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rok 2008 byl pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciovou společnost, dalším, který se nesl 
ve znamení změn. Byla ukončena další etapa 
transformace společnosti, která si klade 
za cíl přeměnit podnik ve fungující a efektivní 
mechanismus. 

Optimalizace nákladů, struktury společnosti 
a reorganizace činností se zaměřením 
na hlavní činnost – přepravu cestujících – se 
projevila v podobě přípravy outsourcingových 
projektů. Myšlenka outsourcingu vychází 
z jednoduché úvahy, která říká, že ty pracovní 
činnosti, které běžně provádějí jiné komerční 
společnosti (úklid, opravárenství atd.), lze 
provádět i na objednávku Dopravního podniku. 
Ekonomickým cílem je dosáhnout alespoň 
10% úspory v porovnání s tím, kdyby podnik 
tyto činnosti vykonával sám. 

Kromě tohoto vnitřního procesu proběhly 
v roce 2008 i navenek viditelné změny, které 
přispívají ke zkvalitňování hromadné dopravy 
v Praze. V květnu 2008 byly otevřeny 3 nové 
stanice na lince C metra, a to Střížkov, Prosek 
a Letňany, které pomáhají obsloužit Severní 
Město v místech, kam dosud bylo možné jezdit 
jen autobusy.

Po prázdninách byla otevřena nová tramvajová 
trať Radlická, která dopravně napomáhá 
v oblasti nad Smíchovem. Trať má v plánování 
dopravy v Praze nezastupitelnou roli a je téměř 
strategickým prvkem v případě výpadku 

metra linky B, neboť umožňuje značné 
prodloužení velkokapacitní přepravy 
cestujících jako náhrady za metro. Trať 
byla navíc z převážné většiny fi nancována 
z prostředků fondů Evropské unie a stala se 
tak průkopníkem v této oblasti fi nancování 
výstavby nových tratí.

V roce 2008 město rozhodlo o změně 
etapizace výstavby nového úseku trasy 
A metra a učinilo další kroky k tomu, aby 
spojení centra Prahy a letiště Ruzyně bylo 
realizováno v co nejkratším termínu. Nově 
budovaný první úsek bude mít 4 stanice 
a bude ukončen u Fakultní nemocnice Motol. 
Také u tohoto projektu je předpokládána 
spoluúčast z Evropských fondů, a to v hodnotě 
cca 300 mil. eur.
Posledním projektem, který rozvojově 
zapadá do období roku 2008, je příprava 
výstavby zcela nové trasy D metra, která 
bude mít 9 stanic a jejímž účelem bude spojit 
jižní okraj Prahy s centrem města. 

Jsem si jistý, že rok 2008 byl důležitou 
předzvěstí dalšího rozvoje dopravní 
infrastruktury v Praze a že následující roky 
budou tuto cestu následovat v realizační fázi.

Radovan Šteiner

předseda představenstva

ÚVODNÍ SLOVO 

PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Vážení čtenáři,
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když se ohlédnu za rokem 2008, vidím velké 
úsilí, které Dopravní podnik učinil pro 
naplňování svého cíle, jímž je poskytování 
kvalitních služeb cestující veřejnosti. Přes 
nelehké úkoly, které naše společnost řešila 
v rámci optimalizace, byla i v tomto roce 
naší prioritou kvalita poskytovaných služeb. 
Jsem velmi rád, že mohu konstatovat, že se 
nám daří kvalitu přepravy cestujících trvale 
zvyšovat. O tom svědčí dokončení procesu 
certifi kace provozu všech linek metra 
a úspěšné recertifi kace či audity vybraných 
podpůrných procesů. 

Navzdory nepříznivým očekáváním se 
nám podařilo zvýšit počet přepravených 
cestujících oproti roku 2007 v rámci hlavního 
města Prahy o 5,72 %, v rámci Pražské 
integrované dopravy jsme přepravili 
o 13,66 % více osob. Jsem přesvědčen, že 
důležitým faktorem tohoto zvýšení je právě 
kvalitní přeprava, kterou Dopravní podnik 
svým zákazníkům nabízí. 

Rok 2008 byl z hlediska nepříznivého vývoje 
cen elektřiny i nafty pro Dopravní podnik 
rokem náročným. Situace v této oblasti byla 
o to těžší, že požadavky na dopravní výkony 
stále narůstají a s tím i provozní náklady. 
Věnovali jsme proto zvýšenou pozornost 
jak úsporám elektrické energie uvedením 
do provozu dalších tramvají a vozů metra 
s rekuperací, tak úsporám paliv rozšířením 
používání emulzní nafty.

Za významný a pevný bod směrem 
do budoucna považuji, že Dopravní podnik 
přijal strategii rozvoje pro období 2008–2015. 
Tato strategie dává našim krokům pevnou 
strukturu a kontinuitu i směrem do budoucna. 
Můžeme se tak plně soustředit na rozvíjení 
dopravy a další zlepšování našich služeb 
směrem k veřejnosti.

V průběhu roku 2008 jsme věnovali péči 
prověření všech činností, které Dopravní 
podnik dosud vykonává a které nejsou jeho 
hlavním posláním. Jedná se o činnosti, 
které napomáhají tomu, aby přeprava 
cestujících mohla každý den probíhat tak, 
jak je naplánováno. Mezi všemi bych zmínil 
například realizovaný outsourcing oprav 
a údržby vozů metra typu M1 společností 
Siemens.

Dopravní podnik pak v roce 2008 udělal 
konkrétní kroky k obnově svého vozového 
parku. Veřejnosti byly představeny 
tramvaje Škoda 15T For City, které budou 
v následujících letech postupně přebírat 
roli tramvají T3 a stanou se v počtu 250 ks 
dominantním dopravním prostředkem, se 

ÚVODNÍ SLOVO 

GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

Vážení cestující a kolegové,

I. P. Pavlova

Vyšehrad

Pankrác

Budějovická

Pražského 
povstání

5553
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kterým se budou Pražané a návštěvníci 
potkávat. Dále probíhají rekonstrukce 
starých tramvají, aby dostály novým 
požadavkům na veřejnou přepravu. 
V oblasti obnovy fl otily autobusů byl 
uskutečněn významný krok, kdy bylo 
vypsáno výběrové řízení na dodávku 
620 autobusů pro Prahu.

Všechny tyto kroky výrazně napomohou 
kvalitě dopravy a poskytnou na několik 
dalších let jistotu spolehlivé přepravy.
Kromě obnovy vozového parku Dopravní 
podnik uskutečnil v roce 2008 podstatné 
rekonstrukce tramvajových tratí, přičemž 
některé proběhly ve zcela unikátně krátkých 
termínech a za maximálního využití vlastních 
zdrojů. Mezi tyto unikátní opravy rozhodně 
patří například rekonstrukce trati Olšanská, 
Vyšehradského tunelu a trati do Modřan. 
Dopravní podnik si uvědomuje význam 
čerpání rozvojových prostředků ze zdrojů 
Evropské unie, a proto předložil v roce 
2008 několik projektů, kde žádá o dotace 
z Evropských fondů.

Na závěr bych rád uvedl dva projekty, které 
v průběhu roku 2008 předznamenaly blízkou 
budoucnost v hromadné přepravě. 
Jedná se o projekt SMS jízdenka, který 
cestující přijali nad očekávání kladně, 
a v neposlední řadě přechod papírových 
kuponů na elektronické jízdné v podobě 
opencard. 

Oba projekty ukazují, že moderní technologie 
mají co přinést i do oblasti hromadné 
přepravy. Věřím, že tento systém bude 
spravedlivý hlavně k těm cestujícím, kteří si 
uvědomují, že i hromadná doprava je služba, 
za kterou se platí.

Přeji nám všem, aby i další roky byly 
ve znamení rozvoje.

Martin Dvořák

generální ředitel

Úvodní slovo generálního ředitele

Kačerov

Roztyly Chodov Opatov HÁJE

C
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2008

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

odbor Kancelář generálního ředitele
odbor Právní

odbor Interní audit
odbor Kvalita a optimalizace

odbor Strategický a investiční rozvoj
odbor Marketing a komunikace

odbor Projekt transformace

odbor Příprava provozu
odbor Provozní informace
odbor Přepravní kontrola
odbor Řízení a kontrola provozu
odbor Jízdní řády odbor Energetika 

odbor Technický dozor

DOZORČÍ RADA

VALNÁ HROMADA

PŘEDSTAVENSTVO

GENERÁLNÍ ŘEDITEL

jednotka Provoz Metro

ÚSEK DOPRAVNÍ

jednotka Provoz Tramvaje

jednotka Provoz Autobusy

ÚSEK TECHNICKÝ

jednotka Správa vozidel Metro

jednotka Správa vozidel Tramvaje

jednotka Správa vozidel Autobusy

jednotka Dopravní cesta Metro

jednotka Dopravní cesta Tramvaje



13 Organizační struktura k 31. 12. 2008

ÚSEK SLUŽEB

jednotka Informační technologie

jednotka Vnitropodniková doprava

jednotka Zásobování

jednotka Správa nemovitého majetku

jednotka Historická vozidla

odbor Projektové řízení staveb 

ÚSEK PERSONÁLNÍ

ÚSEK BEZPEČNOSTNÍ

odbor Controlling  a hospodaření 
odbor Dopravní odbavovací systém
odbor Účetnictví, daně a fi nancování
odbor Strojní investice

odbor Strategie a řízení lidských zdrojů 
odbor Zaměstnanecký
odbor KS a sociální péče
odbor Výchova a vzdělávání zaměstnanců

odbor Bezpečnost a krizové řízení 
Hasičský záchranný sbor
odbor Kontrola

ÚSEK EKONOMICKÝ
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PERSONÁLNÍ ÚDAJE

PŘEDSTAVENSTVO

Radovan Šteiner – předseda
Ing. Martin Dvořák – místopředseda
Petr Hána – člen
Ing. Jan Heroudek – člen
Ing. Tomáš Jílek – člen
Ing. Miroslav Sklenář – člen*
Ing. Antonín Weinert, CSc. – člen
Ing. David Vodrážka – člen
MUDr. Pavel Bém – člen**
Jiří Janeček – člen**

* do 7. 10. 2008

** od 8. 10. 2008

DOZORČÍ RADA

JUDr. Rudolf Blažek – předseda 
Jiří Čada – místopředseda 
Ivan Bednář – člen 
Ing. Karel Březina – člen
JUDr. Tomáš Homola – člen
František Kadlec – člen
Prof. Ing. Petr Moos, CSc. – člen
Jiří Obitko – člen
Petr Zajíček - člen

MANAGEMENT

Ing. Martin Dvořák – generální ředitel
Ing. Petr Blažek – dopravní ředitel  
Ing. Radek Zamrazil – technický ředitel*
Ing. Milan Tůma, MBA – ředitel úseku 

služeb**
Ing. Ivo Štika – ekonomický ředitel 
Ing. Tomáš Petana – personální ředitel*** 
Dr. Antonín Fedorko – bezpečnostní ředitel
Ing. Radek Novotný – ředitel transformace

* od 1. 2. 2008, do 31. 1. 2008 Ing. Jiří Bezdíček
** od 1. 6. 2008 pověřen vedením úseku a od 1. 8. 2008
 ve funkci ředitele, do 31. 5. 2008 Ing. Tomáš Petana
*** od 1. 6. 2008, do 31. 5. 2008 Ing. Jaroslav Ďuriš



15 Personální údaje

zleva: Antonín Fedorko, Ivo Štika, Milan Tůma, Martin Dvořák, Tomáš Petana, Petr Blažek, 
Radek Zamrazil, Radek Novotný
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13. 3. 2008

uskutečnili jsme komplexní přepravní 
průzkum tramvají

1. 4. 2008

ve zkušebním provozu (do 31. 12. 2008) jsme 
povolili přepravu jízdních kol v tramvajích, 
ve vybraných úsecích a časových obdobích

6. 4. 2008

obdrželi jsme cenu Český zavináč pro rok 
2008 pro SMS jízdenku – cena za projekt, 
který nejvíce přispěl k rozvoji informačních 
technologií

15. 4. 2008

zprovoznili jsme nové internetové stránky, 
které byly připravené ve spolupráci s Národní 
radou osob se zdravotním postižením, tak 
aby splňovaly podmínky přístupnosti

8. 5. 2008

slavnostně jsme zahájili provoz na novém 
úseku linky metra C, která prodloužila linku 
o 4,5 km a tři stanice – Střížkov, Prosek 
a Letňany

26. 5. 2008

ukončili jsme realizaci projektu „Zavedení 
systému aktivní preference na vybraných 
SSZ pro autobusovou a tramvajovou 
dopravu" fi nancovaného ze strukturálních 
fondů Evropské unie 

14. 6. 2008

podíleli jsme se na přípravě 5. ročníku 
Pražské muzejní noci, navštívit bylo možné 
51 objektů muzeí, galerií a kulturních 
památek, 55 nízkopodlažních vozidel 
přepravilo více než 170 tisíc návštěvníků

1. 8. 2008

upravili jsme Tarif PID, zavedli jsme 
kategorie Junior a Senior

5. 8. 2008

zavedli jsme systém elektronického 
jízdného na opencard, do konce roku 
2008 bylo vydáno více než 310 tisíc karet 
opencard a elektronické jízdné využívalo 
více než 180 tisíc cestujících

13. 8. 2008

v rámci projektu opencard zahájil provoz 
Kinobus – speciální autobus upravený jako 
promítací kabina 

8. 9. 2008

předprodejní místo ve stanici metra 
Vysočanská bylo jako první označeno novou 
grafi kou, do konce roku 2008 byla stejně 
přeznačena všechna předprodejní místa 
v metru

17. 9. 2008

v plzeňském závodu společnosti Škoda 
Transportation s. r. o. byla představena nová 

KALENDÁRIUM

511505



17 Kalendárium

tramvaj 15T ForCity, 100% nízkopodlažní 
vozidlo s kapacitou 300 osob

29. 9. 2008

na našich internetových stránkách jsme 
zahájili provoz e-shopu, který umožňuje 
snadný nákup časových jízdenek 

3. 10. 2008

zahájili jsme provoz na nové tramvajové 
trati Laurová – Radlická v délce 0,741 km 
a zřídili tři nové tramvajové zastávky 
s názvy Laurová, Radlická škola 
a Radlická

30. 10. 2008

získali jsme první místo v soutěži o nejlepší 
internetové stránky v kategorii Transport 
a speciální cenu Uživatelská trefa

3. 11. 2008

zahájili jsme rekonstrukci tramvajové trati 
ve Vyšehradském tunelu, tramvajová trať 
byla uvedena zpět do provozu 27. listopadu 
2008, náhradní dopravu kromě tramvají 
a autobusů zajišťovala i lodní doprava

12. 11. 2008

realizovali jsme komplexní přepravní 
průzkum metra, jehož cílem bylo zmapování 
vytíženosti celé sítě metra

16. 12. 2008

v rámci prověření certifi kovaných útvarů 
z plnění požadavků EN ISO 9001 jsme 
rozšířili certifi kaci linek metra A a C 
i na linku B

511

511

511

511

511

511

51
1
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Od dubna 2007 probíhá další etapa 
transformačního procesu, nazvaná 
Transformace II – Optimalizace.  
V této fázi jsme si stanovili jako hlavní 
cíle:

•  vytvoření předpokladů pro zajištění 
dlouhodobé udržitelnosti hospodaření 
společnosti,

•  snižování relativní fi nanční zátěže města 
spojené s fi nancováním veřejné dopravy 
při zachování její bezpečnosti a vysoké 
kvality.

K realizaci stanovených cílů Transformace II – 
Optimalizace slouží projektová struktura 
pracovních týmů. Jejich členové zastupují 
v zásadě všechny útvary DP.

Od roku 2007 se pracovní týmy DP ve  
spolupráci s konzultačními společnostmi 
věnovaly přípravě, řešení a realizaci 
optimalizačních projektů zaměřených 
zejména na snížení nákladů, případně 
na zvýšení výnosů.

V roce 2008 byla schválena Strategie 

Dopravního podniku hl. m. Prahy 

na období let 2008–2015, která určuje 
ve čtyřech pilířích důležitých pro naše 
zákazníky strategické priority:

•  kvalita poskytovaných služeb,

•  rozsah poskytovaných služeb,

•  odpovědnost,

•  hospodárnost.

Navržená strategie představuje základní 
dokument umožňující zajištění koordinace 
aktivit uvnitř společnosti, přidělování 
zdrojů schváleným rozvojovým projektům 
a dosažení maximální kvality hlavní 
poskytované služby – přepravy cestujících. 

V roce 2008 jsme se zaměřili 

na outsourcingové optimalizační projekty. 

Základními podmínkami realizace těchto 

projektů je vždy:

•  dodržení bezpečnostních podmínek provozu,
•  minimálně zachování či další zlepšení 

kvality služby,
•  snížení nákladů na služby,
•  kvalitně připravená smlouva s vybraným 

poskytovatelem služby, která přesně 
defi nuje podmínky outsourcingu, práva 
a povinnosti smluvních stran včetně sankcí 
za nedodržení smluvních ujednání.

TRANSFORMACE A OPTIMALIZACE

PROGRAM OPTIMALIZACE JE POKRAČOVÁNÍM TRANSFORMACE DP, KTERÁ BYLA 

ZAHÁJENA V BŘEZNU 2004. MEZI JEJÍ HLAVNÍ CÍLE PATŘILO ZJEDNODUŠENÍ ŘÍZENÍ 

PODNIKU, ODDĚLENÍ HLAVNÍCH PROCESŮ DP OD PROCESŮ PODPŮRNÝCH (RESP. 

OBSLUŽNÝCH), A PŘEDEVŠÍM ZAMĚŘENÍ SE NA HLAVNÍ PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ – 

ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU MHD.
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V I. fázi jsme se rozhodli vyčlenit ty podpůrné 
činnosti, které jsou samostatné a nejsou 
servisními pro ostatní útvary DP. Teprve ve 
II. fázi budeme zvažovat vyčlenění obslužných 
servisních činností, přičemž jejich rozsah se 
snižuje realizací projektů v I. fázi.

Ke konci roku 2008 jsme vytipovali celkem 
32 projektů. Z toho 21 projektů bylo 
rozpracováno a jeden projekt z tohoto výběru 
se podařilo v roce 2008 realizovat. V tomto 
případě se jednalo o zajištění údržby vozidel 
metra M1 formou full service. Další čtyři 
projekty byly zařazeny do fáze výběrového 
řízení na poskytovatele vyčleňované služby.

Za velmi důležitý ukazatel výsledků našeho 
úsilí v uplynulém období považujeme 
vývoj počtu pracovních míst. Od počátku 
transformace došlo ke snížení počtu 
pracovních míst ze 13 387 na 11 686 
(výsledky k 1. 1. 2009).

Celkově jsme v daném období snížili počet 
pracovních míst o 1 701, resp. o 1 811 
po odečtení vlivu nárůstu počtu pracovních 
míst řidičů MHD ve stejném období. 
Snížením počtu pracovních míst jsme dosáhli 
roční úspory ve výši cca 700 mil. Kč. 

Přínosem realizace optimalizačních 
projektů, včetně projektů outsourcingu, 
je roční úspora v roce 2009 oproti roku 2007 
cca 650 mil. Kč. 

Transformace a optimalizace
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Z toho:

vlastní zdroje DP 
1 840,1 mil. Kč   

dotace ze státního rozpočtu
311,6 mil. Kč

dotace ze strukturálních fondů EU
13,6 mil. Kč

dotace z rozpočtu hl. m. Prahy
5 316,3 mil. Kč

celkem 
7 481,6 mil. Kč

z toho obdržené dotace na úhrady faktur 
z předchozích let činily celkem 15,9 mil. Kč.

Dotacemi v celkové výši 311,6 mil. Kč 

přispěl stát na:

•  výstavbu 2. části IV. provozního úseku 
trasy C metra (Ládví – Letňany)                  
– 300,0 mil. Kč,

•  nákup autobusů – 2,4 mil. Kč,
•  akce spolufi nancované ze strukturálních 

fondů Evropské unie – 9,2 mil. Kč.

Z toho obdržené dotace na úhrady faktur 
z předchozích let činily celkem 5,4 mil. Kč.

Částku ve výši 5 316,3 mil. Kč tvořila 

dotace z rozpočtu hl. m. Prahy:

z toho obdržené dotace na úhrady faktur 
z předchozích let činily celkem 2,6 mil. Kč.
Ze strukturálních fondů EU jsme získali 
v rámci JPD 2 dotaci v celkové výši 
13,6 mil. Kč. Z toho obdržená dotace 
na úhrady faktur z předchozích let činila 
celkem 7,9 mil. Kč.

Velkou část fi nančních prostředků jsme 
využili na obnovu a modernizaci vozových 
parků:

•  za nákup nových vozidel metra M1 jsme 
uhradili 151,5 mil. Kč,

•  na nákup nových tramvají 14T jsme čerpali 
částku 1 710,0 mil. Kč,

•  nákup autobusů pro přepravu osob se 
sníženou možností pohybu a orientace 
stál 10,4 mil. Kč,

•  za rekonstrukci vozů metra jsme zaplatili     
1 180,8 mil. Kč,

•  rekonstrukce tramvají a autobusů nás 
stála 364,5 a 28,5 mil. Kč.

Zároveň jsme uhradili splátku úvěru ve výši 
278,1 mil. Kč za nákup 20 nových souprav 
metra M1.

Značnou část fi nančních prostředků jsme 
použili na rekonstrukci tramvajových tratí, 
na tento rok bylo vyplaceno 322,3 mil. Kč. 

INVESTICE

V PRŮBĚHU ROKU 2008 JSME VYNALOŽILI NA POŘÍZENÍ INVESTIC PROSTŘEDKY 

V CELKOVÉ VÝŠI 7 481,6 MIL. KČ.
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Dále jsme investovali do výstavby nových 
tramvajových tratí 325,9 mil. Kč.

V roce 2009 bude k dotaci z rozpočtu 
hl. m. Prahy dočerpána ještě část dotace 
ve výši 58,1 mil. Kč z nároku roku 2008.

Mezi nejvýznamnější investiční akce roku 
2008 patřila pokračující výstavba 2. části 
IV. provozního úseku trasy metra C. Tento 
úsek v délce 4,5 km byl uveden do provozu 
v květnu 2008.

Dokončili jsme také výstavbu nové tramvajové 
trati do Radlic včetně smyčky. Provoz na nové 
trati jsme zahájili 4. října 2008.

Zahájili jsme přípravu akce prodloužení trasy 
metra A (Dejvice – Motol).

Investice
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V roce 2008 byl završen proces certifi kace 
veřejné přepravy osob v jednotce Provoz 

Metro prověřením plnění požadavků systému 
řízení kvality dle normy EN ISO 9001, a to 
nejen na linkách metra A a C, ale i na lince 
metra B. Prověřeno bylo také plnění 
požadavků normy EN 13816, která podporuje 
rozvoj kvality ve veřejné přepravě osob.

Dále v hodnoceném období proběhly podle 
normy EN ISO 9001:

•  recertifi kační audity systému řízení 
v jednotkách Správa vozidel Autobusy 

(Ústřední dílny BUS), Zásobování 
a ve středisku Stanice technické kontroly, 

•  dozorový audit systému řízení v jednotce 
Správa vozidel Tramvaje (Opravna 
tramvají). 

Auditoři certifi kačních společností potvrdili 
plnění požadavků uvedených norem.

Pro zvyšování úrovně poskytované služby 
máme zavedeny standardy kvality, které 
vycházejí z požadavků a doporučení normy 
EN 13816. Dopravní podnik sleduje a analyzuje 
úroveň plnění jednotlivých standardů v rámci 
Programu kvality služby, který slouží 
k naplňování dlouhodobého cíle společnosti 
– zlepšování úrovně poskytovaných služeb 
městské hromadné dopravy v Praze pro vyšší 
spokojenost cestujících.

Program kvality služby garantuje pravidelné 
měření a vyhodnocování standardů kvality:

• Přesnost provozu 
• Informování veřejnosti 
• Přijetí cestujících 
• Stejnokroj – vzhled zaměstnance 
• Funkčnost jízdenkových automatů 
• Dostupnost a komfort bezbariérových 

zařízení v metru
• Plnění grafi konu v provozu metra 
• Dostupnost přepravy ve stanicích metra 
• Čistota a vzhled vozidel 

V roce 2008 jsme se zaměřili na zlepšování 
image a vnímání Dopravního podniku a jeho 
zaměstnanců cestujícími. Kladli jsme větší 
důraz především na komunikaci a kontakt 
se zákazníky. 

Pro podpoření této aktivity jsme v rámci 
standardu Přijetí cestujících realizovali 
projekt „Slušný řidič“. Projekt byl zaměřen 
na komplexní výkon služby řidičů autobusů 
a tramvají a zahrnoval aktivity od výcviku 
asertivního chování řidičů až po hodnocení 
a odměňování těch nejlepších. Ve výcviku 
i hodnocení chceme pokračovat i v dalších 
letech. 

KVALITA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

ÚSPĚŠNOST SPOLEČNOSTI POSKYTUJÍCÍ SLUŽBY V KONKURENČNÍM PROSTŘEDÍ ZÁVISÍ 

I NA DOBŘE FUNGUJÍCÍM A NEUSTÁLE SE ROZVÍJEJÍCÍM SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY, 

KTERÝ ZOHLEDŇUJE POTŘEBY ZÁKAZNÍKŮ A SPLŇUJE JEJICH OČEKÁVÁNÍ.

502 508
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Pro zlepšení komunikace mezi řidiči 
a cestujícími byly v průběhu roku vydány 
vzdělávací materiály k zvládání konfl iktních 
situací v MHD.

Abychom zjistili, jak naši zákazníci vnímají 
úroveň služeb a jak jsou spokojeni 
s cestováním v pražské MHD, realizovali 
jsme průzkumy formou telefonických 
rozhovorů.
Respondenti odpovídali na dotazy zaměřené 
na spokojenost s jednotlivými aspekty dopravy 
a vnímání jejich důležitosti pro poskytování 
služby. Výsledky a zjištění z těchto akcí jsme 
zpracovali do celkového indexu spokojenosti 
zákazníka – cestujícího. 

Za rok 2008 dosáhl index spokojenosti 
hodnoty 61 bodů ze 100 možných. Detailní 
výsledky průzkumů se staly důležitým 
podkladem pro aktualizaci našich 
rozvojových cílů v oblasti kvality pro další 
období.

Kvalita poskytovaných služeb
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Z plánovacího období do roku 2006 jsme 
v rámci programu JPD 2 získali za 3. a 4. 
etapu projektu „Zavedení systému aktivní 

preference na vybraných SSZ pro 

autobusovou a tramvajovou dopravu“ 
částku 27,124 mil. Kč a od začátku programu 
JPD 2 tak téměř 400 mil. Kč za všech 
5 podaných projektů.

V současném plánovacím období evropských 

fondů 2007–2013 Dopravní podnik hlavního 

města Prahy v roce 2008 usiloval o získání 

podpory ve 2 programech:

1.  Operační program Praha – 

Konkurenceschopnost, 

který je pokračovatelem JPD 2.

 V rámci Prioritní osy 1, oblasti podpory 
1.1 byla v 1. výzvě v lednu 2008 podána 
žádost na projekt TT Radlická, zahrnující 
2 investiční akce, které spolu souvisí 
územně, dopravně a provozně, a to 
prodloužení tramvajové trati do Radlic 
včetně smyčky a rekonstrukci stávající 
tramvajové trati do Radlic. Celkové 
způsobilé výdaje na projekt dosahují 
částky  568,3 mil. Kč, celková fi nanční 
podpora, kterou Dopravní podnik obdrží 
ve 2. čtvrtletí 2009, je 507,8 mil. Kč. 
Projekt byl realizován od 15. 8. 2007 
do 30. 11. 2008, ke zprovoznění došlo již 
4. 10. 2008.

 V rámci Prioritní osy 1 předpokládáme 
podání dalších žádostí, zejména na stavby 
a rekonstrukce tramvajových tratí. 
K dispozici je cca 2,5 mld. Kč, přičemž 
Dopravní podnik může v jednotlivých 
výzvách získat až 92,5 % uznatelných 
nákladů každého podaného projektu.

