. 

Při pohledu zpět na uplynulých dvanáct měsíců u mě převládá spíše dobrý pocit, 

ale vždy je co zlepšovat. Když byl na začátku roku 2004 nastartován Transformační 

projekt, jedním z hlavních postulátů bylo, že změny uvnitř podniku nesmí poznat 

zákazník. Dnes mohu vcelku konstatovat, že nepoznal. 

V uplynulém roce se dařilo držet, ale podle ohlasu našich klientů i zvyšovat, kvalitu 

námi poskytovaných služeb. To je nejdůležitější sdělení našemu okolí, že i v čase 

nejvýznamnějších poválečných změn v organizační struktuře podniku jsou naše 

každodenní služby minimálně stejně bezpečné a spolehlivé, jako tomu bylo v čase 

před zahájenou přeměnou. 

Za tuto skutečnost patří mé upřímné poděkování všem zaměstnancům podniku, 

především řidičům, dispečerům a dalším „provozákům“. 

I když na adresu Dopravního podniku zaslechnu nějaké kritické poznámky, jsou 

to spíše okamžitá postesknutí nebo zveličování mediálně zajímavých případů. 

I v oblasti městské hromadné dopravy platí, že doma není nikdo prorokem. Evrop-

ské srovnání našeho podniku s kolegy vychází pro nás velice příznivě, a tak by pro 

nás mělo být povzbuzením do další práce. 

Pražská městská hromadná doprava je velice kladně hodnocena díky svému 

rozsahu, nad kterým mnozí zahraniční návštěvníci právem žasnou. I při velkém 

rozsahu dopravy se nám daří dodržovat vysokou míru přesnosti. Při čekání na 

konkrétní spoj se podívám na jízdní řád a v drtivé většině případů spoj přijede tak, 

jak jsem zjistil z jízdního řádu. 

Snaha o maximální přesnost, a tím i kvalitu služeb, je samozřejmě fi nančně 

náročná, ale nese své ovoce. Ve stále větší míře využíváme dispečerských systémů 

řízení. V tramvajové dopravě jsou tyto systémy již rutinní záležitostí a v provozu 

autobusů je moderní technologií vybavena přibližně jedna šestina vozového parku. 

Velkou radost mi dělá skutečnost, že orientaci na kvalitu poskytovaných služeb 

oceňuje i náš zákazník. Musím říci, že jsme se obávali červencového zvýšení cen 

jízdného, nechtěli jsme dopustit odliv cestujících z městské hromadné dopravy. 

Potěšitelné pro nás je, že ke snížení počtu přepravených osob nedošlo. Oproti 

roku 2004 jsme sice prodali méně jednotlivých jízdenek, ale o to více naši zákazníci 

využívají předplatného. Jezdí s námi stejný počet Pražanů a návštěvníků města 

jako v polovině devadesátých let minulého století, což je dobré vysvědčení. 

Nejvýznamnějším tématem vnitropodnikových debat roku 2005 byl zcela jistě 

Transformační projekt a s ním spojené změny. Na začátku každého čtvrtletí jsme 

provedli organizační změny v různých částech podniku. Nová organizační struktura 

komplexně vstoupila v platnost prvním dnem roku 2006. 

Změna dosavadního liniového řízení na procesní s sebou přinesla nejednu kom-

plikaci, neboť nový způsob řízení vyžaduje nové přístupy od každého z nás.

Vzhledem k napjaté fi nanční situaci v průběhu roku je velice příjemné, že přeměna 

podniku už v roce 2005 přinesla první konkrétní fi nanční úspory, ať již v osobních 

nebo provozních nákladech společnosti. 

Koncem roku 2005 jsem mnohokrát zaslechl, že organizačními změnami 

Transformační projekt skončil. Nikoliv. Nyní nás čeká ta nejdůležitější fáze, 

abychom veškerou svoji činnost dokázali zoptimalizovat tak, abychom se mohli 

srovnávat s konkurencí již nyní působící v pražských ulicích nejen kvalitou služeb, 

ale i cenou. 

Uplynulé měsíce změn přinesou úspěch teprve tehdy, až naše služby budou plně 

srovnatelné. Přeměnu provádíme především kvůli sobě, abychom si udrželi trvale 

vysoký podíl na trhu pražské městské hromadné dopravy. To musíme mít na paměti 

i v roce 2006. 

Ing. Tomáš Jílek
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Představenstvo společnosti

Úsek generálního ředitele

Dozorčí rada

Úsek dopravní 

Úsek personální

Generální ředitel

Úsek technický

Úsek služeb
od 1. července 2005

referát Tiskový mluvčí 

odbor Kancelář generálního ředitele

odbor Právní 

odbor Interní audit a kontrola 

odbor Strategie a řízení

odbor Transformační projekt

odbor Příprava provozu

odbor Marketing a informační servis

odbor Přepravní kontrola

odbor Řízení a kontrola provozu

odbor Jízdní řády

jednotka Provoz Metro

jednotka Provoz Tramvaje

jednotka Provoz Autobusy

odbor Investice

odbor Stavby

odbor Energetika

jednotka Správa vozidel Metro

jednotka Správa vozidel Tramvaje 

jednotka Správa vozidel Autobusy

jednotka Dopravní cesta Metro

jednotka Dopravní cesta Tramvaje

odbor Personální strategie

odbor Zaměstnanecký

odbor KS a sociální péče

odbor Výchova a vzdělávání zaměstnanců

Úsek obchodně-ekonomický

odbor Financování

odbor Speciální analýzy a controlling

odbor Jízdní doklady a tržby

odbor Manažerská ekonomika

odbor Účetnictví

odbor Spisová služba 

jednotka Informační a komunikační technologie

jednotka Vnitropodniková doprava

jednotka Správa nemovitého majetku

jednotka Zásobování 

jednotka Zájezdová doprava

Úsek bezpečnostní

odbor Krizové řízení a plánování

Hasičský záchranný sbor Poznámka: názvy platné k 1. 1. 2006



Představenstvo

Radovan Šteiner – předseda *

JUDr. Petr Hulinský – místopředseda 

Ing. Petr Blažek – člen **

Petr Hána – člen

Ing. Jan Heroudek – člen 

Ing. Tomáš Jílek – člen

Ing. Karel Matouš – člen

Ing. Václav Pomazal, CSc. – člen

Ing. Vladimír Řihák - člen

* 23. února 2005 zemřel dosavadní předseda 

 představenstva Ing. Milan Houfek, 14. července 

 2005 byl zvolen předsedou představenstva 

 Radovan Šteiner, do té doby místopředseda

** od 24. května 2005

Dozorčí rada

Ing. Martin Hejl – předseda

Jiří Šindelář – místopředseda

Mgr. Rudolf Blažek – člen

Jiří Čada – člen 

František Kadlec – člen ***

Ing. Jiří Kaňák – člen

Prof. Ing. Petr Moos, CSc. – člen

Jan Štrof – člen

Petr Zajíček – člen 

*** od 29. dubna 2005, do 28. dubna 2005 členem 

 Ing. Václav Procházka

Management

Ing. Tomáš Jílek – generální ředitel ****

Ing. Petr Blažek – dopravní ředitel

Ing. Jiří Bezdíček – technický ředitel *****

Ing. Václav Pomazal, CSc. – obchodně-ekonomický ředitel

Ing. Jaroslav Ďuriš – personální ředitel 

RSDr. Antonín Fedorko – bezpečnostní ředitel

Ing. Petr Smolka – ředitel úseku služeb ******

Ing. Ladislav Špitzer – ředitel Transformačního projektu

**** od 10. října 2005, od 14. února do 9. října 2005 

 pověřen zastupováním generálního ředitele 

 Ing. Tomáš Jílek, do 13. února 2005 byl generálním 

 ředitelem Ing. Milan Houfek

***** od 24. května 2005, do 23. května 2005 byl 

 technickým ředitelem Ing. Tomáš Jílek

****** od 19. září 2005, od 1. července do 18. září 2005 

 pověřen vedením úseku služeb Ing. Petr Blažek
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 1. ledna zřízení jednotek a přeměna útvarů v rámci Transformačního projektu
 23. února zemřel předseda představenstva a generální ředitel Ing. Milan Houfek
 1. března v tramvajových linkách proběhl komplexní přepravní průzkum
 1. dubna transformace obchodně-ekonomického úseku a sdružení právních 
   činností v rámci přeměny podniku
 1. dubna údržbu souprav M1 pražského metra převzala společnost Siemens
 27. až 29. dubna hostila Praha zasedání výboru UITP pro tramvajovou dopravu
 18. května byla bezbariérově zpřístupněna stanice metra Smíchovské nádraží
 1. července byl zřízen úsek Služeb a proběhly další organizační změny v rámci 
   Transformačního projektu 
 1. září zřízení polookružní autobusové linky č. 128, a tím zajištění obsluhy 
   Žvahova midibusy
 17. a 18. září oslavy 130. výročí městské hromadné dopravy v Praze, den otevřených 
   dveří v Hostivaři a průvod historických vozidel v centru Prahy 
 23. září proběhlo ve stanici metra Náměstí Republiky námětové cvičení 
   Podzim 2005, zaměřené na nácvik postupů likvidace následků 
   teroristického útoku
 30. září byla uvedena do provozu rekonstruovaná tramvajová trať 
   v Sokolovské ulici
 1. října v rámci Transformačního projektu byla zrušena divize Metro a byly 
   provedeny další organizační změny v podniku 
 25. listopadu byla bezbariérově zpřístupněna stanice metra Florenc na lince C
 11. prosince do Prahy byla z Plzně převezena nová nízkopodlažní tramvaj 14T
 31. prosince dokončení základních organizačních změn v rámci 
   Transformačního projektu 
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Práce na přípravě Transformačního projektu byly 

zahájeny již v průběhu roku 2002 a po zdržení 

vlivem srpnových povodní se naplno rozběhly 

v roce 2003. Přípravná fáze vyvrcholila schválením 

koncepčního řešení přeměny společnosti a následně 

zahájením realizační fáze k 15. březnu 2004. Od 

tohoto data byly zahájeny intenzivní práce na 

vlastní přípravě a realizaci konkrétních procesních 

a organizačních změn. První změny proběhly již 

k 1. říjnu 2004, ale drtivá většina transformačních 

změn se uskutečnila v roce 2005.

1. října 2004 zrušení divize Autobusy, zřízení 

jednotek Provoz Autobusy, Správa vozidel Autobusy 

a dočasné jednotky Ekonomika Autobusy, sdružení 

personálních činností v personálním úseku.

1. ledna 2005 zrušení divize Elektrické dráhy, zřízení 

jednotek Provoz Tramvaje, Správa vozidel Tramvaje 

a dočasných jednotek Ekonomika Tramvaje 

a Dopravní cesta, transformace dopravního 

úseku, vznik sdružených jednotek Informační 

a komunikační technologie a Vnitropodniková 

doprava, sdružení činností ochrany majetku, BOZP 

a požární prevence v bezpečnostním úseku.

1. dubna 2005 transformace obchodně-

-ekonomického úseku, sdružení právních činností.

1. července zřízení úseku Služeb, do kterého 

byly začleněny již existující jednotky Informační 

a komunikační technologie a Vnitropodniková 

doprava a nově vzniklé jednotky Zásobování, 

Správa nemovitého majetku a Zájezdová doprava, 

zahájení transformace divize Metro zřízením 

jednotky Správa vozidel Metro.

1. října 2005 zrušení divize Metro, zřízení jednotek 

Provoz Metro a Dopravní cesta Metro, transformace 

dočasné jednotky Dopravní cesta na jednotku 

Dopravní cesta Tramvaje, dokončení transformace 

dopravního úseku, vyčlenění odboru Strategie 

a řízení do úseku generálního ředitele, sdružení 

činností energetiky v technickém úseku a spisové 

služby v úseku služeb.

31. prosince 2005 dokončení základních 

organizačních změn v rámci Transformačního 

projektu, dokončení transformace technického 

úseku a úseku generálního ředitele, přestavba 

základních informačních systémů pro podporu 

společnosti ve vazbě na nové organizační 

a procesní uspořádání.

Základní organizační změny společnosti byly 

v souladu s harmonogramem prací Transformačního 

projektu dokončeny k 31. prosinci 2005. 

Završením těchto prací byla realizace přestavby 

informačních systémů společnosti, která byla 

v průběhu roku 2005 velmi intenzivně připravována 

a v zásadním rozsahu zajištěna k 1. lednu 2006. 

V rámci organizačních změn v roce 2005 byla 

nastavena nová struktura společnosti a základní 

principy fungování této struktury, v rámci 

kterých bude v následujícím období pokračovat 

realizace jednotlivých kroků ke zvýšení efektivity 

vykonávaných činností. Již v průběhu roku 

2005 byla u jednotlivých útvarů v návaznosti na 

postup přeměny zahajována optimalizační fáze 

Transformačního projektu, jejíž pokračování bude 

klíčovým úkolem v roce 2006.

Rok 2005 znamenal pro celý Dopravní podnik velmi 

složité období organizačních změn, kdy zejména 

u sdružovaných útvarů docházelo k výrazným 

změnám zaběhlých pracovních postupů a vazeb. 

To samozřejmě přineslo řadu komplikací a různých 

problémů, které musely být průběžně řešeny. 

Díky obětavému přístupu zaměstnanců na všech 

úrovních se toto období podařilo překonat bez 

podstatných dopadů na zajišťování hlavní činnosti 

společnosti – provozování městské hromadné 

dopravy.

Klíčovým úkolem v roce 2006 bude pokračování 

optimalizační fáze Transformačního projektu. 

V některých oblastech budou ještě dokončovány 

dílčí organizační změny. Zároveň bude velká 

pozornost věnována doladění již realizovaných 

změn pro stabilizaci jednotlivých útvarů a procesů 

ve společnosti. V rámci Transformačního projektu 

budou souběžně pokračovat práce na nastavování 

prostředí a nástrojů pro efektivní řízení společnosti.
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Úvod

Systém městské hromadné dopravy v Praze vytváří 

hustou síť, která pokrývá celé město i s přilehlým 

okolím. Linky provozované Dopravním podnikem 

hl. m. Prahy, akciovou společností dosahují celkové 

délky přes dva a půl tisíce kilometrů a spojují 

centrum metropole se všemi okrajovými částmi 

města. Každý den vyjíždějí stovky vozů metra, 

tramvají a autobusů, aby dopravily své cestující za 

prací, za zábavou a kulturou. 

Dopravní systém

V roce 2005 nedošlo v síti pražského metra 

k zásadním změnám, v provozu byly tři linky A, B, C 

o celkové délce 54 km s 53 stanicemi. Po celý rok 

2005 pokračovala výstavba dalšího úseku trati C ze 

stanice Ládví přes Střížkov a Prosek do Letňan. Na 

trati A pokračovala stavba stanice Depo Hostivař, 

jejíž otevření se předpokládá ve 2. čtvrtletí 2006.

Provoz na síti tramvajových tratí o délce 140,85 

kilometrů zajišťovalo 26 denních a 9 nočních linek, 

jejichž souhrnná délka činila 559,3 km. V turistické 

sezóně od 26. března do 17. listopadu 2005 

jezdila o sobotách, nedělích a svátcích rovněž 

nostalgická tramvajová linka. V tramvajové dopravě 

nedošlo k žádným trvalým změnám, v souvislosti 

s výstavbou metra byla po celý rok vyloučena 

tramvajová doprava v úseku Ládví - Sídliště 

Ďáblice. Z dopravních staveb, které se týkaly 

tramvajových tratí, je nutno uvést zejména rozsáhlou 

rekonstrukci Sokolovské ulice mezi Balabenkou 

a křižovatkou s ulicí Na Břehu, opravu Bubenského 

nábřeží, rekonstrukci kolejové křižovatky Zenklova 

– Klapkova – Trojská a výměnu části kolejových 

konstrukcí na obou křižovatkách na Palmovce.

V autobusové dopravě zanikla linka č. 226, 

náhradou byly posíleny linky č. 326 a 327. V březnu 

vyjela nová noční linka č. 501, současně se změnila 

trasa linky č. 508 přes zastávky Laurová a Radlická. 

Po téměř dvaceti letech tak byla obnovena noční 

doprava na rozhraní Smíchova a Radlic. Od 1. září 

2005 jezdí nová linka č. 128 z Hlubočep na Žvahov, 

midibusem se podařilo zajistit dopravu i do této 

hůře přístupné části Prahy. V listopadu byla zrušena 

linka č. 357 a k prosinci 2005 předal Dopravní 

podnik hl. m. Prahy, akciová společnost provoz linek 

č. 222, 223, 251, 269 a školních linek č. 562 a 564 

dopravci Hotliner s. r. o. V polovině prosince 2005 

byla zrušena linka č. 358 a její kapacita převedena 

na linky č. 257 a 347. 

Ke konci roku 2005 provozoval Dopravní podnik 

hl. m. Prahy, akciová společnost v systému Pražské 

integrované dopravy na komunikační síti o délce 

810,6  km 142 denní městské linky, 18 příměstských 

linek, 17 školních, 14 nočních městských linek a 2 

linky pro osoby se sníženou pohyblivostí. Úhrnná 

délka všech 193 linek činila 2 084,5 km.

Dopravní výkony

Celkový dopravní výkon městských a příměstských 

linek zařazených do systému Pražské integrované 

dopravy provozovaných Dopravním podnikem 

hl. m. Prahy, akciovou společností včetně 

zvláštní linkové dopravy pro osoby se sníženou 

schopností orientace a pohybu dosáhl 157 372 000 

vozových kilometrů (vozkm). Objem dopravních 

výkonů vyjádřený v místových kilometrech (mkm) 

představuje 19 296 005 000 mkm. U dopravního 

výkonu ve vozokilometrech došlo v porovnání 

s rokem 2004 ke zvýšení o 0,98 %, objem místových 

kilometrů vzrostl o 2,21 %. Dopravní výkony 

v roce 2005 vzrostly v souvislosti s celoročním 

provozem metra v úseku Nádraží Holešovice – Ládví 

otevřeným od 26. června 2004.