2.  Operační program Doprava, kde se 
v rámci prioritní osy 5 předpokládá 
čerpání dotace a prodloužení linky metra 
A ze stanice Dejvická do stanice Motol 
(realizace 2009–2014) ve výši 290 mil. eur, 
tj, cca 7,7 mld. Kč. V roce 2008 byla 
zpracována studie proveditelnosti 
a podání žádosti se plánuje v 1. čtvrtletí 
2009.

Průběžně prověřujeme možnosti čerpání 
podpory také z jiných operačních 
programů, např. OP Praha – Adaptabilita, 
OP Životní prostředí, OP Nadnárodní 
spolupráce a OP Meziregionální 
spolupráce. Získání podpory v těchto 
programech se však zatím ukazuje jako 
velmi obtížné a složité.

STRUKTURÁLNÍ FONDY EU

V ROCE 2008 JSME MĚLI MOŽNOST ZÍSKAT PROSTŘEDKY PRO FINANCOVÁNÍ AKCÍ 

Z NAŠEHO INVESTIČNÍHO PLÁNU VE FORMĚ PODPORY ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ 

EVROPSKÉ UNIE.
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DOPRAVA

DOPRAVNÍ SYSTÉMY

Metro

V roce 2008 byly v provozu tři linky A, B, C.
Celkový počet stanic je 57 a délka linek 
metra činí 59,4 km. Dne 8. 5. 2008 jsme 
slavnostně zprovoznili nový úsek trati C ze 
stanice Ládví přes stanice Střížkov a Prosek 
do stanice Letňany v celkové délce 4,5 km.

Tramvaje 
Provoz na síti tramvajových tratí o délce 
141,59 km zajišťovalo na konci roku 2008 
25 denních a 9 nočních linek, jejichž 
souhrnná délka činila 540,6 km. V turistické 
sezoně od 22. 3. do 17. 11. 2008 jezdila 
o sobotách, nedělích a svátcích rovněž 
historická tramvajová linka č. 91. 

V průběhu roku 2008 docházelo k úpravám 
v provozu tramvají – od 30. 8. 2008 byla 
linka č. 19 převedena do trasy Lehovec 
– Nádraží Strašnice / Radošovická, 
linka č. 24 byla zkrácena na Kubánské 
náměstí. Zásadně byla posílena linka č. 22 
na poloviční intervaly, zároveň byla zrušena 
linka č. 23 a linka č. 25 je v trvalém provozu 
zkrácena na Vypich (v současné době je 
linka č. 25 dlouhodobě ve výlukové trase).

Dne 4. 10. 2008 byl zprovozněn úsek 
tramvajové trati Laurová – Radlická. 
V souvislosti se zprovozněním nové 

tramvajové trati na Radlickou byla linka 
č. 4 v ranní přepravní špičce prodloužena 
na Sídliště Řepy, linka č. 6 převedena 
do trasy Kubánské náměstí – Kotlářka 
a linka č. 7 převedena do trasy Ústřední 
dílny DP – Radlická. 

Z dopravních staveb, které se týkaly 
tramvajových tratí, to byla především 
výstavba silničního tunelu Blanka, která 
si vyžádala dlouhodobé přerušení 
tramvajového provozu v oblasti Letné, 
a dále rekonstrukce tramvajové trati 
od Podolské vodárny až na Sídliště 
Modřany / Levského a také rekonstrukce 
Vyšehradského tunelu.

Autobusy

Ke konci roku 2008 jsme v systému Pražské 
integrované dopravy na komunikační síti 
o délce 822,00 km provozovali 128 denních 
městských linek, 16 příměstských linek, 
17 školních, 13 nočních městských linek 
a 2 linky pro osoby se sníženou pohyblivostí. 
Úhrnná délka všech 176 linek činila 
1 912,00 km. 

V autobusové dopravě v roce 2008 nastaly 
zásadní změny: od 5. 4. 2008 byla zřízena 
smluvní linka ZOO (Nádraží Holešovice 
– Zoologická zahrada) jako sezonní linka 
s provozem od dubna do září včetně. 
V souvislosti s prodloužením linky C metra 
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z Ládví do stanice Letňany došlo od 
9. 5. 2008 ke změnám autobusových linek 
na této trase. Na základě vyhodnocení 
provozu metra do Letňan a na základě 
přepravních průzkumů došlo k dalším 
změnám provozu autobusových linek 
v oblasti Severního města od 30. 8. 2008.

DOPRAVNÍ VÝKONY

Celkový dopravní výkon městských 
a příměstských linek zařazených 
do systému Pražské integrované dopravy 
provozovaných Dopravním podnikem 
hlavního města Prahy včetně zvláštní 
linkové dopravy pro osoby se sníženou 
schopností orientace a pohybu dosáhl 
163 418 tis. vozových kilometrů (vozkm). 

Objem dopravních výkonů představuje 
20 698 926 tis. místových kilometrů (mkm). 
U dopravního výkonu ve vozkm došlo 
v porovnání s rokem 2007 ke zvýšení 
o 3,54 %, objem místových kilometrů vzrostl 

o 6,62 %. Na tento rozdíl má vliv nasazování 
vyššího počtu kloubových vozidel na úkor 
standardních (další nasazování tramvají 14T 
a vyšší využívání kloubových autobusů).

SLUŽBY PRO CESTUJÍCÍ S OMEZENOU 

MOŽNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Metro

Z celkového počtu 57 stanic metra bylo 
ke konci roku 2008 35 bezbariérových 
stanic. 

Byly opatřeny veřejnými osobními výtahy, 
šikmými schodišťovými plošinami nebo 
přímými bezbariérovými vstupy. Jedná 
se o 5 stanic na lince A, 13 stanic na lince 
B a 14 stanic na lince C. Další 3 stanice 
na lince C umožňují bezbariérový pohyb 
s proškoleným doprovodem prostřednictvím 
nákladních výtahů ve stanicích Háje, Opatov 
a Roztyly. Připravujeme výstavbu výtahu 
ve stanici Můstek na tratích A a B.

Doprava

ČERNÝ
MOST

Českomoravská

Vysočanská Kolbenova

Hloubětín

Rajská zahrada
B
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Tramvaje

V roce 2008 jsme výrazně navýšili nasazení 
nízkopodlažních tramvají na vybrané spoje 
15 linek. Bezbariérové spoje jsme vyznačili 
v zastávkových jízdních řádech.
Provozujeme následující typy vozů na těchto 
linkách:
• T3R.PLF na linkách č. 1, 2, 8 a 22;
• KT8D5N2 na linkách č. 3, 8, 19, 24, 25 
 a 26;
• 14T na linkách č. 7, 9, 10, 12, 14 
 a 20.

V současné době garantujeme vypravení 
47 nízkopodlažních tramvají (na konci roku 
2007 bylo garantováno 16 nízkopodlažních 
tramvají).

Autobusy

Nízkopodlažní autobusy jsme v roce 2008 
nasazovali na garantované spoje 94 denních 
městských linek. Tyto spoje zajišťuje 
242 standardních nízkopodlažních 
a 32 kloubových nízkopodlažních vozů.
Dvě autobusové linky zajišťují dopravu 
především k bezbariérovým domům 
v sídlištích Černý Most, Jižní Město II, 
Jihozápadní Město a Řepy, k Jedličkovu 
ústavu a k různým zdravotnickým 
zařízením. 

PREFERENCE MHD

V uplynulém roce jsme pokračovali v práci 
na Projektu preference MHD v Praze 
společně s orgány města, dopravní složkou 
Policie ČR, pověřeným projektantem, 
Inženýringem dopravních staveb 
Praha, a. s., a dalšími organizacemi. 

V provozu tramvají jsme zaměřili pozornost 
na osazování podélných oddělovacích 
prahů mezi kolejovým tělesem a vozovkou 
a na úpravu světelných signalizačních 
zařízení tak, aby preferovala tramvaje. 
Oddělovací prahy podél tramvajových tratí 
byly instalovány v celkové délce 310 m. 
Celková délka oddělovacích prvků ke konci 
roku 2008 činila 9 737 m.

V průběhu roku 2008 byla vybavena 
preferencí pro tramvaje světelná 
signalizační zařízení na 8 křižovatkách. 
Počet křižovatek s preferencí pro tramvaje 
dosáhl ke konci roku počtu 117 (z toho 
s absolutní preferencí 55, s podmíněnou 62).
V uplynulém roce jsme provedli zkušební 
provoz GPS pro aktivní preferenci 
na 5 křižovatkách v Praze 9 a v současné 
době je standardně využíván.

V provozu autobusů jsme rozvíjeli systém 
aktivní preference pro autobusy na světelně 
řízených křižovatkách. 

Doprava
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V rámci projektů Hierarchizace provozu 
autobusů v úseku Želivského – Jižní Město
a Preference autobusů v oblasti Prahy 4 
se připravují zásadní opatření pro 
vyznačování vyhrazených jízdních pruhů 
a jízda po tramvajových pásech včetně 
preference na křižovatkách. Vyhrazené 
jízdní pruhy pro autobusy MHD byly v roce 
2008 vyznačeny na 2 400 m. Celková délka 
vyhrazených jízdních pruhů dosahuje 6,9 km 
na komunikacích a 6,7 km na tramvajových 
pásech (bez nočních linek).

Aktivní systém preference byl v roce 2008 
instalován na dalších 20 světelných 
signalizacích a zároveň byly vybaveny další 
autobusy příslušnými komponenty pro 
preferenci. Koncem roku 2008 bylo v síti 
autobusů upraveno pro preferenci již 
74 křižovatek a počet příslušně vybavených 
vozidel stoupl na 552.

Doprava
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V uplynulém roce jsme ukončili zkušební 
provoz využití GPS pro aktivní preferenci 
na křižovatce Čimická – K Pazderkám 
v Praze 8 a v současné době je standardně 
využíván.

NOVÝ SOFTWARE JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 

A NÁVAZNÝCH ÚLOH

V uplynulém roce pokračovaly práce 
v následujících oblastech softwarových 
aplikací, především:
•  VIII. etapa ASW JŘ, jejíž význam spočívá 

zejména v potřebě zabezpečit úplnost, 
přesnost a množství údajů obsažených  
v JŘ a exportovaných do navazujících 
systémů (dispečerský systém, tvorba 
směn, řízení vozového parku);

•  ASW Příprava provozu v zájmu řešení 
softwarové podpory činností spojených 
s přípravou dopravních akcí;

•  ASW Dopravně-stavební koordinace, 
slouží jako provozní aplikace pro podporu 
činností Svodné komise DP, která je 
jednou ze stálých komisí generálního 
ředitele.

PŘEPRAVNÍ KONTROLA

V roce 2008 došlo dvakrát ke změně Tarifu 
PID, zároveň i k úpravě výše postihu pro 
cestující, kteří nesplnili přepravně tarifní 
podmínky v dopravě. Výše sníženého postihu 

pro cestující, kteří zaplatili postih na místě 
kontroly nebo do 15 dní po kontrole 
v doplatkové pokladně DP, se zvýšila 
z 500 Kč na 700 Kč. Výše základního postihu 
950 Kč zůstala beze změn. 

V souvislosti se zkušebním provozem 
elektronických SMS jízdenek, nakoupených 
mobilním komunikačním zařízením, 
se rozšířily úkoly přepravní kontroly 
o zajišťování elektronických jízdních 
dokladů pomocí PDA. 

Další rozšíření úkolů v přepravní kontrole 
přinesl projekt opencard. 1. 8. 2008 byl 
zahájen projekt multifunkční univerzální 
čipové karty opencard, kterou vydává hlavní 
město Praha a která slouží jako nosič 
předplatních časových jízdenek ve formě 
elektronického záznamu nahraného 
na kartu. Ke kontrole těchto karet využívají 
revizoři čtečky umožňující kontrolu 
nahraného časového kuponu na kartě. 
Přepravní kontrola na tomto projektu 
spolupracuje s fi rmou Haguess,
 XT-CARD a Deloitte.

V roce 2008 jsme ukončili spolupráci 
s advokátní kanceláří Brož & Sokol & Novák 
ve vymáhání pohledávek z přepravy a touto 
agendou byla pověřena fi rma Tessile ditta, 
která přebírá tyto záležitosti na základě 
mandátní smlouvy s Dopravním podnikem.

Doprava

ZLIČÍN

B



37

Pokračovali jsme také ve spolupráci 
s Policií ČR a Městskou policií. 
Podařilo se nám zorganizovat 207 
společných akcí (o 55 % více než v roce 
2007). I v tomto roce jsme organizovali 
pravidelně noční kontrolní akce s MP.

Výsledky útvaru Přepravní kontrola

Počet uložených postihů

235 598
+ 2,9 % oproti roku 2007

Příjem z postihů

117 406 001 Kč
+ 15,9 % oproti roku 2007

PŘEPRAVNÍ PRŮZKUMY

Abychom získali podklady pro další 
projektování dopravy a sladění požadavků 
cestujících s naší nabídkou, uskutečnili jsme 
i v roce 2008 řadu dopravních průzkumů. 

V březnu jsme realizovali komplexní 
přepravní průzkum celé tramvajové sítě 
na všech 26 denních tramvajových linkách. 
Průzkum nám umožnil získat údaje nejen 
o obsazení vozidel v jednotlivých úsecích, 
ale také o nástupu a výstupu cestujících 
na jednotlivých zastávkách. 

V listopadu 2008 jsme uskutečnili komplexní 
přepravní průzkum metra. Cílem bylo 
aktualizování přepravních vztahů v síti 
metra v souvislosti se zprovozněním nového 
úseku metra IV.C2 v květnu 2008. Při 
průzkumu jsme využili metodu sčítacích 
lístků a také sledování počtu vstupujících 
a vystupujících cestujících pomocí 
automatických počítadel osob. Průzkum 
byl vyhodnocen za celé provozní období, 
tj. od 5.00 do 24.00 hodin. Získali jsme 
výsledky, které ukazují, že od posledního 
komplexního průzkumu metra v roce 2004 
došlo k cca 5% nárůstu počtu přepravených 
cestujících.

Doprava
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Během roku jsme provedli také celou 
řadu dopravních průzkumů operativního 
charakteru pro jednotlivé druhy MHD, 
kde se sledovaly hodnoty ve vytypovaných 
oblastech a úsecích, které vyplynuly 
z provozní a přepravní situace. 

NEHODOVOST

Dopravní nehodovost se v roce 2008 zvýšila 
o 2,3 %. Meziroční nárůst činil 62 nehod 
(2 797/2 735).

V provozu metra se počet nehod snížil 
o 7 (14/21), v provozu tramvají došlo 
ke snížení o 16 nehod (1 441/1 457),
v provozu autobusů došlo ke zvýšení 
počtu nehod o 85 (1 342/1 257).

Počet nehod zaviněných zaměstnanci 
Dopravního podniku se meziročně zvýšil 
o 7,5 %. Nárůst činil 63 nehod (904/841), 
z toho v provozu metra došlo ke snížení 
o 7 nehod (7/14), v provozu tramvají došlo 
ke zvýšení o 28 nehod (230/202), v provozu 
autobusů došlo ke zvýšení o 42 nehod 
(667/625).

Při dopravních nehodách vozidel 
Dopravního podniku bylo v roce 2008 
usmrceno 11 osob, což je o 1 více než 
v roce 2007 (v provozu metra 3/4, v provozu 
tramvají 6/5, v provozu autobusů 2/1).

INFORMACE PRO CESTUJÍCÍ

K našim povinnostem patří informovat 
cestující  o linkovém vedení, tarifu nebo 
aktuálních změnách Pražské integrované 
dopravy na území Prahy. 

S informacemi v tištěné, ale i akustické 
podobě se cestující běžně setkávají 
ve stanicích metra, zastávkách povrchové 
dopravy i přímo ve vozech. Další tištěné 
informační materiály se pak objevují 
na cca 400 místech v Praze a okolí (hotely, 
turistická informační centra apod.) a nově 
i ve stojanech tzv. drátěného programu 
ve vybraných stanicích metra. 
Pravděpodobně největší informační akcí 
z hlediska dopravních opatření bylo v roce 
2008 květnové zprovoznění nového úseku 
IV.C2 metra Ládví – Letňany. Aktualizovali 
jsme stávající informační systém 
ve stanicích metra trasy C, novými prvky 
jsme vybavili tři nové stanice (Střížkov, 
Prosek, Letňany) a s ohledem na změny 
v povrchové dopravě jsme upravili také 
jednotlivé prvky systému navádějícího 
cestující na návaznou dopravu.

Doprava

502 508
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V souvislosti s trvalými a dočasnými 
změnami v síti Pražské integrované 
dopravy jsme za rok 2008 realizovali 
391 akcí s vývěskami na zastávky 
povrchové dopravy a distribuovali letáky 
ke 26 akcím (vždy v několika typech). 
Počty letáků na jednotlivé akce se liší 
podle závažnosti a dopadu na linkové 
vedení, informace o některých akcích jsme 
cestujícím distribuovali také do schránek 
prostřednictvím České pošty.

Připravili jsme více než 170 zpráv pro 
případné využití v tisku a rovněž přes 
170 hlášení do stanic metra. Novou 
podobu získaly i materiály do zastávek se 
schematickým zobrazením tras nočních 
linek povrchové dopravy. 

Ve spolupráci s odborem Marketing 
a komunikace jsme připravili nové označení 
předprodejních míst ve stanicích metra, 
použití některých nových typů materiálů 
na informační plakáty do vitrín ve stanicích 
metra nebo označení nainstalovaných 
validátorů pro opencard.

Doprava
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TECHNIKA

Největší problémy jsme řešili při odstraňování 
závad v povrchové kolejové dopravě, která 
vyžaduje dokonalou přípravu, časové 
plánování a spolupráci s ostatními 
organizacemi, které obhospodařují inženýrské 
sítě a ostatní dopravní cesty a plánují jejich 
opravy.

Další významný úkol v oblasti Technika je 
oprava vozidel MHD. Podařilo se zabezpečit 
provoz s novými vozidly metra typu M1 
i s modernizovanými vozidly ruské výroby. 

U tramvajové dopravy se zlepšil stav vozidel, 
pokračovali jsme v dodávkách nových vozů 
14T a v modernizacích starších tramvají 
T3 a KT8. 

Velké rezervy jsou nyní v obnově vozového 
parku autobusů. Pozdrželo se výběrové 
řízení na nákup nového typu, a to se začíná 
projevovat v technickém stavu současných 
vozidel, kdy je zapotřebí zajišťovat 
provozuschopnost i nejstarších autobusů. 

Z ekonomického i ekologického hlediska 
považujeme za nezbytné tento problém 
řešit.

VOZOVÝ PARK

Metro

K 31. prosinci 2008 vozový park čítal 
celkem 720 vozidel:

•  původní ruská vozidla typu 81-71;
•  vozidla typu 81-71M rekonstruovaná 

v závodě Škoda Transportation s. r. o.; 
•  nová vozidla typu M1;
•  3 vozidla typu Ečs (historická souprava).

V roce 2008 pokračovaly dodávky 

modernizovaných souprav 81-71M ze 

závodu Škoda Transportation s. r. o. 

Ke konci roku 2008 byl inventární stav 
těchto souprav v jednotce Správa vozidel 
Metro 70 ks. Z tohoto počtu bylo pro trať 
A určeno 28 souprav (všechny soupravy 
jsou v provozu s cestujícími dle GVD), pro 
trať B bylo určeno 42 souprav (37 souprav 
použitelných pro GVD a 4 soupravy v různém 
stupni rozpracovanosti dokončovacích prací, 
popř. čekající na doklady od Drážního úřadu, 
které jsou nutné pro uvedení do provozu 
s cestujícími a 1 prototypová souprava 
čekající na sériové provedení).

Na tratích A a C jsme situaci s počty souprav 
stabilizovali. Na trati B byl však počet 
souprav prakticky shodný s potřebným 
počtem podle GVD.

V ROCE 2008 JSME POKRAČOVALI V DLOUHODOBÉ PRÁCI NA ODSTRAŇOVÁNÍ 

TECHNICKÝCH VAD. POSTUPOVALI JSME PODLE NASTAVENÝCH PRIORIT A MOŽNOSTÍ 

PLYNOUCÍCH Z VELKÉ FINANČNÍ NÁROČNOSTI PROJEKTU.
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Tramvaje

Vozový park tramvají tvořilo na konci roku 
2008 celkem 991 vozů, evidenční (provozní) 
stav je 956 vozů, z toho 23 tříčlánkových typu 
KT8D5, 23 modernizovaných nízkopodlažních 
KT8D5.RN2P, 151 T6A5, 4 nízkopodlažní 
RT6N1, které však nejsou provozovány 
a 51 nízkopodlažních tramvají 14T. Zbývající 
vozy jsou různými modifi kacemi typu T3. Vozy 
typu T3R.P a T3R.PLF jsou rekonstruované 
vozy T3.

V roce 2008 bylo v Opravně tramvají Hostivař 
modernizováno 30 provozních vozů T3 
a 3 cvičné vozy. Na modernizaci bylo 
na konci roku 2008 odstaveno 6 vozů T3, 
1x T3M, 9x T3SU a 1 vůz KT8D5. V roce 2009 
bude dokončena modernizace posledních 
18 vozů na nízkopodlažní typ T3R.PLF; jejich 
celkový počet bude 30. Pokračovat budeme 
pouze v modernizaci zbývajících vozů KT8D5 
na nízkopodlažní typ tramvaje KT8D5.RN2P 
předpokládaným tempem 6 vozů ročně.

Počátkem roku 2009 bylo dodáno zbývajících 
9 nových nízkopodlažních tramvají 14T 
do celkového počtu 60 vozů. Od roku 2010 
by měly být dle smlouvy dodávány nové 
nízkopodlažní tramvaje 15T. V roce 2009 
budou dodány 2 prototypy tohoto vozu pro 
ověření jejich vlastností a zajištění všech 
předepsaných zkoušek.

Vzhledem k počtu nových tramvají 
a kapacitě vozoven jsme museli přistoupit 
k redukci stávajícího vozového parku, proto 
jsme v roce 2008 úspěšně prodali 
20 tramvají typu T3, v roce 2009 by mělo být 
vyřazeno dalších cca 30 vozů T3 a v dalších 
letech budeme v likvidaci pokračovat podle 
dodávek nových tramvají. 

Průměrné stáří provozních vozů je 12,83 roků 
a v současnosti je v provozu 138 tramvají 
typu T s překročenou technickou životností. 
Tyto vozy tvoří 14,44 % z celkového provozního  
počtu vozů, přesto jsou i nadále využívány. 
Správkové procento za rok 2008 je 7,24 %. 

Údržba vozidel je soustředěna 

v 7 vozovnách: Hloubětín, Kobylisy, Motol, 
Pankrác, Strašnice, Vokovice, Žižkov 
a v Opravně tramvají v Hostivaři.

Autobusy

Vozový park autobusů k 31. 12. 2008 měl 
v inventárním stavu celkem 1 158 autobusů, 
což je na hranici pro zajištění potřeb 
vypravení. Tento stav vznikl zastavením 
nákupu nových autobusů. Dopady absence 
nákupu nových autobusů byly částečně 
eliminovány zapůjčením 10 autobusů SOR 
od výrobce a rozsáhlými opravami vozidel 
s cílem prodloužit jejich životnost. 

Technika
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Celkem bylo v roce 2008 provedeno 
15 oprav standardních autobusů. 
Evidenční stav vozového parku se v roce 
2008 snížil celkem o 51 autobusů, které byly 
vyřazeny z důvodu velmi špatného stavu. 
Průměrné stáří autobusů se zvýšilo
na 8,41 roku.

Po provedených provozních zkouškách byl 
zaveden provoz vybraných typů autobusů 
na emulzní naftu v provozovně Řepy a ve 
2. pololetí byl rozšířen o provozovny Hostivař 
a Vršovice. Na emulzní naftu mohou 
jezdit autobusy s motory Liaz a Renault. 
Používání v motorech Iveco  se nyní řeší. 
Používání emulzní nafty  přináší nižší emise 

výfukových plynů o cca 50 % a také nižší 
obsah ostatních škodlivin. Vedle ekologického  
dopadu je podstatný i fi nanční přínos. 

Po odečtení zvýšené spotřeby dochází 
k úspoře 3,00 až 3,50 Kč za litr emulzní nafty. 
V roce 2008 bylo spotřebováno 2 800 tis. 
litrů emulzní nafty, což představuje úsporu 
v nákupu nafty cca 9 mil. Kč. Od 2. čtvrtletí 
roku 2009 budou na emulzní naftu jezdit 
cca 2/3 vozového parku autobusů.

DOPRAVNÍ CESTY

Metro

Jednotka Dopravní cesta Metro zajišťuje 
opravy a údržbu: 

•  napájecího systému;
•  sdělovacího a zabezpečovacího zařízení;
•  eskalátorů a výtahů;
•  strojně-technologických zařízení;
•  tunelů;
•  provozních budov a staveb;
•  kolejového svršku;
•  zařízení OSM.

V květnu jsme otevřeli nový provozní úsek 
trasy IV.C2. V současné době zajišťujeme 
provoz a údržbu v celkovém rozsahu:

•  tunely  117 km
•  stanice  57
•  obestavěný 
    prostor cca 4,1 milionu m³
•  kolejový svršek 139,2 km
•  mosty 21
•  měnírny a distribuční
    transformovny 61
•  kabelové sítě 
 –  22 kV 277 km
 –  trakce 282 km
•  svítidla 112 000 ks
•  eskalátory 243
•  výtahy a plošiny 129
•  strojovny hlavního větrání 
 –  větrací šachty 86

Technika
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•  strojovny staniční 
    vzduchotechniky 644
•  čerpací stanice nefekální 
    a fekální 436

Pro zajištění výše uvedených činností jsme 
zpracovali plány údržby, oprav a rekonstrukcí. 
Z důvodu jejich nedostatečného fi nančního  
krytí byly zajišťovány především činnosti 
související bezprostředně s provozem 
a bezpečností metra.

Tramvaje

Dopravní cesta Tramvaje dosáhla v roce 2008 
významných změn v tramvajové dopravě.

Po pěti letech jsme dokončili tramvajovou 
trať v Praze, a to v úseku Laurová – Radlická. 
Zásadní rekonstrukcí prošel i návazný traťový 
úsek Křížová – Laurová. Rekonstrukce 
trati proběhla ve Vyšehradském tunelu 
a přilehlém okolí, v úseku Přístaviště – vjezd 
do smyčky Nádraží Braník a také v Olšanské 
ulici. Rekonstrukce trolejového vedení 
proběhla v úseku Albertov – Otakarova 
a Křížová – Laurová. Vybudovali jsme 
novou měnírnu v Radlicích, revitalizovali 
měnírnu Strojnická a v měnírně Altán došlo 
ke zrušení olejových transformátorů.

Dokončili jsme modernizaci kabelové sítě 
u měnírny Bělehradská, díky čemuž došlo 
ke kabelovému propojení s měnírnou 

Vinohrady, a tím k odstranění poslední 
nepropojené „ostrovní“ oblasti. 
V oblasti oprav tratí proběhly poslední souvislé  
obnovy svršku metodou BKV panelů. 
Po dobrých zkušenostech s výměnou 
kolejové konstrukce na Karlově náměstí 
v roce 2007 jsme tento způsob „výměny 
za  víkend“ použili na Radošovické 
a na Vinici, abychom minimalizovali 
dopady na okolní dopravu. Delší a složitější 
výměny kolejových konstrukcí jsme 
zaznamenali i na Klárově, u Vozovny 
Strašnice a na křižovatce Francouzská – 
Blanická. Zahájili jsme komplexní broušení 
tramvajových tratí.  Ve větší míře jsme 
využívali i opravy formou efektivního 
strojního navařování oblouků.

Vzhledem ke značné zchátralosti oblouků 
z BKV panelů jsme se ani v roce 2008 
nevyhnuli nutnosti havarijní opravy trati, 
tentokráte na křižovatce Dukelských hrdinů 
– Kostelní. Tato trať slouží jako odklonová 
za dlouhodobě uzavřenou trať na Letné, 
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uzavírka je z důvodu výstavby Městského 
okruhu, proto jsme zvolili víkendovou opravu.

Jednotka Dopravní cesta Tramvaje pečuje 
i o tramvajové a autobusové zastávky. 
Tato oblast byla negativně ovlivněna výší 
přidělených prostředků, nadějí do budoucna 
je výstavba nových čekáren a označníků 
fi rmami JCDecaux a Rencar.