Preference MHD

Postupně zaváděná preferenční opatření pozitivně 

ovlivňují plynulost a pravidelnost povrchové 

veřejné hromadné dopravy. Jako součást dopravní 

politiky hl. m. Prahy přispívají ke kvalitě veřejné 

hromadné dopravy a její konkurenceschopnosti vůči 

individuální dopravě.

V uplynulém roce pokračovaly ve spolupráci 

s orgány města, dopravní složkou Policie ČR, 

pověřeným projektantem, Inženýringem dopravních 

staveb Praha a. s. a dalšími organizacemi práce na 

Projektu preference MHD v Praze. 

V oblasti provozu tramvají byla pozornost zaměřena 

jednak na osazování podélných oddělovacích prahů 

mezi kolejovým tělesem a vozovkou a na úpravu 

světelných signalizačních zařízení pro preferenci 

tramvají. 

Oddělovací prahy podél tramvajových tratí byly 

instalovány v celkové délce 660 metrů na dvou 

místech Prahy. V průběhu roku 2005 byla vybavena 

preferencí pro tramvaje světelná signalizační zařízení 

na dvanácti křižovatkách. 

V oblasti provozu autobusů se těžiště rozvoje 

preference přesunulo do oblasti tzv. aktivní 

preference pro autobusy na světelně řízených 



křižovatkách. Vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy 

MHD byly nově realizovány ve dvou úsecích.

Systém tzv. aktivní preference umožňuje preferenci 

autobusů při průjezdu křižovatkou a v roce 2005 

bylo mobilními komponenty pro tuto preferenci 

vybaveno dalších 95 autobusů, čímž vzrostl celkový 

počet takto vybavených vozidel na 156. Dále byly 

osazeny inframajáky pro lokalizaci autobusů před 

deseti křižovatkami v Praze 8 a 9.

Na sklonku roku 2005 byla v síti tramvají a autobusů 

realizována následující preferenční opatření:

– 8,4 km oddělovacích podélných prahů pro 

preferenci tramvají,

– 6,4 km vyhrazených jízdních pruhů na 

komunikacích pro preferenci autobusů,

– 3,7 km vyhrazených jízdních pruhů na 

tramvajových pásech pro preferenci autobusů 

(+1,6 km pouze pro noční autobusové linky),

– 98 světelných signalizačních zařízení upravených 

pro preferenci tramvají na křižovatkách nebo 

přechodech pro chodce, 

– 7 světelných signalizačních zařízení upravených 

pro preferenci autobusů na křižovatkách nebo 

přechodech pro chodce.
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Přepravní průzkumy

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

každoročně věnuje velkou pozornost přepravním 

průzkumům, jejichž výsledky slouží jako podklady 

pro realizaci změn a úprav provozu městské 

hromadné dopravy, které odpovídají požadavkům 

cestující veřejnosti.

V rámci pravidelného sledování sítě MHD na území 

Prahy byla v průběhu roku 2005 uskutečněna 

řada přepravních průzkumů různého rozsahu 

a charakteru. Mezi nejvýznamnější z nich 

patří přepravní průzkum celé tramvajové sítě 

uskutečněný v měsíci březnu, který zmapoval 

vytíženost na všech tramvajových linkách v denním 

provozu. V říjnu se uskutečnil oblastní přepravní 

průzkum na 53 autobusových linkách obsluhujících 

severní část Prahy, včetně přilehlých regionů. Na 

základě těchto průzkumů došlo u některých linek 

k úpravám provozních parametrů, zejména v ranní 

a odpolední špičce.

Nehodovost 

Vývoj dopravní nehodovosti je v posledních 

letech v Dopravním podniku hl. m. Prahy, akciové 

společnosti rovnoměrný, bez větších výkyvů. 

Meziroční nárůst činil 69 nehod (2,7 %), skutečný 

nárůst pak byl pouze v provozu autobusů, v provozu 

metra a v provozu tramvají došlo v celkovém počtu 

nehod ke snížení.

Příznivé výsledky však nebyly zaznamenány v počtu 

nehod zaviněných našimi zaměstnanci, převážně 

řidiči. Zde činil meziroční nárůst 115 nehod (16,9 %) 

a opět došlo ke zvýšení pouze v provozu autobusů, 

v provozu metra a v provozu tramvají se počet 

zaviněných nehod ve srovnání s rokem 2004 snížil.

Na území Prahy došlo v roce 2005 k nárůstu 

dopravních nehod všech účastníků provozu na 

pozemních komunikacích o 12,7 %; ve srovnání 

s nárůstem nehod vozidel Dopravního podniku 

hl. m. Prahy, akciové společnosti jde o zvýšení 

nepoměrně větší.

Při nehodách vozidel Dopravního podniku 

hl. m. Prahy, akciové společnosti bylo v roce 2005 

usmrceno 15 osob, což je o 7 méně než v roce 

2004; v provozu metra to bylo 6 osob, v provozu 

tramvají 9 osob, v provozu autobusů nikdo.

Služby pro cestující s omezenou 
pohyblivostí

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

pokračoval i v roce 2005 v dlouhodobém trendu 

zlepšování podmínek cestování MHD pro cestující 

s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Z celkového počtu 53 stanic metra byl na konci roku 

2005 zajištěn bezbariérový přístup již do 29 stanic. 

V závěru roku 2004 byl do zkušebního provozu 

uveden bezbariérový přístup ve stanici Muzeum A 

tvořený dvěma paralelními osobními výtahy 

z nástupiště stanice na povrch v sousedství 

Národního muzea, a tím byla bezbariérově 

zpřístupněna celá přestupní stanice Muzeum. 

Ve stanici Smíchovské nádraží byly v květnu 

uvedeny do zkušebního provozu dvě šikmé 

schodišťové plošiny spojující postupně úrovně 

nástupiště, galerie a povrchu v blízkosti tramvajové 

smyčky. V listopadu byl uveden do provozu osobní 

výtah ve stanici Florenc C spojující nástupiště 

s úrovní vestibulu; a společně s výtahem z vestibulu 

na uliční úroveň v blízkosti Muzea hl. m. Prahy 

zprovozněným v červenci 2005. Tak je bezbariérově 

zpřístupněna celá stanice Florenc C. 

Pro snazší orientaci nevidomých cestujících jsou 

vstupy do stanic metra vybavovány orientačními 

akustickými majáčky, které jsou v současnosti 

instalovány ve všech stanicích. Na nástupištích 

jednotlivých stanic jsou postupně vybrušovány 

vodicí drážky – na konci roku 2005 bylo takto 

vybaveno 16 stanic metra.

K opatřením usnadňujícím přepravu nevidomým 

osobám patří též přijímače pro nevidomé, kterými jsou 

vybaveny všechny tramvaje a autobusy. Toto zařízení 

umožňuje pomocí dálkových ovladačů aktivovat 

externí hlášení o čísle linky a směru přijíždějícího 

vozidla a akusticky potvrdit případný zájem o nástup.

Vozový park autobusů nebyl v roce 2005 vzhledem 

k nedostatku investičních prostředků rozšířen 

o žádná nízkopodlažní vozidla. Celkově bylo 

k 31. prosinci 2005 ve stavu 374 nízkopodlažních 

vozidel, přičemž všechna jsou vybavena u středních 

dveří sklopnými plošinami umožňujícími nájezd 

invalidního vozíku.

Dále jsou v provozu 4 nízkopodlažní midibusy E91, 

které obsluhují autobusovou linku č. 291 spojující 

dopravní uzly I. P. Pavlova a Karlovo náměstí se 

zdravotnickými zařízeními v oblasti Karlova a od září 

2005 též linku č. 128 v oblasti Hlubočep. 

Nízkopodlažní autobusy byly nasazovány na 102 

pravidelných linkách, přičemž na 12 z nich byla 

vypravována výhradně nízkopodlažní vozidla. Na 

ostatních linkách jsou Citybusy provozovány na 

vybraných spojích označených symbolem v jízdním 

řádu.
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Rovněž v roce 2005 byly provozovány 2 speciální 

autobusové linky určené přednostně pro občany 

se sníženou schopností pohybu. Jsou na nich 

nasazovány 4 upravené vozy Karosa, vybavené 

hydraulicky ovládanými rozkládacími schody, které 

po rozložení vytvoří plošinu. 

Přeprava cestujících s omezenou pohyblivostí 

v tramvajích je řešena objednávkou 20 nových 

nízkopodlažních článkových tramvají. První 2 

vozy jsou již ve zkušebním provozu. Zároveň 

je zajišťována postupná modernizace všech 

47 článkových tramvají KT8D5 vložením 

nízkopodlažního středního článku, z nichž první 

4 jsou již v provozu.

Přepravní kontrola

Se změnou tarifu PID od 1. července byla přepravní 

kontrola, přestože probíhala velká mediální kampaň, 

pověřena informovat cestující o těchto změnách 

přímo v terénu. 

Od 1. srpna 2005 se zvýšily postihy pro cestující, 

kteří nesplnili přepravně tarifní podmínky při 

cestování v PID. Základní výše postihu se zvýšila 

z 800 na 950 Kč, postih za porušení přepravních 

podmínek z 200 Kč na 400 Kč a postih za 

nezaplacené dovozné z 50 Kč na 200 Kč. Postih 

50 Kč za zapomenutou a dodatečně doloženou 

časovou jízdenku s měsíční a delší platností se 

nezměnil. V této souvislosti byly navýšeny odměny 

pro pracovníky přepravní kontroly.

Pokračovala spolupráce s Policií České republiky 

a městskou policií, která je již tradičně na velmi 

vysoké úrovni. Na základě smluv bylo provedeno 

99 společných akcí, které byly organizovány 

v metru, v povrchové dopravě a nočních linkách. 

Za zmínku stojí 18 společných akcí v průběhu 

posledního měsíce v roce, kdy akce byly zaměřeny, 

v rámci programu Prevence kriminality v Praze, 

nejen na neplatiče v PID, ale i na obecnou 

kriminalitu. Standardně pokračovala i spolupráce 

s advokátní kanceláří Brož & Sokol & Novák při 

vymáhání pohledávek z přepravy. V důsledku této 

spolupráce se navýšil celkový příjem z postihů za 

porušení přepravních podmínek.

Za neúspěch lze považovat snahu prosadit v oblasti 

legislativy právo dopravců nahlížet do Informačního 

systému evidence obyvatel pro potřeby podání 

žalob. Tento problém zbytečně prodlužuje zjišťování 

osobních údajů u cestujících, kteří se prokazují při 

kontrole doklady, které nemají potřebné náležitosti.

 Počet uložených postihů Příjem z postihů

 249 420 96 962 975

 tj. +2,4 % oproti roku 2004 +10,8 % oproti roku 2004

Marketing 

V rámci organizačních změn byl od 1. října útvar 

marketingu přesunut z úseku generálního ředitele 

do úseku dopravního. 

Rok 2005 přinesl realizaci několika kampaní 

a prezentací Dopravního podniku hl. m. Prahy, 

akciové společnosti, ať již tradičních nebo nově 

uskutečněných. Celý rok 2005 by se dal označit 

rokem 130. výročí pražské městské hromadné 

dopravy, a byl tak zaměřen především na její historii. 

Počátkem června napsala svůj druhý ročník Muzejní 

noc, akce připravovaná Národním muzeem ve 

spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, 

akciovou společností a Asociací muzeí a galerií ČR. 

Akce si velice rychle získala velký ohlas Pražanů. 

Tradiční Den otevřených dveří se konal v rámci 

týdne mobility a v rámci oslav 130. výročí městské 

hromadné dopravy v sobotu 17. září 2005 v areálu 

Hostivař. 

Na konci roku 2005 se rozběhla kampaň pro včasný 

nákup časových jízdenek pro nadcházející rok. 

Akce se ukázala jako úspěšná, neboť se podařilo 

eliminovat často kritizované fronty u předprodejních 

míst na přelomu roku. Dalším pozitivem kampaně 

je zvýšený prodej ročních jízdenek, který se dá 

srovnat s polovinou devadesátých let 20. století. 

Každý zákazník, který si zakoupil roční kupon do 

17. prosince, obdržel malý dárek a dárek navíc 

byl připraven pro prvních 1 000 zákazníků ve 

Střediscích dopravních informací. 

Na konci loňského roku jsme se připojili ve 

spolupráci se svazem skautů a skautek Junák 

k akci zvané Betlémské světlo a jako tradičně byly 

připraveny vánoční koncerty v metru a mikulášské 

odpoledne pro děti ve střešovické vozovně. 



Informace pro cestující

Dopravu v hlavním městě Praze můžeme 

přirovnat k živému organismu – jako každý jiný 

živý organismus se neustále vyvíjí a mění. Vývoj 

si představme jako zavádění nových vozidel, 

zprovozňování nových linek pro naše klienty a nové 

systémy (například odbavování). Změny jsou 

vyvolány především nutnými opravami provozované 

sítě. Tyto změny můžeme rozdělit na plánované 

a mimořádné. O všech těchto situacích je nutné 

informovat cestující veřejnost s dostatečným 

předstihem.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

používá k informování svých klientů řadu 

informačních materiálů. Mezi základní informační 

materiály patří: brožura Průvodce MHD, skládačky 

S námi Prahou snadno a rychle, Tarif, Informační 

střediska, Schéma sítě a další. Tyto formáty 

informování podávají souhrnné zprávy o konkrétních 

oblastech problematiky MHD. K informování 

o jednotlivých výlukách jsou vydávány letáky, 

případně při rozsáhlejších akcích, které mají 

dopad mnohdy na celou síť, jsou vydávány plakáty 

s aktuálním stavem provozu. Obzvláště úspěšný je 

Atlas Prahy se zakreslenou sítí linek MHD. Koncem 

roku 2005 k termínu celostátních změn jízdních řádů 

vyšla kniha Jízdní řády Pražské integrované dopravy 

včetně přiloženého CD.

V roce 2005 bylo vydáno cca 1 143 000 kusů 

různých informačních materiálů Dopravního podniku 

hl. m. Prahy, akciové společnosti.



20

TECHNIKA



21

Úvod

Zdokonalování služeb městské hromadné dopravy 

se neobejde bez neustálého vylepšování a rozvíjení 

technických a technologických vymožeností. Tento 

nekonečný proces přináší větší nároky na vybavení 

nejen dopravních prostředků, ale i na opravárenské 

zázemí, na zkvalitňování dopravních cest, na 

bezpečnost dopravy a ohleduplnost k životnímu 

prostředí.

Největší potíže obyvatelům města způsobuje 

svým hlukem a exhalacemi povrchová doprava, 

a to individuální i veřejná. Abychom jako dopravci 

předčili v tomto směru individuální dopravu, musíme 

se více zaměřit na odstraňování problematických 

míst. V duchu této strategie se nám daří pomalými, 

ale účinnými kroky zlepšovat současnou situaci ve 

městě. Velkou pozornost jsme věnovali opravám 

a zejména modernizacím kolejových vozidel. 

Modernizací docílíme nejen snižování hlučnosti, ale 

i spotřebu energie. 

Nejsledovanější dopravní stavbou v Praze v roce 

2005 bylo prodloužení trasy metra v severní 

části města z Ládví do Letňan. Byly proraženy 

všechny tunely a stavba probíhala dle navrženého 

harmonogramu. V počátcích výstavby nastaly 

velké problémy v dopravní špičce u povrchové 

dopravy na Proseku. Bylo proto přijato opatření, 

v rámci kterého byla z ulice Vysočanská vyloučena 

individuální doprava a odvedena na objízdné trasy. 

Po tomto zásahu se dopravní situace zklidnila.

Ve spolupráci městských orgánů s různými 

organizacemi byla dobudována a vyzkoušena 

protipovodňová ochrana středu Prahy a níže 

položených částí města včetně některých úseků 

metra. Proběhlo preventivní cvičení, které bylo 

kladně hodnoceno. Cvičení ukázalo, jak je Praha do 

budoucna připravena čelit hrozícím povodním a bylo 

dohodnuto, že se cvičení bude v pravidelných, asi 

pětiletých cyklech opakovat.

Vozový park

Koncem roku 2005 byl vozový park metra složen 

z vozidel typu 81-71, vozidel rekonstruovaných 

v závodě Škoda Transportation s. r. o. typu 81 – 71M 

a nových vozidel typu M1 – celkem 727 kusů. 

V září 2005 byla od výrobce vozidel M1 převzata 

45. souprava vozidel typu M1, třetí série. Koncem 

roku bylo všech 45 souprav M1 v pravidelném 

provozu na trati C. Vzhledem k dostatečnému 

počtu souprav vozů M1 tak mohl být už v červnu 

2005 ukončen na trati C provoz souprav 

modernizovaných vozů 81-71M s vlakovým 

zabezpečovačem PA 135. V roce 2005 pokračovaly 

dodávky rekonstruovaných souprav 81-71M ze 

závodu Škoda Transportation s. r. o., ke konci roku 

2005 jich měla jednotka Správa vozidel Metro 

celkem 43. Z tohoto počtu je 25 souprav ve 

zkušebním provozu s cestujícími na trati A s novým 

vlakovým zabezpečovačem SOP-2P, čímž se 

situace na této trati v podstatě stabilizovala, stejně 

tak jako na trati C. Na trati B byl k dispozici počet 

vozidel prakticky shodný s potřebným počtem 

podle grafi konu vlakové dopravy. 

Celkem 246 vozidel bylo k 31. prosinci 2005 

odstaveno z provozu.