Jednotka Dopravní cesta Tramvaje bohužel 
i nadále trpí výrazným nedostatkem 
fi nančních  prostředků, zejména v oblasti 
investic, z  čehož plyne prohlubování 
vnitřního dluhu.

TECHNICKÝ DOZOR

Hlavní náplní odboru je kontrola a dodržování 
legislativně správného provozování zařízení 
UTZ (určené technické zařízení) a VTZ 
(vyhrazené technické zařízení).

Zabývá se dozorem nad:

•  kvalifi kací zaměstnanců obsluhujících tato 
zařízení a pracujících na nich, a to zejména 
v oblasti elektrozařízení;

•  provozováním zařízení (provádění údržby, 
vedení dokumentace o zařízení, výstavba 
nových zařízení včetně předcházející 
projektové dokumentace);

•  stavem provozovaných zařízení 
prostřednictvím provádění revizí, 

prohlídek a zkoušek ve smyslu ČSN a vyhl.                 
č. 100/1995 Sb.

Na elektrických zařízeních jsme provedli: 

•  revize elektrických zařízení 457
•  prohlídky a zkoušky UTZ 183

Jednalo se o zařízení elektrických sítí drah 
a elektrických rozvodů drah, které spadají 
do působnosti Drážního úřadu. Dále jsme 
provedli technické prohlídky a zkoušky 
pro vydání tzv. Průkazu způsobilosti 
podle podmínek stanovených vyhláškou 
č. 100/1995 Sb.

U strojních zařízení jsme provedli 

předepsané revize, prohlídky a zkoušky 

na těchto zařízeních:

•  zdvihací zařízení 651 
•  dopravní zařízení 
    (pohyblivé schody, výtahy) 1 027 
•  tlaková zařízení 473
•  plynová zařízení 214

Naši zaměstnanci poskytují také odbornou 
pomoc provozovatelům elektrických 
zařízení v celém Dopravním podniku, 
posuzují elektrická zařízení při technických 
prohlídkách a přejímkách nově budovaných 
nebo rekonstruovaných zařízení, působí jako 
odborní přísedící u zkoušek a přezkoušení 
zaměstnanců s elektrotechnickou kvalifi kací.

Technika
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ENERGETIKA

V roce 2008 pokračoval odbor Energetika 
v prosazování pozitivních změn ve smluvních 
vztazích, a tím snižování nákladů na energie. 
Druhou prioritní oblastí naší činnosti bylo 
zjišťování a prosazování možných úspor 
energií.

Elektrická energie

Dopravní podnik stále zůstává největším 
městským odběratelem elektrické energie. 
V roce 2008 byla celková spotřeba elektrické 
energie 361,6 mil. kWh, což znamená fi nanční 
náklady ve výši 843,95 mil. Kč. Z toho pouze 
pro trakční provoz (metro a tramvaje) bylo 
spotřebováno 230,4 mil. kWh. Náklady 
na tuto energii byly ve výši 543,8 mil. Kč.

Proti minulému roku spotřeba dokonce mírně 
poklesla, ačkoli byla od května uvedena 
do trvalého provozu s cestujícími trasa IV.C2 
metra. To, že se rozšíření provozu trakce 
neprojevilo nárůstem spotřeby, je dáno dvěma 
hlavními faktory: 

•  Vlivem postupující změny vozového parku, 
kdy je uváděn do provozu stále větší počet 
vozů s rekuperací. Díky tomu meziročně 
klesá měrná trakční spotřeba. V roce 2008 
byla u tramvají 2,79 kWh/vozkm, u metra 
1,78 kWh/vozkm.

•  Mírnějšími klimatickými podmínkami, 
které se projevují zejména v provozu 
tramvají.

Pokračování nově uplatněného způsobu 
vyhodnocování spotřeby tramvajové 
trakce a zavedení nového systému nákupu 
rezervované kapacity nám v roce 2008 
přineslo úsporu 18 mil. Kč.

Teplo

Největším dodavatelem tepla pro Dopravní 
podnik zůstává  fi rma České teplo s. r. o., 
která zajišťuje vytápění, údržbu areálových 
tepelných sítí a rozvodů vody v areálech 
Hostivař, Kačerov a vozovně Pankrác 
(1. etapa), depo Zličín, vozovna Motol, 
garáž Řepy, garáž Klíčov a garáž Vršovice 
(2. etapa). V roce 2008 jsme od tohoto 

dodavatele nakoupili 309 782 GJ tepla, 

za které jsme zaplatili 166,307 mil. Kč, 

přičemž v konečném vyúčtování (v tzv. 

třinácté  faktuře) se předpokládá podle 

předběžných výsledků vrácení 5 mil. Kč. 
V roce 2008 byla spotřeba tepla fakturována 
podle cenových ujednání, která byla v souladu 
s platnou legislativou. Narovnání původně 
uzavřených smluvních vztahů nám přineslo 
výraznou úsporu.

Dodávky tepla od ostatních dodavatelů byly 
ve výši 55 192 GJ, za které jsme zaplatili 
20,794 mil. Kč.
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Zemní plyn

Z vlastních zdrojů (plynových kotelen) jsme 
si zajišťovali teplo ve vozovnách Žižkov, 
Vokovice, Strašnice, Střešovice, ve stanicích 
metra Florenc, v technickém centru Radlice 
a pro objekty Švábky, Centrální dispečink 
a Vinohrady.

Spotřeba plynu v roce 2008 byla 

2 025 tis. m3 za cenu 20,901 mil. Kč.

Vodné a stočné

Dodavatelem vody pro Dopravní podnik 
hlavního města Prahy jsou Pražské vodovody 
a kanalizace, a. s. V roce 2008 jsme odebrali 

742 000 m3 vody za cenu 18,153 mil. Kč. 
Stočné zahrnuje nejen dodávky vody, ale také 
průsaky  vody v metru a srážkovou vodu. 

Za rok 2008 jsme zaplatili stočné za 

2 328 tis. m3  ve výši 52,092 mil. Kč.

Úspory

V roce 2008 byl ustaven pracovní tým „Úspory“, 
jehož členové jsou vybráni průřezově z celé 
společnosti. Při pravidelných schůzkách 
je hlavním cílem členů vytipování možných 
úspor ve spotřebě všech druhů energií. 

Útvar Energetika provedl ve III. a IV. čtvrtletí 
kontrolu všech podnikových areálů za účasti 
pracovníků Správy nemovitého majetku, 
zaměřenou zvláště na úspory elektrické 
energie a tepla. Výsledkem byl zpracovaný 

materiál s náměty na úsporná opatření, 
který byl k postupné realizaci předán 
Správě nemovitého majetku. Na základě 
měření, které provedl náš útvar, bylo 
sníženo osvětlení tramvajové trati 
Hlubočepy – Barrandov. Probíhá 
rekonstrukce osvětlovacích soustav 
velkých hal v garážích Kačerov a Vršovice.

Finanční úspory ve spotřebě tepla se 
podařilo dosáhnout vybudováním vlastních 
elektrokotelen pro stanice metra Muzeum 
a Náměstí Republiky. Pro tyto dvě stanice 
byla zajištěna dodávka z plynových kotelen 
cizích dodavatelů – Národního muzea 
a Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. Vzhledem k tomu, že cena 
za  1 GJ od cizích dodavatelů je poměrně 
vysoká (plynové kotelny), došlo k cca 30% 
úspoře nákladů, protože Dopravní podnik 
má s dodavatelem elektrické energie PRE 
sjednanou  výhodnou cenu za dodávku 
elektrické energie.

Technika
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SLUŽBY

V roce 2008 jsme navázali na započatou 
intenzivní transformaci. Naším cílem bylo 
pokračování v projektech, na jejichž základě 
byly vytvořeny podmínky pro dobré fungování  
služeb v naší společnosti.

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB

Odbor se podílel na realizaci zprovoznění 
metra IV.C2 etapa Ládví – Letňany 
a na dokončení výstavby nové tramvajové 
trati do Radlic.

V přípravné fázi je stavba V. provozního 
úseku trasy metra A Dejvická – Motol, 
projekt dostavby západního vestibulu 
stanice metra Stodůlky a příprava 
rekonstrukce stanice Národní třída.

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Jednotka Informační technologie prošla 
v roce 2008 zásadní transformační změnou. 
Většina činností a pracovníků přešla pod 
externího dodavatele služeb. Jednotka 
přispěla svojí infrastrukturou k úspěšnému 
rozběhnutí projektu opencard. V roce 
2008 byl zahájen projekt elektronického 
zpracování faktur.

V říjnu 2008 jsme pod jednotku Informační 
technologie začlenili odbor Spisová služba.

ARCHIV

Archiv spolupracoval zejména při přípravě 
diáře-knihy 2009 – 35 let pražského metra. 
Pravidelně připravoval články s historickou 
tematikou pro časopis DP-KONTAKT a poskytl  
několik rozhovorů pro různé televizní štáby 
na historická témata (metro, Vyšehradský 
tunel). 

Jen v posledním  čtvrtletí 2008 oddělení 
skartovalo přes 15 tun vyřazených dokumentů 
a převzalo cca 380 běžných metrů (bm)  
dokumentů k dlouhodobému uložení, 
k trvalému uložení do archivu převzalo 
cca 35 bm dokumentů a 200 osobních karet 
bývalých zaměstnanců.

VNITROPODNIKOVÁ DOPRAVA 
V roce 2008 zajišťovala vnitropodniková 
doprava služby osobními, nákladními, 
speciálními vozidly, stavebními stroji 
a mechanismy. Jednotka se podílela 
na významných stavebních akcích jednotky 

DEJVICKÁ

Hradčanská

Malostranská

Staroměstská
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Dopravní cesta Tramvaje. Podílela se 
na výběru a zajištění autojeřábu pro 
zvedání  tramvají T14 a T15. Zavedla další 
úsporná opatření s cílem zefektivnit činnost 
vnitropodnikové dopravy. V oblasti provozních 
nákladů redukovala vozový park o 34 vozidel, 
jejichž provoz byl neekonomický. Snížila 
personální stav o 27 zaměstnanců. 
Z důvodu úspory investičních prostředků 
bylo rozhodnuto o projektu řešení obměny 
osobních vozidel formou leasingu. Proběhlo 
výběrové řízení a projekt bude realizován 
v roce 2009. STK úspěšně obhájila certifi kační  
audit systému managementu jakosti 
(QMS) EN ISO 9001:2000 pro rok 2009. 

ZÁSOBOVÁNÍ

Jednotka Zásobování zajišťovala nákup 
materiálu a služeb, skladování materiálu 
a následné plnění požadavků společnosti. 
Je garantem dodržování všech zásad 
ekonomického využívání fi nančních zdrojů 
v oblasti nákupu a dodávek materiálu 
a služeb. Zároveň musí dodržovat nároky 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

V roce 2008 obhájila jednotka Zásobování 
certifi kát systému managementu 
ISO 9001:2000. Byl ukončen proces 
sjednocení číselníku materiálu a zahájeno 
vytváření číselníku služeb.

Ve spolupráci s dalšími útvary společnosti 
uskutečnila jednotka Zásobování projekt 

interního elektronického objednávání 
formou POBJ v aplikaci SAP. V pilotním 
provozu vyzkoušela elektronický systém 
workfl ow smluv.

Jednotce Zásobování se podařilo v oblasti 
zásob dosáhnout plánovaných cílů – snížit 
meziročně výši zásob ve fi nančním vyjádření 
o 10 %. Jedním z prioritních úkolů je snížení 
celkové hladiny zásob na centrálních 
i provozních skladech.

SPRÁVA NEMOVITÉHO MAJETKU

Jednotka Správa nemovitého majetku 
komplexně zajišťuje nakládání s nemovitým 
majetkem DP, který je evidován v 73 
katastrálních územích, a to i mimo území 
hl. m. Prahy. Zahájila proces komplexního 
majetkoprávního prověřování nemovitostí 
ve vlastnictví DP. 

V roce 2008 uzavřela celkem 152 smluvních 
vztahů týkajících se nemovitého majetku, 
zahrnujících především nájemní smlouvy 
(vč. pronájmů nebytových prostor 
v obchodních zónách na nově otevřených 
stanicích trasy IV.C2 – Střížkov, Prosek, 
Letňany), kupní smlouvy týkající se odprodeje 
provozně nevyužitelného majetku, 
a smlouvy o zřízení věcných břemen.

Jednotka Správa nemovitého majetku 
dokončila reorganizaci odboru Technická 
správa objektů, kdy došlo ke zrušení oddělení 

Služby
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Ostatní objekty. Tato organizační změna 
dokončila sjednocení procesů provozní 
správy odboru spolu s úsporami v oblasti 
personálních nákladů.

Od července 2008 byl zahájen program 
obecně prospěšných prací na veřejných 
prostranstvích ve vlastnictví DP. V rámci 
výkonu trestu odsouzenými osobami bylo 
dosaženo za období 07–12/2008 fi nanční 
úspory ve výši 1 382 000 Kč a její navyšování 
má progresivní charakter. 

V rámci oprav a servisu budov vyřídila 
Správa nemovitého majetku 4 500 
„helpdeskových“ případů. 

Oddělení Životní prostředí provedlo v roce 
2008 revizi stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší. Byly vypracovány a správními 
orgány schváleny plány opatření pro případ 
havarijního zhoršení nebo ohrožení jakosti 
vod látkami závadnými vodám na všechny 
areály a objekty DP včetně všech tří tras 
metra. 

HISTORICKÁ VOZIDLA

Expozice historických vozidel v Muzeu MHD 
ve Střešovicích se těší stálému zájmu 
veřejnosti, o kterém svědčí počet 24 000 
návštěvníků za rok 2008. Populární je již 
tradičně Muzejní noc či Mikulášská jízda. 

Rozsah programů zajišťovaných jednotkou 
Historická vozidla, zvláště pro rodiče s dětmi, 
spolu s rozšiřováním muzejní sbírky, provozem   
nostalgické linky č. 91 a smluvními jízdami 
historickými vozy je účinnou propagací 
pražské městské dopravy.

Služby
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Hlavní město Praha schválilo Dopravnímu 
podniku ze svého rozpočtu dotaci pro rok 
2008 ve výši 7 151 420 tis. Kč na úhradu 
nákladů na provoz. 

V průběhu roku docházelo postupně 
k účelovému navyšování dotace:

•  na provoz ochranného systému metra, 
•  na vybudování bezobslužného internetového 

prodeje elektronických kuponů 
a na vybudování integrace dopravního 
odbavovacího systému (DOS) s kartou 
Pražana (opencard) a ostatními systémy DP, 

•  pro účely zajištění náhradní autobusové 
dopravy, zajišťované při výstavbě 
Městského okruhu.

Celková výše dotace z rozpočtu hlavního města 
Prahy v roce 2008 činila 7 241 166 tis. Kč.

Dále byla rozepsána dotace v celoroční výši 
54 338 tis. Kč pro autobusovou dopravu 
na příměstské linky a vnější pásma 
a účelová dotace pro opencard.

Dopravní podnik hlavního města Prahy 
vykázal za rok 2008 zisk ve výši 50 954 
tis. Kč, který byl ovlivněn výší odložené 
daně z příjmů za běžnou činnost (změna 
v účtování v roce 2008, kdy se do výpočtu 
daně doplnil další titul – odpočet daňových 
ztrát).

TRŽBY Z JÍZDNÉHO

Tržby Pražské integrované dopravy včetně 
přirážek k jízdnému dosáhly v roce 2008 
výše 4,554 mld. korun, což představuje 
ve srovnání s rokem 2007 nárůst o 16,13 %. 
V tomto porovnání se odráží zvýšení cen 
jízdného, ke kterému došlo se změnami 
Tarifu PID, jež proběhly v roce 2008. 

U časových předplatních jízdenek jsme 
zaznamenali nárůst o 18,20 %, na čemž 
se nejvíce podílely tržby za zvýhodněné 
občanské měsíční, čtvrtletní a roční 
časové jízdenky, které vzrostly v průměru 
o 21,28 %. Zvýhodněné časové jízdenky 
ostatní vykazovaly průměrný nárůst 7,87 %. 
Výrazně vzrostl prodej předplatních 
časových jízdenek s volitelným začátkem 
doby platnosti vydaných bez osobních údajů 
držitele.

Tržby z prodeje časových jízdenek představují 
v celkových tržbách PID podíl 57,64 %.

Tržby z prodeje přestupních jednotlivých 
jízdenek vzrostly oproti stejnému období 
loňského roku o 16,17 %, tržby z prodeje 
jednotlivých jízdenek s omezenou 
přestupností se zvýšily o 15,50 %; zde 
vykazovaly nejvyšší nárůst tržby z prodeje 
zvýhodněných jednotlivých jízdenek, který 
činí 32,03 %. Tržby za jednotlivé jízdenky 
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včetně přirážek k jízdnému tvořily 42,36 % 
z celkového objemu tržeb.

Tržby z prodeje jednotlivého a časového 
jízdného pro pásmo MHD (P + 0) činily 
95,78 % z celkového objemu tržeb Pražské 
integrované dopravy, u tržeb za jízdné pro 
vnější pásma PID byl podíl z celkových tržeb 
PID 4,22 %.

Plán tržeb Pražské integrované dopravy byl 
v roce 2008 splněn na 100,02 %.

PŘEPRAVENÉ OSOBY

Počet cestujících na území hl. m. Prahy 
se v roce 2008 v porovnání s předchozím 
rokem zvýšil o 5,72 %, počet cestujících 
ve vnějších pásmech o 13,66 %.

Počet přepravených cestujících, kteří 
využívali zvýhodněné jízdenky vydané 
na základě poskytnutí osobních údajů 
držitele s volitelným začátkem doby 
platnosti, se oproti roku 2007 výrazně 
zvýšil, a to o 26,02 %. 

Celkem časové jízdenky zaznamenaly 
nárůst o 9,25 % přepravených cestujících. 

V roce 2008 došlo, i při vysoké úspěšnosti 
prodeje SMS jízdenek (90 min.), k 5,1% 
poklesu  objemu prodaných jízdenek pro 

jednotlivou jízdu. Počet přepravených osob, 
které využívaly časové krátkodobé jízdenky, 
se snížil o 14,14 %. 

V lednu 2008 došlo k úplnému zrušení 
7denních a 15denních jízdenek. U těchto 
jízdenek probíhal v průběhu celého roku 
zpětný výkup jízdních dokladů platných 
do 31. 12. 2007. Tato skutečnost ovlivnila 
v roce 2008 i počet přepravených osob. 
Z tohoto důvodu není počet přepravených 
osob plně srovnatelný se stejným obdobím 
roku 2007.

Ekonomika
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V návaznosti na přijetí nové strategie DP 
jsme se zaměřili na zpracování celkové 
koncepce a provázanosti následujících 
personálních činností: 

•  motivace zaměstnanců; 
•  hodnocení a řízení pracovního výkonu;
•  vzdělávání zaměstnanců;
•  plánování kariérního rozvoje,  

personálních rezerv a interní komunikace.

PERSONÁLNÍ VÝVOJ

K 31. prosinci 2008 bylo v našem 
evidenčním stavu 11 518 zaměstnanců, 
z toho 9 894 mužů a 1 624 žen. 

Počet a skladba zaměstnanců vychází 
z potřeb a možností zaměstnanosti v rámci 
naší společnosti. Početně nejsilnější 
skupinou jsou zaměstnanci v dělnických 
profesích (38,4 %), dále řidiči MHD celkem 
(35,8 %) a následují TH zaměstnanci (25,8 %). 
Vývoj celkového počtu zaměstnanců má 
výrazně klesající tendenci. Snižování 
stavu zaměstnanců se ani v loňském roce 
nedotklo řidičů MHD.

Vzdělanostní a věková struktura 
zaměstnanců společnosti se za rok 2008 
významně nezměnila. Stále výrazně 
převažují zaměstnanci střední generace 
se středním vzděláním ukončeným 
maturitou a středním vzděláním bez 

maturity, tj. absolventi učebních oborů. 
Struktura vzdělání odpovídá skladbě profesí 
v dopravně-technickém oboru.

PERSONÁLNÍ STRATEGIE

Naší snahou bylo zejména identifi kovat 
problémy společnosti v oblasti řízení 
lidských zdrojů. Z toho vyplynula nutnost 
většího zapojení manažerů do jednotlivých 
personálních činností. 

Jedná se zvláště o rozhodování vedoucích 
zaměstnanců v oblastech vzdělávání 
a kariéry svých podřízených, plánování 
budoucí potřeby zaměstnanců v jednotlivých 
úsecích, spolupráci při analýzách 
pracovních míst, výběru a přijímání nových 
zaměstnanců, hodnocení podřízených 
zaměstnanců a návrhu jejich odměňování, 
budování efektivních pracovních týmů 
a zdravých pracovních vztahů, péči 
o zaměstnance a jejich pracovní prostředí 
a dodržování pracovněprávních vztahů.

V roce 2008 proběhla další etapa 
optimalizace stavu pracovních míst ve všech 
útvarech DP. Za účelem ušetření fi nančních 
prostředků, které DP vynakládá na údržbu 
vozového parku, rozhodlo vedení společnosti 
o převedení kompletní údržby a oprav vozů M1 
včetně převodu 132 zaměstnanců k fi rmě 
Siemens. 

PERSONALISTIKA

V OBLASTI PERSONALISTIKY JSME USILOVALI O ZDOKONALENÍ JEDNOTLIVÝCH 

SOUČÁSTÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, O DOSAŽENÍ NEJEN OPTIMÁLNÍ ÚROVNĚ POČTU 

ZAMĚSTNANCŮ, ALE PŘEDEVŠÍM ZVÝŠENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU.
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V důsledku racionalizace pracovních 

procesů jsme snížili celkový počet 

pracovních míst o 436.

MZDOVÁ POLITIKA

Mzdová politika společnosti byla realizována 
ve smyslu jednotné Kolektivní smlouvy,
vč. společných pravidel pro odměňování 
všech zaměstnanců společnosti. 

Průměrná měsíční mzda zaměstnanců 
za rok 2008 činila 26 458 Kč, mzdové 
náklady byly čerpány v celkové výši 
3 773 023 tis. Kč.

Značnou pozornost jsme věnovali rozsahu 
přesčasové práce a důvodům pro její 
výkon dle jednotlivých pracovišť. Počet 
1 152 693 přesčasových hodin za rok 
2008 je ve srovnání  s rokem 2007 vyšší 
o 13 603 hodin z důvodu zvýšení dopravních 
výkonů v jednotkách Provoz Metro a Provoz 
Autobusy. 

SOCIÁLNÍ POLITIKA

Snažíme se zvyšovat motivaci zaměstnanců 
nastavením řady výhod a benefi tů. 
Zaměstnancům poskytujeme příspěvek 
na stravování (vč. za práci přesčas), penzijní 
připojištění, poukázky FlexiPASS, příspěvky 
na dětskou rekreaci, fi nanční příspěvek 
při pracovních výročích a při prvním 
rozvázání pracovního poměru v souvislosti 

s odchodem do starobního nebo plně 
invalidního důchodu. Od 1. listopadu 2008 
poskytujeme našim zaměstnancům 
příspěvek na životní pojištění. Vybraným 
profesím, daným kolektivní smlouvou, 
hradíme pojištění odpovědnosti 
zaměstnance za škodu způsobenou 
zaměstnavateli.

Ze mzdových prostředků hradíme dny 
pracovního volna při překážkách ve výkonu 
práce a odstupné nad rámec zákoníku 
práce.

V prosinci 2008 jsme uzavřeli dodatek č. 1 
ke Kolektivní smlouvě na období 2008–2009.

Personalistika

241
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VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Systematicky jsme připravovali podmínky 
pro zvyšování odborných znalostí 
a prohlubování profesionality našich 
zaměstnanců. 

Refl ektovali jsme změny, ke kterým 
dochází v souvislosti s členstvím ČR 
v EU, a orientovali jsme se na podporu 
adaptability zaměstnanců uvnitř 
společnosti i v širších souvislostech 
vnějšího konkurenčního prostředí. V rámci 
této činnosti připravujeme různé formy 
vzdělávání, mezi které patří i projekty 
spolufi nancované ze strukturálních fondů 
Evropské unie. 

V roce 2008 jsme úspěšně ukončili 

realizaci dvou vzdělávacích projektů 

s podporou EU:

•  Rozvoj manažerů střední úrovně 
a zvyšování znalostí zaměstnanců 
v oblasti IT;

•  Vstřícná a přístupná Praha – rozvoj 
jazykových a komunikačních dovedností 
pracovníků městské hromadné dopravy. 

Z vlastních fi nančních zdrojů jsme připravili 
a nyní realizujeme vzdělávací aktivity, které 
pokrývají všechny profesní kategorie 
zaměstnanců. 

Mezi nejrozsáhlejší patří projekt 
Slušný řidič, zaměřený na proškolení 
provozních zaměstnanců v komunikačních 
dovednostech, dále Program rozvoje 

profesní odbornosti a Škola liniového 

managementu, která v roce 2008 úspěšně 
zakončila 5. ročník. 

Personalistika
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KRIZOVÉ PLÁNOVÁNÍ

V oblasti krizového plánování pro nás 
byla rozhodující novela Krizového plánu 
hl. m. Prahy. Na základě požadavků 
magistrátu hl. m. Prahy vůči DP jsme 
zpracovali novelu Plánu krizové 
připravenosti DP.

Významným krokem v oblasti spolupráce 
k předcházení a řešení krizových situací 
mezi hlavním městem Prahou a Dopravním 
podnikem byl podpis součinnostní smlouvy 
pro tuto oblast.

Proběhla zásadní aktualizace Povodňového 
plánu DP i vydání nové vnitropodnikové 
normy k Organizaci krizového řízení v DP, 
které reagovaly na změny v systému řízení 
společnosti.

K již existujícím evakuačním plánům 
podpovrchové dopravy jsme zpracovali 
evakuační plány provozních areálů 
povrchové dopravy, tj. tramvají a autobusů.

Zahájili jsme zkušební provoz ověřování 
protichemického varovného systému 
(PROVAS) určeného k identifi kaci otravných 
chemických látek při případném 
teroristickém útoku na stanice metra. 

Za spoluúčasti mobilního operátora O2 
a generálního ředitelství Hasičského 

záchranného sboru jsme zajistili 
upřednostnění mobilního telefonního 
spojení pro vybrané zaměstnance 
DP při krizových situacích.  

Vedli jsme jednání o možných změnách 
krizového řízení a plánování v případě 
přechodu na dodavatelský způsob zajišťování 
provozních činností jednotky Dopravní cesta 
Metro. 

BEZPEČNOST A OCHRANA MAJETKU

Zajišťujeme ochranu osobních údajů, 
ochranu utajovaných informací, koncepční 
rozpracování ostrahy objektů včetně smluv 
v návaznosti na bezpečnostní agentury, 
vlastní zaměstnance a fi rmy zajišťující 
provozní způsobilost technických zařízení. 

Dále spolupracujeme s Policií ČR a Městskou 
policií ve vztahu k bezpečnostním opatřením 
a bezpečnostní situaci. Ze strany ochrany 
osobních údajů je zajišťována součinnost 
na projektu opencard. V roce 2008 jsme 
ukončili projekt certifi kace informačních 
systémů ve vztahu k Národnímu 
bezpečnostnímu úřadu, který vydal 
certifi kát. 

Bezpečnostní úsek rovněž zajišťuje 
a eviduje přístup osob a vjezd vozidel 
externích organizací do objektů 
společnosti.

BEZPEČNOST
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BEZPEČNOST PRÁCE

V oblasti BOZP se snažíme předcházet 
příčinám a zdrojům pracovních úrazů. 

Vzhledem k legislativním změnám jsme se 
v průběhu roku 2008 zaměřili na školení 
vedoucích zaměstnanců, dokončili jsme 
vyhodnocování rizik možného ohrožení zdraví 
našich zaměstnanců a rozšířili jsme počet 
vzorů místních bezpečnostních předpisů. 