K 31. prosinci 2005 měla jednotka Správa vozidel 

Autobusy v evidenčním stavu celkem 1 223 

autobusů. Z toho 568 tvořily standardní, 322 

standardní nízkopodlažní, 4 nízkopodlažní midibusy, 

276 kloubové a 53 kloubové nízkopodlažní 

autobusy. Do provozu byl v roce 2005 zařazen 

1 midibus nakoupený v roce 2004. 

Bylo rekonstruováno 15 kloubových autobusů bez 

výměny rámu. Z evidenčního stavu bylo vyřazeno 

celkem 71 autobusů, z toho 58 standardních a 13 

kloubových. K 31. prosinci 2005 bylo v provozu 

celkem 186 obnovených autobusů, po celkové 

opravě s výměnou rámu.

Počet autobusů s překročenou technickou 

životností činil celkem 512 kusů, z toho 394 

standardních a 118 kloubových autobusů.

Správkové procento vozového parku činilo 8,32 %, 

po odpočtu autobusů odstavených na reklamaci 

7,16 %. Na jeden prostoj z důvodu technické 

poruchy autobusu bylo ujeto 16 060 km.

Vozový park tramvají tvořilo k 31. prosinci 2005 

celkem 954 vozů, evidenční (provozní) stav je 926 

vozů, z toho 40 tříčlánkových typu KT8D5 a 4 

modernizované nízkopodlažní KT8N2, 151 T6A5 a 4 

nízkopodlažní RT6N1. V závěru roku byly zakoupeny 

dvě nové nízkopodlažní tramvaje 14T. Zbývající 

vozy jsou různými modifi kacemi typu T3. Nové 

vozy T3R.P vznikají modernizací vozů T3, v roce 

2005 bylo modernizováno celkem 50 vozů T3R.P. 

Na modernizaci bylo k 31. prosinci 2005 odstaveno 

25 vozů T3 a 3 vozy KT8D5. K navýšení celkového 

počtu došlo modernizací vyhlídkové tramvaje 

a nákupem dvou nových tramvají 14T.

Průměrné stáří provozních vozů je 15,42 roků 

a počet tramvají typu T s překročenou technickou 

životností je 186. Tyto vozy tvoří 20,09 % 

z provozního počtu vozů, přesto jsou i nadále 

využívány v provozu. Správkové procento za rok 

2005 je 6,93 %. 
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Investiční akce 

V průběhu roku 2005 uskutečnil Dopravní podnik 

hl. m. Prahy, akciová společnost investice za 7,986 

miliardy Kč. Částku ve výši 2,929 miliardy Kč čerpala 

naše společnost z vlastních zdrojů, dotací ve výši 420 

milionů Kč přispěl stát na výstavbu druhé části IV. 

provozního úseku tratě metra C (Ládví – Letňany) 

a 4 636 641,3 tis. Kč tvořila dotace z rozpočtu hlavního 

města Prahy. V rámci této dotace byla dočerpána 

zbývající část úvěru poskytnutého Evropskou 

investiční bankou ve výši 1, 628 miliardy Kč na 

výstavbu druhé části IV. provozního úseku tratě metra 

C (Ládví – Letňany).

Velká část fi nančních prostředků byla použita na 

obnovu a modernizaci vozových parků. Na nákup 

nových vozidel metra M1 byla čerpána částka 555 

milionů Kč a na rekonstrukce tramvají T3 a KT8D5 

a autobusů částka v hodnotě 378 milionů Kč. 

Byla uhrazena splátka úvěru ve výši 285 milionu Kč, za 

který bylo nakoupeno do roku 2004 celkem 20 kusů 

nových vozů metra M1. 

V roce 2005 nebyly nakoupeny žádné nové tramvaje 

ani autobusy. Výjimkou je zakoupení jednoho 

autobusu Citelis a zaplacení záloh na dvě tramvaje 

14T, které se mají stát naším majetkem v roce 2006.

Mezi nejvýznamnější investiční akce roku 2005 patřila 

pokračující výstavba druhé části IV. provozního úseku 

tratě metra C (Ládví – Letňany), pokračující výstavba 

stanice metra v depu Hostivař a dokončení výstavby 

protipovodňových zábran na vybraných stanicích metra. 

Velká část fi nančních prostředků směřovala do 

rekonstrukcí tramvajových tratí. Bylo profi nancováno 

298 milionů Kč. Nejnáročnější a nejvýznamnější akcí byla 

rekonstrukce tramvajové tratě Sokolovská, která byla 

rekonstruována za fi nanční spoluúčasti strukturálních 

fondů EU. Do provozu byla uvedena 30. září 2005.

Energetika

V roce 2005 byla postupně realizována nově 

koncipovaná vnitřní struktura celé akciové 

společnosti. Byly postupně zrušeny všechny 

odštěpné závody a jejich nástupné organizace 

– divize. Tím se změnila i koncepce celého 

energetického hospodářství. Do roku 2004 byly 

energie zajišťovány pro každý odštěpný závod 

(divizi) jeho vlastním energetickým útvarem. 

V průběhu roku, tak jak probíhaly organizační 

změny, byla postupně modifi kována i struktura 

jednotlivých útvarů. K 1. říjnu 2005 vznikl nový útvar 

Energetika, který zajišťuje komplexní nákup všech 

druhů energií pro celou akciovou společnost.

Pokračují dodávky tepla od fi rmy České teplo, s. r. o. do 

areálů Hostivař, Kačerov a vozovny Pankrác. Kromě 

toho v uvedených areálech provádí fi rma i údržbu 

areálových tepelných sítí.

Během roku 2005 byl dokončen energetický audit 

všech objektů, areálů a dopravních prostředků 

elektrické trakce. 

V souvislosti s otevřením dalšího úseku metra 

tratě IV. C byla napájecí síť rozšířena. V současné 

době metro tvoří po energetické stránce jeden 

propojený celek, napájený z 13 rozvoden 110/22 kV 

Pražské energetiky, a. s., smluvně zajištěný jako 

jeden velkoodběr. Spotřeba v roce 2005 činila 

204,8 mil. kWh, což vyjádřeno fi nančně znamená 

náklady 349 milionů Kč. Z toho na trakční energii 

připadalo 49,8 %. Průměrná cena byla 1,70 Kč/kWh. 

Napájecí síť pro provoz tramvají tvoří v současné 

době 40 měníren s instalovaným výkonem 

196 850 kVA. Spotřeba elektrické trakční energie 

pro tramvajovou dopravu činila za rok 2005 

celkem 155 milionů kWh s fi nančním nákladem 

ve výši 298 milionů Kč. Průměrná cena činila 

1,92 Kč/kWh. Tyto náklady byly příznivě ovlivněny 

postupným nasazováním rekonstruovaných tramvají 

s rekuperací do provozu. Od roku 2001 klesla 

měrná spotřeba (kWh na jeden vozokilometr) téměř 

o 10 %, což v současných cenových relacích a při 

dopravních výkonech roku 2005 představuje roční 

úsporu 30 milionů Kč. 

Pražská energetika, a. s. jako jediný distributor 

elektrické energie pro Prahu v průběhu roku 

zahájila přechod na nový systém měření spotřeby 

elektrické energie. V návaznosti na tuto skutečnost 

byla provedena změna softwarového vybavení naší 

centrály pro sběr dat prostřednictvím dálkových 

odečtů. Sběr a vyhodnocení dat umožňuje efektivní 

plánování spotřeby a minimalizaci nákladů na 

spotřebu.

V roce 2005 byly zahájeny rekonstrukce trakčních 

měníren Červený vrch a Hřebenka. V rámci 

rekonstrukce dochází k výměně zastaralých 

technologií, případně k rozšíření počtu 

usměrňovacích jednotek (Hřebenka) s cílem zajistit 

větší spolehlivost a bezpečnost provozu. 
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Úvod

V roce 2005 fi nanční situace Dopravního podniku 

hl. m. Prahy, akciové společnosti byla náročnější 

než v předchozích letech. Důslednou koordinací 

všech výdajů a očekávaných příjmů se podařilo 

udržet pozitivní Cash fl ow. Rok 2005 znamenal 

poslední rok, ve kterém došlo k doúčtování nákladů 

a výnosů v souvislosti s likvidací následků za 

povodeň v srpnu roku 2002. Od 1. července 2005 

došlo v Pražské integrované dopravě ke změnám 

cen, k výraznému navýšení cen došlo hlavně 

u jednotlivého jízdného. Oproti roku 2004 stouply 

přepravní tržby o 361 milionů Kč.

Finanční situace v průběhu roku

Rok 2005 začal i skončil Dopravní podnik hl. m. Prahy, 

akciová společnost s přibližně stejným objemem 

fi nančních prostředků. V průběhu roku však 

docházelo k výraznému kolísání. 

V lednu bylo uhrazeno 500 milionů Kč na investice, 

které se většinou účetně týkaly roku 2004. Výrazným 

příjmem byly naopak vrácené nadměrné odpočty 

daně z přidané hodnoty. Ve třetím čtvrtletí se výdaje 

mírně snížily, ale koncem roku došlo, jako vždy 

v závěru účetního období, ke zvýšenému čerpání. 

Byly hrazeny vysoké částky za investice, úroky 

z úvěru za dvacet vlaků metra a velké množství 

provozních faktur. Úvěr na vlaky metra činil 

k 31. prosinci 2005 4,062 miliardy Kč.

Celkově lze říci, že fi nanční situace Dopravního 

podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti byla 

v roce 2005 náročnější než v předchozích letech. 

Vývoji fi nanční situace byla proto v průběhu celého 

roku věnována zvýšená pozornost. Důslednou 

koordinací všech výdajů a očekávaných příjmů 

nedošlo nikdy k takovému snížení fi nančních 

prostředků, aby bylo nutno čerpat kontokorentní úvěr.

Tarif a tržby z jízdného

Čisté tržby včetně přirážek k jízdnému dosáhly 

v roce 2005 výše 3,341 miliardy korun, což znamená 

jejich zvýšení oproti roku 2004 o 12,5 %. 

Zatímco u jednotlivého jízdného je tento nárůst 

způsoben hlavně zdražením v červenci 2005, 

u časových kupónů je nárůst tržeb dán také 

skutečností, že větší část cestujících přechází 

z jednotlivého jízdného na časové kupóny. Celkový 

objem tržeb v posledních letech pravidelně roste.

Časové předplatní jízdenky představují významnou 

část tržeb (téměř 55 %). U cestujících se stále větší 

oblibě těší jízdenky s volitelnou dobou platnosti, 

tzv. „klouzavé kupóny“, kterých je prodáno více než 

třetina z celkového počtu měsíčních a čtvrtletních 

kuponů.

I když se navýšení cen dotklo časového 

i jednotlivého jízdného ve vnějších pásmech jen 

minimálně (zdražení proběhlo pouze u kategorie 

zvláštní zlevněné žákovské jednotlivé jízdné), 

tržby za tyto jízdenky trvale rostou. Tento nárůst 

činí oproti roku 2004 14 %. Objem prodeje těchto 

jízdenek však činí pouze 4,2 % z celkových čistých 

tržeb Pražské integrované dopravy.

25



26



27

Metodická, koncepční a analytická činnost je 

směrována do oblastí 

– zásad pro řízení a určení potřeb lidských zdrojů, 

– trvalého zvyšování efektivity a výkonnosti všech 

útvarů,

– rozvoje systému hodnocení a motivace 

zaměstnanců k plnění úkolů a zvyšování 

produktivity práce,

– rozvoje vzdělání a kariérního růstu zaměstnanců 

na všech pracovních pozicích.

V průběhu roku 2005 byly v součinnosti se záměry 

Transformačního projektu započaty práce na Návrhu 

koncepce rozvoje systému hodnocení a motivace 

zaměstnanců Dopravního podniku hl. m. Prahy, 

akciové společnosti. Jako základní metodika 

systému hodnocení a motivace byla navržena 

metoda řízení podle cílů a hodnocení osobní 

a pracovní výkonnosti zaměstnanců. Realizace 

koncepce periodického hodnocení pracovní 

výkonnosti každého zaměstnance byla navržena 

po etapách. V pilotní etapě od 1. ledna 2006 bude 

zavedeno hodnocení pro vedoucí zaměstnance 

a bude mít vazbu na odměňování. Pro ostatní 

zaměstnance bude hodnocení zavedeno v dalších 

etapách, kde již bude zahrnut i nový systém 

zaměstnaneckých výhod a propojení hodnocení 

s aktualizací plánu vzdělávání a kariérního růstu. 

Pro zvýšení efektivity a výkonnosti činností 

útvarů personálního úseku je připraven návrh 

Metodiky výběru zaměstnanců a obsazování 

volných pracovních míst, který řeší obsazování 

volných míst vlastními zaměstnanci jako prioritní. 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

si uvědomuje pozitiva interních zdrojů, tj. rychlejší 

zapracování, znalost prostředí a podobně.

zvýhodnění, která mohou zaměstnanci využít již od 

počátku roku 2006. 

Personální vývoj

K 31. prosinci 2005 bylo v pracovním poměru 

u Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti 

12 653 zaměstnanců, z toho 10 714 mužů a 1 939 

žen. Počet a skladba zaměstnanců vychází z potřeb 

a možností zaměstnanosti v rámci společnosti. Početně 

nejsilnější skupinou jsou zaměstnanci v dělnických 

profesích (36 %), dále řidiči MHD celkem (33 %) 

a následují TH pracovníci (25 %). Vývoj celkového 

počtu zaměstnanců má, i při růstu počtu řidičů MHD 

všech druhů dopravy, klesající tendenci.

Vzdělanostní a věková struktura zaměstnanců 

společnosti se za rok 2005 významně nezměnila. 

Výrazně převažují zaměstnanci střední generace 

se středním vzděláním ukončeným maturitou 

a středním vzděláním bez maturity, tj. absolventi 

učebních oborů. Struktura vzdělání odpovídá 

skladbě profesí potřebných pro činnosti společnosti.

Personální strategie

V návaznosti na strategické plány a cíle společnosti 

se v roce 2005 začala postupně vytvářet koncepce 

personální strategie, která má za cíl stanovovat 

a rozpracovávat směry, kterými by naše společnost 

měla jít v oblasti řízení lidských zdrojů v období 

několika následujících let. Personální strategie svým 

zaměřením a obsahem zasahuje do všech činností 

personální práce.

Úvod

Personální oblast v Dopravním podniku hl. m. Prahy, 

akciové společnosti tvoří především řídící činnosti, 

které se zaměřují na vše, co se týká člověka 

v pracovním procesu. Vzhledem k tomu, že jsou 

to právě zaměstnanci, kteří rozhodují o prosperitě 

a konkurenceschopnosti společnosti, právem ji 

považujeme za jednu z nejdůležitějších oblastí 

celého řízení společnosti. 

Velkým úspěchem loňského roku, jak z pohledu 

personálního úseku, tak i celé společnosti, je 

udržení sociálního smíru. Ještě v závěru roku 

2004 se podařilo podepsat první sjednocenou 

kolektivní smlouvu, ve které byl nastaven 

jednotný způsob odměňování zaměstnanců 

i sociálního programu. Celý rok se dařilo plnit 

závazky vyplývající z kolektivní smlouvy 2005, při 

dodržení fi nančního objemu daného fi nančním 

strategickým plánem společnosti. Proto v závěru 

roku přistoupilo vedení společnosti k rozhodnutí 

o vyplacení zvláštní mimořádné odměny pro 

všechny zaměstnance a u příležitosti 130. výročí 

zahájení MHD v Praze ohodnotilo mimořádnou 

odměnou dlouholetou a prospěšnou práci pro 

společnost. Před koncem roku byli vedením 

společnosti při slavnostním setkání oceněni někteří 

zaměstnanci za svou celoroční práci. Tento způsob 

hodnocení zaměstnanců představuje nový přístup 

k poděkování za mimořádný výkon, vynikající plnění 

pracovních úkolů, za iniciativu a pracovní chování.

Výsledkem dobře nastavené strategie personálního 

úseku je skutečnost, že k podpisu kolektivní 

smlouvy na rok 2006 došlo ještě v závěru roku 2005, 

znamená to, že úzká spolupráce a komunikace 

mezi vedením společnosti a zástupci odborových 

organizací přináší pro zaměstnance řadu 
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Sociální politika

Naše společnost je přesvědčena, že její úspěšnost 

a konkurenceschopnost je v rozhodující míře 

závislá na zaměstnancích a jejich schopnostech, 

pracovním chování, spokojenosti a jejich vztahu 

k zaměstnavateli a že je tedy nutné jim věnovat 

náležitou péči. Uvědomuje si, jak vysoké pracovní 

nasazení vyžaduje od svých zaměstnanců, a proto 

jim nabízí v souladu s uzavřenou Kolektivní 

smlouvou nadstandardní balíček zaměstnaneckých 

výhod. Tato nabídka podporuje aktivní způsob 

trávení volného času zaměstnanců, přispívá k vyšší 

stabilizaci zaměstnanců, k jejich loajalitě a motivaci, 

má vliv na celkové klima na pracovišti.

Všichni zaměstnanci využívají výhody dané 

kolektivní smlouvou.

Vnitřní komunikace 

V rámci transformačního procesu bylo v průběhu 

1. pololetí roku 2005 rozhodnuto o zařazení oblasti 

vnitřní komunikace do personálního úseku. 

Výchova a vzdělávání 

Hlavním cílem v oblasti vzdělávání je udržení 

a rozvoj kvalifi kovaných zaměstnanců na 

všech pracovních pozicích. Poskytujeme všem 

zaměstnancům takové podmínky a podporu, které 

umožňují rozvoj jejich odborných dovedností, 

znalostí a talentu. 

Systematické průběžné profesní vzdělávání 

nastavuje cílený koncepční vzdělávací proces 

a prohlubuje již stávající systém vzdělání tak, aby 

směřoval k naplnění strategických cílů Dopravního 

podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti. 

Zaměstnancům jsou zajišťována interní i externí 

školení a kurzy.

Od dubna 2005 probíhá ucelený vzdělávací 

program určený pro pracovníky vyššího a středního 

managementu. Cílem tohoto programu je zlepšit 

manažerské znalosti a dovednosti především 

v oblasti vedení lidí. Kvalitní vedení lidí znamená 

efektivně zvládat komunikaci s podřízenými, umět 

organizovat práci sobě a vedeným skupinám 

– týmům, rozumět specifi ckým vztahům, které se 

v pracovních týmech vytvářejí, umět tyto vztahy 

správně koordinovat a usměrňovat, zvládat konfl ikty 

v mezilidských vztazích, umět své podřízené správně 

hodnotit a motivovat osobnostní a profesionální 

potenciál spolupracovníků ve prospěch podniku.

V roce 2005 byly zpracovány dva velké projekty. 

Prvním z nich byl projekt na získání dotace 

ze strukturálních fondů Evropské unie. Jedná 

se o projekt „Rozvoj manažerů střední úrovně 

a zvyšování znalostí zaměstnanců Dopravního 

podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti v oblasti 

IT“ a druhým projektem byla nabídka učiněná na 

základě výzvy Ministerstva dopravy ČR pro zajištění 

školení zkušebních komisařů.

Odbor personální strategie průběžně identifi kuje 

problémy v oblasti lidských zdrojů a vyjadřuje se 

k jejich řešení. Dobrá znalost lidských zdrojů pomůže 

vyznat se v projevech, schopnostech, znalostech 

a dovednostech lidí. Znalost skutečného potenciálu 

pomůže dosáhnout maximální efektivity řízení 

procesů, tj. zvýšení výkonnosti, zpřehlednění činností, 

vytíženost jednotlivců i týmů a rozvoj spolupráce 

a komunikace s ostatními útvary uvnitř podniku.

Mzdová politika

Mzdová politika společnosti byla realizována 

ve smyslu jednotné KS včetně společných 

pravidel pro odměňování všech zaměstnanců 

společnosti. Vydáním vnitřních norem Katalog 

manuálních prací a Katalog typových činností 

technickohospodářských funkcí byl vytvořen reálný 

základ pro jednotnost podmínek pro zařazování 

pracovních činností a odměňování prací.

Průměrná měsíční mzda zaměstnanců za rok 2005 

činila 22 510 Kč, mzdové prostředky byly čerpány 

v celkové výši 3 455 053 000 Kč.

Značná pozornost byla věnována rozsahu 

přesčasové práce a důvodům pro její výkon dle 

jednotlivých pracovišť. Počet 268 963 přesčasových 

hodin za rok 2005 je ve srovnání s rokem 2004 nižší 

o 57 163 hodin, což představuje pozitivní výsledek.
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Úvod

Rok 2005 byl pro bezpečností úsek prvním rokem 

činnosti v nové organizační struktuře. Činnost 

bezpečnostního úseku ve smyslu transformačního 

projektu představuje štábní činnost, která má vliv 

na veškeré podnikové útvary, nevytváří přidanou 

hodnotu, ale může významně ovlivňovat náklady 

ostatních činností a složek Dopravního podniku 

hl. m. Prahy, akciové společnosti. Má významný 

dosah mimo Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciovou 

společnost, zejména v oblasti koordinace činností 

v oblasti krizového řízení a civilní ochrany, dále 

spolupráce s odborem Krizového řízení MHMP, 

inspektorátem bezpečnosti práce, hasičským 

záchranným sborem hl. m. Prahy, Městskou 

Policií a Policií ČR. Rovněž význačná a důležitá je 

spolupráce s Bezpečnostní komisí UITP.

Transformační proces v Dopravním podniku 

hl. m. Prahy, akciové společnosti vymezil pro 

bezpečnostní úsek následující procesy:

– Krizové řízení,

– Požární ochranu,

– Bezpečnost práce, 

– Bezpečnost a ochrana majetku,

– Ochranu utajovaných informací a osobních údajů.

Krizové řízení

Cílem krizového řízení je minimalizovat dopady 

krizových situací na životy, zdraví, majetek a životní 

prostředí. V průběhu roku 2005 byl zpracován 

Plán krizové připravenosti dle požadavku MHMP, 

průběžně byl aktualizován Povodňový plán a vydány 

či upraveny vnitropodnikové normy související 

s touto oblastí.

Požární ochrana

V oblasti požární ochrany je cílem předcházet 

požárům a minimalizovat dopady na životy, zdraví 

a majetek. Tato oblast zahrnuje požární prevenci, 

zajišťování zdrojů pro likvidaci požárů a procesy 

likvidace požárů, případně pomoc při likvidaci jiných 

mimořádných událostí.

Bezpečnost práce

Pro oblast bezpečnosti práce je cílem předcházet 

negativním dopadům z pracovní činnosti na životy 

a zdraví zaměstnanců. V roce 2005 bylo zahájeno 

sjednocení vnitropodnikové legislativy, školení, 

prohlídek BOZP, agendy pracovní úrazovosti, 

intranetové stránky k problematice BOZP a jednotné 

fi losofi e bezpečnosti v rámci Dopravního podniku 

hl. m. Prahy, akciové společnosti.

Bezpečnost a ochrana majetku

Oblast ochrany majetku, tj. zpracování koncepce 

ostrahy a řízení smluv ve vztahu k bezpečnostním 

agenturám, které zajišťují ostrahy objektů 

Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové 

společnosti v rámci ochrany majetku, ale i při 

mimořádných bezpečnostních opatřeních, ochrany 

utajovaných skutečností a osobních údajů před 

ztrátou, vyzrazením nebo neoprávněným použitím.

V roce 2005 se zmíněné činnosti podařilo plně 

centralizovat v rámci jednoho útvaru, resp. oddělení, 

čímž došlo k naplnění zásadního předpokladu 

pro uplatňování jednotné organizace, řízení 

a zabezpečení.



Úvod

Úsek služeb, jako nejmladší ze všech úseků 

v rámci Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové 

společnosti, vznikl 1. července 2005. Nastavil 

základní pravidla řízení velkého objemu průřezových 

činností společnosti, a to prostřednictvím 

jednotlivých jednotek.

Informační a komunikační technologie

Pro jednotku Informační a komunikační technologie 

byl rok 2005 náročný na úpravu informačního 

systému dle požadavků na změny vyplývající 

z transformace. V Dopravním podniku hl. m. Prahy, 

akciové společnosti je bezmála čtyři tisíce počítačů. 

V rámci jednotky úspěšně proběhla transformace 

čtyř původních útvarů IT (bývalé divize a ředitelství) 

do jednoho funkčního celku. Šlo o přeměnu 

systémů SAP/R3, mzdového systému Elanor 

Global a všech provozních systémů. Byly vytvořeny 

technologické předpoklady pro správu rozsáhlé 

infrastruktury, jako je integrace doménového 

modelu, řešení bezpečnosti informačních systémů, 

sjednocení správy pracovních stanic a datových sítí 

a vybavení nově vznikajících pracovišť technikou. 

Proběhlo doplnění funkcionality stávajících 

aplikačních softwarů nově vznikajícím jednotkám 

a útvarům. K 1. lednu 2006 začal Dopravní podnik 

hl. m. Prahy, akciová společnost fungovat v nové 

organizační struktuře. Ke splnění tohoto úkolu 

bylo zapotřebí těsné spolupráce zaměstnanců 

jednotky se členy transformačních týmů, s ostatními 

útvary a též s dodavateli jednotlivých informačních 

systémů.

Správa nemovitého majetku

V rámci jednotky Správa nemovitého majetku byly 

úspěšně dokončeny fyzické přejímky provozních 

areálů, byl implementován modul SAP REM pro 

jednotnou evidenci nemovitostí, zúčtování vedlejších 

nákladů a výpočet daně z nemovitosti, pronájmy. Do 

REMu bylo založeno 697 dlouhodobých nájemních 

smluv, 5 477 nájemních jednotek a 49 areálů.

V odboru Technická správa objektů vzniklo 

oddělení Životního prostředí. Je to poprvé 

v historii Dopravního podniku, kdy se podařilo 

vytvořit oddělení s týmem odborníků zabývající 

se problematikou ochrany životního prostředí 

v rámci celé akciové společnosti. Rok 2005 byl 

rokem přípravy na zpracování plánů odpadového 

hospodářství, jakožto základního koncepčního 

materiálu, od kterého se po jeho schválení 

Magistrátem hl. m. Prahy bude odvíjet odpadová 

strategie Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové 

společnosti.

V oblasti odpadového hospodářství bylo a do 

budoucna bude prioritou snížit produkci odpadů 

v rámci Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové 

společnosti, mimo jiné i výběrem a nákupem zboží 

v recyklovatelných a vratných obalech. Cílem je 

postupně závádět BAT technologie (Best Available 

Techniques – nejlepší dostupné techniky). V oblasti 

nakládání s odpadními vodami je to využívání 

areálových čističek odpadních vod k předčišťování 

všech odpadních vod. Odpadá tím povinnost tyto 

vody zařazovat do evidence odpadů a významně 

šetřit fi nanční prostředky.



Historická vozidla

Muzeum městské hromadné dopravy, které je 

součástí střešovické vozovny, se již tradičně těšilo 

zájmu domácích i zahraničních návštěvníků, kteří 

zde mají jedinečnou příležitost zhlédnout unikátní 

sbírku předmětů a vozidel pražské městské 

dopravy.

Muzeum zahájilo sezónu 26. března a do 17. listopadu 

jej v běžné otevírací době navštívilo téměř 11 tisíc 

osob a dalších 3 tisíce v exkurzích ve všední den. 

Rok 2005 byl také významný v přípravě a úspěšném 

průběhu oslav 130. výročí MHD, zakončeném 

slavnostním průvodem historických vozidel dne 

18. září. Tento konvoj muzejních vozidel byl zatím 

nejdelší nejen v dějinách města Prahy, ale i v Evropě.

Na stávajících exponátech pokračují práce na 

trolejbusu Tatra, autobusu Škoda RO a také byla 

zahájena rekonstrukce autobusu Škoda 506. 

Rovněž byla dokončena instalace vitríny zachycující 

vývoj odbavovacích a informačních systémů 

s vybavením i pro nevidomé.

Jízdu na lince 91, která je provozována v sezóně 

muzea, využilo 16 tisíc cestujících.

Významný přínos byl také ze smluvních jízd, kterých 

bylo uskutečněno 1 217 k plné spokojenosti 

zákazníků.

Spisová služba

Vznikem odboru Spisová služba se podařilo 

centralizovat a sjednotit veškeré procesy ohledně 

toku písemností. Od příjmu, přes třídění, evidenci 

a oběh, odesílání, ukládání, vyřazování až 

k případné archivaci. 

S účinností od 1. října 2005 byl Archiv Dopravního 
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sklad, který bodovým systémem přiděluje oděvní 

stejnokroje zaměstnancům. V roce 2005 bylo tímto 

systémem odbaveno 7 736 zaměstnanců, kteří si 

odebrali jednotlivé součásti oděvů ve fi nančním 

objemu 46 262 027 Kč.

Vnitropodniková doprava

Úsek služeb zajišťuje prostřednictvím jednotky 

Vnitropodniková doprava komplexní služby nákladní 

dopravy, dopravní služby osobními a dodávkovými 

vozidly pro ostatní útvary i pro externí zákazníky. 

Jednotka provozuje asi 510 dopravních prvků, 

jako jsou automobily, přívěsy, návěsy, stavební 

stroje a mechanizmy, jeřáby. V roce 2005 bylo 

ujeto 3 110 600 km osobními vozidly, 1 884 669 km 

nákladními vozidly a 819 614 km speciálními vozidly. 

podniku nově zařazen do rámce tohoto odboru, 

čímž došlo k logickému organizačnímu sloučení 

blízkých administrativních činností zabývajících se 

spisovou agendou celé společnosti. 

Během roku 2005 archiv Dopravního podniku 

úzce spolupracoval s oddělením Marketingu 

a s Muzeem MHD na propagačních akcích 

souvisejících se 130. výročím městské hromadné 

dopravy v Praze, případně na přípravě některých 

vnitropodnikových výročí, například 50 let garáže 

Vršovice apod. 

V roce 2005 využilo služeb archivu 29 badatelů, 

nejčastěji se jednalo o studenty vysokých 

a středních škol, kteří si za téma své diplomové 

nebo seminární práce vzali městskou hromadnou 

dopravu v Praze. V té souvislosti je nutné 

konstatovat, že v posledních letech značně vzrostl 

zájem o historii pražského metra. Průběžně archiv 

zodpovídal také řadu odborných telefonických 

dotazů, včetně takových, které se týkaly i historie 

dopravy v jiných českých, ojediněle i zahraničních 

městech. 

Zásobování

V jednotce Zásobování se v uplynulém roce podařilo 

nastavit nástroje k centrální koordinaci činností 

v oblasti nákupu materiálu a náhradních dílů a jejich 

distribuci odběratelům. Průběžně došlo k sjednocení 

činností v oblasti obchodně závazkových vztahů. 

V roce 2005 naplnila jednotka zákon č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, a zajistila tzv. náhradní plnění za 

osoby se zdravotním postižením ve výši 64 970 625 

Kč. V rámci jednotky je provozován oděvní 
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na lepší rozmisťování automatů, a tím okamžitě 

rostoucích příjmech, u druhého pak posílení důvěry 

spoluobčanů s omezeními pohybu k našim službám.

Další rozvoj programu je úzce spojen s nutností 

pochopit management kvality jako přirozenou 

součást opravdového zákaznického přístupu. 

Vyžaduje vytvoření podmínek pro zapojení 

zaměstnanců a oceňování těch, kteří jsou zapojeni. 

K prokázání podpory vedení podniku sama o sobě 

slova nestačí, pro uvolnění lidského potenciálu je 

třeba konkrétních činů. Zvýšená liberalizace na trhu 

veřejné dopravy vyžaduje, aby každý dopravce byl 

schopen fungovat na konkurenčním trhu.

Tento tlak je potvrzován zájmem o poznatky 

z programu kvality služby ze strany dopravců jak 

pravidelnou výměnou zkušeností v rámci klubu 

kvality CYQUAL dopravního podniku Paříže, 

Berlína, Bruselu, Madridu a kanadského Lavalu, 

tak pozváními k jeho prezentacím. V roce 2005 

tak byly zkušenosti Dopravního podniku hl. m. 

Prahy, akciové společnosti se zájmem přijímány 

vedoucími pracovníky Mosgortransu, moskevského 

provozovatele povrchové dopravy, členy 

Kanadského svazu veřejné dopravy na konferenci 

v Montrealu, stejně tak i účastníky regionální 

konference UITP v Poznani.

Osm let a rok intenzivní přípravy je dostatečná 

doba k bilancování přínosů programu, který od 

samého počátku sleduje cíl zkvalitňovat službu 

poskytovanou v metru, tramvajích a autobusech 

cestujícím, z kterých se v důsledku společenských 

proměn stávají stále náročnější zákazníci.

Program kvality služby je založen na principech 

nové oborové normy ČSN EN 13 816 „Veřejná 

doprava osob - defi nice kvality služby, cíle 

a měření“, jejímž hlavním účelem je podpořit 

zvyšování kvality ve veřejné dopravě a soustředit 

zájem na potřeby a očekávání zákazníků. Norma 

je založena na koncepci cyklu kvality, který 

představuje aplikační rámec managementu, jehož 

středem je zákazník. Výchozím bodem procesu je 

zjišťování hledané kvality. Provozovatelé potom 

tento pohled zákazníka musejí umět vyjádřit 

v defi nici skutečné kvality. Hlavním nástrojem 

managementu kvality je pak pravidelné měření 

poskytované kvality a její hodnocení.

V praxi se potvrzuje vzájemně doplňkovost norem 

ISO 9001 a EN 13 816, kde první zaměřená na 

údržbu a řadu dalších vnitřních podnikových procesů 

podporuje udržitelnost kvality služby a druhá 

garantuje, že očekávání zákazníků se bere v úvahu. 

Výsledky měření čtyř základních standardů - 

přesnosti provozu, informování cestujících, přijetí 

a stejnokrojové kázně, potvrdily dlouhodobější 

stabilizaci služby na úrovních náročností 

stanovených průběžně aktualizovanou směrnicí 

generálního ředitele. Velkým přínosem se ukázaly 

dva novější standardy funkčnosti jízdenkových 

automatů a bezbariérových zařízení ve stanicích 

metra. Vedle zvýšené funkčnosti přinesly paralelní 

efekt ve zvýšené přístupnosti v důsledku tlaku 
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Dominantní událostí mezinárodních styků 

Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové 

společnosti v roce 2005 byla účast jeho delegace 

v čele s předsedou představenstva Radovanem 

Šteinerem a zastupujícím generálním ředitelem 

Ing. Tomášem Jílkem na 56. světovém kongresu 

UITP – Mezinárodního svazu veřejné dopravy, 

který se konal na počátku června v Římě. Komise 

a výbory UITP, v nichž je Dopravní podnik hl. m. 

Prahy, akciová společnost zastoupen, stále zůstávají 

inspirativním zdrojem informací o vývoji sektoru 

veřejné dopravy na blízké vzdálenosti.