Věnovali jsme se komplexnímu dozoru 
na pracovištích ve spolupráci s Oblastním 
inspektorátem práce pro hl. m. Prahu, v jehož 
závěru nebyla shledána zásadní porušení 
právních předpisů v oblasti BOZP. Dále 
jsme zajišťovali podmínky pro kontroly 
prováděné orgány ochrany veřejného zdraví 
na pracovištích společnosti, při nichž 
rovněž nebyly shledány závažné nedostatky 
v oblasti hygieny, pracovních podmínek 
a zajišťování zdravotní preventivní péče 
na pracovištích.

POŽÁRNÍ OCHRANA

V oblasti požární ochrany je cílem předcházet 
požárům a minimalizovat dopady na životy, 
zdraví a majetek. 

Tato oblast zahrnuje požární prevenci, 
zajišťování prostředků pro likvidaci požárů 
a represivní činnost Hasičského záchranného 
sboru, který likviduje požáry, poskytuje 

technickou pomoc u mimořádných událostí, 
zmírňuje následky živelních pohrom 
a ekologických havárií a je předurčen 
pro záchranné práce po případném 
teroristickém útoku. 

V roce 2008 jsme zaznamenali celkem 

539 výjezdů požární ochrany HZS.

Odbor HZS převzal činnosti a vybavení pro 
nakolejování a řešení mimořádných událostí 
u všech typů vozidel DP. Nacvičovali jsme 
řešení nouzových situací s tramvají 14T. 

Podíleli jsme se na přípravě protichemického 
varovného systému v metru a pokračovali 
v péči o jednotky sboru dobrovolných hasičů 
podniku. Nacvičovali jsme řešení mimořádných 
událostí s výskytem bojových otravných 
látek a v rámci protichemického cvičení 
při příležitosti konání konference NBC 
International jsme demonstrovali zásah 
v kontaminovaném prostředí. 

V rámci požární prevence jsme prováděli 
kontroly ve všech našich i pronajatých 
prostorách. Kontroly se uskutečnily 
ve stanicích metra včetně obchodních 
vybaveností a dále ve všech nadzemních 
objektech pravidelně jednou za tři měsíce. 
Zabezpečovali jsme odstraňování závad 
zjištěných při kontrolách státního požárního 
dozoru.

Bezpečnost
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Aktualizovali jsme dokumentaci požární 
ochrany a v rámci novelizace směrnic stanovili 
způsob provádění požární ochrany v oblastech  
organizace a školení o požární ochraně. 
Proškolili jsme 296 vedoucích zaměstnanců 
společnosti, 97 vedoucích pracovníků 
dodavatelských fi rem, 886 členů preventivních
požárních hlídek a 500 provozních 
zaměstnanců stanic metra. 

Spolupracovali jsme s projektanty při 
zpracování a posuzování projektů nových 
staveb a staveb rekonstruovaných, včetně 
technologií, a účastnili jsme se následných 
stavebních řízení. Zajistili jsme označování 
pracovišť a ostatních míst bezpečnostními 
značkami. Ve vybraných objektech jsme 
provedli cvičné požární poplachy. 

KONTROLA

Personálně jsme konsolidovali nově 
založený odbor Kontrola. Smyslem odboru 
je kontinuální provádění interních kontrol 
s cílem poskytnout co nejkomplexnější 
přehled o fungování pracovních procesů, 
aplikaci interních norem a hospodaření 
s prostředky společnosti.

V roce 2008 jsme prováděli kontroly 
na základě podnětů odborných úseků, 
námětů zaměstnanců a kontroly 
předepsané vnitřními normami společnosti, 
které byly zpracovány do plánu kontrolní 
činnosti. Zaměřili jsme se i na externí 
subdodavatele služeb s cílem ověřit 
funkčnost kontrolních mechanismů 
naší společnosti vůči těmto subjektům. 
Nedílnou součástí naší práce bylo 
provádění operativních kontrol z podnětu 
managementu a prověřování postupu 
vedoucích na základě postoupených 
stížností zaměstnanců společnosti. 

V průběhu celého roku jsme  periodicky 
prováděli orientační dechové zkoušky 
na alkohol a návykové látky u provozních 
i TH zaměstnanců společnosti.

Bezpečnost
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Podařilo se nám prokazatelně zviditelnit 
DP jako moderní společnost, dobrého 
zaměstnavatele a fi rmu se silným 
sociálním cítěním a zodpovědností 
vůči veřejnosti. Dokládá to pravidelný 
průzkum, kterým jsme v průběhu roku 
2008 sledovali spokojenost cestujících 
s různými parametry cestování MHD – 
např. spokojenost s ochotou personálu, 
dostupností jízdenek, čistotou, bezpečností 
či technickým stavem vozidel.

Výsledky průzkumu zaznamenávané 
na škále od 1 (nespokojen) do 5 (spokojen) 
v šesti periodách roku ukazují stoupající 
tendenci spokojenosti cestujících. Celkový 
index hodnot je v intervalu 2,65 až 2,93, tedy 
v poloze „spíše spokojen“.

V rámci projektů v oblasti marketingu 

a komunikace jsme připravili 2 371 919 

kusů tiskových materiálů a 41 různých 

formátů tiskovin. 

Zásadní pro nás byl projekt SMS jízdenka, 
který cestujícím umožňuje kdykoliv 
a kdekoliv zakoupit jízdní doklad 
prostřednictvím zaslání SMS zprávy 
z mobilního telefonu. 

Hlavním důvodem zavedení SMS jízdenky 
byla absence prodejních automatů 
na některých zastávkách MHD. Realizací 
projektu došlo k dalšímu zvýšení standardu 

nabízených služeb. V roce 2008 si zákazníci 
objednali SMS jízdenku z více než 480 000 

unikátních telefonních čísel.

Denně si cestující v současné době zakoupí 
průměrně 30 000 SMS jízdenek. Vysokou 
kvalitu dokládá i velmi dobrá informovanost 
cestujících o službě, která podle průzkumu 
dosahuje 92 %, a také fakt, že 70 % bývalých 
nedobrovolných černých pasažérů nyní 
využívá SMS jízdenku jako platný jízdní 
doklad.

Projekt SMS jízdenka získal prestižní cenu 
„Český zavináč“ za nejlepší realizovaný 
projekt v oblasti informačních technologií 
ve státní správě a samosprávě.

Významným projektem roku 2008 

byla i změna struktury internetových 

stránek. Naším cílem bylo dosáhnout 
vyšší přehlednosti, funkčnosti stránek 
a snadnější orientace uživatelů. 
Optimalizovali jsme je také pro zrakově 
postižené. Přidali jsme další potřebné 
informace pro cestující – stav bezbariérových 
zařízení v metru v interaktivní mapě, 
aktuální obsazenost P+R parkovišť v Praze 
v interaktivní mapě nebo aktuální stav 
povrchové dopravy v Praze. 

Na internetových stránkách lze nově využít 
nabídky služeb pro registrované uživatele, 
jako jsou např. SMS o aktuálním stavu 

MARKETING A KOMUNIKACE

V ROCE 2008 JSME V OBLASTI MARKETINGU A KOMUNIKACE REALIZOVALI CELKEM 38 

PROJEKTŮ, Z NICHŽ NĚKTERÉ BUDOU POKRAČOVAT I V ROCE 2009. 



59

bezbariérových zařízení, informace o svých 
linkách a spojení. Výrazně jsme rozvinuli 
i prostor webu věnovaný médiím.

Návštěvnost nových internetových stránek 
od dubna do prosince 2008 dosahovala cca 
8 000 000 uživatelů. Průměrná denní 
návštěvnost činí 30 500 uživatelů. 
Internetové stránky www.dpp.cz získaly 
v roce 2008 dvojnásobné ocenění v soutěži 
o nejlepší fi remní internetové stránky 
celostátního projektu WebTop100 – 1. cena 

v kategorii Transport a 1. cena v kategorii 

Uživatelská trefa. 

Přiblížili jsme se našemu dlouhodobému 
cíli zavést plně elektronické předplatní 
kupony v MHD v Praze. Úspěšně jsme 
odstartovali elektronické jízdenky – opencard 
– v systému Pražské integrované dopravy. 
Elektronický nosič je vzhledem k vývoji 
do  budoucna jedinou efektivní cestou 
rozvoje, pomůže nám sjednotit a zjednodušit 
odbavování cestujících v rámci MHD. 
V budoucnu tak bude zajištěna integrace 
v rámci Pražské integrované dopravy pro 
všechny dopravce v systému.

Ke konci roku 2008 jsme přijali 312 489 

žádostí o elektronické jízdné (nárůst téměř 
60 % oproti plánu). Od zavedení opencard 
v srpnu 2008 jsme prodali celkem 224 627 
elektronických kuponů. V současnosti 

má jízdné na opencard nahráno přibližně 
200 000 klientů, tj. třetina všech našich 
klientů, kteří využívají předplatné jízdné.

V září 2008 jsme zahájili internetový prodej 
jízdného přes e-shop. Hlavním důvodem 
bylo zajistit pohodlí nákupu z domova či 
kanceláře bez nutnosti navštívit jakoukoliv 
přepážku. Systém umožňuje bezhotovostní 
platby kartou online nebo bankovním 
převodem při nákupu elektronického, ale 
i klasického časového jízdného. Jednou 
z dalších výhod je možnost doručení 
klasického papírového kuponu až do domu. 
Elektronické jízdné lze nabít během několika 
vteřin u samoobslužného zařízení – validátoru. 

Od zavedení jsme přijali 48 804 objednávek. 

Dle průzkumu vědělo o možnosti 
nákupu v e-shopu ke konci roku již 53 % 
dotazovaných Pražanů a projevuje o něj 
zájem více než pětina dotazovaných. 
Hlavními důvody zájmu jsou pohodlí, 
jednoduchost, rychlost a výhodnost. 
V roce 2008 jsme uskutečnili řadu dalších 

Marketing a komunikace
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významných projektů a akcí: slavnostní 
otevření nových stanic metra linky C, 
dětský den na Petříně, Kinobus – letní 
projekci českých fi lmů, výrobu podnikových 
vlajek pro budovy společnosti, letákovou 
kampaň pro cestující v metru (tzv. drátěný 
program), slavnostní otevření tramvajové 
trati Radlická, vánoční koncerty v metru 
a mikulášské odpoledne. Navázali jsme 
i na projekty z předchozích let, mezi něž 
patří Den otevřených dveří, Cool tour linka, 
Muzejní noc, Školky v muzeu MHD a další.

V roce 2008 jsme se stali partnery mnoha 
kulturních, společenských a sportovních 
akcí a zúčastnili se významných veletrhů. 
Ve dvou vlnách probíhal nábor řidičů tramvají 
i autobusů. Začal se realizovat kontinuální 
dlouhodobý projekt Výluky, bylo uskutečněno  
25 promoakcí – prezentací krátkodobých 
nebo trvalých změn v dopravě. Tradičně 
byly vyrobeny kalendáře a diáře pro řidiče 
a další propagační předměty.

V roce 2008 jsme provozovali osm 

Infocenter. Jedno z nich, zaměřené 
na vyřizování telefonických dotazů, 
denně vyřídí průměrně 800 telefonátů. 
Celková suma za minulý rok byla přibližně 
300 000 hovorů. Infocentra obsluhuje 
ve dvousměnném provozu 32 kmenových 
zaměstnanců, od září 2008 jsme posílili 
stavy o 14 najatých pracovníků, kteří 
vypomáhali při projektu opencard. 

V rámci projektu opencard jsme od září 
2008 významně rozšířili činnost Infocenter 
a současně také jejich otevírací dobu. 
Pracovníci Infocenter poskytují zejména 
informace o MHD, jízdních řádech a tarifu, 
přijímají žádosti o opencard, nabíjejí 
opencard, vydávají kupony zakoupené 
na e-shopu, prodávají jízdenky, informační 
materiály, mapy a publikace a přijímají také 
stížnosti. 

Došlo k výraznému zlepšení v PR a interní 
komunikaci. 

V roce 2008 se v médiích Dopravní 
podnik objevil celkem v 6 475 článcích či 

reportážích. Průměrně vyšlo 539 článků 
měsíčně a téměř 18 článků denně včetně 
víkendů a svátků. Zaznamenali jsme 
pozitivní ohlasy na podobu i nově členěný 
obsah podnikového časopisu DP kontakt. 
Periodicky probíhají průzkumy spokojenosti 
cestujících.  

Marketing a komunikace
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V roce 2008 pokračoval evropský výzkumný 
projekt SPUTNIC – Strategie pro veřejnou 
přepravu ve velkých městech, koordinovaný 
UITP (Mezinárodním svazem veřejné 
dopravy), kterého se aktivně účastníme. 
Zástupci naší společnosti se zúčastnili 
pracovních zasedání v Lipsku a v Praze. 
Významně jsme se podíleli na organizaci 
doprovodného programu, který umožnil 
více než stovce účastníků z celé Evropy 
blíže poznat podstatu i zázemí pražského 
systému veřejné dopravy. 

Cílem projektu je upozornit na všechny 
důležité aspekty organizace, legislativy, 
způsobů fi nancování a vztahů s partnery 
i klienty tak, aby byly k dispozici tzv. novým 
evropským zemím ve fázích modernizace 
jejich systémů městské veřejné dopravy. 
Zázemí projektu tvoří konsorcium složené 
ze zástupců nejlepších evropských 
konzultačních kanceláří, významných 
evropských institucí i bankovních organizací, 
jako je Evropská investiční banka, 
i koordinátorů integrovaných dopravních 
systémů a velkých provozovatelů veřejné 
dopravy.

Zástupce Dopravního podniku svou účastí 
v 7. kole Školicího programu UITP pro řídící 
pracovníky ve veřejné dopravě, probíhajícím 
na přelomu roku 2008 a 2009,  navazuje 
na předchozí ročníky, ve kterých jsme měli 
své vedoucí pracovníky z mladé generace. 

Zastoupení v komisích a výborech UITP 
bylo v roce 2008 rozšířeno přijetím nového 
personálního ředitele do komise pro lidské  
zdroje. Vedle pravidelné práce v komisích 
a výborech naši zástupci prezentovali 
na mezinárodních regionálních konferencích 
UITP v Tunisu, ve Zvolenu na Slovensku 
a v turecké Adaně, další významnou 
konferencí, které jsme se zúčastnili, byla 

3. Mezinárodní konference o metru 

ve švýcarském Lausanne zaměřená 
přednostně na automatizaci systémů metra. 

Zástupce Dopravního podniku se dále podílí 
na probíhajícím evropském výzkumném 
projektu Urban track v rámci speciálně 
vytvořené Users group. Poznatky o aplikaci 
reklamy na a v dopravních prostředcích 
veřejné dopravy, ve stanicích a na zastávkách 
jsme získali na konferenci UITP v sardinském 
Cagliari.

Naše společnost nadále zůstává velice 
vyhledávaným partnerem v rámci výměny 
zkušeností z provozu, organizace, fi nancování 
a řady dalších, často velmi technických 
aspektů veřejné městské dopravy. 

V početné řadě návštěv v roce 2008 byli 
našimi hosty například studenti fakulty 
ekonomiky a managementu veřejné dopravy 
z Lyonské univerzity nebo účastníci zasedání 
pracovní skupiny pro vozový park komise 
metra UITP.

MEZINÁRODNÍ VZTAHY
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Zajistili jsme setkání vedoucích pracovníků 
dopravních podniků a zástupců Sdružení 
dopravních podniků ČR s delegací 
španělských dodavatelů železniční 
a městské kolejové dopravy a program 
o fi nancování pražské veřejné dopravy pro 
delegaci S-train, dánského provozovatele 
regionální železnice. Přivítali jsme také 
zástupce dopravních úřadů a provozovatelů 
z řady velkých čínských měst, jako je Peking 
a Hangzhou, dále delegaci z Ministerstva 
dopravy z Iráku.

Mezinárodní vztahy
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PRIORITY V NADCHÁZEJÍCÍM 

OBDOBÍ

K trvalým prioritám patří další rozvoj 

kolejových dopravních systémů, který je 

předpokladem pro pravidelnost, rychlost 

a bezpečnost městské hromadné dopravy. 

Díky většímu využití elektrické trakce jsme 
dosáhli snížení ekologické zátěže na území 
Prahy. Z dlouhodobého hlediska je pro další 
vývoj pražské infrastruktury rozhodující nový 
Územní plán hl. m. Prahy, který je nyní ve fázi 
zpracování konceptu. Schválení nové územně 
plánovací dokumentace předpokládáme 
v roce 2010.

V roce 2009 nás čeká především příprava 
realizace nových provozních úseků metra. 
Dokončíme přípravy rozvojové dopravní 
priority stanovené městskými orgány 
– provozního úseku metra V.A Dejvická – 
Motol, jehož realizace má být zahájena již 
v prosinci 2009.

Tomu jsme přizpůsobili harmonogram 
zpracování dokumentace, zajištění 
příslušných povolení, výběrových řízení 
i procesu získávání fi nančních prostředků 
z evropských fondů. 

Nový čtyřstaniční úsek metra o provozní 
délce cca 6 km zajistí zlepšení dopravní 
obsluhy území Prahy 6 a motolských  

nemocničních areálů, zásadním přínosem 
je prvořadě redukce autobusové dopravy 
a uvolnění autobusového terminálu Dejvická.  

Čekají nás další fáze přípravy úvodního 
úseku nové trasy metra D. Zaměříme se 
na defi nitivní vymezení realizačních úseků 
a jejich zohlednění v územně plánovací 
dokumentaci, volbu dopravního systému 
a zabezpečení fi nancování záměru. Pro 
tuto trasu metra je na základě rozhodnutí 
nejvyšších orgánů města preferováno využití 
systému s parametry lehkého metra, v rámci 
přípravy fi nancování záměru prověřujeme 
možnost zapojení soukromého kapitálu 
formou využití PPP projektu. 

PRO NAŠE BUDOUCÍ AKTIVITY JSME DEFINOVALI A SCHVÁLILI ZÁKLADNÍ STRATEGICKÉ 

PRIORITY A CÍLE NA OBDOBÍ 2008–2015. 
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Realizaci základního úseku I.D v délce 
cca 10,8 km předpokládáme ve 3 etapách: 
I.D1 Pankrác – Nové Dvory, I.D2 Nové Dvory 
– Depo Písnice (včetně depa Písnice), 
I.D3 Pankrác – Náměstí Míru. 

Při koncipování trasy přihlížíme k záměrům 
připravovaného nového územního plánu. 
Provozní úsek metra I.D je spojen se širokou 
škálou provozních a ekologických přínosů. 
K rozhodujícím patří razantní zlepšení 
dopravní obsluhy západní části jižního 
sektoru města (Lhotka, Krč, Libuš, Písnice 
atd.), vytvoření potřebné dopravní alternativy 
k vedení metra na Nuselském mostě, 
odlehčení trasy metra C a podchycení 
autobusové i automobilové dopravy 
v okrajové části města. 

Mezi jednoznačné priority řadíme i postupné 
zvyšování počtu bezbariérově přístupných 
stanic metra, což je na starších provozních 
úsecích v řadě případů spojeno s náročnými 
stavebními zásahy do původního řešení 
stanic. Na rok 2009 jsme připravili realizaci 
bezbariérových přístupů do stanic trasy 
metra C Chodov a Háje, zahájíme také 
přípravu bezbariérového zpřístupnění 
stanice Národní na trase metra B. 

Zaměříme se na další rozvoj sítě 
tramvajových tratí. V souvislosti 
s přípravou nového územního plánu nás 
čeká potřebná aktualizace a prověření 

některých původních rozvojových záměrů, 
současně je v přípravě i dokumentace pro 
zcela nová tramvajová propojení, v řadě 
případů průlomového charakteru. Patří 
sem zejména průnik tramvajové dopravy 
do lokalit Štěrboholy, Jižní Město, Bohnice 
(včetně tramvajového propojení Prahy 
8 a Prahy 6), nový způsob tramvajového 
napojení Suchdola, oživení původního 
záměru na tramvajovou vazbu Pankrác – 
Dvorce – Zlíchov a další klíčové rozvojové 
akce. Priority realizace stanovíme podle 
výsledků studií. 

Vzhledem k negativním dopadům 
rozpočtových restrikcí vstupuje do vyšších 
fází přípravy pouze prodloužení tramvajové 
trati ze stávající konečné zastávky Podbaba 
k železniční trati, kde bude vytvořena účelná 
integrační vazba k připravované železniční 
zastávce Podbaba. 

Zahájení výstavby nové tramvajové trati 
plánujeme na rok 2010. V případě zlepšení 
fi nančních předpokladů budeme pokračovat 
v přípravě dalších rozvojových záměrů. 
Do dalších fází by tak následně měly vstoupit 
práce na dokumentaci pro tramvajovou trať 
Barrandov – Holyně – Slivenec, které by 
zajistily kvalitní dopravní obsluhu dynamicky 
se rozvíjející části města. 

Priority v nadcházejícím období
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Důležité je pro nás také pokračování 
přípravy tramvajové trati Počernická – 
Sídliště Malešice, včetně dořešení limitující 
koordinace s rekonstrukcí káranských 
vodovodních řadů v Počernické ulici.

Nezapomínáme ani na rekonstrukci 
tramvajových tratí. Ke klíčovým akcím 
nadcházejícího období patří především RTT 
Plzeňská (v úseku Klamovka – Sídliště Řepy) 
a RTT Střelničná. 

K jednoznačným prioritám patří i modernizace 
vozového parku, která zajistí zvýšení podílu 
technicky progresivních, provozně úsporných 
a bezbariérově přístupných vozidel. Budeme 
pokračovat v dodávkách nových vozů metra 
M1 i v rekonstrukci původních vozů řady 81-71. 
Nejvíce se modernizace dotkne tramvajové 

dopravy. Do konce roku 2009 bude dokončena 
dodávka 60 moderních nízkopodlažních 
tramvají typu 14 T, vyráběných fi rmou Škoda 
Transportation s. r. o. 

V letech 2009–2017 nám fi rma dodá 
250 nízkopodlažních tramvají typu 15 T. 
Postupně dokončíme modernizaci všech 
47 obousměrných článkových tramvají typu 
KT8D5, v rámci níž jsou vozidla vybavována 
nízkopodlažním středním článkem.
Závěrečnou dodávkou bude v roce 2009 
završen dlouholetý proces rekonstrukcí 
osvědčených tramvají typu T3, s částečným 
podílem rekonstrukcí spojených s aplikací 
nízkopodlažní střední části vozidla. 

V rámci obnovy vozového parku 
autobusové dopravy v období do roku 
2013 předpokládáme nákup 620 autobusů 
s minoritním podílem vozidel s hybridním 
pohonem.

Významným prvkem, přispívajícím 
ke zvyšování rychlosti a pravidelnosti 
provozu městské hromadné dopravy, je 
systém preference tramvajové a autobusové 
dopravy před automobilovým provozem. 
Preferenční opatření, realizovaná formou 
aktivního ovlivňování režimu světelné 
signalizace, vyhrazením jízdních pruhů 
a aplikací oddělovacích pásů, prokázala 
značnou účinnost a připravujeme jejich další 
rozšiřování.

Priority v nadcházejícím období
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SPOLEČNOSTI S KAPITÁLOVOU ÚČASTÍ 

DOPRAVNÍHO PODNIKU HL. M. PRAHY, 

AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

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 
celodekorových tramvají, autobusů a souprav 
metra po pronájem vitrín 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.

GTR-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.
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V průběhu roku 2008 pracovala 

devítičlenná dozorčí rada v nezměněném 

personálním složení a při svých 

pravidelných jednáních se zabývala 

schválenými tématy. Dle schváleného 

rámcového plánu průběžně sledovala: 

•  hospodaření společnosti, vývoj tržeb 
a účinnost marketingu, kontrolovala plnění 
závěrů výroční valné hromady i ostatních 
valných hromad;

•  výsledky hospodaření, kontrolovala plnění 
závěrů výročních valných hromad společností 
s kapitálovou účastí DP; 

•  postup optimalizace dle Transformačního 
projektu, včetně projektů outsourcingů, 
výsledky personálního auditu;

•  tvorbu fi nančního plánu pro rok 2008 
a jeho čerpání;

•  vývoj cen energií a pohonných hmot 
ve vztahu k nákladům MHD;

•  přípravu zajištění budoucích dodávek pro 
obnovu vozového parku autobusů a tramvají.

A dále:

•  projednávala materiály a přijaté závěry 
z představenstva společnosti; 

•  vystupovala v hodnotitelských komisích 
pro posuzování nabídek zhotovitelů 
a zájemců o outsourcing;

•  projednávala postup výstavby trasy 
metra C – IV. provozního úseku, včetně 
fi nancování;

•  sledovala problematiku implementace 
Směrnice 1370/2007 EP (dříve 1191/1969 
ES/EU);

•  sledovala dopady vývoje ve fi nancování 
do oblasti údržby a oprav vybraných 
segmentů činnosti společnosti.

Výroční valná hromada společnosti, která 
se konala dne 20. 5. 2008, schválila výsledky 
hospodaření Dopravního podniku hlavního 
města Prahy za rok 2007. 

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. 12. 2007;
•  ke zprávě o vztazích mezi propojenými 

osobami.

Konstatovala, že DP splnil úkoly stanovené 
ve Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění 
dopravní obslužnosti na území hl. m. Prahy, 
včetně dodatků, když dopravní výkony 

ZPRÁVA O ČINNOSTI 

DOZORČÍ RADY 
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městských linek celkem byly v porovnání se 
Smlouvou splněny v přepočtených vozových 
km i v místových km na 99,70 %, tj. v rámci 
povolené tolerance 0,5 %.

Dozorčí rada dále konstatovala, že podrobně  

sleduje vývoj výnosu z hlavní činnosti:

•  kdy čisté tržby Pražské integrované dopravy 
včetně přirážek k jízdnému dosáhly v roce 
2007 výše 3,922 miliardy Kč, což představuje 
nárůst oproti roku 2006 o 3,66 %; 

•  plán tržeb Pražské integrované dopravy 
byl v roce 2007 splněn na 100,98 %; 

•  počet osob přepravených v Pražské 
integrované dopravě v roce 2007 vzrostl 
o 1,9 % oproti roku 2006, z toho na území 
hl. m. Prahy je nárůst o 1,8 % a ve vnějších 
pásmech je nárůst o 3,2 %.

Proto DR doporučila výroční valné hromadě 
rozhodnout o postupné dotaci fi nančních 
zdrojů pro DP, nutných pro pokrytí 
dlouhodobého defi citu fi nancí na úhradu 
závazků, vyplývajících ze smluv uzavřených 
v období 2001–2007 na rozvoj, údržbu 
a opravy tramvajových tratí, dopravní 
cesty metra a modernizaci vozidel 
všech tří trakcí. 

Výsledky hospodaření sledovala dozorčí 

rada průběžně a velmi pečlivě i v celém 

roce 2008: 

•  pravidelně projednávala čtvrtletní zprávy 
o dosažených výsledcích hospodaření; 

•  upozorňovala představenstvo společnosti 
na dlouhodobě podfi nancovaný rozpočet 
společnosti v několika letech za sebou 
(roky 2004 až 2008) a na potíže s tím 
spojené, zejména nedostatek cash-fl ow, 
postupné zhoršování technického stavu 
v některých segmentech spravovaného 
majetku, včetně dopravní cesty tramvají, 
a to až pod hranici únosnosti; 

•  požádala svým usnesením ze dne            
27. 8. 2008 představenstvo o předložení 
zprávy o fi nanční situaci DP, doplněné 
o rizikovou analýzu, nejbližšímu zasedání 
Zastupitelstva hl. m. Prahy k projednání. 

Dozorčí rada se také věnovala problematice 
údržby a oprav svěřeného majetku, zejména 
při sledování oprav tramvajových tratí 
s výlukami provozu a oprav dopravní cesty 
metra. Konstatovala, že vnitřní dluh v této 
oblasti stále přetrvává a musí být výhledově 
řešen – kladně přijala rozhodnutí managementu 
o tvorbě účetní rezervy ve fi nančním plánu 
v následných obdobích.

Výsledky hospodaření ovlivnila i probíhající 
optimalizační fáze Transformačního procesu 
v DP. Dozorčí rada při každém svém zasedání 

Zpráva o činnosti dozorčí rady 
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žádala aktuální informování, a to včetně 
vývoje jednotlivých projektů outsourcingů 
vybraných činností. Zvláštní pozornost 
věnovala přípravě outsourcingu „Full-service 
metro M1“, který se stal pilotním projektem 
možného progresivního řešení údržby vozidel.