V databázi mobility ve městech, která obsahuje 

hodnoty 120 standardizovaných ukazatelů pro 

každé z padesáti sledovaných měst z celého 

světa, zpracované UITP, dosáhla Praha ve velké 

konkurenci příznivého hodnocení rozvoje jejího 

systému hromadné dopravy. Podle speciálního 

Eurobarometru organizovaného Evropskou komisí 

je Česká republika na druhém místě z evropské 

pětadvacítky z hlediska využívání nabídky městské 

hromadné dopravy.

Událostí velmi dobře přijatou odbornou veřejností 

byla mezinárodní konference na téma Podniky 

MHD, systém města a udržitelná mobilita, jejímž 

spoluorganizátorem byl Dopravní podnik hl. m. Prahy, 

akciová společnost spolu s Katedrou ekonomiky 

a managementu dopravy Dopravní fakulty ČVUT, 

která se konala 10. května 2005 v Praze za účasti 

četných přednášejících ze zahraničí.

23. května 2005 se konala v prostorách francouzského 

velvyslanectví v Praze konference „Praha - Paříž: 

budoucnost veřejné dopravy“, na které dopravní 

podniky obou měst představily svoji přítomnost 

i plány do budoucnosti.

Profesor John Pucher z katedry městského 

plánování Rutgers University v New Jersey v USA 

během své pravidelné návštěvy našeho hlavního 

města napsal v souvislosti se zvýšením tarifů 

městské veřejné dopravy stať s názvem Financování 

veřejné dopravy v Praze, ve kterém pražský systém 

veřejné dopravy řadí mezi nejlepší mezi světovými 

systémy, které byly předmětem jeho studií.

Významnou událostí byla regionální konference 

a školení s názvem „Organizace, fi nancování 

a management veřejné dopravy“, kterou UITP ve 

spolupráci s polským Svazem veřejné dopravy 

uspořádalo pro odborníky ze střední a východní 

Evropy v Poznani ve dnech 7. – 9. prosince 2005. 

Konference pro delegaci Dopravního podniku 

hl. m. Prahy, akciovou společnost a další zástupce 

českých a moravských dopravních podnikù přinesla 

řadu podnětných zkušeností a příkladů řešení 

veřejné dopravy v evropských městech.
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další přípravy. Mezi jednoznačné priority lze 

řadit i postupné zvyšování počtu bezbariérově 

přístupných stanic metra, což je na starších 

provozních úsecích metra spojeno s náročnými 

stavebními zásahy do jejich původního řešení. 

V roce 2006 lze očekávat bezbariérové zpřístupnění 

stanice metra Vltavská, ve stadiu rozestavěnosti je 

rovněž úprava stanice Florenc a připravovány jsou 

další akce tohoto charakteru.

Pozornost bude věnována rozvoji sítě 

tramvajových tratí. Do závěrečných fází vstoupí 

příprava tramvajové trati Laurová – Radlická, 

s předpokladem zahájení realizace v roce 2007. 

Lze očekávat pokračování přípravy městem 

akcentovaného, v zásadě nového záměru na 

tramvajové napojení Suchdola, do další fáze 

vstoupí práce na dokumentaci pro tramvajovou 

trať Barrandov – Holyně – Slivenec. Bude oživena 

příprava dopravně přínosné tramvajové trati 

Počernická – Sídliště Malešice, kde je ovšem 

výchozí podmínkou vyřešení limitující koordinace 

s rekonstrukcí káranských vodovodních řadů 

v Počernické ulici.

K jednoznačným prioritám patří rovněž další 

modernizace vozového parku, směrovaná prvořadě 

na zvyšování podílu technicky progresivních, 

provozně úsporných a bezbariérově přístupných 

vozidel. Budou pokračovat dodávky nových vozů 

metra M1 i rekonstrukce původních vozů řady 81-71. 

V rámci nákupu nových autobusů bude nadále 

zachováván určitý podíl nízkopodlažních vozidel, 

další formou obnovy autobusového parku zůstanou 

rekonstrukce autobusů. S nejpodstatnějšími 

změnami bude spojena obnova vozového parku 

tramvajové dopravy. V roce 2005 byly zahájeny 

dodávky moderních nízkopodlažních tramvají 14T, 

vyráběných fi rmou Škoda Transportation s. r. o., 

jejichž počet se do roku 2007 zvýší na 20 kusů, 

následovat by mělo dodání dalších 40 tramvají 

tohoto typu. Druhým směrem postupného zvyšování 

počtu nízkopodlažních tramvají je modernizace 

tramvají KT8D5, v rámci níž je vozidlo osazováno 

nízkopodlažním středním článkem. V průběhu roku 

2006 bude takto upraveno 5 vozidel a postupně 

by měly být středním nízkopodlažním článkem 

vybaveny všechny provozované tramvaje KT8D5. 

Nelze opomenout ani všestranně přínosné 

rekonstrukce osvědčených tramvají typu T3, které 

budou pokračovat v rozsahu 50 vozidel ročně.

Významným prvkem, přispívajícím ke zvyšování 

rychlosti a pravidelnosti provozu městské hromadné 

dopravy, je systém preference, kde je připravováno 

další rozšiřování.

Nadále bude pokračovat prohlubování Programu 

kvality služby, který přispívá ke zvyšování úrovně 

služeb, poskytovaných Dopravním podnikem 

hl. m. Prahy, akciovou společností. Vedle stabilizace 

jednotlivých standardů kvality je pozornost 

zaměřena především na certifi kaci jednotlivých 

vybraných pracovišť normami ISO 9000. Aktuálním 

úkolem je především certifi kace linky metra C.

V roce 2006 bude završen Transformační projekt, 

jímž bylo dosaženo zásadní organizační přeměny 

Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové 

společnosti na procesní uspořádání, s členěním na 

základní, podpůrné a obslužné procesy. Závěrečné 

práce budou zaměřeny na dokončení, ověření 

a doladění realizovaných změn a na přípravu 

nástrojů pro podporu procesního řízení. Dosažení 

hlavních cílů transformace, tedy zvýšení efektivity 

fungování podniku a udržení jeho odpovídající 

konkurenceschopnosti na trhu veřejné dopravy, 

bude samozřejmě i v dalších letech spojeno 

s průběžnou optimalizací jednotlivých útvarů 

v oblastech snižování počtu pracovních míst 

i redukce ostatních nákladů.

K jednoznačným prioritám následujícího období 

patří další rozvoj sítě metra a tramvajových tratí, 

který zaručuje zvýšení podílu segregovaných tras 

městské hromadné dopravy, což je předpokladem 

růstu její pravidelnosti, rychlosti a bezpečnosti, 

přičemž nelze opomenout ani ekologické přínosy 

elektrické trakce. Již v první polovině roku 2006 

bude zprovozněno prodloužení trasy metra A 

o zhruba 1 km do stanice Depo Hostivař. Bude 

pokračovat výstavba druhé části provozního úseku 

metra IV. C Ládví – Letňany. Pozornost bude 

věnována rovněž přípravě výhledového rozvoje sítě 

metra. Prvořadě se jedná o úvodní úsek trasy metra 

D Hlavní nádraží – Písnice, u něhož bude rok 2006 

patrně klíčový z hlediska rozhodnutí o případném 

využití systému lehkého metra nebo setrvání 

u stávající dopravní technologie. Dalším, v zásadě 

průlomovým rozvojovým záměrem, je pokračování 

trasy metra A ze stanice Dejvická na ruzyňské 

letiště. Vývoj zde směřuje k jeho urychlenému 

zohlednění v územním plánu a pokračování 
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Inženýring dopravních staveb a. s.

Základním předmětem činnosti je zajišťování staveb 

pro investory od obstarání projektu, přes zajišťování 

územního rozhodnutí, stavebního povolení, odborné 

vedení a sledování stavby až do zajištění závěrečné 

kolaudace. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová 

společnost vlastní 34 % akcií. 

Pražská strojírna a. s.

Hlavním předmětem činnosti je vývoj, výroba 

a montáž komponentů a zařízení pro stavbu 

a údržbu tramvajových tratí. Dopravní podnik hl. m. 

Prahy, akciová společnost vlastní 100 % akcií. 

Rencar Praha, a. s.

Společnost se věnuje všem druhům reklamních 

aktivit od provozování reklamních celodekorovaných 

tramvají, autobusů a souprav metra po pronájem 

vitrin na autobusových zastávkách. Dopravní podnik 

hl. m. Prahy, akciová společnost vlastní 28 % akcií. 

SPŠD, SOU a U, a. s. 

Hlavní aktivitou společnosti je výuka, výchova 

a vzdělávání ve třech subjektech školy, tzn. ve 

Střední průmyslové škole dopravní, Středním 

odborném učilišti a Učilišti. Dopravní podnik hl. m. 

Prahy, akciová společnost vlastní 100 % akcií. 

Elaugen DP Praha, s.r.o. 

Společnost se zabývá obnovou profi lu tramvajových 

kolejnic. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová 

společnost je 40 % podílníkem ve společnosti. 

s kapitálovou účastí Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti
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Ve složení devítičlenné dozorčí rady Dopravního 

podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti došlo 

v roce 2005 k personální změně z důvodu vypršení 

čtyřletého funkčního období u dvou členů, 

zvolených z řad zaměstnanců. Jednalo se o pány 

Jiřího Čadu a Ing. Václava Procházku. Na další 

období byli v tajné volbě nově zvoleni pánové Jiří 

Čada (opětovná volba) a František Kadlec. 

Při pravidelných jednáních dozorčí rada 

projednávala témata podle předem schváleného 

rámcového plánu činnosti a v případě operativní 

potřeby se scházela i mimořádně. Rámcový plán 

činnosti obsahoval základní, dlouhodobě sledované 

činnosti:

– průběžné sledování hospodaření Dopravního 

podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti, včetně 

kontroly plnění závěrů minulé výroční valné 

hromady i ostatních valných hromad,

– sledování výsledků hospodaření a kontrolu plnění 

závěrů výročních valných hromad společností 

s kapitálovou účastí Dopravního podniku hl. m. 

Prahy, akciové společnosti,

– průběžné sledování postupu Transformačního 

projektu, 

– sledování tvorby fi nančního plánu pro rok 2005,

– průběžné sledování vývoje cen energií 

a pohonných hmot ve vztahu k nákladům MHD,

– projednávání materiálů a přijatých závěrů 

z představenstva společnosti a z běžných valných 

hromad, 

– průběžné sledování zajištění dodávek nových vozů 

metra - III. série a přípravy zajištění budoucích 

dodávek pro obnovu vozového parku tramvají,

– účast v hodnotitelských komisích pro posuzování 

nabídek zhotovitelů,

– průběžné sledování postupu výstavby tratě metra 

C – IV. provozního úseku, včetně fi nancování,

– sledování fi nancování a postupu dokončení 

výstavby tramvajové trati Hlubočepy – Barrandov,

– průběžné sledování přípravy případné změny cen 

a tarifu jízdného MHD v rámci PID.

Dozorčí rada rovněž věnovala pozornost i dřívějším 

tématům, která nebyla v roce 2004 uzavřena 

a přešla do roku následujícího. V případě nutnosti 

se zabývala i operativním projednáváním závažných 

problémů společnosti.

Pro výroční valnou hromadu společnosti, která 

se konala 17. května 2005 a schválila výsledky 

hospodaření Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové 

společnosti za rok 2004, dozorčí rada připravila ve 

smyslu § 198 Obchodního zákoníku své vyjádření 

k roční účetní závěrce, ke zprávě o dosažených 

výsledcích hospodaření, ke zprávě auditora o auditu 

roční účetní závěrky k 31. prosinci 2004 a ke zprávě 

o vztazích mezi propojenými osobami. Dozorčí 

rada mimo jiné konstatovala, že z běžné činnosti 

Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti 

bylo za rok 2004 dosaženo nulového hospodářského 

výsledku. Celkový výsledek hospodaření za rok 2004 

vykazuje v důsledku likvidace následků srpnové 

povodně z roku 2002 ztrátu ve výši 718 283 053,37  Kč 

– včetně vnitropodnikové ztráty (- 32 886,00  Kč) 

a dotace z rozpočtu hl. m. Prahy – Fond solidarity EU 

(3 578 368,58  Kč). Dozorčí rada dále konstatovala, 

že podrobně sleduje vývoj výnosu z hlavní činnosti, 

kdy absolutní nárůst čistých tržeb za integrovanou 

dopravu (bez přirážek k jízdnému) oproti roku 2003 

činí téměř 8,3 %. V další části svého vyjádření k roční 

účetní závěrce za rok 2004 dozorčí rada konstatovala, 

že důsledně sleduje postup probíhající transformace 

Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti.

V roce 2005 dozorčí rada průběžně sledovala 

výsledky hospodaření Dopravního podniku 

hl. m. Prahy, akciové společnosti a pravidelně 

projednávala čtvrtletní výsledky hospodaření 

a kalkulaci nákladů MHD. S tím velmi úzce souvisí 

i fi nanční plán akciové společnosti na rok 2005. 

Vzhledem ke skutečnosti, že již v roce 2004 nebyl 

k dispozici dostatek fi nančních prostředků a část 

těchto nepokrytých potřeb z roku 2004 se přenesl 

jako dluh do roku 2005, doporučila dozorčí rada 

představenstvu společnosti, aby k fi nančnímu 

plánu pro rok 2005 byl formou přílohy připojen 

i kvalifi kovaný rozklad, který na tento fakt znovu 

upozorní. Současně dozorčí rada upozornila i na 

vliv probíhající transformace, kdy sice je počítáno 

s úsporou zdrojů, ale i na samotnou transformaci 

nabíhají určité náklady, přičemž úspory vlivem 

provedené transformace se mohou projevit až 

později. 16. února 2005 projednala dozorčí rada 

představenstvem společnosti připravený fi nanční 

plán pro rok 2005 a jednomyslným hlasováním 

přijala usnesení č. 2/1, v němž se ztotožnila s tím, 

že přidělená dotace pro rok 2005 je nedostačující 

a nepokrývá reálně očekávané nákladové položky, 

a proto požádala představenstvo společnosti, 

aby v co nejkratším možném termínu projednalo 

s akcionářem zvýšení jízdného a tarifů PID s ohledem 

na dopad do hospodářského výsledku roku 2005. 

Finančnímu plánu Dopravního podniku hl. m. Prahy, 

akciové společnosti pro rok 2005 věnovala dozorčí 
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rada pozornost i dále. Při svém jednání 20. dubna 

2005 přijala usnesení č. 4/2, v němž ve smyslu 

článku 22.2 platných stanov Dopravního podniku 

hl. m. Prahy, akciové společnosti, dohlídce na 

výkon působnosti představenstva a uskutečňování 

podnikatelské činnosti společnosti požádala 

představenstvo o urychlené schválení fi nančního 

plánu. Při dalším jednání dne 18. května 2005 přijala 

dozorčí rada jednomyslně usnesení č. 5/2, jímž 

žádá představenstvo společnosti, aby informovalo 

valnou hromadu dne 24. května 2005 o výpadku 

předpokládaného navýšení tržeb z jízdného 

a o fi nančních potížích Dopravního podniku hl. m. 

Prahy, akciové společnosti vzniklých tím, že při 

stanovení velikosti provozní dotace Dopravnímu 

podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti 

rozpočtem hl. m. Prahy na rok 2005 nebyl zohledněn 

odůvodněný nárůst nákladových položek, jako je 

nárůst cen pohonných hmot a energií, nárůst mezd 

dohodnutý v rámci kolektivního vyjednávání, nárůst 

cen náhradních dílů a externích prací, nárůst odpisů 

nově aktivovaných investic, splátky úroků z úvěrů na 

obnovu vozového parku.

Problematice fi nančního plánu, resp. vývoji odchylek 

od jeho varianty, projednané představenstvem 

společnosti 21. března 2005, věnovala dozorčí 

rada mimořádnou pozornost. Otázka disproporcí 

fi nančního plánu Dopravního podniku hl. m. Prahy, 

akciové společnosti a možnosti jejich řešení byly 

dozorčí radou sledovány až do konce roku 2005.

Vysokou pozornost věnovala dozorčí rada 

i v roce 2005 fi nancování nákladů souvisejících 

s obnovou technického stavu metra po povodních 

do konečné podoby a pravidelně sledovala 

informace a písemné zprávy o stavu odstranění 

povodňových škod. Sledovala velikosti nákladů, 

účelnosti jejich vynaložení a obstarání zdrojů pro 

úhradu projednávané představenstvem společnosti, 

včetně postupu realizace protipovodňové ochrany 

v pražském metru. Po projednání závěrečné zprávy 

k tomuto tématu si dozorčí rada vyžádala ještě 

dodatek o odstraňování ostatních škod (mimo 

metro) po povodni v roce 2002.

S obnovou pražského metra souvisí i problematika 

dodávek nových a modernizovaných souprav vozů 

metra pro jednotlivé trati, včetně vazby na montáž 

zabezpečovacího zařízení. Dozorčí rada pravidelně 

sledovala postup dodávek v obou druzích vlakových 

souprav a zvláštní pozornost věnovala vážnému 

problému fi nančního pokrytí plateb pomocí 

navrženého, tzv. směnečného programu. Tato 

problematika nebyla v roce 2005 uzavřena.

Zvláštní pozornost věnovala dozorčí rada též 

postupu výstavby provozního úseku metra IV. C2, 

včetně fi nancování této stavby, a při projednávání 

tématu 21. prosince 2005 svým usnesením č. 12/5 

požádala dozorčí rada představenstvo společnosti, 

aby vzhledem k již nastalému podfi nancování této 

stavby (v roce 2005 o více než 750 milionů Kč), při 

přípravě fi nančního plánu pro rok 2006 zpracovalo 

rozklad možných způsobů krytí fi nančních nákladů 

výstavby IV. provozního úseku trasy C2 v roce 2006 

s tím, že v ceně nejsou zahrnuty ceny vysoutěžené 

pro jednotlivé stanice.

Obdobně bylo sledováno i dokončení výstavby 

tramvajové trati Hlubočepy – Barrandov, kde 

probíhá zkušební provoz a předpoklad defi nitivního 

dokončení této stavby je v roce 2006.

Ve druhé polovině roku 2005 věnovala dozorčí rada 

pozornost i otázce zajištění budoucích dodávek pro 

obnovu vozového parku tramvají pro hl. m. Prahu, 

včetně průběhu a výsledků provozních zkoušek. 

Dozorčí rada současně sledovala i postup odvolacího 

(respektive přezkumného) řízení u Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, jak probíhalo v důsledku 

podání jednoho z neúspěšných soutěžících 

v předcházející veřejné obchodní soutěži. 

Dozorčí rada i v roce 2005 obzvlášť podrobně 

sledovala optimalizační fázi Transformačního 

projektu v Dopravním podniku hl. m. Prahy, 

akciové společnosti. Přestože jedním z členů řídicí 

rady Transformačního projektu je i člen dozorčí 

rady pan prof. Ing. Petr Moos, CSc., požádala 

dozorčí rada ředitele Transformačního projektu 

o předklady podrobných informací o zahájení 

a postupu optimalizační fáze. Za účasti přizvaných 

vrcholových managerů pak podrobně projednávala 

postup a důsledky transformace, včetně 

vyčíslení vynaložených nákladů a již dosažených 

i očekávaných přínosů a úspor v důsledku realizace 

Transformačního projektu.

Speciální oblastí, v níž se již mnoho roků členové 

dozorčí rady Dopravního podniku hl. m. Prahy, 

akciové společnosti uplatňují, jsou veřejné obchodní 

soutěže na zhotovitele určité dodávky nebo díla. 

V případech všech významnějších investičních 

a podobných akcí působili i v roce 2005 zástupci 

dozorčí rady jako členové komisí pro výběr dodavatelů 

při posuzování a hodnocení nabídek od možných 

zhotovitelů příslušné investiční akce nebo dodávky. 

Po zhodnocení celoroční činnosti lze konstatovat, 

že v roce 2005 dozorčí rada Dopravního podniku 

hl. m. Prahy, akciové společnosti plnila své poslání 

kontrolního orgánu společnosti a v souladu 

se stanovami a zájmy akcionáře hl. m. Prahou 

dohlížela na výkon působnosti představenstva i na 

podnikatelskou činnost společnosti.
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Počet provozovaných linek a jejich délka (km)

denní noční celková délka

Metro 3 – 54,0

Tramvaje  26 9 559,3

Autobusy 179 14 2 084,5

Celkem 208 23 2 697,8

Průměrná rychlost (km/h)

cestovní provozní (oběžná)

Metro 34,6 33,2

Tramvaje 19,9 14,2

Autobusy 25,9 16,7

Správkové procento vozů

2005

Metro *   12,8

Tramvaje *     6,9

Autobusy *     8,3

Provozně technické ukazatele

* bez vozů v modernizaci nebo rekonstrukci



Průměrný počet vypravených vozů za 1 den 
(v pravidelném provozu mimo prázdninové období)

ranní špička sedlo polední špička sobota neděle

Metro 405 205 375 155 145

Tramvaje  702 557 698 400 399

Autobusy 946 442 878 405 410

Celkem 2 053 1 204 1 951 960 954

Spotřeba trakční energie (kWh) 

celkem kWh (v tisících) na 1 vozkm

Metro 101 971 2,18

Tramvaje  155 036 3,13

Celkem 257 007

Spotřeba nafty

litry (v tisících) na 1 vozkm

Autobusy 29 190 0,45
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Stav vozového parku k 31. 12. 2005 
Inventární (účetní) a evidenční 
(provozní) MHD

inventární (účetní) stav evidenční 
(provozní) 

stav pro MHD 
+/celkem

z toho v:

M+R */ likvidaci

Metro
z toho: 730 307 0 420

 81-71 287 92 195

 81-71 M (moderniz.) 215 215 0

 M1 225 225

 EČS (historické) 3

Tramvaje
     z toho: 972 28 0 926

 KT8 D5 + KT8N2 47 3 44

 RT6N + 14T 6 6

 T3 + T3R.P 364 24 340

 T3M 97 1 96

 T3SU 289 289

 T6A5 151 151

 historické vozy 18

Autobusy
     z toho: 1 239 5 0 1 223

 standardní (S)

 B731, B951 185 185

 B732, B732R 169 169

 B732R pro ZTP 7 7

 B931 198 198

 C734, C734R 8 8

 C934 1 1

 celkem standardní 568 0 0 568

 standardní 

 nízkopodlažní (SN)

 CITY standard 319 319

 Citelis 1 1 0

 Neoplan 4014 3 3

 E91 midibus 4 4

 celkem nízkopodlažní 327 1 0 326

 kloubové (K)

 B741, B741R, B961 105 4 101

 B941 175 175

 celkem kloubové 280 4 0 276

 kloubové
 nízkopodlažní (KN)

 CITY kloub 53 53

 dálkové  LC735, LC936, Neoplan, Mercedes 11

Celkem 2 941 340 0 2 569

*/ M+R = vozy v modernizaci a rekonstrukci
+/ M+R = v součtu nejsou uvedeny historické 

vozy a dálkové autobusy

Do roku 2000 nebyl rozlišován evidenční stav 

vozového parku od inventárního (účetního) stavu. 

Vozy v modernizaci a rekonstrukci se začaly 

vykazovat zvlášť až od roku 2001. Z tohoto důvodu 

se rozdělilo vykazování stavu vozového parku na: 

– inventární (účetní) stav vozového parku celkem

– evidenční (provozní) stav vozového parku.

Inventární účetní stav zahrnuje na rozdíl od 

evidenčního stavu navíc vozy:

v rekonstrukci, v modernizaci, určené k likvidaci, 

historické vozy a dálkové autobusy.

Evidenční provozní stav zahrnuje vozy schválené 

pro provoz v MHD s cestujícími včetně vozů 

v běžných opravách.

Poznámka:

Inventární počet vozů celkem = 2 941 - 340 vozů 

v modernizaci a rekonstrukci - 0 vozů v likvidaci - 3 

historických vozů metra a 18 historických tramvají - 

11 dálkových autobusů = 2 569 vozů v evidenčním 

stavu pro MHD.
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Typ vozu

  Rok výroby

76 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

81-7171 - čelní 0 6 3 2 4 10 4 4 11 24 12 12 12 10 0 0 0

81-7141 - vložený 0 2 2 3 17 15 5 8 18 36 18 16 18 15 0 0 0

historické vozy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Typ vozu

  Rok výroby
Celkem

Prům.

stáří94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

81-7171 - čelní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 19,53

81-7141 - vložený 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 19,45

81-717M - č. (mod.) 0 0 0 0 0 0 8 12 18 12 14 22 86 2,09

81-714M - vl. (mod.) 0 0 0 0 0 0 10 20 27 18 21 33 129 2,08

M1.1- čelní 0 0 0 0 0 0 0 30 14 18 22 6 90 2,44

M1.2; M1.3 - vložený 0 0 0 0 0 0 0 45 21 27 33 9 135 2,44

historické vozy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 29,00

Celkem 730 9,15

Bez historických vozů celkem 727 9,06

Metro
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Tramvaje

Typ vozu

Rok výroby

65 66 67 68 70 71 73 74 75 76 82 83 84 85 86 87 89

T3 0 4 8 2 12 9 47 21 11 20 0 0 0 0 0 0 0

T3M 0 0 0 0 0 32 13 12 8 12 0 0 0 0 0 0 0

T3 - SU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 50 0 80 40 62 40

KT8D5 (kloub) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 33

Typ vozu

  Rok výroby
Celkem

Prům.

stáří90 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

T3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 32,28

T3M 0 1 0 2 6 10 1 0 0 0 0 0 0 97 26,98

T3 - SU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289 19,40

T3R.P 0 0 0 0 0 0 0 2 49 39 41 50 49 230 1,98

T6A5 0 0 80 50 20 0 1 0 0 0 0 0 0 151 9,38

KT8D5 (kloub) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 16,14

KT8N2 (kloub)  *N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0,00

14T (kloub)       *N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,00

RT6N (kloub)    *N 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9,00

Celkem 954 15,88

historické vozy
(nostalgická linka)

18

*N) nízkopodlažní vozidla
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Typ vozu

  Rok výroby
Celkem

Prům.

stáří89 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

B 731 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 10,28

B951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 30 30 0 91 2,28

B 732, B732R 0 0 7 0 0 12 20 40 46 31 20 0 0 0 176 5,97

B 741, B741R kloub 0 0 0 10 53 0 0 0 1 10 0 0 0 0 74 9,02

B 961 kloub 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 20 0 0 31 2,99

B931 0 0 0 11 132 25 0 20 0 10 0 0 0 0 198 8,51

B941 kloub 0 0 0 0 0 55 50 50 0 20 0 0 0 0 175 7,32

C 734, C734R 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9,72

C 934 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6,68

CITY standard    *N 0 0 0 1 4 10 26 49 80 50 19 30 50 0 319 4,62

Dálkové       **Typy 1 0 0 0 0 3 6 0 1 0 0 0 0 0 11 8,35

CITY kloub          *N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 20 20 0 53 2,24

Citelis                 *N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,01

Midibus E91       *N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4 2,33

NEOPLAN          *N 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11,02

Celkem 1 0 10 120 189 109 102 160 128 122 93 103 101 1 1 239 6,27

*N) nízkopodlažní vozidla **Typy) LC 735, LC 936, Mercedes, Neoplan

Autobusy
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počet nehod celkem
počet nehod

zaviněných DP
počet nehod

zaviněných řidičem DP

Metro 21 9 4

% 1 %

z toho: usmrcené osoby: 6

Tramvaje 1 513 235 204

% 57 %

z toho: usmrcené osoby: 9

Autobusy 1 114 551 542

% 42 %

z toho: usmrcené osoby: 0

Celkem 2 648 795 750

% 100 %

z toho: usmrcené osoby: 15

Dopravní nehodovost 



49



50

1) Metro

  A Skalka - Dejvická

  B Zličín - Smíchovské nádraží - 

  Českomoravská - Černý Most

 C Ládví - Háje

2) Tramvaje

Denní provoz

  1 Petřiny - Spojovací

  2 Červený vrch - Petřiny

  3 Lehovec - Sídliště Modřany / Levského

 4 Kotlářka - Čechovo náměstí

  5 Výstaviště - Olšanské hřbitovy

  6 Laurová - Kubánské náměstí

  7 Sídliště Řepy - Kotlářka - Ústřední dílny DP

  8 Podbaba - Nádraží Vysočany / Vysočanská

  9 Sídliště Řepy - Spojovací

 10 Sídliště Ďáblice - Sídliště Řepy

 11 Černokostelecká - Spořilov

 12 Palmovka - Sídliště Barrandov

 13 Smíchovské nádraží - Sídliště Barrandov

 14 Vozovna Kobylisy - Sídliště Barrandov

 15 Březiněveská / Kobylisy - Vypich

 16 Spojovací - Nádraží Braník

 17 Sídliště Ďáblice - Sídliště Modřany / 

Levského

 18 Petřiny - Vozovna Pankrác

 19 Lehovec - Kubánské náměstí

 20 Divoká Šárka - Smíchovské nádraží - Sídliště 

Barrandov

 21 Levského - Národní třída - Sídliště Modřany 

(polookružní linka)

 

 103 Ládví - Ďáblice - Březiněves

 104 Na Knížecí - Slivenecká

 106 Kavkazská - Nádraží Braník

 107 Dejvická - Suchdol

 108 Špejchar - Ciolkovského

 109 Palmovka - Sídliště Rohožník

 111 Skalka - Dolní Měcholupy 

(do 30. 11. 2005 Skalka - Sídliště Petrovice 

- Pitkovice)

 112 Nádraží Holešovice - Zoologická zahrada 

- Podhoří

 113 Kačerov - Písnice

 114 Kačerov - Šeberák

 115 Chodov - Keblovská

 116 Dejvická - Bořislavka

 117 Kačerov - Poliklinika Modřany / Čechova čtvrť

 118 Dvorce - Roztyly

(do 9. 11. 2005 Dvorce - Koleje Jižní Město)

 119 Dejvická - Letiště Ruzyně

 120 Na Knížecí - Klukovice

 121 Sídliště Spořilov - Nádraží Braník

(do 9. 11. 2005 Roztyly - Nádraží Braník)

 122 Chodov - Nádraží Hostivař - Léčiva

 123 Na Knížecí - Šmukýřka

 124 Kavkazská - Dvorce

 128 Hlubočepy - Žvahov - Hlubočepy

(polookružní linka) 

(v provozu od 1. 9. 2005)

 129 Smíchovské nádraží - Baně

 130 Na Knížecí - Sídliště Stodůlky

 131 Hradčanská - Bořislavka

 133 Staroměstská - Sídliště Malešice

(do 30. 9. 2005 Florenc - Sídliště Malešice)

 135 Florenc - Želivského

 22 Bílá Hora - Nádraží Hostivař

 23 Malovanka - Kubánské náměstí

 24 Sídliště Ďáblice - Nádraží Strašnice / 

Radošovická

 25 Bílá Hora - Vozovna Kobylisy

 26 Divoká Šárka - Nádraží Hostivař

Noční provoz

 51 Divoká Šárka - Nádraží Strašnice / 

Radošovická

 52 Lehovec - Sídliště Modřany / Levského

 53 Sídliště Ďáblice - Vozovna Pankrác

 54 Lehovec - Sídliště Barrandov

 55 Vozovna Kobylisy - Ústřední dílny DP

 56 Petřiny - Spořilov

 57 Bílá Hora - Nádraží Hostivař

 58 Sídliště Řepy - Spojovací

 59 Sídliště Řepy - Nádraží Hostivař

Nostalgická tramvajová linka

 91 Vozovna Střešovice - Výstaviště 

3) Autobusy

Denní provoz

 100 Zličín - Letiště Ruzyně

 101 Strašnická - Centrum Zahradní Město - 

Plynárna Měcholupy

 102 Nádraží Holešovice - Staré Bohnice - Zámky

Linky PID provozované Dopravním podnikem hl. m.  Prahy, akciovou společností
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 167 Na Knížecí - Nemocnice Na Homolce

 168 Palmovka - Dolní Počernice

 170 Vavřenova - Jižní Město

 171 Kačerov - Sídliště Písnice

 172 Smíchovské nádraží - Velká Chuchle - 

Smíchovské nádraží 

(polookružní linka)

 174 Špejchar - Velká Ohrada

 175 Kobylisy - Šimůnkova

(do 15. 10. 2005 Ke Stírce - Šimůnkova)

 176 Karlovo náměstí - Stadión Strahov

 177 Chodov - Skalka - Poliklinika Mazurská

 179 Nové Butovice - Letiště Ruzyně

 180 Kafkova - Sídliště Řepy

 181 Sídliště Čimice - Nádraží Hostivař

 182  Kloboučnická - Sídliště Lhotka - Nádraží Braník

 183 Vozovna Kobylisy - Sídliště Petrovice

 184 Nové Butovice - Petřiny

 185 Palmovka - Letecké opravny

 186 Černý Most - Sídliště Bohnice

 187 Sídliště Bohnice - Ládví - Palmovka

(do 5. 3. 2005 Ládví - Prosek - Palmovka)

 188 Želivského - Kavčí hory

 189 Kačerov - Sídliště Lhotka

 191 Na Knížecí - Petřiny

 192 Budějovická - Pražská čtvrť

 193 Náměstí bratří Synků - Mikrobiologický ústav

 194 Skalka - Léčiva

 195 Avia Letňany - Jesenická

 196 Smíchovské nádraží - Kačerov

 197 Na Knížecí - Háje

 198 Smíchovské nádraží - Sídliště Písnice

 199 Smíchovské nádraží - Nové dvory - 

Smíchovské nádraží 

(polookružní linka)

 136 Sídliště Ďáblice - Roztyly - Koleje Jižní Město

(do 9. 11. 2005 Sídliště Ďáblice - 

Sídliště Spořilov)

 137 Na Knížecí - U Waltrovky

 138 Skalka - Tolstého

 139 Želivského - Na Beránku

 140 Palmovka - Čakovice

 141 Černý Most - Generála Janouška - Černý Most

(polookružní linka)

 142 Nové Butovice - Nad Malou Ohradou

 143 Dejvická - Stadión Strahov

 144 Kobylisy - Poliklinika Mazurská

 145 Ládví - Jesenická

 147 Dejvická - Výhledy

 148 Podolská vodárna - Kavčí hory - Budějovická

 149 Dejvická - Nové Butovice

 150 Kloboučnická - Poliklinika Modřany / 

Čechova čtvrť

 151 Českomoravská - Poliklinika Prosek

 152 Sídliště Ďáblice - Sídliště Čimice

 154 Skalka - Koleje Jižní Město

 155 Želivského - Sídliště Malešice

 156 Ládví - Avia Letňany - Ládví 

(polookružní linka)

 157 Na Beránku - Kačerov 

(provoz jen v tomto směru)

 158 Českomoravská - Miškovice

 160 Dejvická - Lysolaje

 161 Dejvická - Nebušice

 162 Kobylisy - Dolní Chabry

(do 15. 10. 2005 Ke Stírce - Dolní Chabry)

 163 Skalka - Štěrboholy - Bezděkovská

 164 Nové Butovice - Bílá Hora

 166 Českomoravská - Třeboradice - Teplárna 

Třeboradice

 200 Kobylisy - Sídliště Bohnice

 201 Nádraží Holešovice - Poliklinika Prosek

 202 Poliklinika Mazurská - Za Avií / Vinoř

 203 Vavřenova - Jižní Město

 204 Smíchovské nádraží - Sídliště Radotín

(provoz jen v tomto směru)

 205 Zelený pruh - Komořany

 207 Florenc - Ohrada

(do 30. 9. 2005 Staroměstská - Ohrada)

 208 Želivského - Dolní Počernice

 210 Nádraží Holešovice - Obchodní centrum 

Čakovice - Čakovice

 211 Nové Butovice - Velká Ohrada

 212 Jižní Město - Tiskařská - Jižní Město

(polookružní linka)

 213 Želivského - Jižní Město

 215 Kačerov - Sídliště Libuš

 216 Špejchar - Bořislavka - Nové Vokovice

 217 Na Knížecí - Dejvická

 218 Dejvická - Sídliště Na Dědině

 219 Nové Butovice - Bavorská

 222 Černý Most - Výzkumné ústavy Běchovice

(od 1. 12. 2005 předána dopravci 

Hotliner s. r. o.)