Dozorčí rada věnuje dlouhodobě svoji 
pozornost obnově vozového parku všech trakcí, 
včetně rozvoje dopravní cesty. Zabývala se 
související problematikou dofi nancování 
výstavby provozního úseku metra IV.C2 
a sledování přípravy možného budoucího 
rozšíření sítě tramvajových tratí a sítě metra 
– trasa A západním směrem a trasa D, a to 
včetně studií o možnostech fi nancování.
 
Dozorčí rada se seznámila s analýzou podílu 
tržeb z jízdného na celkovém objemu ročního 
rozpočtu, a rovněž s výsledky studie, 
zpracované fi rmou Deloitte, a ve svém 
usnesení ze dne 17. 10. 2008 konstatovala, 
že její člen předložil písemný návrh (14 bodů) 
na možné úpravy tarifu a jízdného.

Dalším vážným tématem, jemuž se dozorčí 
rada věnovala, je implementace Směrnice 
1191/1969 EHS (EU), novelizované Nařízením 
Rady č. 1893/1991 EU (a nejnověji Nařízením 
Parlamentu a Rady č. 1370/2007 ze dne 
23. 10. 2007), regulující poskytování tzv. 
veřejných podpor dopravcům provozujícím 
služby v městské, příměstské či regionální 
dopravě.

Dozorčí rada se zabývala i řadou 

operativních témat: 

•  sledováním vývoje cen energií a možností 
úspor (zejména motorové nafty); 

•  problematikou řešení pohledávek z přepravy; 
•  výsledky šetření série požárů autobusů 

v létě 2008; 
•  problematikou zajištění úklidu v metru; 
•  sledováním řešení stavu bezpečnosti 

a kvality MHD v  Praze, včetně hodnocení 
výsledků přijatých opatření; 

•  průběhem a dopady celostátní stávky 
zaměstnanců v dopravě. 

Delegovaní zástupci dozorčí rady se 
také podíleli na práci hodnotitelských 
komisí při výběru zhotovitelů (dodavatelů) 
ve vypsaných výběrových řízeních.

I v roce 2008 plnila dozorčí rada DP své 
poslání kontrolního orgánu společnosti 
v souladu s platnými zákony, stanovami 
společnosti, ostatními předpisy a zájmy 
jediného akcionáře – hl. m. Prahy 
– a dohlížela na výkon působnosti 
představenstva i na hospodaření společnosti.  
Činnost dozorčí rady probíhala po celý rok 
formou aktivní týmové spolupráce.

Zpráva o činnosti dozorčí rady 
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Poznámka  
Bez historické (nostalgické) tramvajové linky a lanové dráhy na Petřín. 

POČET PROVOZOVANÝCH LINEK, JEJICH DÉLKA (km)

 A PRŮMĚRNÁ RYCHLOST (km/h)

počet provozovaných linek
délka linek 

(km)

průměrná rychlost (km/h)

denní noční cestovní oběžná 
(provozní)

Metro 3 0 59,4 35,51 33,2

Tramvaje 25 9 540,6 18,45 14,7

Autobusy 163 13 1 912,0 25,65 16,5

PRŮMĚRNÝ POČET VYPRAVENÝCH VOZŮ ZA 1 DEN 

(v pravidelném provozu mimo prázdninové období)

ranní špička sedlo odpolední 
špička sobota neděle

Metro 440 241 406 163 159

Tramvaje 686 536 679 412 415

Autobusy 938 484 849 390 393

PROVOZNĚ-TECHNICKÉ UKAZATELE 
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*) Bez vozů v modernizaci nebo rekonstrukci.

Poznámka 

Bez kilometrů smluvní dopravy, náhradní autobusové dopravy a historické (nostalgické) 
tramvajové linky.

SPRÁVKOVÉ PROCENTO A SPOTŘEBA ENERGIÍ

správkové 
procento 

vozů*

spotřeba trakční energie spotřeba motorové nafty

tis. kWh na 1 vozkm tis. litrů na 1 vozkm

Metro 12,0 93 961 1,78

Tramvaje 7,2 136 441 2,79

Autobusy 8,7 29 711 0,46

PROVOZNÍ VOZOVÉ A MÍSTOVÉ KILOMETRY (tis. km)

vozové km (tis. vozkm) místové km (tis. mkm)

Metro 52 770 9 801 991

Tramvaje 48 323 5 836 450

Autobusy 62 302 5 058 165

Lanová dráha 23 2 320

Celkem 163 418 20 698 926

Provozně-technické ukazatele 
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1) METRO

A  Depo Hostivař – Dejvická
B  Zličín – Černý Most
C  Letňany – Háje

2) TRAMVAJE

Denní provoz

 1  Petřiny – Spojovací
 2  Červený Vrch – Petřiny
 3  Lehovec – Sídliště Modřany / Levského
 4  Sídliště Řepy – Kotlářka – Čechovo náměstí (do 3. 10. 2008 Kotlářka – Čechovo náměstí)
 5  Výstaviště – Olšanské hřbitovy
 6  Kotlářka – Kubánské náměstí (do 3. 10. 2008 Laurová – Kubánské náměstí)
 7  Radlická – Ústřední dílny DP
 (do 3. 10. 2008 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  Vypich – Palmovka
16  Spojovací – Nádraží Braník
17  Sídliště Ďáblice – Sídliště Modřany / Levského
18  Petřiny – Vozovna Pankrác
19  Lehovec – Nádraží Strašnice / Radošovická (do 29. 8. 2008 Lehovec – Kubánské náměstí)
20  Divoká Šárka – Smíchovské nádraží – Sídliště Barrandov
21  Levského – Národní třída – Sídliště Modřany (polookružní linka)
22  Bílá Hora – Nádraží Hostivař

LINKY PID PROVOZOVANÉ DOPRAVNÍM 

PODNIKEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

K 31. 12. 2008
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23  Malovanka – Kubánské náměstí (od 30. 8. 2008 zrušena)
24 Březiněveská / Kobylisy – Kubánské náměstí
  (do 29. 8. 2008 Březiněveská / Kobylisy  – Nádraží Strašnice / Radošovická)
25  Vypich – Vozovna Kobylisy (do 29. 8. 2008 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

3) AUTOBUSY

Denní provoz

100  Zličín – Letiště Ruzyně
101  Skalka – Tolstého
 (do 8. 5. 2008 Strašnická – Centrum Zahradní Město – Plynárna Měcholupy
102  Nádraží Holešovice – Kobylisy – Sídliště Bohnice – Staré Bohnice – Zámky
103  Ládví – Ďáblice – Březiněves
104  Na Knížecí – Slivenecká
106  Kavkazská – Nádraží Braník
107  Dejvická – Suchdol
108  Špejchar – Ciolkovského
109  Palmovka – Sídliště Rohožník
111  Skalka – Dubeč – Koloděje (do 13. 12. 2008 Skalka – Dubeč)

Linky PID provozované Dopravním podnikem hlavního města Prahy k 31. 12. 2008
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112  Nádraží Holešovice – Zoologická zahrada – Podhoří
113 Kačerov – Písnice
114 Kačerov – Šeberák – Chodov 
115 Chodov – Městský archiv – Chodov (polookružní linka)
116  Dejvická – Nebušice
117  Kačerov – Poliklinika Modřany / Čechova čtvrť
118  Dvorce – Roztyly
119  Dejvická – Letiště Ruzyně
120  Na Knížecí – Klukovice
121  Sídliště Spořilov – Nádraží Braník
122  Chodov – Volha – Nádraží Hostivař – Zentiva
123  Na Knížecí – Šmukýřka
124  Želivského – Dvorce
128  Hlubočepy – Žvahov – Hlubočepy (polookružní linka)
129  Smíchovské nádraží – Baně
130  Na Knížecí – Sídliště Stodůlky
131  Hradčanská – Bořislavka
133  Staroměstská – Depo Hostivař (do 8. 5. 2008 Staroměstská – Sídliště Malešice)
134  Miškovice – Českomoravská – Kavkazská (do 29. 8. 2008 Sídliště Ďáblice – 
 Českomoravská – Kavkazská) (do 8. 5. 2008 Ládví – Kavkazská)  
135  Florenc – Želivského
136  Vozovna Kobylisy – Koleje Jižní Město
 (do 8. 5. 2008 Sídliště Ďáblice – Roztyly – Koleje Jižní Město)
137  Na Knížecí – U Waltrovky
138  Skalka – Tolstého (od 9. 5. 2008 zrušena) 
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 (od 9. 5. 2008 zrušena)
146  Českomoravská – Depo Hostivař (od 9. 5. 2008 zrušena)

Linky PID provozované Dopravním podnikem hlavního města Prahy k 31. 12. 2008
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147  Dejvická – Výhledy
148  Podolská vodárna – Kavčí hory – Budějovická
149  Dejvická – Nové Butovice
150  Kloboučnická – Poliklinika Modřany / Čechova čtvrť
151  Českomoravská – Poliklinika Prosek – Čakovice
 (do 29. 8. 2008 Českomoravská – Poliklinika Prosek)
152  Kobylisy – Sídliště Čimice
154  Skalka – Chodov (do 3. 10. 2008 Skalka – Koleje Jižní Město)
155  Želivského – Sídliště Malešice – Habrová (do 29. 8. 2008 Želivského – Sídliště Malešice  
 – Rektorská) (do 8. 5. 2008 Želivského – Sídliště Malešice)
156  Ládví – Avia Letňany – Ládví (polookružní linka) (od 9. 5. 2008 zrušena)
157  Na Beránku – Kačerov (provoz jen v tomto směru)
158  Českomoravská – Miškovice (od 9. 5. 2008 zrušena)
160  Dejvická – Lysolaje
161  Dejvická – Nebušice
162  Kobylisy – Dolní Chabry
163  Depo Hostivař – Štěrboholy – Bezděkovská
164  Nové Butovice – Bílá Hora
166  Palmovka – Obchodní centrum Čakovice – Třeboradice – Teplárna Třeboradice
 (do 8. 5. 2008 Českomoravská – Třeboradice – Teplárna Třeboradice)
167  Na Knížecí – Nemocnice Na Homolce
168  Palmovka – Dolní Počernice (od 9. 5. 2008 zrušena)
169  Kobylisy – Sídliště Čimice
170  Vavřenova – Jižní Město
171  Kačerov – Sídliště Písnice
172 Smíchovské nádraží – Velká Chuchle
174  Špejchar – Velká Ohrada
175  Florenc – Skalka (od 30. 8. 2008) (do 8. 5. 2008 Kobylisy – Šimůnkova)
176  Karlovo náměstí – Stadion Strahov
177  Chodov – Skalka – Poliklinika Mazurská
179  Nové Butovice – Letiště Ruzyně
180  Kafkova – Sídliště Řepy
181  Hloubětínská – Nádraží Hostivař (do 8. 5. 2008 Sídliště Čimice – Nádraží Hostivař)

Linky PID provozované Dopravním podnikem hlavního města Prahy k 31. 12. 2008
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182  Kloboučnická – Sídliště Lhotka  
 (do 3. 10. 2008 Kloboučnická – Sídliště Lhotka – Nádraží Braník)
183  Sídliště Čimice – Kobylisy – Nádraží Hostivař – Sídliště Petrovice
 (do 8. 5. 2008 Vozovna Kobylisy – Sídliště Petrovice)
184  Nové Butovice – Petřiny
185  Palmovka – Letecké opravny
186  Nádraží Holešovice – Černý Most (do 8. 5. 2008 Černý Most – Sídliště Bohnice)
187  Sídliště Bohnice – Ládví – Palmovka (od 9. 5. 2008 zrušena)
188  Želivského – Kavčí hory
189  Kačerov – Sídliště Lhotka
191  Na Knížecí – Petřiny
192  Budějovická – Pražská čtvrť
193  Náměstí bratří Synků – Ústavy Akademie věd  
194  Skalka – Zentiva
195  Sídliště Čakovice – Jesenická (do 29. 8. 2008 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)
200  Kobylisy – Sídliště Bohnice
201  Nádraží Holešovice – Poliklinika Prosek (od 9. 5. 2008 zrušena)
202  Poliklinika Mazurská – Za Avií / Jilemnická
 (do 29. 8. 2008 Poliklinika Mazurská – Za Avií / Vinoř)
203  Vavřenova – Jižní Město
204  Smíchovské nádraží – Sídliště Radotín  
205  Zelený pruh – Komořany
207  Florenc – Ohrada (od 30. 8. 2008 zrušena)
208  Depo Hostivař – Dolní Počernice (do 8. 5. 2008 Želivského – Dolní Počernice)
210  Nádraží Holešovice – Miškovice (od 30. 8. 2008 zrušena)
 (do 8. 5. 2008 Nádraží Holešovice – Obchodní centrum Čakovice – Čakovice)
211  Nové Butovice – Velká Ohrada
212  Jižní Město – Tiskařská – Jižní Město (polookružní linka)
213  Želivského – Jižní Město

Linky PID provozované Dopravním podnikem hlavního města Prahy k 31. 12. 2008
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215  Kačerov – Sídliště Libuš
216  Špejchar – Bořislavka – Nové Vokovice
217  Na Knížecí – Dejvická
218  Dejvická – Sídliště Na Dědině
219  Nové Butovice – Bavorská
224  Strašnická – Skalka – Sídliště Skalka (do 29. 8. 2008 Strašnická – Skalka)
225  Nové Butovice - Ciolkovského – Letiště Ruzyně
229  Depo Hostivař – Dubeč – Koloděje (od 14. 12. 2008 zrušena)
230  Sídliště Stodůlky – Řeporyjské náměstí – Chaplinovo  náměstí
231  Na Knížecí – Dívčí hrady – Na Knížecí (polookružní linka)
233 Letňany – Sídliště Čakovice (od 30. 8. 2008 zrušena)
 (do 8. 5. 2008 Palmovka – Obchodní centrum Čakovice – Sídliště Čakovice)
234  Habrová – Želivského (do 29. 8. 2008 Habrová – Sídliště Skalka)
235  Nové Butovice – Velká Ohrada – Nové Butovice (polookružní linka)
238  Depo Hostivař – Zentiva (do 8. 5. 2008 Želivského – Zentiva)
239  Želivského – Rektorská (od 30. 8. 2008 zrušena)
241  Smíchovské nádraží – Lipence
243  Smíchovské nádraží – Sídliště Zbraslav
244  Smíchovské nádraží – Nádraží Radotín – Sídliště Radotín
 (do 13. 12. 2008 Smíchovské nádraží – Sídliště Radotín)
245  Nádraží Radotín – Otěšínská – Nádraží Radotín (polookružní linka)
246  Smíchovské nádraží – Lochkov – Nádraží Radotín
247  Chaplinovo náměstí – Pod Lochkovem
248  Smíchovské nádraží – Holyně
249  Sídliště Stodůlky – Třebonice
250  Černý Most – Sídliště Rohožník
253  Smíchovské nádraží – Na Beránku
254  Dejvická – Přední Kopanina – Letiště Ruzyně
256  Nové Butovice – Nádraží Radotín
257  Zličín – Sobín
259  Letňany – Vinoř (do 8. 5. 2008 Českomoravská – Vinoř)
260  Jižní Město – Na Míčánkách – Jižní Město (polookružní linka)
261 Černý Most – Klánovice

Linky PID provozované Dopravním podnikem hlavního města Prahy k 31. 12. 2008
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264  Depo Hostivař  – Královice
 (do 13. 12. 2008 Depo Hostivař / Nádraží Uhříněves – Královice)
265  Depo Hostivař – Lipany – Kolovraty (do 13. 12. 2008 Depo Hostivař – Benice)
266  Depo Hostivař – Hájek
267  Háje – Uhříněves – Nedvězí (do 13. 12. 2008 Háje – Uhříněves – Lipany)
268  Depo Hostivař – Nedvězí (od 14. 12. 2008 zrušena)
271  Skalka – Háje
272  Kačerov – Sídliště Písnice
273  Hloubětínská – Černý Most – Ve Žlíbku
274  Palmovka – Avia Letňany – Palmovka (polookružní linka) (od 9. 5. 2008 zrušena)
277  Opatov – Skalka (do 29. 8. 2008 Přeštická – Skalka provoz jen v tomto směru)
280  Letňany – Vinoř (od 30. 8. 2008 zrušena) (do 8. 5. 2008 Českomoravská – Vinoř)
291  I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – I. P. Pavlova (polookružní linka)

Příměstské linky:

301  Sídliště Stodůlky – Chýnice
305  Nám. Jiřího Berana – Čakovičky (do 8. 5. 2008 Českomoravská – Čakovičky)
312  Dejvická – Tuchoměřice, kulturní dům – Tuchoměřice, Štěrbův mlýn – Tuchoměřice, 
 Špejchar – Lichoceves
324  Opatov – Čestlice
325  Opatov – Čestlice
326  Opatov – Jesenice – Jesenice, Belnická
327  Opatov – Jesenice, Osnice
329  Skalka – Květnice – Škvorec, nám. 
 (do 13. 12. 2008 Depo Hostivař – Květnice – Škvorec, nám.)
340 Dejvická – Roztoky, Levý Hradec (od 14. 12. 2008 převzata linka od cizího dopravce)
347  Zličín – Hostivice, Břve, sportovní hala – Motol
351  Letňany – Hovorčovice – Měšice, Agropodnik – Čakovičky – Libiš, Spolana 4 
 (do 8. 5. 2008 Českomoravská – Hovorčovice – Měšice, Agropodnik – Čakovičky -
  Libiš, Spolana 4)
352  Sídliště Stodůlky – Jinočany, náměstí
354  Českomoravská – Podolánka (od 9. 5. 2008 zrušena)

Linky PID provozované Dopravním podnikem hlavního města Prahy k 31. 12. 2008



81

355  Dejvická – Horoměřice, V lipkách – Únětice
356  Dejvická – Horoměřice, V lipkách – Statenice 
 (od 14. 12. 2008 předána linka cizímu dopravci)
358 Obchodní centrum Čakovice – Měšice, Agropodnik (od 9. 5. 2008 zrušena)
359  Dejvická – Únětice
364  Depo Hostivařb – Křenice – Doubek
 (do 13. 12. 2008 Depo Hostivař / Nádraží Uhříněves – Křenice – Doubek)
365  Letňany – Veleň, obecní úřad – Mratín – Kostelec n. Lab., nám.
 (do 8. 5. 2008 Českomoravská – Veleň, obecní úřad – Mratín – Kostelec n. Lab., nám.)
366  Českomoravská – Kostelec n. Lab., nám. (od 9. 5. 2008 zrušena)

Noční provoz

501 Sídliště Lhotka – Jinonice (do 29./30. 8. 2008 Na Knížecí – Jinonice)
502  Sídliště Stodůlky – Suchdol (do 29./30. 8. 2008 Vítězné náměstí – Suchdol) 
503  Palmovka – Sídliště Rohožník (do 29./30. 8. 2008 Lehovec – Sídliště Rohožník)
504  Florenc – Sídliště Písnice (do 29./30. 8. 2008 Ohrada – Sídliště Písnice)
505  Sídliště Čimice – Jižní Město
506  Sídliště Malešice – Uhříněves
507  Smíchovské nádraží – Sídliště Zbraslav
508  Anděl – Sídliště Stodůlky
509  Florenc – Chodov (do 29./30. 8. 2008 Čakovice – Na Beránku)
510  Terminál 1/Letiště Ruzyně – Na Beránku 
 (do 29./30. 8. 2008 Sídliště Stodůlky – Letiště Ruzyně)
511  Čakovice – Nádraží Hostivař (do 29./30. 8. 2008 Florenc – Nádraží Hostivař)
512  Lehovec – Ve Žlíbku
513  Palmovka – Vinoř (do 29./30. 8. 2008 Sídliště Lhotka – Jilemnická – Vinoř)

Školní linky

551 Sídliště Čimice – Šimůnkova (provoz jen v tomto směru)
552  Náměstí Míru – Karlov (provoz jen v tomto směru)
553  U Slunce – Na Návsi (do 3. 10. 2008 U Slunce – Škola Dubeč)

Linky PID provozované Dopravním podnikem hlavního města Prahy k 31. 12. 2008
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554  Vinoř – Satalická obora – Vinoř (provoz jen v tomto směru) (od 30. 8. 2008)
555  Jenerálka – Žákovská (provoz jen v tomto směru)
556 Knovízská – Donovalská (provoz jen v tomto směru)
 (do 29. 8. 2008 Knovízská – Brechtova (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)
565  Stadion Strahov – Weberova (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  Lipany – Picassova (provoz jen v tomto směru)
 (do 13. 12. 2008 Benice – Picassova (provoz jen v tomto směru)
570  Pitkovice – Picassova (provoz jen v tomto směru)
571  Správa soc. zabezpečení – Škola Radlice (provoz jen v tomto směru)
581 Jitřní – Frýbortova – Na Planině (v této trase ráno) Na Planině – Na Lysinách (v této trase 
 odpoledne) (od 30. 8. 2008 do 2. 11. 2008 Jitřní – Frýbortova – provoz jen v tomto směru

Zvláštní linková doprava

103001 Bryksova – Florenc – Chodov
103003 U spojů – Sídliště Ďáblice – Florenc – Sídliště Řepy – Zličín

4) POZEMNÍ LANOVÁ DRÁHA

Újezd – Petřín

Linky PID provozované Dopravním podnikem hlavního města Prahy k 31. 12. 2008
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*)  M+R = vozy v modernizaci a rekonstrukci, nové a modernizované vozy dosud nezprovozněné. 
+)  V součtu nejsou uvedeny historické vozy a dálkové autobusy.

STAV VOZOVÉHO PARKU K 31. 12. 2008 – INVENTÁRNÍ (ÚČETNÍ)

 A EVIDENČNÍ (PROVOZNÍ) MHD

typové označení vozů

inventární (účetní) stav evidenční 
(provozní) 
stav pro 
MHD+celkem

z toho v:

M+R* likvidaci

Metro                z toho: 720 141 0 576

81-71 127 86 41

81-71 M (moderniz.) 350 45 305

M1 240 10 230

historické vozy EČS 3

Tramvaje         z toho: 991 17 0 956

kloubové
KT8D5 + KT8N2 47 1 46

14T + RT6N 55 55

sólo

T3 + T3R.P + T3R.PLF 394 6 388

T3M 75 1 74

T3SU 251 9 242

T6A5 151 151

historické vozy 18

PROVOZNĚ-TECHNICKÉ UKAZATELE 
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Autobusy           z toho: 1 158 0 19 1 138

standardní (S)

B731, B951 162 3 159

B732, B732R 136 2 134

B931 186 11 175

C734, LC936 7 7

C934 1

celkem standardní 492 0 16 476

standardní
nízkopodlažní (SN)

CITY standard 317 317

Citelis 11 11

LE City 4 4

E91 midibus 6 6

SOR BN 12 10 10

celkem nízkopodlažní 348 0 0 348

kloubové (K)

B741, B741R, B961 94 2 92

B941 171 171

celkem kloubové 265 0 2 263

kloubové 
nízkopodlažní (KN) CITY kloub 52 1 51

dálkové Mercedes 1

CELKEM 2 869 158 19 2 670

Provozně-technické ukazatele 

Poznámka 

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. Inventární 
počet vozů celkem = 2 869 – 158 vozů v modernizaci a rekonstrukci – 19 vozů v likvidaci – 3 historické 
vozy metra – 18 historických tramvají – 1 dálkový autobus = 2 670 vozů v evidenčním stavu pro MHD.
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POČET OSOB PŘEPRAVENÝCH DOPRAVNÍM PODNIKEM HL. M. PRAHY, 

AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY (P + 0) 

A VE VNĚJŠÍCH PÁSMECH ZA ROK 2008

% tis. osob

Počet přepravených osob na území hl. m. Prahy (P + 0) 

vč. lanové dráhy a ve vnějších pásmech
1 261 839

P + 0 1 251 611

vnější pásma 10 228

z toho: Metro 47,69 596 893

Tramvaje 28,51 356 834

Autobusy + vnější pásma 23,80 308 112

POČET PŘEPRAVENÝCH OSOB

Počet přepravených osob
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POČET PŘEPRAVENÝCH OSOB PODLE DRUHŮ JÍZDNÍCH DOKLADŮ 

NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY (P + 0) 

tis. osob %

Časové jízdenky občanské zvýhodněné:

• měsíční 66 997 5,31

• čtvrtletní 58 919 4,67

• roční 188 876 14,97

Časové jízdenky zvýhodněné:

• měsíční 48 130 3,81

• čtvrtletní 126 815 10,05

Časové jízdenky s volitelným začátkem doby platnosti:

• 30denní 152 711 12,10

• 90denní 172 039 13,63

• 365denní 23 557 1,87

Časové roční jízdenky vydané bez osobních údajů 
držitele 504 0,04

Bezplatná přeprava 216 671 17,17

Jízdenky pro jednotlivou jízdu přestupní vč. P+R, 
AE (Airport Express) a SMS 133 267 10,57

Časové jízdenky ostatní 63 125 5,00

Celkem (P + 0) 1 251 611 99,19

Počet přepravených osob
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POČET PŘEPRAVENÝCH OSOB PODLE DRUHŮ JÍZDNÍCH DOKLADŮ 

VE VNĚJŠÍCH PÁSMECH

tis. osob %

•  doplňkové kupony občanské zvýhodněné měsíční 
vč. s volitelnou dobou platnosti 1 998 0,16

•  doplňkové kupony zvýhodněné pro děti od 6 do     
15 let měsíční vč. s volitelnou dobou platnosti 260 0,02

•  doplňkové kupony občanské zvýhodněné čtvrtletní 
vč. s volitelnou dobou platnosti 2 489 0,20

•  časové krátkodobé jízdenky platné ve všech        
tarifních  pásmech PID (30 %) 1 0,00

•  jízdenky pro jednotlivou jízdu 971 0,08

•  doplňkové měsíční kupony a jízdenky pro jednotlivou 
jízdu pro vnější pásma – zvláštní zlevněné 930 0,07

•  bezplatná přeprava ve vnějších pásmech 2 934 0,23

•  nepřestupní jízdenky pro 2 pásma 645 0,05

Celkem vnější pásma 10 228 0,81

Celkem (P + O) + vnější pásma 1 261 839 100,00

Počet přepravených osob
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PODÍL PŘEPRAVENÝCH OSOB PODLE TYPŮ JÍZDNÍCH DOKLADŮ 

tis. osob %

MHD (pásma P + 0)

•  jízdenky pro jednotlivou jízdu 133 267 10,57

• bezplatná přeprava 216 671 17,17

•  časové jízdenky (zvýhodněné, s volitelným začátkem 
doby  platnosti a časové jízdenky ostatní) 901 673 71,45

Celkem (P + 0) 1 251 611 99,19

Vnější pásma

•  jízdenky pro jednotlivou jízdu 971 0,08

•  doplňkové kupony 4 747 0,38

•  časové krátkodobé jízdenky platné ve všech tarifních 
pásmech PID (30 %) 1 0,00

•  doplňkové měsíční kupony a jízdenky pro jednotlivou 
jízdu pro vnější pásma – zvláštní zlevněné 930 0,07

•  bezplatná přeprava ve vnějších pásmech 2 934 0,23

•  nepřestupní jízdenka pro 2 pásma 645 0,05

Celkem vnější pásma 10 228 0,81

Úhrnem (P + 0) + vnější pásma 1 261 839 100,00

Počet přepravených osob za smluvní dopravce 102 317

Poznámka

V roce 2005 došlo ke změně metodiky výpočtu přepravených osob, vykazují se přepravené 
osoby za Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciovou společnost, a smluvní dopravce.

Počet přepravených osob
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PERSONÁLNÍ UKAZATELE

POČET ZAMĚSTNANCŮ (EVIDENČNÍ STAV K 31. 12. 2008) 

Profesní kategorie

Řidiči MHD 4 195

Dělníci 3 834

POP 545

TH zaměstnanci 2 944

Celkem 11 518
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POČET ZAMĚSTNANCŮ DLE PROFESNÍCH KATEGORIÍ ZA ROK 2008 

(PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ STAV)

Profesní kategorie

Řidiči MHD 4 124

z toho: strojvedoucí M 561

řidiči T 1 323

řidiči A 2 240

Dělníci 3 899

POP 549

TH zaměstnanci 2 981

z toho: TH provozní 1 124

TH neprovozní 1 857

Celkem 11 553

Poznámka

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený je přepočtem průměrného 
evidenčního počtu zaměstnanců ve fyzických osobách podle délky jejich pracovního úvazku 
na zaměstnavatelem stanovenou (plnou) pracovní dobu.