 223 Černý Most - Horní Počernice

(od 1. 12. 2005 předána dopravci 

Hotliner s. r. o.)

 224 Strašnická - Skalka

 225 Nové Butovice - Ciolkovského - 

Letiště Ruzyně

 226 Opatov - Hrnčíře 

(od 6. 3. 2005 zrušena)

 228 Skalka - Dubeč

 229 Skalka - Koloděje

 230 Sídliště Stodůlky - Řeporyjské náměstí
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 266 Skalka / Nádraží Uhříněves - Hájek

 267 Háje - Uhříněves

 268 Skalka - Nedvězí

 269 Avia Letňany - Sídliště Rohožník

(od 1. 12. 2005 předána dopravci 

Hotliner s. r. o.)

 271 Skalka - Háje

 272 Kačerov - Sídliště Písnice

 273 Hloubětínská - Ve Žlíbku

 274 Palmovka - Avia Letňany - Palmovka

(polookružní linka)

 277 Přeštická - Skalka 

(provoz jen v tomto směru)

 280 Českomoravská - Vinoř

 291 I.P.Pavlova - Karlovo náměstí - I.P.Pavlova

(polookružní linka)

Příměstské linky:

 301 Sídliště Stodůlky - Chýnice

 305 Českomoravská - Čakovičky

 312 Dejvická - Tuchoměřice, kulturní dům 

- Tuchoměřice, Štěrbův mlýn - Tuchoměřice, 

Špejchar - Lichoceves

 324 Opatov - Čestlice

 325 Opatov - Čestlice

 326 Opatov - Jesenice - Jesenice, Belnická

(do 5. 3. 2005 Opatov - Jesenice - Jesenice, 

Belnická - Jesenice, Osnice)

 327 Opatov - Jesenice, Osnice

 329 Skalka - Škvorec, nám.

 347 Zličín - Hostivice, Staré Litovice - Motol

(do 10. 12. 2005 Motol - Bílá Hora - 

Hostivice, Staré Litovice)

 231 Na Knížecí - Dívčí Hrady - Na Knížecí

(polookružní linka)

 233 Palmovka - Obchodní centrum Čakovice

 234 Habrová - Sídliště Skalka

 235 Nové Butovice - Velká Ohrada - Nové Butovice

(polookružní linka)

 238 Želivského - Léčiva

 239 Želivského - Rektorská

 241 Smíchovské nádraží - Lipence

 242 Háje - Továrny Hostivař

 243 Smíchovské nádraží - Sídliště Zbraslav

 244 Smíchovské nádraží - Sídliště Radotín

 245 Nádraží Radotín - Otěšínská - Nádraží 

Radotín (polookružní linka)

 246 Smíchovské nádraží - Lochkov - Nádraží 

Radotín

 247 Chaplinovo náměstí - Pod Lochkovem

(do 15. 11. 2005 Chaplinovo náměstí - Lochkov)

 248 Smíchovské nádraží - Holyně

 249 Sídliště Stodůlky - Třebonice

 250 Černý Most - Sídliště Rohožník

 251 Nádraží Klánovice - Sídliště Rohožník

(od 1. 12. 2005 předána dopravci 

Hotliner s. r. o.)

 253 Smíchovské nádraží - Na Beránku

 254 Dejvická - Přední Kopanina - Letiště Ruzyně

 256 Nové Butovice - Nádraží Radotín

 257 Zličín - Sobín

 259 Českomoravská - Vinoř

 260 Jižní Město - Koh-I-Noor - Jižní Město

(polookružní linka) 

(do 18. 4. 2005 Jižní Město - Koh-I-Noor)

 261 Černý Most - Klánovice

 264 Skalka / Nádraží Uhříněves - Královice

 265 Skalka - Lipany - Kolovraty

 351 Českomoravská - Hovorčovice - Měšice, 

Agropodnik - Čakovičky - Libiš, Spolana 4

 352 Sídliště Stodůlky - Jinočany, náměstí

 354 Českomoravská - Podolanka

 355 Dejvická - Horoměřice, V lipkách - Únětice

 356 Dejvická - Horoměřice, V lipkách - Statenice

 357 Zličín - Hostivice, Staré Litovice

(od 1. 11. 2005 zrušena)

 358 Zličín - Chýně (od 11. 12. 2005 zrušena)

 359 Dejvická - Únětice

 364 Skalka / Nádraží Uhříněves - Doubek

 365 Českomoravská - Mratín - 

Kostelec n. Lab., nám.

 366 Českomoravská - Kostelec n. Lab., nám.

Noční provoz

 501 Na Knížecí - Jinonice 

(v provozu od 7. 3. 2005)

 502 Vítězné náměstí - Suchdol

 503 Lehovec - Sídliště Rohožník

 504 Ohrada - Sídliště Písnice

 505 Sídliště Čimice - Jižní Město

 506 Sídliště Malešice - Uhříněves

 507 Smíchovské nádraží - Sídliště Zbraslav

 508 Anděl - Sídliště Stodůlky

 509 Čakovice - Na Beránku

 510 Letiště Ruzyně - Sídliště Stodůlky

(do 1. 7. 2005 Divoká Šárka - Letiště Ruzyně) 
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 565 Stadion Strahov - Weberova 

(provoz jen v tomto směru)

 566 Škola Kolovraty - Picassova 

(provoz jen v tomto směru)

 567 Habrová - Olšanské náměstí 

(provoz jen v tomto směru)

 568 Sídliště Zličín - Za slánskou silnicí 

(provoz jen v tomto směru)

 569 Benice - Picassova 

(provoz jen v tomto směru)

(v provozu od 9. 11. 2005)

 570 Pitkovice - Picassova / Sídliště Petrovice

(do 30. 11. 2005 Sídliště Petrovice - 

Picassova)

 571 Správa soc. zabezpečení - Škola Radlice 

(provoz jen v tomto směru)

Zvláštní linková doprava

 103001 Bryksova - Florenc - Chodov

 103003 U spojů - Sídliště Ďáblice - Florenc 

- Sídliště Řepy - Zličín

Zvláštní autobusová linka Airport Express

 AE Nádraží Holešovice - Letiště Ruzyně

4) Pozemní lanová dráha

Újezd - Petřín

 511 Florenc - Nádraží Hostivař

 512 Lehovec - Ve Žlíbku

 513 Jilemnická - Sídliště Lhotka

 514 Chaplinovo náměstí - Sídliště Radotín

Školní linky

 551 Opatov - Brechtova 

(provoz jen v tomto směru)

 552 Náměstí Míru - Karlov 

(provoz jen v tomto směru)

 554 Ronešova - Sídliště Lehovec 

(provoz jen v tomto směru)

 555 Jenerálka - Žákovská 

(provoz jen v tomto směru)

 556 Za Horou - Škola Kyje 

(provoz jen v tomto směru)

 558 Bazovského - Nádraží Veleslavín 

(provoz jen v tomto směru)

 559 Jahodnice II - Žárská 

(provoz jen v tomto směru)

 560 Bílá Hora - Na Okraji 

(provoz jen v tomto směru)

 561 Sídliště Zbraslav - Velká Chuchle 

(provoz jen v tomto směru)

 562 Sídliště Rohožník - Horní Počernice

(od 1. 12. 2005 předána dopravci 

Hotliner s. r. o.)

 563 Divoká Šárka - Červený vrch 

(provoz jen v tomto směru)

 564 Sídliště Rohožník - Hulická / Polesná - 

Sídliště Rohožník

(od 1. 12. 2005 předána dopravci 

Hotliner s. r. o.)
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Počet osob přepravených Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností
na území hl. m. Prahy (pásma P + 0) a ve vnějších pásmech (v tis. osob)

Časové jízdenky občanské zvýhodněné:

- měsíční 72 687 6,33 %

- čtvrtletní 64 252 5,60 %

- roční 193 848 16,89 %

Časové jízdenky  zvýhodněné:

- měsíční 53 077 4,63 %

- čtvrtletní 146 264 12,75 %

Časové jízdenky s volitelným začátkem doby platnosti:

- 30 denní 78 202 6,82 %

- 90 denní 108 150 9,43 %

Časové roční jízdenky vydané bez osobních údajů držitele 39 0,00 %

Bezplatná přeprava 206 631 18,01 %

Jízdenky pro jednotlivou jízdu  přestupní vč. P+R 118 558 10,33 %

Nepřestupní krátkodobé místní jízdenky 30 967 2,70 %

Časové jízdenky ostatní 66 671 5,81 %

Celkem (P + 0) 1 139 346 99,30 %

Počet přepravených osob podle druhů jízdních dokladů 
na území hl. m. Prahy (P + 0):

Počet přepravených osob na území hl.m. Prahy (P + 0) vč. lanové dráhy a ve vnějších pásmech 1 147 400

P + 0 1 139 346

vnější pásma 8 054

z toho: Metro 45,21 % 515 098

Tramvaje 29,80 % 339 525

Autobusy + vnější pásma 24,99 % 292 777

Počet přepravených osob na území hl.m. Prahy (P + 0) 
vč. lanové dráhy a ve vnějších pásmech
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Provozní vozové a místové kilometry (v tis. km)

vozové km * místové km *

Metro 46 598 8 632 642

Tramvaje 49 041 5 678 017

Lanová dráha 21 2 067

Autobusy 61 712 4 983 279

Celkem 157 372 19 296 005

- doplňkové kupóny občanské zvýhodněné měsíční 1 479 0,13 %

- doplňkové kupóny  zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let měsíční 284 0,02 %

- doplňkové kupóny občanské zvýhodněné čtvrtletní 1 399 0,12 %

- časové krátkodobé jízdenky platné ve všech tar. pásmech PID (30 %) 3 0,00 %

- jízdenky pro jednotlivou jízdu 818 0,07 %

- doplňkové měsíční kupóny a jízdenky pro jednotl. jízdu pro 
  vnější pásma - zvláštní zlevněné

853 0,07 %

- bezplatná přeprava ve vnějších pásmech 2 927 0,26 %

- nepřestupní jízdenky pro 2 pásma 291 0,03 %

Celkem vnější pásma 8 054 0,70 %

Celkem (P + 0) + vnější pásma 1 147 400 100,00 %

Počet přepravených osob podle druhů jízdních dokladů ve vnějších pásmech

* bez kilometrů smluvní dopravy, náhradní 
 autobusové dopravy a historické (nostalgické) 
 tramvajové linky
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Počet zaměstnanců (evidenční stav k 31. 12. 2005 a průměrný přepočtený stav)

evidenční stav průměrný přepočtený stav

Metro 3 809 3 884

Tramvaje 3 579 3 641

Autobusy 3 655 3 726

Ředitelství 1 610 1 465

Celkem 12 653 12 716

Věková struktura zaměstnanců dle evidenčního stavu k 31. 12. 2005

kategorie Celkem do 20 let 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 54 55 - 60 nad 60 let

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

D 4 147 350 31 0 658 20 822 55 876 87 577 76 927 106 256 6

POP 4 534 414 1 0 472 20 1 155 94 1 190 111 611 73 917 105 188 11

THP 2 033 1 175 8 1 230 83 379 204 462 338 287 232 481 292 186 25

Celkem 10 714 1 939 40 1 1 360 123 2 356 353 2 528 536 1 475 381 2 325 503 630 42

Úhrnem 12 653

Personální ukazatele
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Počty zaměstnanců dle profesních kategorií (průměrný přepočtený stav)

Profesní kategorie M ED A Ř Celkem

řidiči MHD celkem 516 1 360 2 319 0 4 195

z toho:

strojvedoucí M 516 516

řidiči T 1 360 1 360

řidiči A 2 319 2 319

řidiči nákladních vozů 0 0 0 127 127

provozní a obsluh. prac. 36 222 273 191 722

dělníci celkem 2 093 1 432 781 145 4 451

THP celkem 1 239 627 353 1 002 3 221

zaměstnanci celkem 3 884 3 641 3 726 1 465 12 716

z toho:
mužů  % 86,6 84,4 95,2 56,9 84,7

žen  % 13,4 15,6 4,8 43,1 15,3

Metro Tramvaje Autobusy Ředitelství Celkem

řidiči MHD 179 400 373 718 659 076 – 1 212 194

dělníci 501 993 351 888 175 682 66 073 1 095 636

POP 6 369 39 978 59 595 46 786 152 728

TH zaměstnanci 371 160 199 110 104 557 319 668 994 495

Celkem 1 058 922 964 694 998 910 432 527 3 455 053

Mzdové prostředky vyplacené podle kategorií (v tis. Kč)



58

Ekonomické ukazatele

%

Přímé náklady 8 336 348 71,61

Provozní režie 555 426 4,77

Správní režie 245 315 2,11

Náklady na koordinaci a řízení 2 097 118 18,02

Ostatní náklady (muzeum, lanová dráha, odložená daň) 406 596 3,49

Náklady MHD bez povodňových celkem 11 640 803 100,00

Mimořádné povodňové náklady 410 068

              z toho: IDS, a. s. 177 595

                          vlastní náklady 232 473

Náklady MHD včetně povodňových celkem 12 050 871

Podíl jednotlivých druhů nákladů na celkových nákladech MHD (v tis. Kč)

%

Opravy vozů MHD 1 511 449 27,17

Spotřeba pohonných hmot, materiálů a trakční energie 1 288 050 23,16

Personální náklady řidičů MHD 1 992 555 35,83

Náhradní autobusová doprava 32 638 0,59

Odpisy vozů MHD 723 166 13,00

Ostatní přímé náklady na provoz MHD 13 881 0,25

Přímé náklady MHD celkem 5 561 739 100,00

Struktura přímých nákladů na MHD bez dopravních cest (v tis. Kč)
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* náklady na koordinaci a řízení MHD + náklady na 

odstranění povodňových škod

%

Provozní náklady MHD 8 866 194 76,16

Náklady na dopravní cesty 2 774 609 23,84

Náklady MHD bez povodňových celkem 11 640 803 100,00

Mimořádné povodňové náklady 410 068

Náklady MHD včetně povodňových celkem 12 050 871

Podíl provozních nákladů MHD a nákladů na dopravní cesty 
na celkových nákladech MHD (v tis. Kč)

%

Odpisy a odložená daň 2 696 943 23,17

Mzdové náklady (bez nákl. na povodeň - zahrnuty v mimoř. povod. nákl.) 3 454 766 29,68

Spotřeba nafty a elektrické energie 1 299 026 11,16

Opravy a udržování 3 124 384 26,84

Zbývající náklady 1 065 684 9,15

Náklady MHD bez povodňových celkem 11 640 803 100,00

Mimořádné povodňové náklady 410 068

Náklady MHD včetně povodňových celkem 12 050 871

Podíl nákladových druhů na celkových nákladech MHD (v tis. Kč)

Kč/vozkm

Metro 99,4852

Tramvaje 48,0606

Autobusy 37,6632

Ředitelství * 15,8136

Kalkulace nákladů MHD na 1 provozní vozkm vč. vlivu povodně
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druh jízdního dokladu cena jízdenky

Přestupní plnocenná jízdenka:

- 75 minut resp. 90 minut 20,-

při prodeji u řidiče autobusu 25,-

Přestupní zvýhodněná jízdenka:

- 75 minut resp. 90 minut 10,-

při prodeji u řidiče autobusu 15,-

Jízdenky s omezenou přestupností:

- plnocenné 14,-

- pro děti od 6 -15 let a držitele průk. PID pro důchodce 7,-

* Nepřestupní krátkodobé místní jízdenky:

- plnocenná 8,-

- pro děti od 6 do 15 let 4,-

Časové jízdenky krátkodobé pro MHD (P + 0):

- 24 hodinová 80,-

- 24 hodinová zvýhodněná pro dítě od 6 - 15 let 40,-

- 3 denní 220,-

- 7 denní 280,-

- 15 denní 320,-

Časové jízdenky krátkodobé pro všechna pásma: 
(pro pásmo P + 0 70 % podíl)

- 24 hodinová 120,-

- 24 hodinová pro dítě od 6 - 15 let 60,-

Jízdenky pro jednotlivou jízdu na území hl. m. Prahy (P + 0)

* Platnost těchto jízdenek byla ukončena ke 30. 6. 2005

Přehled druhů přepravních dokladů
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druh jízdního dokladu cena  jízdenky

Časové jízdenky občanské zvýhodněné:

- měsíční 460,-

- čtvrtletní 1 260,-

- roční 4 150,-

Časové jízdenky zvýhodněné:

pro děti ve věku od 6 let do 15 let

- měsíční 115,-

- čtvrtletní 315,-

pro žáky a studenty od 15 do 26 let, studenty VŠ do 26 let

- měsíční 230,-

- čtvrtletní 630,-

pro důchodce (viz znění tarifu)