Personální ukazatele
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VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA DLE EVIDENČNÍHO STAVU K 31. 12. 2008

Vzdělání celkem %

Vysokoškolské 393 3,41

Střední s maturitou 4 044 35,11

Střední bez maturity 5 712 49,59

Základní 1 369 11,89

Celkem 11 518 100,00

MZDOVÉ NÁKLADY VČ. OON VYPLACENÉ DLE KATEGORIÍ 

A PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ MZDA 

Profesní kategorie mzdové náklady vč. OON     
(tis. Kč)

průměrná  měsíční mzda                      
(Kč)

Řidiči MHD 1 460 894 28 304

Dělníci 1 085 956 22 859

POP 139 775 20 720

TH zaměstnanci 1 086 398 29 666

Celkem 3 773 023 26 458

Poznámka

Mzdové náklady uvedené v tabulce jsou oproti Výkazu zisku a ztráty nižší o dohadné položky 
ve výši 2 100 tis. Kč, které budou vyplaceny v roce 2009.

Personální ukazatele
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EKONOMICKÉ UKAZATELE

PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ NÁKLADŮ NA CELKOVÝCH 

NÁKLADECH PID (tis. Kč)

tis. Kč %

Přímé náklady (vč. nákladů na dopravní cesty) 10 388 822 77,48

Provozní režie 618 549 4,61

Náklady na služby 556 026 4,15

Náklady na koordinaci a řízení 1 801 198 13,43

Ostatní náklady (muzeum, lanová dráha) 43 615 0,33

Náklady PID celkem 13 408 210 100,00

STRUKTURA PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA PID BEZ DOPRAVNÍCH CEST (tis. Kč)

tis. Kč %

Opravy vozů PID 2 227 825 31,58

Spotřeba pohonných hmot, materiálů a trakční energie 1 491 396 21,14

Personální náklady řidičů PID 2 409 578 34,15

Náhradní autobusová doprava 43 726 0,62

Odpisy vozů PID 843 421 11,95

Ostatní přímé náklady na provoz PID 39 449 0,56

Přímé náklady PID (na provoz dopravy) celkem 7 055 395 100,00
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PODÍL PROVOZNÍCH NÁKLADŮ PID A NÁKLADŮ NA DOPRAVNÍ CESTY 

NA CELKOVÝCH NÁKLADECH PID (tis. Kč)

tis. Kč %

Provozní náklady PID 10 074 783 75,14

Náklady na dopravní cesty 3 333 427 24,86

Náklady PID celkem 13 408 210 100,00

PODÍL NÁKLADOVÝCH DRUHŮ NA CELKOVÝCH NÁKLADECH PID (tis. Kč)

tis. Kč %

Odpisy 2 586 855 19,29

Mzdové náklady 3 775 123 28,16

Spotřeba nafty a elektrické energie 1 591 378 11,87

Opravy a udržování 4 378 046 32,65

Zbývající náklady 1 076 808 8,03

Náklady PID celkem 13 408 210 100,00

KALKULACE NÁKLADŮ PID NA 1 PROVOZNÍ VOZKM

Kč/vozkm

Metro 90,3571

Elektrické dráhy 55,6721

Autobusy 49,2487

Služby a štáby 14,9317

Ekonomické ukazatele
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PŘEPRAVNÍ TRŽBY ZA MHD A VNĚJŠÍ 

PÁSMA

PODÍL TRŽEB DLE TYPU JÍZDNÍCH DOKLADŮ (tis. Kč)

tis. Kč %

MHD (pásma P + O)

• tržby z časových jízdenek vč. paušálních úhrad,
   zaměstnaneckých jízdenek a duplikátů 2 514 208 57,64

• tržby z jednotlivého jízdného vč. USV strojků 1 671 673 38,33

• tržby za přirážky k jízdnému 175 875 4,03

Celkem MHD (pásma P + 0) 4 361 756 100,00

Vnější pásma

• tržby z jednotlivého jízdného vč. USV strojků 69 986 36,40

• tržby z časových doplňkových kuponů 122 304 63,60

Celkem vnější pásma 192 290 100,00

Celkem MHD (P+O) + vnější pásma 4 554 046



95

PŘEHLED DRUHŮ PŘEPRAVNÍCH 

DOKLADŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY

JÍZDENKY PRO JEDNOTLIVOU JÍZDU NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY (P + 0)

druh jízdního dokladu cena  jízdenky (Kč)

 Přestupní plnocenné jízdenky:

• 75 minut 26,–

• SMS jízdenka 90 minut 26,–

• při prodeji u řidiče autobusu 30,–

Přestupní zvýhodněné jízdenky:

• 75 minut 13,–

• při prodeji u řidiče autobusu 17,–

Jízdenky s omezenou přestupností:

• plnocenná 18,–

• pro děti od 6 do15 let a držitele průk. PID pro důchodce a seniory 9,–

Jízdenky v souvislosti se systémem P+R:

• plnocenná přestupní zpáteční 40,–

• jednodenní 80,–

Předplatní časové krátkodobé jízdenky pro MHD (P+0):

• 24hodinová 100,–

• pro děti od 6 do 15 let a držitele průk. PID pro důchodce a seniory 50,–

• 3denní 330,–

• 5denní 500,–

 *) Předplatní časové krátkodobé jízdenky pro všechna pásma:

• 24hodinová 150,–

• 24hodinová pro dítě od 6 do 15 let 75,–

 *) pro MHD 70% podíl
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ČASOVÉ KUPONY K PŘEDPLATNÍ JÍZDENCE PLATNÉ 

NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY (P + 0)

druh jízdního dokladu cena  jízdenky (Kč)

Časové kupony občanské zvýhodněné:

• měsíční 550,–

• čtvrtletní 1 480,–

• roční 4 750,–

Časové kupony zvýhodněné:

pro děti ve věku od 6 let do 15 let

• měsíční 130,– 

• čtvrtletní 360,–

pro juniory od 15 do 19 let a pro žáky a studenty od 15 let do 26 let

• měsíční 260,–

• čtvrtletní 720,–

pro studenty od 19 do 26 let a studenty vysokých škol do 26 let

• měsíční 260,–

• čtvrtletní 720,–

pro seniory od 60 do 70 let, občany v hmotné nouzi a pro důchodce

• měsíční 250,–

• čtvrtletní 660,–

Přehled druhů přepravních dokladů na území hl. m. Prahy
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ČASOVÉ KUPONY K OSOBNÍ KARTĚ NEBO K PŘEDPLATNÍ ČASOVÉ JÍZDENCE 

PLATNÉ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY S VOLITELNÝM ZAČÁTKEM DOBY PLATNOSTI

druh jízdního dokladu cena  jízdenky (Kč)

Časové kupony přenosné a nepersonalizované s volitelným 

začátkem doby platnosti:

• 30denní 670,–

• 90denní 1 880,–

• 365denní 6 100,–

Časové kupony zvýhodněné s evidencí a bez evidence osobních 

údajů držitele s volitelným začátkem doby platnosti:

občanské

• 30denní 550,– 

• 90denní 1 480,–

• 365denní 4 750,–

pro děti od 6 let do 15 let

• 30denní 130,–

• 90denní 360,–

pro juniory od 15 do 19 let a pro žáky a studenty od 15 let do 26 let

• 30denní 260,–

• 90denní 720,–

Přehled druhů přepravních dokladů na území hl. m. Prahy
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ZAMĚSTNANECKÉ JÍZDNÉ

druh jízdního dokladu cena  jízdenky (Kč)

roční pro zaměstnance 50,–

roční pro rodinné příslušníky zaměstnanců 100,–

roční pro důchodce a jejich rodinné příslušníky 50,–

 pro studenty od 19 do 26 let a studenty vysokých škol do 26 let 

• 30denní 260,–

• 90denní 720,–

pro seniory od 60 do 70 let, občany v hmotné nouzi a pro důchodce

• 30denní 250,–

• 90denní 660,–

Přehled druhů přepravních dokladů na území hl. m. Prahy
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ZVLÁŠTNÍ JÍZDENKY AE (AIRPORT EXPRESS)

druh jízdního dokladu cena  jízdenky (Kč)

 Plnocenné nepřestupní

 • v úseku Praha hl. n. / Praha – Masarykovo nádraží – Letiště Ruzyně 50,–

 • v úseku Dejvická – Letiště Ruzyně 30,–

Zvýhodněné nepřestupní pro děti od 6 do 15 let

• v úseku Praha hl. n. / Praha – Masarykovo nádraží – Letiště Ruzyně 25,–

• v úseku Dejvická – Letiště Ruzyně 15,–

Přehled druhů přepravních dokladů na území hl. m. Prahy
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DOPLŇKOVÉ ČASOVÉ KUPONY  BUS + ČD K PŘEDPLATNÍ JÍZDENCE PLATNÉ 

VE VNĚJŠÍCH PÁSMECH PID NA KALENDÁŘNÍ OBDOBÍ

druh jízdního dokladu cena  jízdenky (Kč)

 Kupony pro jedno vnější pásmo:

• měsíční občanské zvýhodněné 230,–

• čtvrtletní občanské zvýhodněné 630,–

• měsíční zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let 110,–

 Kupony pro dvě pásma:

• měsíční občanské zvýhodněné 370,– 

• čtvrtletní občanské zvýhodněné 1 000,–

• měsíční zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let 180,–

Kupony pro tři pásma:

• měsíční občanské zvýhodněné 590,–

• čtvrtletní občanské zvýhodněné 1 600,–

• měsíční zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let 290,–

Kupony pro čtyři pásma:

• měsíční občanské zvýhodněné 820,–

• čtvrtletní občanské zvýhodněné 2 240,–

• měsíční zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let 410,–

Přehled druhů přepravních dokladů na území hl. m. Prahy
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DOPLŇKOVÉ ČASOVÉ KUPONY  BUS + ČD K PŘEDPLATNÍ JÍZDENCE PLATNÉ 

VE VNĚJŠÍCH PÁSMECH PID NA KALENDÁŘNÍ OBDOBÍ

druh jízdního dokladu cena jízdenky (Kč)

 Kupony pro pět pásem:

• měsíční občanské zvýhodněné 1 020,–

• čtvrtletní občanské zvýhodněné 2 790,–

• měsíční zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let 510,–

 Kupony pro šest pásem:

• měsíční občanské zvýhodněné 1 250,– 

• čtvrtletní občanské zvýhodněné 3 420,–

• měsíční zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let 620,–

Přehled druhů přepravních dokladů na území hl. m. Prahy
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DOPLŇKOVÉ ČASOVÉ KUPONY  BUS + ČD K OSOBNÍ KARTĚ NEBO 

K PŘEDPLATNÍ ČASOVÉ JÍZDENCE VE VNĚJŠÍCH PÁSMECH PID

 S VOLITELNÝM ZAČÁTKEM DOBY PLATNOSTI

druh jízdního dokladu cena  jízdenky (Kč)

 Kupony pro jedno vnější pásmo:

• 30denní občanské zvýhodněné 230,–

• 90denní občanské zvýhodněné 630,–

• měsíční zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let 110,–

 Kupony pro dvě pásma:

• 30denní občanské zvýhodněné 370,– 

• 90denní občanské zvýhodněné 1 000,–

• měsíční zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let 180,–

Kupony pro tři pásma:

• 30denní občanské zvýhodněné 590,–

• 90denní občanské zvýhodněné 1 600,–

• měsíční zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let 290,–

Kupony pro čtyři pásma:

• 30denní občanské zvýhodněné 820,–

• 90denní občanské zvýhodněné 2 240,–

• měsíční zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let 410,–

Přehled druhů přepravních dokladů na území hl. m. Prahy
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DOPLŇKOVÉ ČASOVÉ KUPONY  BUS + ČD K OSOBNÍ KARTĚ NEBO 

K PŘEDPLATNÍ ČASOVÉ JÍZDENCE VE VNĚJŠÍCH PÁSMECH PID 

S VOLITELNÝM ZAČÁTKEM DOBY PLATNOSTI

druh jízdního dokladu cena jízdenky (Kč)

 Kupony pro pět pásem:

• 30denní občanské zvýhodněné 1 020,–

• 90denní občanské zvýhodněné 2 790,–

• měsíční zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let 510,–

 Kupony pro šest pásem:

• 30denní občanské zvýhodněné 1 250,– 

• 90denní občanské zvýhodněné 3 420,–

• měsíční zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let 620,–

Přehled druhů přepravních dokladů na území hl. m. Prahy
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DOPLŇKOVÉ ČASOVÉ KUPONY BUS + ČD K OSOBNÍ KARTĚ NEBO 

K PŘEDPLATNÍ ČASOVÉ JÍZDENCE VE VNĚJŠÍCH PÁSMECH PID 

– ZVLÁŠTNÍ ZLEVNĚNÉ

druh jízdního dokladu cena  jízdenky (Kč)

 Měsíční kupony pro žáky od 6 do 15 let

• pro jedno vnější pásmo samostatné 80,–

• pro dvě pásma 135,–

• pro tři pásma 215,–

• pro čtyři pásma 305,–

• pro pět pásem 380,– 

• pro šest pásem 1 465,–

 Měsíční kupony pro žáky a studenty od 15 do 26 let

• pro jedno vnější pásmo samostatné 170,–

• pro dvě pásma 275,–

• pro tři pásma 440,–

• pro čtyři pásma 615,–

• pro pět pásem 765,–

• pro šest pásem 940,–

Přehled druhů přepravních dokladů na území hl. m. Prahy
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JÍZDENKY PRO JEDNOTLIVOU JÍZDU VE VNĚJŠÍCH PÁSMECH

druh jízdního dokladu cena  jízdenky (Kč)

 Základní jízdenky přestupní plnocenné:

• pro dvě navazující pásma 30 min. 14,–

• pro tři navazující pásma 60 min. 20,–

• pro čtyři navazující pásma 90 min. 26,–

• pro pět navazujících pásem 120 min. 32,–

• pro šest navazujících pásem 150 min. 38,– 

• pro sedm navazujících pásem 180 min. 44,–

• pro osm navazujících pásem 210 min. 50,–

• pro devět navazujících pásem 210 min. 56,–

 Základní jízdenky přestupní zvýhodněné:

• pro dvě navazující pásma 30 min. 7,–

• pro tři navazující pásma 60 min. 10,–

• pro čtyři navazující pásma 90 min. 13,–

• pro pět navazujících pásem 120 min. 16,–

• pro šest navazujících pásem 150 min. 19,–

• pro sedm navazujících pásem 180 min. 22,–

• pro osm navazujících pásem 210 min. 25,–

• pro devět navazujících pásem 210 min. 28,–

*) Předplatní časové krátkodobé jízdenky pro všechna pásma:

• 24hodinová 150,–

• 24hodinová pro děti od 6 do 15 let 75,–

 *) pro vnější pásma PID 30% podíl
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JÍZDENKY PRO JEDNOTLIVOU JÍZDU VE VNĚJŠÍCH PÁSMECH 

– ZVLÁŠTNÍ ZLEVNĚNÉ

druh jízdního dokladu cena  jízdenky (Kč)

 Přestupní jízdenky žákovské od 6 do 15 let:

• pro dvě navazující pásma 30 min. 5,–

• pro tři navazující pásma 60 min. 8,–

• pro čtyři navazující pásma 90 min. 10,–

• pro pět navazujících pásem 120 min. 12,–

• pro šest navazujících pásem 150 min. 14,–

• pro sedm navazujících pásem 180 min. 17,–

 Přestupní jízdenky žákovské od 15 do 26 let:

• pro dvě navazující pásma 30 min. 11,–

• pro tři navazující pásma 60 min. 15,–

• pro čtyři navazující pásma 90 min. 20,–

• pro pět navazujících pásem 120 min. 24,–

• pro šest navazujících pásem 150 min. 29,–

• pro sedm navazujících pásem 180 min. 33,–

NEPŘESTUPNÍ JÍZDENKY PRO 2 VNĚJŠÍ PÁSMA 

druh jízdního dokladu cena  jízdenky (Kč)

 Nepřestupní jízdenky pro 2 vnější pásma:

• plnocenná 10,–

• pro děti od 6 do 15 let 5,–

Přehled druhů přepravních dokladů na území hl. m. Prahy
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JÍZDENKY PRO JEDNOTLIVOU JÍZDU VE VNĚJŠÍCH PÁSMECH 

– ZVLÁŠTNÍ ZLEVNĚNÉ

druh jízdního dokladu cena  jízdenky (Kč)

 Nepřestupní jízdenky:

• pro žáky od 6 do 15 let 4,–

• pro žáky a studenty od 15 do 26 let 8,–

Neplatí ve vlacích Českých drah s výjimkou  tratí:

•  011 v úseku Praha Masarykovo n. (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 n. (Praha hl. n.) –  Kladno

•  171 v úseku Praha hl. n. – Beroun

•  210 v úseku Praha hl. n. – Vrané n. Vlt. – Davle a Vrané n. Vlt. – Měchenice

•  221 v úseku Praha hl. n. – Senohraby

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

•  232 v úseku Lysá nad Labem – Milovice

Přehled druhů přepravních dokladů na území hl. m. Prahy
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OBJEM CELKOVÝCH INVESTIČNÍCH 

ZDROJŮ A NÁKLADŮ

OBJEM CELKOVÝCH INVESTIČNÍCH ZDROJŮ (tis. Kč)

Investiční 
zdroje celkem

z toho

investiční zdroje 
obdržené v roce 2008 

na úhradu faktur 
zapl. v roce 2007

investiční zdroje 
použité na úhradu 
faktur zaplacených 

v roce 2008

tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Vlastní zdroje

odpisy 2 586 855 1 840 050

Vlastní investiční zdroje 

celkem
2 586 855 1 840 050

Ostatní zdroje

dotace ze státního rozpočtu 311 595 5 374 306 221

dotace z rozpočtu hl. města 
Prahy 5 316 263 2 552 5 313 711*

dotace ze strukturálních 
fondů EU 13 562 7 926 5 636

Ostatní zdroje celkem 5 641 420 15 852 5 625 568

Celkový objem investičních 

zdrojů
8 228 275 15 852 7 465 618

*) Tramvajová trať Radlická dle podmínek daných usn. ZHMP č. 18/9 z 19. 6. 2008 bude 
vyúčtována samostatně po ukončení akce v průběhu r. 2009; v této tabulce je uvedeno 
skutečné čerpání dotace k 31. 12. 2008.
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OBJEM CELKOVÝCH INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ V ROCE 2008 (tis. Kč)

Investiční výstavba metra tis. Kč

Akce rozestavěné

IV. provozní úsek trasy C metra 2. etapa 1 900 000

Stanice metra Depo Hostivař 116 621

Akce v přípravě

Trasa metra A 135 725

I. provozní úsek trasy D metra 1 710

Západní vestibul stanice metra Stodůlky 5 600

Stanice Národní 150

Celkem investiční výstavba metra 2 159 806

Ostatní investiční akce

Výměna eskalátorů 7 779

Výstavba tramvajových tratí (TT Hlubočepy, TT Radlická) 325 945

Rekonstrukce tramvajových tratí (vč. VV RTT) 322 296

Rekonstrukce kabelových tras 77 086

Výstavba a rekonstrukce měníren 24 972

Vozovny a ústřední dílny 9 049

Garáže a odstavné plochy 12 679

Zabezpečovací zařízení v metru 85 168

Celkem ostatní investiční akce 864 974

Objem celkových investičních zdrojů a nákladů
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Obnova vozového parku

Metro

Rekonstrukce vozů (vč. podvozků) 1 180 878

Nákup nových vozů – splátka úvěru 278 089

Nákup nových vozů – 6 souprav M1 151 515

Tramvaje

Technické zhodnocení tramvají (T3, KT8D5 a skříně) 364 541

Nákup nových tramvají 1 710 019

Autobusy

Rekonstrukce autobusů 28 506

Nákup nových autobusů (pro přepravu invalid. osob) 10 392

Celkem obnova vozového parku 3 723 940

Ostatní investice do technické základny 716 898

Celkový objem investičních nákladů 7 465 618

Objem celkových investičních zdrojů a nákladů
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ÚČELOVÁ INVESTIČNÍ DOTACE (tis. kč)

Čerpáno 
z rozpočtu 

HMP

Čerpáno 
ze státního 
rozpočtu

Čerpáno ze 
strukturálních 

fondů EU

tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Předfi nancování projektu CZ 2.16/1.1.00/21003 – 
Tramvajová trať Radlická* 448 305

Trasa metra A (Dejvická – Letiště Ruzyně) 125 400

Obnova vozů metra – modernizace 1 100 064

IV. provozní úsek trasy metra C 2. etapa 
(Ládví – Letňany) 1 600 000 300 000

I. provozní úsek trasy D metra 1 710

Nákup tramvají 1 680 000

Modernizace tramvají 180 000

Stanice metra Depo Hostivař (2x P+R) 116 621

Vybudování bezobslužného internetového 
prodeje elektronických kuponů 42 090

Technické dovybavení dopravního 
odbavovacího systému DOS 48 748

Vybudování integrace DOS s centrálními 
systémy DP 21 059

JPD2 – Zavedení systému aktivní preference 
na vybraných SSZ pro MHD 4 367 9 195 13 562

Stavební úpravy tramvajových zastávek 
na území MČ Prahy 6 6 041

Nákup autobusů pro přepravu invalidních osob 2 400

Celkem 5 374 405 311 595 13 562
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*) Tramvajová trať Radlická (Operační program Praha – Konkurenceschopnost) bude dle 
podmínek daných usn. ZHMP č. 18/9 z 19. 6. 2008 vyúčtována samostatně po ukončení akce 
v průběhu r. 2009. 

Poznámka: 

Akce označené JPD2 jsou akce fi nancované v rámci Jednotného programového dokumentu 
pro Cíl 2 Praha, tj. akce spolufi nancované Evropskou unií. 

Na akce JPD2 byly v roce 2008 přiděleny dotace, které byly částečně určeny pro úhradu faktur 
z roku 2007. 

Jednalo se o následující částky: 
• dotace ze státního rozpočtu ve výši 5 374 tis. Kč, 
• dotace z rozpočtu hl. města Prahy ve výši 2 552 tis. Kč, 
• dotace ze strukturálních fondů EU ve výši 7 926 tis. Kč, 
tj. celkem dotace použité na úhradu faktur zaplacených v roce 2007 ve výši 15 852 tis. Kč.

Objem celkových investičních zdrojů a nákladů
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Dopravní Dopravní podnik 
podnik hl. m. Prahy,
(DP) akciová společnost

MHD městská hromadná doprava

PID Pražská integrovaná doprava

ROPID Regionální organizátor  
 pražské integrované dopravy

MHMP Magistrát hlavního města  
 Prahy

SPŠD, a. s. Střední průmyslová škola  
 dopravní, a. s.

IDS a. s. Inženýring dopravních 
 staveb, a. s.

TH technicko-hospodářští  
zaměstnanci zaměstnanci

POP provozní a obslužný pracovník

D dělník

P+R parkoviště typu 
 „Park and Ride“

EU Evropská unie

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví 
 při práci

PO požární ochrana

UITP Union Internationale des 
 Transports Publics 
 (Mezinárodní svaz veřejné 
 dopravy)

OON ostatní osobní náklady

JPD2 jednotný programový 
 dokument pro Cíl 2

SSZ světelné signalizační zařízení

TT tramvajová trať

USV strojky univerzální strojek výdejní

KS kolektivní smlouva

SLA Service Level Agreement 
 (Dohoda o úrovni 
 poskytovaných služeb)

P + 0 pásma pokrývající území  
 hl. m. Prahy

GVD grafi kon vlakové dopravy

OT opravna tramvají

OZM opravárenská základna metra

OSM ochranný systém metra

UTZ určené technické zařízení

VTZ vyhrazené technické zařízení

ESF  evropské strukturální fondy

HZS  Hasičský záchranný sbor

EN ISO 9001 Evropská a mezinárodní 
 norma Systémy 
 managementu kvality – 
 požadavky

EN 13816 Evropská norma Doprava – 
 Logistika a služby – Veřejná 
 přeprava osob – Defi nice 
 jakosti služby, cíle a měření  

OP operační program

DOS dopravní odbavovací systém

RTT rekonstrukce tramvajové trati

VV RTT rekonstrukce tramvajové trati 
 ve vlastní režii

SEZNAM ZKRATEK
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2008

Název společnosti: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sídlo: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
Právní forma: akciová společnost
IČ: 00005886

Součástí účetní závěrky:

• Rozvaha
• Výkaz zisku a ztráty
• Příloha
 součástí – přehled o změnách vlastního kapitálu (bod 9)
  – přehled o peněžních tocích (bod 4.8)

Účetní závěrka byla sestavena dne 9. března 2009
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ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

ke dni 31. 12. 2008

(v celých tisících Kč)
Název a sídlo účetní jednotky 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, 

akciová společnost 

Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 

Označení AKTIVA Běžné účetní období
Minulé 
účet. 

období

a b Brutto 
1

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

AKTIVA CELKEM 96 980 509 -29 948 689 67 031 820 69 666 362

B. Dlouhodobý majetek 96 766 038 -29 738 129 65 027 909 66 530 881

B. I.
Dlouhodobý nehmotný 

majetek
717 859 -460 870 256 989 102 167

3. Software 521 204 -434 067 87 137 41 124

4. Ocenitelná práva 7 082 -7 032 50 250

6. Jiný dlouhodobý nehmotný 
majetek 53 941 -19 771 34 170 30 160

7. Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek 133 642 0 133 642 30 633

8.
Poskytnuté zálohy 
na dlouhodobý nehmotný 
majetek

1 990 0 1 990 0

B. II.
Dlouhodobý hmotný 

majetek
93 831 475 -29 277 259 64 554 216 66 222 376

B. II. 1. Pozemky 3 229 915 0 3 229 915 3 249 009

2. Stavby 53 627 732 -12 322 358 41 305 374 41 184 014

3. Samostatné movité věci 
a soubory movitých věcí 33 785 299 -16 954 901 16 830 398 17 323 117

6. Jiný dlouhodobý hmotný 
majetek 38 129 0 38 129 34 675

IČ

00005886
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7. Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek 2 290 269 0 2 290 269 3 530 971

8.
Poskytnuté zálohy 
na dlouhodobý hmotný 
majetek

860 131 0 860 131 900 590

B. III.
Dlouhodobý fi nanční 

majetek
216 704 0 216 704 206 338

B. III. 1. Podíly v ovládaných 
a řízených osobách 197 725 0 197 725 189 557

2.
Podíly v účetních 
jednotkách pod 
podstatným vlivem

18 979 0 18 979 16 781

C. Oběžná aktiva 2 147 366 -210 560 1 936 806 3 045 577

C. I. Zásoby 485 592 -46 289 439 303 493 717

C. I. 1. Materiál 469 584 -46 289 423 295 466 456

2. Nedokončená výroba 
a polotovary 4 572 0 4 572 1 115

5. Zboží 1 762 0 1 762 1 873

6. Poskytnuté zálohy 
na zásoby 9 674 0 9 674 24 273

C. II. Dlouhodobé pohledávky 133 097 0 133 097 143 861

C. II. 1. Pohledávky z obchodních 
vztahů 131 194 0 131 194 141 349

5. Dlouhodobé poskytnuté 
zálohy 1 351 0 1351 1 808

7. Jiné pohledávky 552 0 552 704

Rozvaha v plném rozsahu
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Označení AKTIVA Běžné účetní období
Minulé 
účet. 

období

a b Brutto 
1

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

C. III. Krátkodobé pohledávky 1 278 036 -164 271 1 113 765 1 824 707

C. III. 1. Pohledávky z obchodních 
vztahů 684 221 -163 440 520 781 833 287

6. Stát – daňové pohledávky 512 723 0 512 723 886 539

7. Krátkodobé poskytnuté 
zálohy 32 455 0 32 455 28 828

8. Dohadné účty aktivní 29 011 0 29 011 43 873

9. Jiné pohledávky 19 626 -831 18 795 32 180

C. IV.
Krátkodobý fi nanční 

majetek
250 641 0 250 641 583 292

C. IV. 1. Peníze 15 920 0 15 920 15 138

2. Účty v bankách 234 721 0 234 721 568 154

D. I. Časové rozlišení 67 105 0 67 105 89 904

D. I. 1. Náklady příštích období 62 159 0 62 159 76 699

3. Příjmy příštích období 4 946 0 4 946 13 205

Rozvaha v plném rozsahu
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Označení PASIVA
Stav 

v běžném 
účetním období

Stav 
v minulém 

účetním období

a b 5 6

PASIVA CELKEM 67 031 820 69 666 362

A. Vlastní kapitál 58 133 455 58 075 796

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

1. Základní kapitál 30 726 125 30 726 125

A. II. Kapitálové fondy 30 830 308 30 823 603

2. Ostatní kapitálové fondy 30 771 740 30 755 818

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 
a závazků 58 568 67 785

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let -3 473 932 -1 635 676

2. Neuhrazená ztráta minulých let -3 473 932 -1 635 676

A. V.
Výsledek hospodaření běžného účetního 

období (+/-)
50 954 -1 838 256

B. Cizí zdroje 8 163 065 10 909 124

B. I. Rezervy 1 528 182 800 946

B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 1 510 407 800 946

4. Ostatní rezervy 17 775 0

B. II. Dlouhodobé závazky 1 104 571 3 389 819

B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 8 151 7 862

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 633 546

9. Jiné závazky 144 196

10. Odložený daňový závazek 1 095 643 3 381 215

Rozvaha v plném rozsahu
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Označení PASIVA
Stav 

v běžném 
účetním období

Stav 
v minulém 

účetním období

a b 5 6

B. III. Krátkodobé závazky 2 701 500 3 297 592

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 1 385 682 2 716 402

5. Závazky k zaměstnancům 11 299 16 975

6. Závazky ze sociálního zabezpečení 
a zdravotního pojištění 156 558 140 376

7. Stát – daňové závazky a dotace 110 593 103 243

7.1 Stát – daňové závazky 43 779 43 136

7.2 Dotace 66 814 60 107

8. Krátkodobé přijaté zálohy 39 583 60 064

10. Dohadné účty pasivní 82 391 14 205

11. Jiné závazky 915 394 246 327

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 2 828 812 3 420 767

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 2 571 647 3 135 703

2. Krátkodobé bankovní úvěry 257 165 285 064

C. I. Časové rozlišení 735 300 681 442

C. I. 1. Výdaje příštích období 40 908 11 528

2. Výnosy příštích období 694 392 669 914

Rozvaha v plném rozsahu
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM 

ROZSAHU

ke dni 31. 12. 2008

(v celých tisících Kč)
Název a sídlo účetní jednotky 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, 

akciová společnost 

Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 

Označení T E X T Stav v běžném 
účet. období

Stav v minulém
účet. období

a b 1 2

I. Tržby za prodej zboží 1 759 1 611

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 1 392 1 407

+ Obchodní marže   367 204

II. Výkony 5 507 437 5 043 685

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 4 875 341 4 295 471

1.1 Tržby z jízdného 4 378 171 3 778 729

1.2 Ostatní tržby 497 170 516 742

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 3 457 -9 263

3. Aktivace 628 639 757 477

B. Výkonová spotřeba 6 130 956 5 356 490

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 3 133 179 3 008 869

B. 2. Služby 2 997 777 2 347 621

B. 2.1 Opravy a udržování 915 524 690 230

B. 2.2 Ostatní služby 2 082 253 1 657 391

+ Přidaná hodnota - 623 152 -312 601

C. Osobní náklady 5 357 777 5 227 822

C. 1. Mzdové náklady 3 775 123 3 702 329

C. 2. Odměny členům orgánů společnosti 
a družstva 1 590 2 203

IČ

00005886
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C. 3. Náklady na sociální zabezpečení 
a zdravotní pojištění 1 311 057 1 283 394

C. 4. Sociální náklady 235 855 208 111

C. 3. 5. Náklady na penzijní připojištění 
a životní pojištění 34 152 31 785

D. Daně a poplatky 49 870 50 544

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku 2 586 855 2 812 760

III.
Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu
609 718 401 694

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 474 095 260 521

III. 2. Tržby z prodeje materiálu 135 623 141 173

F.
Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a materiálu
201 797 245 501

F. 1. Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku 47 045 113 749

F. 2. Prodaný materiál 154 752 131 752

G.
Změna stavu rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období

735 758 775 015

IV. Ostatní provozní výnosy 7 608 484 7 961 300

IV. 1. Dotace k úhradě nákladů 7 297 266 7 687 869

IV. 2. Ostatní provozní výnosy 311 218 273 431

H. Ostatní provozní náklady 397 075 718 661

* Provozní výsledek hospodaření -1 734 082 -1 779 910

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
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Označení T E X T Stav v běžném 
účet. období

Stav v minulém
účet. období

a b 1 1

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 55 437

J. Prodané cenné papíry a podíly 0 50 803

VII.
Výnosy z dlouhodobého fi nančního 

majetku
11 760 12 012

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

11 760 12 012

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů 
a derivátů 87 726 0

L. Náklady z přecenění cenných papírů 
a derivátů 165 378 0

M. Změna stavu rezerv a opravných 
položek ve fi nanční oblasti -1 211 1 211

X. Výnosové úroky 23 422 28 889

N. Nákladové úroky 180 884 195 612

XI. Ostatní fi nanční výnosy 22 626 25 544

O. Ostatní fi nanční náklady 77 592 5 395

* Finanční výsledek hospodaření -277 109 -131 139

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost -2 285 572 -72 793

Q. 2. – odložená -2 285 572 -72 793

**
Výsledek hospodaření za běžnou 

činnost
274 381 -1 838 256

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
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XIII. Mimořádné výnosy 356 726 0

R. Mimořádné náklady 580 153 0

* Mimořádný výsledek hospodaření     -223 427 0

***
Výsledek hospodaření za účetní 

období (+/-)
50 954 -1 838 256

**** Výsledek hospodaření před zdaněním -2 234 618 -1 911 049

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2008

Název společnosti: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sídlo: Sokolovská 217/42, Praha 9 - Vysočany
Právní forma: akciová společnost
IČ: 00005886
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1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

Účetní jednotka Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (dále společnost nebo 
DP), byla založena jako akciová společnost zakladatelským plánem Zastupitelstva hl. m. 
Prahy ze dne 19. 3. 1991 jako nástupce státního podniku Dopravní podnik hl. m. Prahy – 
kombinát a vznikla zápisem v obchodním rejstříku vedeném  Městským soudem v Praze 
dne 11. 7. 1991, Rg.: B 847 (v té době v podnikovém rejstříku Obvodního soudu pro Prahu 1, 
oddíl Sa, vložka 847).

Sídlo společnosti: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22.

Jediným akcionářem společnosti je HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Praha 1, Mariánské 
náměstí 2, PSČ 110 00.

 Společnost má základní kapitál ve výši 30 726 125 tis. Kč, který vznikl nepeněžitým 
vkladem jediného akcionáře.

1. OBECNÉ ÚDAJE
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Základní kapitál společnosti je rozdělen celkem na 3 001 akcie na jméno, z toho:

•  3 000 akcií o jmenovité hodnotě 10 000 tis. Kč, tj  30 000 000 tis. Kč
•  1 akcie o jmenovité hodnotě 726 125 tis. Kč
•  Celkem jmenovitá hodnota akcií ke dni 31.12.2008 činí 30 726 125 tis. Kč

Akcie společnosti znějí na jméno: 
„Obec – hlavní město Praha“.

Účetní závěrka společnosti je sestavena k 31. 12. 2008.

Účetním obdobím je kalendářní rok: 
od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008.

Předmětem podnikání společnosti je:

•  provozování tramvajové dráhy, speciální dráhy (metro) a lanové dráhy (Petřín a ZOO) 
a provozování drážní dopravy v hlavním městě Praze,

•  silniční motorová doprava osobní,
•  silniční motorová doprava nákladní,
•  opravy silničních vozidel,
•  opravy karoserií,
•  zámečnictví,
•  opravy ostatních dopravních prostředků,
•  výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů,
•  provozování autoškoly,
•  provozování čerpacích stanic,
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1. Obecné údaje
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•  nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního 
nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden 
kus balení,

•  psychologické poradenství a diagnostika,
•  koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej (s výjimkou obchodních živností 

uvedených v příl. 1-3 zák. č. 455/91 Sb. v platném znění),
•  hostinská činnost,
•  ubytovací služby v zařízení v kat. nižší ++,
•  provozování nestátního zdravotnického zařízení,
•  montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení,
•  montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení,
•  poskytování telekomunikačních služeb,
•  provozování garáží a odstavných ploch,
•  provozování stanice technické kontroly,
•  provozování stanice měření emisí.

1.2.  ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM 

OBDOBÍ

Skutečnosti schválené valnou hromadou, které by měly být zapsány v obchodním rejstříku 
a dosud se tak nestalo, nejsou společnosti známy.
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1. Obecné údaje
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1.3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI

Organizační struktura společnosti k 31. 12. 2008

jednotka Správa 
vozidel Metro

210000

jednotka Správa 
vozidel Tramvaje

220000

jednotka Správa 
vozidel Autobusy

230000

jednotka Dopravní 
cesta Metro

240000

jednotka Dopravní 
cesta Tramvaje

250000

ÚSEK 

TECHNICKÝ

200000

VALNÁ 

HROMADA

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

MAKROSTRUKTURA 

SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENSTVODOZORČÍ RADA

GENERÁLNÍ 

ŘEDITEL

ÚSEK 

EKONOMICKÝ

400000

ÚSEK 

PERSONÁLNÍ

500000

ÚSEK 

BEZPEČNOSTNÍ

600000

ÚSEK 

GŘ

900000

jednotka 
Informační 
technologie

310000

ÚSEK 

SLUŽEB

300000

jednotka 
Vnitropodniková 

doprava
320000

jednotka 
Zásobování

330000

jednotka Správa 
nemovitého 

majetku
340000

jednotka 
Historická 

vozidla
360000

jednotka 
Provoz 
Metro
110000

ÚSEK 

DOPRAVNÍ

100000

jednotka 
Provoz 

Tramvaje
120000

jednotka 
Provoz 

Autobusy
130000

510

510

1. Obecné údaje
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V rámci transformačního procesu, započatého v předchozích letech, probíhaly 
ve společnosti v průběhu roku 2008 organizační a systémové změny, které byly zaměřeny 
na zefektivňování a optimalizaci činností uvnitř jednotlivých úseků.

Na základě výsledků a zkušeností po provedených organizačních a systémových změnách 
dochází k datu 31. 12. 2008 k výrazné redukci pracovních sil ve všech úsecích společnosti. 
V důsledku výše uvedených organizačních změn došlo v r. 2008 k úspoře 436 pracovních míst.
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1. Obecné údaje
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1.4. IDENTIFIKACE SKUPINY

Mateřská společnost DP:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA (dále HMP) se sídlem Praha 1-Staré Město, Mariánské nám. 2, 
IČ: 00064581

SESTERSKÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI DP

Obchodní fi rma

% podíl 
HMP na 

základním 
kapitálu

Sídlo IČ

Kolektory Praha, a.s. 100% Praha 9, Pešlova 3, čp. 341 26714124

Kongresové centrum Praha, a.s. 100% Praha 4, 5. května 65 63080249

Obchodní společnost Praha - 
čisté město, a.s. 
v likvidaci

100% Praha 1, Celetná 29 63080664

Obecní dům, a.s. 100%
Praha 1, 
nám. Republiky 1090/5

27251918

 Pražská energetika Holding a.s. 51% Praha 10, Na Hroudě 1492 26428059

Pražská plynárenská Holding a.s. 51% Praha 4, U plynárny 500 26442272

Pražská teplárenská Holding a.s. 51% Praha 7, Partyzánská 1 26416808

Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 100% Praha 1, Cihelná 4, čp. 548 25656112

Pražské služby, a.s. 71,84% 
resp. 76,92 %

Praha 9, 
Pod Šancemi 444/1

60194120

TCP – Vidoule, a.s. 98,09% Praha 2, Blanická 1008/28 25649329

1. Obecné údaje
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DCEŘINÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI DP

Obchodní fi rma
% podíl DP 

na zákl. 
kapitálu

Sídlo IČ

RENCAR PRAHA, a. s. 28% Praha 8, Křižíkova 148/34 00506397

Pražská strojírna a. s. 100% Praha 9, Mladoboleslavská 133 60193298

GTR-DP Praha s.r.o. 40% Praha 9, Na obrátce 16/102 25146033

Střední průmyslová škola 
dopravní, a.s. 100% Praha 5, Plzeňská 102/219 25632141

SESTERSKÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI DP

Obchodní fi rma

% podíl 
HMP na 

základním 
kapitálu

Sídlo IČ

TRADE CENTRE PRAHA akciová 
společnost /TCP/ 89,67% Praha 2, Blanická 1008/28 00409316

Úpravna vody Želivka, a.s. 90,04% Praha 1, Cihelná 548 26496224

Zdroj pitné vody Káraný, a.s. 97,22% Praha 1, Cihelná 548 26496402

1. Obecné údaje
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SPOLEČNÍK DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI RENCAR PRAHA, A. S.

Obchodní fi rma
% podíl 

RENCAR PRAHA, a.s. 
na zákl. kapitálu

Sídlo IČ

RENCAR MEDIA s.r.o 100% Praha 8, Křižíkova 148/34 25082906

PŘEHLED NEPŘÍMO OVLÁDANÝCH SPOLEČNOSTÍ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI 

U SESTERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ DP K DATU 31. 12. 2008

Sesterské 
společnosti

Nepřímo ovládané 
společnosti 
a dceřiné polečnosti

% podíl
 na ZK Sídlo IČ

Pražská 

energetika 

Holding a.s.

Nepřímo ovládaná 
společnost

% podíl 
PREH v PRE

Pražská 
energetika, a.s. 50,78% Praha 10, 

Na Hroudě 1492/4 60193913

Společnosti 
s kapitálovou 
účastí PRE

% podíl PRE 
v dceřin. 

spol.

PREdistribuce, a.s. 100% Praha 5, 
Svornosti 3199/19a 27376516

PREleas, a.s. 100% Praha 10, Limuzská 2110/8 25054040

PREměření, a.s. 100% Praha 10, 
Na Hroudě 2149/19 25677063

ODEM a.s. 
„v likvidaci“ *) 100% Praha 10, 

Na Hroudě 2149/19 25755609

1. Obecné údaje
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PŘEHLED NEPŘÍMO OVLÁDANÝCH SPOLEČNOSTÍ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI 

U SESTERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ DP K DATU 31. 12. 2008

Sesterské 
společnosti

Nepřímo ovládané 
společnosti 
a dceřiné polečnosti

% podíl
 na ZK Sídlo IČ

Pražská 

plynárenská 

Holding a.s.

Nepřímo ovládaná 
společnost

% podíl 
PPH v PP

Pražská plynárenská, 
a. s. 50,20% Praha 1, Národní 37 60193492

Společnosti 
s kapitálovou účastí PP

% podíl PP 
v dceřin. spol.

Pražská plynárenská 
Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská 
plynárenská, a.s.

100% Praha 4, U Plynárny 500 27403505

Pražská plynárenská 
Servis distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s.

100% Praha 4, 
U Plynárny 1450/2a 47116471

Prometheus, 
energetické 
služby, s.r.o.

100% Praha 4, U Plynárny 500 63072599

Pražská plynárenská 
Správa majetku, s.r.o., 
člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s.

100% Praha 4, U Plynárny 500 27436551

Informační služby - 
energetika, a.s. 100% Praha 4, U Plynárny 500 26420830

Pragoplyn, a.s. 100% Praha 1, 
Jungmannova 36/31 27933318

1. Obecné údaje
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PŘEHLED NEPŘÍMO OVLÁDANÝCH SPOLEČNOSTÍ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI 

U SESTERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ DP K DATU 31. 12. 2008

Sesterské 
společnosti

Nepřímo ovládané 
společnosti 
a dceřiné polečnosti

% podíl
 na ZK Sídlo IČ

Pražská 

teplárenská 

Holding a.s.

Nepřímo ovládaná 
společnost

% podíl PTH 
v PT

Pražská 
teplárenská a.s. 47,33% Praha 7, Partyzánská 1/7 45273600

Společnosti 
s kapitálovou 
účastí PT

% podíl PT 
v dceřin. 

spol.

Energotrans, a.s. 100% Praha 7, Partyzánská 7/1 47115726

TERMONTA 
PRAHA a.s. 100% Praha 10, 

Třebohostická 46/11 47116234

Teplo Neratovice, 
spol. s r.o. 100% Neratovice, Školní 162 49827316

*)Dne 6. 3. 2008 byla společnost ODEM a.s. uvedena do likvidace a dne 5. 12. 2008 byla 
vymazána z obchodního rejstříku.

DP je společníkem bez vkladu veřejné obchodní společnosti Sdružení dopravních podniků 
v ČSFR. Předmětem podnikání této společnosti je zabezpečování a provádění prací, výkonů 
a služeb v oblasti organizace, řízení a ekonomiky městské hromadné dopravy na území 
ČSFR a jejího materiálně technického, dopravně provozního a legislativního zajištění.

1. Obecné údaje
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1.5. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada.

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Působnost valné hromady vykonává 
obec – HMP – podle zvláštního předpisu, zastoupená svým zastupitelským orgánem Radou 
Zastupitelstva hl. m. Prahy, s výjimkou rozhodnutí o zrušení společnosti, kdy působnost 
valné hromady vykonává Zastupitelstvo HMP.

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, který řídí činnost společnosti 
a jedná jejím jménem. Rozhoduje o všech záležitostech společnosti kromě těch, které 
jsou obecně závaznými právními předpisy, Stanovami společnosti nebo usnesením valné 
hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo těch, o nichž představenstvo 
pověří rozhodováním generálního ředitele ve smyslu Stanov společnosti. Stanovuje zásady 
bezpečnostní politiky a kontroluje její realizaci.

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti 
představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

7 11

6 7 24 6 7 
22 24

77
19

26

7

1. Obecné údaje
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PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA K 31. 12. 2008

Funkce Jméno

Představenstvo předseda Radovan Šteiner

místopředseda Ing. Martin Dvořák

člen Petr Hána

člen Ing. David Vodrážka

člen Ing. Jan Heroudek

člen Ing. Tomáš Jílek

člen Ing. Antonín Weinert, CSc.

člen MUDr. Pavel Bém

člen Jiří Janeček

Dozorčí rada předseda Mgr. Rudolf Blažek

místopředseda Jiří Čada

člen Ivan Bednář

člen Ing. Karel Březina

člen Petr Zajíček

člen Prof. Ing. Petr Moos, CSc.

člen Mgr. Tomáš Homola

člen František Kadlec

člen Jiří Obitko

1. Obecné údaje
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PŘEDSTAVENSTVO

Funkce Původní člen Nový člen Datum změny

člen Hana Žižková MUDr. Pavel Bém 8. 10. 2008

člen Ing. Miroslav Sklenář Jiří Janeček 8. 10. 2008

V průběhu účetního období došlo k následujícím změnám v představenstvu:

Změny byly zapsány do obchodního rejstříku.

7 18 24

7

4 7 10 14 

17
21
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7

1. Obecné údaje
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2.  ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ          

ÚČETNÍ ZÁSADY

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb. (dále jen vyhláška), 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní 
jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném 
znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. Účetnictví respektuje 
obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu 
účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní 
jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Údaje v této účetní závěrce, pokud není uvedeno 
jinak, jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (Kč).
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3.  PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH 

PRAVIDEL A POSTUPŮ

3.1. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK

Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden 
rok a jehož ocenění je v jednotlivém případě vyšší než 40 000 Kč (hmotný majetek kromě 
pozemků, staveb a budov a uměleckých děl), resp. 60 000 Kč (nehmotný majetek kromě 
věcných břemen). Pozemky, budovy a stavby, věcná břemena a umělecká díla jsou 
považovány za dlouhodobý majetek bez ohledu na jejich ocenění.

Hranice pro vymezení technického zhodnocení, které zvyšuje hodnotu dlouhodobého 
majetku, činí nad 40 000 Kč (u dlouhodobého hmotného majetku v úhrnu za účetní období, 
u dlouhodobého nehmotného majetku za jednotlivé ukončení).

Pokud ocenění multilicence (tj. jedna licence k softwaru, která opravňuje k užívání softwaru 
u více uživatelů) převyšuje 60 000 Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok, jedná se 
o dlouhodobý nehmotný majetek (jedno inventární číslo).

Hmotný majetek do 40 000 Kč a nehmotný majetek do 60 000 Kč je v okamžiku pořízení 
účtován do nákladů a dále evidován v podrozvahové evidenci. Tyto náklady se časově rozlišují 
na dobu 2 let.

Dlouhodobý hmotný majetek je oceněn v pořizovacích cenách. 

Náklady související s pořízením dlouhodobého majetku

Součástí ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického 

zhodnocení jsou do doby uvedení majetku do stavu způsobilého k užívání zejména náklady:

•  průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce včetně variantních řešení,
•  clo, montáž, dopravné, poplatek za ekologickou likvidaci, balné,
•  zůstatková cena vyřazených staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby,
•  náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady majetkové újmy vlastníkovi nebo nájemci,
•  zkoušky před uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání,
•  přípravné práce, zejména náklady na expertizy, poplatky, odměny za poradenské 

a zprostředkovatelské služby související s pořizovaným dlouhodobým majetkem,
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•  v případě dlouhodobého majetku fi nancovaného ze strukturálních fondů EU je součástí PC 
dlouhodobého majetku auditorské ověření, poradenská činnost a další náklady související 
s vyřízením žádosti pro fi nancování ze strukturálních fondů EU.

Pozemky nabyté do roku 1992 jsou oceněny dle vyhlášky ministerstva fi nancí cenou obecně 
platnou v době nabytí majetku. Pozemky nabyté po roce 1992 jsou oceněny pořizovací cenou.

Při zajišťování souladu účetní evidence s evidencí pozemků v katastru nemovitostí se dle 
metodického postupu ocenily nově zjištěné pozemky nabyté do konce roku 1992 dle vyhlášky 
ministerstva fi nancí cenou obecně platnou v době nabytí majetku, v ostatních případech 
pořizovací cenou dle nabývacího titulu zjištěného dle listu vlastnictví nebo dle ocenění 
platného v době nabytí a stanoveného znaleckým posudkem.

Ocenění reprodukční cenou bylo v roce 2008 použito u bezúplatně nabytých věcných 
břemen, kde byla reprodukční cena stanovena dle znaleckého posudku. Majetek zjištěný při 
inventarizaci, který dříve nebyl zahrnut v účetnictví, je oceněn cenou stanovenou odborným 
odhadem. V opačném případě, to je při zjištění položky v účetnictví, která není majetkem, je 
taková položka (pozemky) zúčtována proti účtové skupině 41. Reprodukční cena stanovená 
odborným odhadem se používá též pro ocenění přebytků u drobného majetku vedeného 
v podrozvahové evidenci.

Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností je oceňován vlastními náklady, tzn. 
veškerými přímými náklady a nepřímými náklady, které bezprostředně souvisí s vytvořením 
dlouhodobého majetku.

Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek se odepisuje lineárně 
na základě odpisového plánu prostřednictvím účetních odpisů, a to v souladu s § 7 odst. 1 
zákona o účetnictví.

Odpisový plán je vyhlášen vnitřní směrnicí společnosti. Výše oprávek k dlouhodobému 
majetku je stanovena dobou životnosti, která je určena s ohledem na opotřebení odpovídající 
běžným podmínkám používání. Odpisovat se začíná v měsíci zařazení do užívání.

3. Přehled významných účetních pravidel a postupů
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DÉLKA PŘEDPOKLÁDANÉ ŽIVOTNOSTI U NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SKUPIN 

MAJETKU JE NÁSLEDUJÍCÍ:

Dlouhodobý majetek Doba životnosti v letech

Tunely metra 100

Napájecí systém metra 30

Tramvajové tratě 30

Pohyblivé schody 17

Dopravní prostředky:

• vozy metra pořízené do konce roku 1991 20

• vozy metra pořízené od roku 2001 40

• vozy metra rekonstruované 15

• tramvaje T3R.P 15

• tramvaje 14T, 15T 30

• tramvaje ostatní 20

• autobusy standard 10

• autobusy CITY BUS (nízkopodlažní) 12

• autobusy odepsané po technickém zhodnocení 4

3. Přehled významných účetních pravidel a postupů
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ODPISOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN ZŘÍZENÝCH VE PROSPĚCH SPOLEČNOSTI

JE NÁSLEDUJÍCÍ:

Pořizovací cena věcného 
břemene Doba zřízení Doba odpisování

do 60 000 Kč určitá 24 měsíců

neurčitá 24 měsíců

nad 60 000  do 10 000 000 Kč určitá dle doby uvedené ve smlouvě, 
na kterou je věcné břemeno zřízeno

neurčitá 48 měsíců

nad 10 000 000 Kč určitá dle doby uvedené ve smlouvě, 
na kterou je věcné břemeno zřízeno

neurčitá 30 roků

Majetek pořízený z dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého 
hmotného majetku se neodepisuje.

K datu účetní závěrky jsou tvořeny opravné položky k účtům odpisovaného dlouhodobého 
majetku. Jejich výše se zjišťuje na základě inventarizace a individuálního posouzení reálného 
stavu jednotlivých položek, kdy užitná hodnota dlouhodobého majetku (užitnou hodnotou 
se rozumí i jeho prodejní cena) je výrazně nižší, než je jeho ocenění v účetnictví po odečtení 
oprávek, a toto snížení hodnoty nelze považovat za snížení trvalého charakteru.
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3. Přehled významných účetních pravidel a postupů
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3.2. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

Dlouhodobý fi nanční majetek představuje majetkové účasti v ovládaných a řízených osobách 
a účetních jednotkách pod podstatným vlivem a při pořízení je účtován v pořizovací ceně.

Majetkové účasti ve společnostech v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách 
pod podstatným vlivem jsou k datu účetní závěrky oceněny metodou ekvivalence, tj. hodnota 
majetkové účasti je k datu účetní závěrky upravována na hodnotu odpovídající míře účasti 
společnosti na vlastním kapitálu dceřiné společnosti. Ocenění ekvivalencí se účtuje jako 
změna hodnoty cenného papíru souvztažně s účtem 414 – Oceňovací rozdíly z přecenění 
majetku a závazků.

3.3. DERIVÁTY

Společnost účtuje o derivátech, které jsou klasifi kovány jako deriváty k obchodování. K datu 
účetní závěrky jsou deriváty k obchodování oceněny v reálné hodnotě. Jako reálná hodnota 
je použita tržní hodnota.

Reálná hodnota fi nančních derivátů se stanovuje jako současná hodnota očekávaných 
peněžních toků plynoucích z těchto transakcí. Pro stanovení současné hodnoty se používají 
obvyklé na trhu akceptované modely. Všechny fi nanční deriváty jsou vykazovány v případě 
kladné reálné hodnoty jako aktiva a v případě záporné reálné hodnoty jako pasiva. 

Změna v reálné hodnotě u derivátů k obchodování je účtována jako náklad, příp. výnos 
z derivátových operací.

Zajišťovací deriváty společnost nepoužívá.
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3. Přehled významných účetních pravidel a postupů
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3.4. ZÁSOBY

Nakupované zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Součástí pořizovací ceny zásob 
jsou náklady související s jejich pořízením, zejména přepravné, provize, clo, pojistné, balné, 
poštovné, slevy.

Zásoby stejného druhu se vedou na skladě v ocenění cenou zjištěnou váženým aritmetickým 
průměrem, s výjimkou zboží v kantýně. Toto zboží se vede na skladě v ocenění skutečnými 
pořizovacími náklady.

Pokud náklady související s pořízením nejsou součástí pořizovací ceny konkrétního 
materiálu a zboží, sledují se na samostatném analytickém účtu zásob a jednou měsíčně 
jsou rozpouštěny do spotřeby materiálů a zboží dle vnitřní směrnice. Tento postup je 
ve společnosti využíván i pro přepravné zajišťované vnitropodnikovými službami.

Pořízení a úbytek zásob se dle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 15 provádí 
dle způsobu A.