- měsíční 230,-

- čtvrtletní 630,-

Časové předplatní jízdenky platné na území hl. m. Prahy
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Časové předplatní jízdenky platné na území hl. m. Prahy 
s volitelným začátkem doby platnosti

druh jízdního dokladu cena jízdenky

Časové jízdenky vydané bez osobních údajů držitele 
s volitelným začátkem doby platnosti:

- 30 denní 560,-

- 90 denní 1 600,-

- 365 denní 5 900,-

Časové jízdenky zvýhodněné vydané na základě 
poskyt. osob. údajů držitele s volit. začátkem doby platnosti:

občanské

- 30 denní časová jízdenka občanská 460,-

- 90 denní časová jízdenka občanská 1 260,-

pro děti ve věku od 6 let do 15 let

- 30 denní časová jízdenka 115,-

- 90 denní časová jízdenka 315,-

pro žáky a studenty od 15 do 26 let, studenty VŠ do 26 let

- 30 denní časová jízdenka 230,-

- 90 denní časová jízdenka 630,-

pro důchodce (viz znění tarifu)

- 30 denní časová jízdenka 230,-

- 90 denní časová jízdenka 630,-
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Jízdenky pro jednotlivou jízdu ve vnějších pásmech

druh  jízdního dokladu cena  jízdenky

Základní jízdenky přestupní plnocenné:

- * pro tři navazující pásma 90 min. 18,-

- pro čtyři navazující pásma 120 min. 24,-

- pro pět navazujících pásem 150 min. 30,-

- pro šest navazujících pásem 180 min. 36,-

- pro sedm navazujících pásem 210 min. 42,-

- pro osm navazujících pásem 240 min. 48,-

Základní jízdenky přestupní zvýhodněné:

- * pro tři navazující pásma 90 min. 9,-

- pro čtyři navazující pásma 120 min. 13,-

- pro pět navazujících pásem 150 min. 16,-

- pro šest navazujících pásem 180 min. 19,-

- pro sedm navazujích pásem 210 min. 22,-

- pro osm navazujích pásem 240 min. 25,-

Časové jízdenky krátkodobé pro všechna pásma:

(pro pásma 30 % podíl):

- 24 hodinová 120,-

- 24 hodinová pro dítě od 6 - 15 let 60,-

* Platnost těchto jízdenek byla ukončena 

ke 30. 6. 2005

Nepřestupní jízdenky pro 2 vnější pásma (platné od 1. 7. 2005)

druh jízdního dokladu cena jízdenky

Nepřestupní jízdenky pro 2 vnější pásma:

- plnocenná 8,-

- pro děti od 6 do 15 let 4,-
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Časové předplatní jízdenky doplňkové pro vnější pásma pro autobusy a vlaky

druh jízdního dokladu cena  jízdenky

Kupóny pro jedno vnější pásmo samostatné:

- občanské zvýhodněné měsíční 230,-

- občanské zvýhodněné čtvrtletní 630,-

- zvýhodněné pro děti 6 - 15 let měsíční 110,-

Kupóny pro dvě pásma:

- občanské zvýhodněné měsíční 350,-

- občanské zvýhodněné čtvrtletní 960,-

- zvýhodněné pro děti 6 - 15 let měsíční 170,-

Kupóny pro tři pásma:

- občanské zvýhodněné měsíční 590,-

- občanské zvýhodněné čtvrtletní 1 620,-

- zvýhodněné pro děti 6 - 15 let měsíční 290,-

Kupóny pro čtyři pásma:

- občanské zvýhodněné měsíční 820,-

- občanské zvýhodněné čtvrtletní 2 240,-

- zvýhodněné pro děti 6 - 15 let měsíční 410,-

Kupóny pro pět pásem:

- občanské zvýhodněné měsíční 1 020,-

- občanské zvýhodněné čtvrtletní 2 790,-

- zvýhodněné pro děti 6 - 15 let měsíční 510,-

Kupóny pro šest pásem:

- občanské zvýhodněné měsíční 1 250,-

- občanské zvýhodněné čtvrtletní 3 420,-

- zvýhodněné pro děti 6 - 15 let měsíční 620,-
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Časové předplatní jízdenky doplňkové pro vnější pásma 
pro autobusy a vlaky - zvláštní zlevněné

druh jízdního dokladu cena jízdenky

Kupóny pro žáky od 6 do 15 let

- pro jedno vnější pásmo samostatné 80,-

- pro dvě pásma 125,-

- pro tři pásma 215,-

- pro čtyři pásma 305,-

- pro pět pásem 380,-

- pro šest pásem 465,-

Kupóny pro žáky a studenty od 15 do 26 let

- pro jedno vnější pásmo samostatné 170,-

- pro dvě pásma 260,-

- pro tři pásma 440,-

- pro čtyři pásma 615,-

- pro pět pásem 765,-

- pro šest pásem 940,-



Jízdenky pro jednotlivou jízdu ve vnějších pásmech - zvláštní zlevněné

Druh jízdního dokladu Cena jízdenky

Přestupní jízdenky žákovské od 6 do 15 let:

- s omezenou přestupností 5,-

- pro tři navazující pásma 90 min. 7,50

- pro čtyři navazující pásma 120 min. 9,-

- pro pět navazujících pásem 150 min. 11,-

- pro šest navazujících pásem 180 min. 13,50

Přestupní jízdenky žákovské od 15 do 26 let:

- s omezenou přestupností 10,50

- pro tři navazující pásma 90 min. 15,-

- pro čtyři navazující pásma 120 min. 18,-

- pro pět navazujících pásem 150 min. 22,50

- pro šest navazujících pásem 180 min. 27,-

Nepřestupní jízdenky pro 2 vnější pásma:

- pro žáky od 6 do 15 let 3,-

- pro žáky a studenty od 15 do 26 let 6,-

Neplatí ve vlacích Českých drah s výjimkou tratí: 

- 011 v úseku Praha Masarykovo nádraží (Praha hl. n., Praha-Holešovice) – Pečky

- 060 v úseku Poříčany – Sadská

- 070 v úseku Praha-Vršovice – Praha hl. n. – Praha-Čakovice

- 091 v úseku Praha Masarykovo nádraží (Praha hl. n.) – Kralupy nad Vltavou

- 093 v úseku Kladno – Kladno-Ostrovec

- 120 v úseku Praha Masarykovo nádraží (Praha hl. n.) – Kladno

- 122 v úseku Praha hl. n. – Hostivice pouze ve spěšných vlacích

- 171 v úseku Praha hl. n. – Beroun

- 210 v úseku Praha hl. n. – Vrané nad Vltavou – Davle a Vrané n. Vltavou – Měchenice

- 221 v úseku Praha hl. n. – Senohraby 

- 231 v úseku Praha Masarykovo nádraží (Praha hl. n.) – Ostrá

- 232 v úseku Lysá nad Labem – Milovice
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Přepravní tržby za MHD a vnější pásma

Podíl tržeb dle typu jízdních dokladů

MHD (pásma P + 0)

- tržby z časových jízdenek vč. paušálních úhrad a jízdenek MHD 1 750 879 54,65 %

- tržby z jednotlivého jízdného vč. USV strojků 1 314 617 41,03 %

- tržby za přirážky k jízdnému 138 258 4,32 %

Celkem MHD (pásma P + 0) 3 203 754 100,00 %

Vnější pásma

- tržby z jednotlivého jízdného vč. USV strojků 54 951 40,11 %

- tržby z časových doplňkových kupónů 82 055 59,89 % 

Celkem vnější pásma 137 006 100,00 %

Celkem MHD (P + 0) + vnější pásma 3 340 760

Podíl smluvních dopravců na přepravních tržbách 274 662
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Vlastní zdroje

Odpisy + odložená daň 2 696 943

Část rezervy vytvořené v minulých letech 232 830

Celkové vlastní investiční zdroje 2 929 773

Ostatní zdroje

Dotace ze státního rozpočtu 420 000

Dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 4 636 641

Celkové ostatní investiční zdroje 5 056 641

Celkový objem investičních zdrojů 7 986 414

Objem celkových investičních zdrojů (v tis. Kč)

Objem celkových investičních nákladů (v tis. Kč)

Investiční výstavba metra

Akce rozestavěné

IV. provozní úsek trasy B metra 143

IV. provozní úsek trasy C metra 1. etapa 240 000

IV. provozní úsek trasy C metra 2. etapa 2 788 462

Technické centrum TC4 5 711

Stanice metra depo Hostivař 250 000

Akce v přípravě

I. provozní úsek trasy D metra 200

Celkem investiční výstavba metra 3 284 516

Objem celkových investičních zdrojů a nákladů



Ostatní investiční akce

Výměna eskalátorů 80 974

Výstavba tramvajových tratí 54 586

Rekonstrukce tramvajových tratí 297 531

Rekonstrukce kabelových tras 361 128

Výstavba a rekonstrukce měníren 199 874

Vozovny a ústřední dílny 167 206

Garáže a odstavné plochy 68 061

Zabezpečovací zařízení v metru 174 867

Celkem ostatní investiční akce 1 404 227

Investiční výstavba metra (pokračování tabulky)

Obnova vozového parku

Metro

Rekonstrukce vozů 981 619

Nákup nových vozů - splátka úvěru 285 064

Nákup nových vozů - 6 souprav M1 554 589

Tramvaje

Technické zhodnocení tramvají 356 189

Nákup nových tramvají 22 592

Autobusy

Rekonstrukce autobusů 22 060

Nákup nových autobusů 4 800

Celkem obnova vozového parku 2 226 913

Ostatní investice do technické základny 1 070 758

Celkový objem investičních nákladů 7 986 414
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Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2005 (v celých tisících Kč)

Obchodní firma 

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

Sídlo 

Sokolovská 217/42

190 22 Praha 9

IČ

00005886

Označení TEXT Skutečnost v účetním období

  běžném minulém

a b  1 2

I. Tržby za prodej zboží 7 394 8 734

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 6 709 8 187

+ Obchodní marže 685 547

II. Výkony 4 247 532 3 854 910

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 3 668 010 3 251 283

1.1. Tržby z jízdného 3 202 502 2 841 770

1.2. Ostatní tržby 465 508 409 513

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 256 1 007

3. Aktivace 579 266 602 620

B. Výkonová spotřeba 4 666 246 4 692 305

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 2 742 205 2 705 671

2. Služby 1 924 041 1 986 634

2.1. Opravy a udržování 595 219 722 764

2.2. Ostatní služby 1 328 822 1 263 870

+ Přidaná hodnota -418 029 -836 848

C. Osobní náklady 4 923 308 4 702 918

C. 1. Mzdové náklady 3 454 766 3 302 445

2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 2 434 2 706

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 1 225 572 1 172 172

4. Sociální náklady 193 782 194 535

5. Náklady na penzijní připojištění 46 754 31 060

D. Daně a poplatky 59 248 71 311

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2 305 024 2 233 513

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 806 833 155 486

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 585 910 19 158

2. Tržby z prodeje materiálu 220 923 136 328
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Označení TEXT Skutečnost v účetním období

  běžném minulém

a b  1 2

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 694 948 124 722

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 488 639 6 155

2. Prodaný materiál 206 309 118 567

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období -77 792 -875

IV. Ostatní provozní výnosy 8 371 420 8 293 315

IV. 1. Dotace k úhradě nákladů 8 136 846 8 015 576

2. Ostatní provozní výnosy 234 574 277 739

H. Ostatní provozní náklady 303 670 252 909

* Provozní výsledek hospodaření 551 818 227 455

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 16 504 11 494

VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 16 504 11 494

X. Výnosové úroky 28 003 33 159

N. Nákladové úroky 223 113 162 132

XI. Ostatní finanční výnosy 23 062 92 757

O. Ostatní finanční náklady 4 355 2 885

* Finanční výsledek hospodaření -159 899 -27 607

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 391 919 199 848

2. -odložená 391 919 199 848

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 0 0

XIII. Mimořádné výnosy 267 4 057

R. Mimořádné náklady 410 068 722 340

* Mimořádný výsledek hospodaření -409 801 -718 283

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -409 801 -718 283

**** Výsledek hospodaření před zdaněním -17 882 -518 435

Sestaveno dne: 

16. 2. 2006

Právní forma účetní jednotky 

akciová společnost

Předmět podnikání

Provozování městské hromadné 

dopravy a ostatní činnosti

Podpisový záznam statutárního 

orgánu účetní jednotky 
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Označ. AKTIVA Běžné účetní období Minulé účet.období

Brutto Korekce Netto Netto

a b 1 2 3 4

AKTIVA CELKEM 109 164 416 -23 223 049 85 941 367 84 086 769

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek 105 479 031 -23 106 216 82 372 815 80 353 788

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 405 158 -330 190 74 968 65 070

3. Software 349 384 -319 659 29 725 17 064

4. Ocenitelná práva 6 482 -6 482 0 1 028

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 24 506 -4 049 20 457 19 679

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 22 715 0 22 715 23 940

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 2 071 0 2 071 3 359

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 104 822 104 -22 776 026 82 046 078 80 039 312

B. II. 1. Pozemky 3 455 795 0 3 455 795 4 252 848

2. Stavby 47 656 966 -9 677 022 37 979 944 36 435 406

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 28 467 875 -13 099 004 15 368 871 15 704 492

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 34 675 0 34 675 35 433

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 24 206 199 0 24 206 199 21 827 950

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek” 1 000 594 0 1 000 594 1 783 183

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 251 769 0 251 769 249 406

B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 161 844 0 161 844 162 691

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 89 925 0 89 925 86 715

Obchodní firma 

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

Sídlo 

Sokolovská 217/42

190 22 Praha 9

IČ

00005886

Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2005 (v celých tisících Kč)
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Označ. AKTIVA Běžné účetní období Minulé účet.období

Brutto Korekce Netto Netto

a b 1 2 3 4

C. Oběžná aktiva 3 609 317 -116 833 3 492 484 3 690 031

C. I. Zásoby 535 637 0 535 637 512 575

C. I. 1. Materiál 479 830 0 479 830 489 824

2. Nedokončená výroba a polotovary 1 832 0 1 832 1 576

5. Zboží 2 685 0 2 685 1 900

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 51 290 0 51 290 19 275

C. II. Dlouhodobé pohledávky 679 703 0 679 703 561 529

C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 677 796 0 677 796 558 479

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 1 370 0 1 370 2 629

7. Jiné pohledávky 537 0 537 421

C. III. Krátkodobé pohledávky 1 161 449 -116 833 1 044 616 1 383 548

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 538 743 -116 225 422 518 399 737

6. Stát - daňové pohledávky 504 438 0 504 438 855 319

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 73 534 0 73 534 81 306

8. Dohadné účty aktivní 32 242 0 32 242 33 935

9. Jiné pohledávky 12 492 -608 11 884 13 251

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 1 232 528 0 1 232 528 1 232 379

C. IV. 1. Peníze 17 788 0 17 788 19 734

2. Účty v bankách 1 214 740 0 1 214 740 1 212 645

D. I. Časové rozlišení 76 068 0 76 068 42 950

D. I. 1. Náklady příštích období 76 068 0 76 068 42 950
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Označ. PASIVA Stav v běžném účet. období Stav v min. účet. období

a b 5 6

PASIVA CELKEM 85 941 367 84 086 769

A. Vlastní kapitál 60 067 441 60 814 336

A. I. Základní kapitál 30 726 125 30 726 125

A. I. 1. Základní kapitál 30 726 125 30 726 125

A. II. Kapitálové fondy 30 976 992 31 314 086

2. Ostatní kapitálové fondy 30 914 577 31 254 035

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 62 415 60 051

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let -1 225 875 -507 592

2. Neuhrazená ztráta minulých let -1 225 875 -507 592

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ -) -409 801 -718 283

B. Cizí zdroje 25 249 238 22 824 067

B. I. Rezervy 0 100 000

B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 100 000

B. II. Dlouhodobé závazky 3 189 934 2 797 923

B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 606 779

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 755 490

10. Odložený daňový závazek 3 188 573 2 796 654
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Označ. PASIVA Stav v běžném účet.období Stav v min.účet.období

a b 5 6

B. III. Krátkodobé závazky 17 997 143 15 650 185

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 1 452 678 1 591 041

5. Závazky k zaměstnancům 19 026 23 389

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 144 336 138 412

7. Stát - daňové závazky a dotace 16 042 225 13 612 846

7.1. Stát - daňové závazky 42 523 39 998

7.2. Dotace 15 999 702 13 572 848

8. Krátkodobé přijaté zálohy 94 704 66 346

10. Dohadné účty pasivní 22 170 7 701

11. Jiné závazky 222 004 210 450

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 4 062 161 4 275 959

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 3 777 097 3 990 895

2. Krátkodobé bankovní úvěry 285 064 285 064

C. I. Časové rozlišení 624 688 448 366

C. I. 1. Výdaje příštích období 56 961 153

2. Výnosy příštích období 567 727 448 213

Sestaveno dne: 

16. 2. 2006

Právní forma účetní jednotky 

akciová společnost

Předmět podnikání

Provozování městské hromadné 

dopravy a ostatní činnosti

Podpisový záznam statutárního 

orgánu účetní jednotky 
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MHD městská hromadná doprava 
PID Pražská integrovaná doprava 
ROPID Regionální organizátor pražské integrované dopravy 
MHMP Magistrát hlavního města Prahy 
SPŠD, SOU a U, a. s. Střední průmyslová škola dopravní, Střední odborné učiliště a Učiliště, a. s. 
IDS a. s. Inženýring dopravních staveb a. s. 
THP technicko-hospodářský pracovník
POP provozní a obslužný pracovník
D dělník
P+R parkoviště typu Park Ride
EU Evropská unie
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci
PO požární ochrana
UITP Union Internationale des Transports Publics (Mezinárodní svaz veřejné dopravy)
M metro
T tramvaje
A autobusy
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