Zásoby vytvořené vlastní činností jsou oceňovány vlastními náklady.
Náhradní díly a další materiály vytvářené vlastní činností jednorázově jsou oceňovány 
skutečnými vlastními náklady. Vlastní činností vytvářené náhradní díly a další materiály, 
u kterých nelze stanovit jednoznačně cenu za kus (to je u trvale vytvářených náhradních 
dílů a dalších materiálů), jsou oceňovány na základě předem stanovených cen. Složky 
nákladů zahrnované do cen náhradních dílů a dalších materiálů stanovených na úrovni 
vlastních nákladů tvoří: přímá spotřeba materiálu, energie, přímé mzdy, pojistné sociální 
a zdravotní, podíl výrobní režie, kooperace, dopravné.

Reprodukční cena u zásob byla stanovena dle aktuální průměrné skladové ceny v okamžiku 
zjištění přebytku zásob (nafta, chladící kapalina, motorový olej). Reprodukční cena 
stanovená odborným odhadem se používá u zásob vzniklých ze získaného materiálu 
z likvidace či oprav dlouhodobého majetku.

Opravné položky k zásobám se vytvářejí dle podkladů jednotky Zásobování. Tyto opravné 
položky byly vytvořeny na základě provedené inventarizace, po přezkoumání stavu, délky 
skladování a s ohledem na předpokládanou nevyužitelnost a minimální prodejnost.

3. Přehled významných účetních pravidel a postupů
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3.5. POHLEDÁVKY

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o příslušné 
opravné položky k pochybným částkám.

Pohledávky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu 
splatnosti jeden rok a kratší, jsou vykázány jako krátkodobé. Ostatní pohledávky jsou 
vykázány jako dlouhodobé. 

Na účtech pohledávek jsou evidovány i pohledávky vzniklé za pověřenými osobami HMP 
a ostatními z titulu dlouhodobého majetku, tj. pohledávky, které se obsahově týkají prací 
nesouvisejících s činností společnosti, které vznikají v souvislosti s investiční výstavbou 
společnosti (především výstavbou metra).
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3. Přehled významných účetních pravidel a postupů
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K pohledávkám z obchodních vztahů a jiným pohledávkám jsou tvořeny opravné položky dle 
příslušných zákonů a pokynů právního útvaru. Daňové opravné položky jsou tvořeny ve výši, 
jejíž tvorbu umožňuje příslušný zákon. K pohledávkám od půl roku do 1 roku po splatnosti 
se tvoří účetní opravné položky v takové výši, aby celková hodnota daňových a účetních 
opravných položek tvořila 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, k pohledávkám 
od 1 roku po splatnosti jsou tvořeny až do výše 100 % rozvahové hodnoty pohledávky. 

K pohledávkám z přirážek k jízdnému a k pohledávkám za jízdné jsou tvořeny účetní 
opravné položky. Jejich výše je stanovena % s přihlédnutím k předpokládané míře splácení 
pohledávek dle vyjádření společnosti, která se zabývá evidencí a vymáháním těchto 
pohledávek.

K vzájemnému zápočtu závazků a pohledávek dochází ve smyslu občanského a obchodního 
zákoníku dle ujednání mezi obchodními partnery.

3.6. ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ

Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. 
Závazky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti 
jeden rok a kratší, jsou vykázány jako krátkodobé. Ostatní závazky jsou vykázány jako 
dlouhodobé.

3.7. ÚVĚRY

Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Úroky z úvěru jsou účtovány do výsledku 
hospodaření za účetní období, se kterým souvisí (pozn. do doby zařazení dlouhodobého 
majetku byly kapitalizovány jako součást pořizovací ceny).

Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobého úvěru, která je splatná do jednoho 
roku od data účetní závěrky.

 

4* 9 10 4 6 9 104* 9 10

104* 9 4 6
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3.8. REZERVY

Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích rizik a výdajů, u nichž je znám účel, je 
pravděpodobné, že nastanou, avšak není jistá částka nebo datum, v němž budou plněny. 
Daňově účinné rezervy na opravu majetku se tvoří dle plánu oprav. Tvorba a čerpání se řídí 
příslušným zákonem.

Rezerva na plnění z titulu odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání některých 
bývalých zaměstnanců je tvořena na základě statistického vyhodnocení dostupných 
historických údajů ve výši současné hodnoty očekávaných budoucích plateb z titulu nároků 
vzniklých do data účetní závěrky.

Rezerva na pravděpodobný dopad soudních sporů je tvořena na základě odhadu 
předpokládaných výsledků současných soudních sporů.

3.9. PŘEPOČTY ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU

Účtování kurzových rozdílů se provádí podle vyhlášky a Českých účetních standardů pro 
podnikatele.

Majetek a závazky, vyjádřené v cizí měně, se přepočítávají na českou měnu denním kurzem 
banky ve smyslu platných předpisů. Valutová pokladna používá pevné kurzy, které jsou 
stanoveny vždy k 1. pracovnímu dni příslušného čtvrtletí dle kurzu České národní banky.

V rámci měsíční účetní závěrky u devizových bankovních účtů se provádí přepočet 
na českou měnu podle kurzu posledního dne měsíce.

Majetek a závazky v cizí měně jsou k datu účetní závěrky přepočteny dle platného 
kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k tomuto datu a zjištěné kurzové 
rozdíly jsou proúčtovány podle svého charakteru do nákladů nebo výnosů.
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3.10. DANĚ

3.10.1 Daňové odpisy dlouhodobého majetku

Pro účely výpočtu daňových odpisů je použita lineární metoda. V roce 2008 bylo 
z rozhodnutí generálního ředitele přerušeno daňové odpisování hmotného a nehmotného 
majetku z důvodu využití účelného čerpání daňových ztrát minulých období.

3.10.2 Odložená daň

Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu. 
Závazkovou metodou se rozumí postup, kdy při výpočtu je použita sazba daně z příjmu 
platná v budoucích obdobích, ve kterých bude daňový závazek nebo pohledávka uplatněna. 
Rozvahový přístup znamená, že závazková metoda vychází z přechodných rozdílů, jimiž jsou 
rozdíly mezi daňovou základnou aktiv, popř. pasiv a výší aktiv, popřípadě pasiv, uvedených 
v rozvaze. Daňovou základnou aktiv, popřípadě pasiv je hodnota těchto aktiv, popřípadě 
pasiv, uplatnitelná v budoucnosti pro daňové účely.

Odložené daňové závazky a pohledávky jsou vzájemně započítávány a v rozvaze vykázány 
v netto hodnotě.

3.11. DOTACE

Dotace k úhradě nákladů se účtují do ostatních provozních výnosů ve věcné a časové 
souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel.

Dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického 
zhodnocení snižuje jejich pořizovací cenu nebo vlastní náklady v okamžiku aktivace. 
K rozvahovému dni se proúčtuje použití dotace k ještě nezaktivovanému dlouhodobému 
majetku. 

3. Přehled významných účetních pravidel a postupů
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3.12. VÝNOSY

Výnosy z přepravy jsou účtovány do období, ve kterém byly přepravní služby poskytnuty.

Ostatní výnosy jsou zaúčtovány do období, se kterým věcně a časově souvisejí.

Výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období, se časově rozlišují.

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ VÝNOSŮ Z VĚCNÝCH BŘEMEN ZŘÍZENÝCH NA MAJETKU 

SPOLEČNOSTI JE NÁSLEDUJÍCÍ:

Pořizovací cena věcného 
břemene Doba zřízení Doba odpisování

do 60 000 Kč určitá neprovádí se z důvodu nevýznamné 
částky

neurčitá výnos daného období

nad 60 000  do 10 000 000 Kč určitá dle doby uvedené ve smlouvě, na kterou 
je věcné břemeno zřízeno

neurčitá výnos daného období

nad 10 000 000 Kč určitá dle doby uvedené ve smlouvě, na kterou 
je věcné břemeno zřízeno

neurčitá
výnosy se rozčlení poměrnou částkou dle 
zůstatkové doby životnosti nemovitosti, 
ke které je věcné břemeno zřízeno

3. Přehled významných účetních pravidel a postupů
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3.13. POUŽITÍ ODHADŮ

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, 
jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky 
a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo 
tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. 
Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto 
odhadů odlišovat.

3.14. MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY A MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY 

Tyto položky obsahují výnosy/náklady z operací zcela mimořádných vzhledem k běžné 
činnosti účetní jednotky, jakož i výnosy/náklady z mimořádných událostí nahodile se 
vyskytujících.

Na vrub těchto nákladů a ve prospěch těchto výnosů se účtovaly v roce 2008 opravy 
účetních případů souvisejících s meziroční změnou metod vykazování.

3.15.  ZMĚNY ZPŮSOBU OCEŇOVÁNÍ, POSTUPŮ ODPISOVÁNÍ A POSTUPŮ 

ÚČTOVÁNÍ OPROTI PŘEDCHÁZEJÍCÍMU ÚČETNÍMU OBDOBÍ

V roce 2008 došlo k následujícím hlavním změnám ve vykazování, jejichž účelem bylo 
zpřesnění věrného zobrazení nebo zkvalitnění vypovídací schopnosti účetní závěrky.

Změna postupů účtování použití dotace na pořízení dlouhodobého majetku a technického 

zhodnocení

Počínaje rozvahovým dnem 31. 12. 2008 dochází ke změně postupů v účtování použití 
dotace na pořízení dlouhodobého majetku. Během účetního období dotace na pořízení 
dlouhodobého majetku a technického zhodnocení snižuje jeho pořizovací cenu nebo vlastní 
náklady v okamžiku aktivace. K rozvahovému dni se proúčtuje přijatá dotace na vrub 
příslušného účtu účtové skupiny 34 - Zúčtování daní a dotací se souvztažným zápisem 
ve prospěch příslušného účtu účtové třídy 0 – Dlouhodobý majetek nebo 31 – Pohledávky 
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(v případě pohledávek, které se obsahově týkají prací nesouvisejících s činností společnosti, 
které vznikají v souvislosti s investiční výstavbou společnosti – především výstavbou 
metra), i když nebyl majetek zaktivován. 

Výše popsaný postup byl ve výkazech aplikován i pro stav k 31. 12. 2007. Tato úprava byla 
provedena s odkazem na § 19 odst. 6 zákona o účetnictví. 

Účtování o derivátech

V roce 2008 účtuje společnost v souvislosti s úvěrovou smlouvou (na část úvěru poskytnutou 
v měně EUR) z důvodu zajištění kurzového rizika o derivátech. Prostřednictvím mimořádných 
nákladů a výnosů došlo k přecenění úvěru dle kurzu k 31. 12. 2007 a k ocenění derivátu - 
měnových swapů reálnou hodnotou k 31. 12. 2007. K rozvahovému dni 31. 12. 2008 se již 
postupuje dle bodu 3.3.

Výpočet odložené daně

Další titul, který zaznamenal změnu v účtování v roce 2008, je odložená daň. Tato změna 
vyplynula z rozhodnutí vedení společnosti o přerušení daňového odepisování a daňové 
optimalizaci. Z tohoto důvodu se dalším titulem odložené daně stal odpočet daňových ztrát 
z minulých let, který významně ovlivnil výši odložené daně. Využití těchto ztrát je doloženo 
plánem daňového základu do roku 2012.

58
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3.16. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou. Peněžní ekvivalenty 
představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem 
známou částku v hotovosti. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat takto:

Peněžní toky z provozních, investičních nebo fi nančních činností jsou uvedeny v přehledu 
o peněžních tocích nekompenzovaně.

Peněžní ekvivalent 31. 12. 2008
(tis. Kč)

31. 12. 2007
(tis. Kč)

Pokladní hotovost a peníze na cestě 15 920 15 138

Účty v bankách 234 721 568 154

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 
celkem 250 641 583 292

58

58 
58 
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4.1. SPECIFIKA SPOLEČNOSTI

4.1.1 Úprava výkazů

V rozvaze a výkazu zisku a ztráty se uvádějí položky v pořadí, jak je stanoveno ve vyhlášce. 
Navíc DP uvádí v těchto výkazech další podpoložky z důvodu vyšší srozumitelnosti 
a vypovídací schopnosti o účetní jednotce. Jedná se o tyto údaje:

výkaz rozvaha – pasiva  – B.III.7 7.1 Stát – daňové závazky
  7.2 Dotace
výkaz zisku a ztráty     – II.1 1.1 Tržby z jízdného
  1.2 Ostatní tržby
 B.2 2.1 Opravy a udržování
  2.2 Ostatní služby
 C.  5. Náklady na penzijní připojištění a životní pojištění
 IV. 1. Dotace k úhradě nákladů
  2. Ostatní provozní výnosy
Řádky XI. a O. obsahují souhrnné vykazování kurzových rozdílů.

4.1.2 Poskytnuté dotace

Pro poznání a hodnocení fi nanční a majetkové situace společnosti je nutné zdůraznit, že 
společnost je příjemcem významného fi nančního objemu dotací od různých poskytovatelů.

Společnost nárokovala v roce 2008 dotace k úhradě nákladů a na pořízení dlouhodobého 
majetku ve výši 12 996 828 tis. Kč, v roce 2007 částku 15 254 357 tis. Kč v této struktuře:

4.  DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE 

A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

58 
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155 4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

DOTACE DLE ZDROJŮ

Ukazatel rok 2008
tis. Kč

rok 2007
tis. Kč

Dotace celkem 12 996 828 15 254 357

z toho:

Dotace na úhradu nákladů 7 297 266 7 687 869

z toho:

z rozpočtu hl. m. Prahy: 7 241 166 7 641 590

•  běžný provoz 7 201 166 7 601 420

   –  v tom Vybudování bezobslužného internet. prodeje          
                el. kuponů 5 800

                 Vybudování integrace DOS s centrálními 
systémy DP HMP 26 786

•  projekt EÚ TRENDSETTER 170

•  CO 40 000 40 000

dotace v rámci PID 46 035 46 204

 účelová dotace na projekt Opencard 9 838

účelová dotace od MČ Praha 4 
- úklid stanic metra Kačerov 227

účelová dotace ze SR 75

Dotace na pořízení dlouhodobého majetku 5 699 562 7 566 488

z toho:

z rozpočtu hl. m. Prahy 5 374 405 7 153 185

 ze státního rozpočtu 311 595 350 513

z Evropské unie 13 562 62 790
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DOTACE DLE ÚČELU

Číslo 
akce Ukazatel rok 2008

tis. Kč

Dotace celkem 12 996 828

z toho:

Dotace na úhradu nákladů 7 297 266

z toho:

provozní dotace z rozpočtu hl .m. Prahy: 7 241 166

•  v kap. 03: na provoz veřejné silniční MHD 7 201 166

   – v tom: Vybudování bezobslužného  internetového prodeje 
                 el.  kuponů 5 800

                  Vybudování integrace DOS s centrálními systémy 
                 DP HMP 26 786

•  v kap. 07: na civilní ochranu (provoz ochran. systémů) 40 000

dotace v rámci PID: 46 035

•  dotace na pásmo 0-PID 27 568

•  dotace od obcí na pásma 1, 2, PID 6 562

•  dotace od SK-KÚ - pásma 1, 2 9 687

•  dotace od SK-KÚ - žákovské jízdné 741

•  ostatní účel. dotace na úhradu - posílení linky č. 112 1 477

účelová dotace od organizace ROPID na úhradu - projekt Opencard 9 838

účelová dotace z MČ Praha 4 - úklid stanic metra Kačerov 227

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
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DOTACE DLE ÚČELU

Číslo 
akce Ukazatel rok 2008

tis. Kč

Dotace na pořízení dlouhodobého majetku 5 699 562

z toho:

dotace ze státního rozpočtu: 311 595

•  preference autobusů MHD na křižovatkách 3. etapa 5 374

•  preference autobusů MHD na křižovatkách 4. etapa 3 821

•  státní dotace ostatní 302 400

dotace z Evropské unie: 13 562

•  preference autobusů MHD na křižovatkách 3. etapa 7 926

•  preference autobusů MHD na křižovatkách 4. etapa 5 636

dotace z rozpočtu hl. m. Prahy: 5 374 405

21003 •  předfi nancování projektu Tramvajová trať Radlická 448 305

4534 •  trasa metra A (Dejvická - Letiště Ruzyně) 125 400

5311 •  obnova vozů metra - modernizace 1 100 064

5535 •  IV. provozní úsek trasy metra C 2. etapa (Ládví - Letňany) 1 600 000

6786 •  I. provozní úsek trasy D metra 1 710

7762 •  nákup tramvají 1 680 000

5666 •  modernizace tramvají 180 000

6035 •  stanice metra v depu Hostivař 116 621

40266 •  vybudování bezobsluž. internet. prodeje el. kuponů 42 090

40265 •  tech. dovybavení doprav. odbavovacího systému DOS 48 748

40264 •  vybudování integrace DOS s centrálními systémy DP 21 059

1070 •  JPD2 - vybudování preference pro MHD, ÚZ 00100 4 367

40643 •  stavební úpravy tramvajových zastávek na území MČ Prahy 6 6 041



4.2. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

POŘIZOVACÍ CENA

Stav 
k 31. 12. 2006

tis. Kč

Přírůstky
tis. Kč

Úbytky
tis. Kč

Stav
k 31. 12. 2007

tis. Kč

Přírůstky
tis. Kč

Úbytky
tis. Kč

Stav 
k 31. 12. 2008

tis. Kč

Software 392 334 26 357 240 418 451 104 602 1 849 521 204

Ocenitelná práva 7 082 0 0 7 082 0 0 7 082

Jiný DNM 25 191 17 359 0 42 550 11 391 0 53 941

Nedokončený DNM 14 559 83 018 66 944 30 633 311 796 208 787 133 642

Poskytnuté zálohy na DNM 1 093 0 1 093 0 1 990 0 1 990

Celkem 440 259 126 734 68 277 498 716 429 779 210 636 717 859

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty158



OPRÁVKY

Stav 
k 31. 12. 2006

tis. Kč

Přírůstky
tis. Kč

Úbytky
tis. Kč

Stav
k 31. 12. 2007

tis. Kč

Přírůstky
tis. Kč

Úbytky
tis. Kč

Stav 
k 31. 12. 2008

tis. Kč

Software 349 280 28 287 240 377 327 59 358 2 618 434 067

Ocenitelná práva 6 632 200 0 6 832 200 0 7 032

Jiný DNM 5 822 6 568 0 12 390 7 381 0 19 771

Celkem 361 734 35 055 240 396 549 66 939 2 618 460 870

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty159
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ZŮSTATKOVÁ HODNOTA

Stav 
k 31. 12. 2006

(tis. Kč)

Stav 
k 31. 12. 2007

(tis. Kč)

Stav 
k 31. 12. 2008

(tis. Kč)

Software 43 054 41 124 87 137

Ocenitelná práva 450 250 50

Jiný DNM 19 369 30 160 34 170

Nedokončený DNM 14 559 30 633 133 642

Poskytnuté zálohy na DNM 1 093 0 1 990

Celkem 78 525 102 167 256 989

NEHMOTNÝ MAJETEK SLEDOVANÝ V PODROZVAHOVÉ EVIDENCI

Druh majetku
Pořizovací cena (tis. Kč)

rok 2008 rok 2007

Drobný nehmotný majetek 18 422 28 126

Dlouhodobý dotovaný majetek 45 782 263

Celkem 64 204 28 389

4.2.1 Dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností

V roce 2008 nebyl vytvořen dlouhodobý nehmotný majetek vlastní činností.

4.2.2 Majetek, který není zahrnut v rozvaze

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty



4.3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

POŘIZOVACÍ CENA

Stav 
k 31. 12. 2006

tis. Kč

Přírůstky
tis. Kč

Úbytky
tis. Kč

Stav
k 31. 12. 2007

tis. Kč

Přírůstky
tis. Kč

Úbytky
tis. Kč

Stav 
k 31. 12. 2008

tis. Kč

Pozemky 3 466 800 62 981 280 772 3 249 009 8 439 27 533 3 229 915

Stavby 49 407 020 3 448 950 237 770 52 618 200 1 139 775 130 243 53 627 732

Samostatné movité věci 31 798 512 1 774 722 426 824 33 146 410 1 078 261 439 372 33 785 299

• Stroje a zařízení 9 413 280 877 648 244 420 10 046 508 259 996 202 040 10 104 464

• Dopravní prostředky 22 364 345 895 760 181 822 23 078 283 818 265 237 116 23 659 432

• Inventář 20 887 1 314 582 21 619 0 216 21 403

Jiný DHM 34 675 0 0 34 675 3 455 1 38 129

Nedokončený DHM 25 183 545 9 025 719 30 678 293 3 530 971 7 201 106 8 441 808 2 290 269

Zálohy na DHM 1 491 137 6 389 752 6 979 088 901 801 4 960 676 5 002 346 860 131

Celkem 111 381 689 20 702 124 38 602 747 93 481 066 14 391 712 14 041 303 93 831 475

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty161



OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY

Stav 
k 31. 12. 2006

(tis. Kč)

Přírůstky
(tis. Kč)

Úbytky
(tis. Kč)

Stav
k 31. 12. 2007

(tis. Kč)

Přírůstky
(tis. Kč)

Úbytky
(tis. Kč)

Stav 
k 31. 12. 2008

(tis. Kč)

Stavby 10 553 739 975 346 94 899 11 434 186 938 979 50 807 12 322 358

Samostatné movité věci 14 430 362 1 818 330 425 399 15 823 293 1 549 947 418 339 16 954 901

• Stroje a zařízení 5 519 035 814 403 243 737 6 089 701 598 406 185 462 6 502 645

• Dopravní prostředky 8 896 579 997 420 181 100 9 712 899 950 106 228 809 10 434 196

• Inventář 14 748 1 609 562 15 795 1 435 216 17 014

Opravná položka k dopr.  
prostředkům 0 4 898 0 4 898 0 3 852 1 046

Opravná položka  k zálohám 
na DHM 0 1 211 0 1 211 0 1 211 0

Celkem 24 984 101 2 794 887 520 298 27 258 690 2 488 926 470 357 29 277 259

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty162
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Výrazný úbytek nedokončeného DHM je způsoben aktivací majetku a zúčtováním účelových 
dotací na pořízení DHM.

Společnost  pronajímá:

•  nemovitosti, nebytové prostory v objektech garáží, vozoven, na depech metra, na stanicích 
metra, na tramvajových smyčkách, na zastávkách MHD apod.,

•  plochy na movitém i nemovitém majetku zejména pro činnost reklamní, k uložení 
optických kabelů ve stanicích metra, k provozování telekomunikačního systému v metru, 
k umístění antén, telekomunikačních zařízení apod.,

•  movitý majetek, např. nákladní výtahy ve stanicích metra, vůz metra, kamerový systém, 
osvětlovací techniku, rozpínací stanice na měnírnách apod.

Katastrální úřady neevidují k datu účetní závěrky žádná řízení vzniku nabytí nemovitostí pro 
společnost.

ZŮSTATKOVÁ HODNOTA

Stav 
k 31. 12. 2006

(tis. Kč)

Stav 
k 31. 12. 2007

(tis. Kč)

Stav 
k 31. 12. 2008

(tis. Kč)

Pozemky 3 466 800 3 249 009 3 229 915

Stavby 38 853 281 41 184 014 41 305 374

Samostatné movité věci 17 368 150 17 323 117 16 830 398

• Stroje a zařízení 3 894 245 3 956 807 3 601 819

• Dopravní prostředky 13 467 766 13 365 384 13 225 236

• Inventář 6 139 5 824 4 389

Opravné položky 0 -4 898 -1 046

Jiný DHM 34 675 34 675 38 129

Nedokončený DHM 25 183 545 3 530 971 2 290 269

Zálohy na DHM 1 491 137 900 590 860 131

Celkem 86 397 588 66 222 376 64 554 216

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
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4.3.1 Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem

Ke dni 31. 12. 2008 je na 242 nemovitostech zřízeno věcné břemeno, a to formou smlouvy 
o zřízení věcného břemene. Ve většině případů se jedná o umožnění přístupu k obsluze 
příslušného zařízení v prostorách metra, vchodu do budov apod.

Dne 15. 6. 2005 byla uzavřena zástavní smlouva, ve které je dlužníkem (zástavcem) 
DP a věřiteli (zástavními věřiteli) jsou banky, které se podílejí na úvěru poskytnutém 
společnosti na nové vlaky metra. Zastaveno je 100 ks elektrických motorových vozů metra 
vyrobených společností Siemens Kolejová vozidla s. r. o. Zástavní právo podle smlouvy je 
zřízeno na dobu do úplného a řádného splacení úvěru.

4.3.2 Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností

Vlastní činností byly prováděny rekonstrukce tramvajových tratí, trakčního vedení 
a modernizace dopravních prostředků. Způsob ocenění viz bod 3.1.

4.3.3 Majetek najatý formou fi nančního leasingu

Společnost nemá majetek najatý formou fi nančního leasingu.

4.3.4 Majetek, který není zahrnut v rozvaze

NEHMOTNÝ MAJETEK SLEDOVANÝ V PODROZVAHOVÉ EVIDENCI

Druh majetku
Pořizovací cena (tis. Kč)

rok 2008 rok 2007

Drobný nehmotný majetek 648 334 654 395

Dlouhodobý dotovaný majetek 26 987 238 18 417 660

Celkem 27 635 572 19 072 055

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty



Název společnosti
2008 2007

Počet cenných 
papírů

Podíl na základním 
kapitálu v %

Počet cenných 
papírů

Podíl na základním 
kapitálu v %

GTR-DP Praha s.r.o. 40 40

Pražská strojírna a.s. 166 100 13 100

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. 22 100 22 100

4.4. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

4.4.1 Podíly v ovládaných a řízených osobách

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty165
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Název společnosti
Pořizovací 

cena 
(tis. Kč)

Oceňovací 
rozdíl 

(tis. Kč)

Nominální 
hodnota 
(tis. Kč)

*Vlastní kapitál 
společnosti 

(tis. Kč)

*Účetní výsledek 
hospodaření

(tis. Kč)

Hodnota 
podílu 

(tis. Kč)

GTR-DP Praha s.r.o. 800 5 293 800 15 233 7 919 6 093

Pražská strojírna a.s. 145 174 18 951 146 862 164 125 3 200 164 125

Střední průmyslová škola 
dopravní, a.s. 11 322 16 185 21 930 27 507 49 27 507

Celkem 157 296 40 429 169 592 197 725

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty166

*) Údaje jsou stavy zjištěné k 30. 1. 2009

V roce 2008 byl navýšen základní kapitál v dceřiné společnosti Pražská strojírna a. s. o částku 19 584 tis. Kč, a to započtením 
pohledávky ve stejné výši vzniklé na základě neuhrazených závazků z dodavatelsko-odběratelských vztahů při dodávkách výrobků.



2007

Název společnosti
Pořizovací 

cena 
(tis. Kč)

Oceňovací 
rozdíl 

(tis. Kč)

Nominální 
hodnota 
(tis. Kč)

*Vlastní kapitál 
společnosti 

(tis. Kč)

*Účetní výsledek 
hospodaření

(tis. Kč)

Hodnota 
podílu 

(tis. Kč)

GTR-DP Praha s.r.o. 800 2 336 800 7 314 619 3 136

Pražská strojírna a.s. 125 591 32 563 127 278 141 682 -15 193 158 154 

Střední průmyslová škola 
dopravní, a.s. 11 322 16 945 21 930 27 457 82 28 267

Celkem 137 713 51 844 150 008 189 557

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty167



2008

Název společnosti
Pořizovací 

cena 
(tis. Kč)

Oceňovací 
rozdíl 

(tis. Kč)

Nominální 
hodnota 
(tis. Kč)

*Vlastní kapitál 
společnosti 

(tis. Kč)

*Účetní výsledek 
hospodaření

(tis. Kč)

Finanční 
výnosy za rok 

(tis. Kč)

Hodnota 
podílu 

(tis. Kč)

RENCAR PRAHA, a.s. 840 18 139 840 67 782 49 850 11 760 18 979

Celkem 840 18 139 840 11 760 18 979

2007

Název společnosti
Pořizovací 

cena 
(tis. Kč)

Oceňovací 
rozdíl 

(tis. Kč)

Nominální 
hodnota 
(tis. Kč)

*Vlastní kapitál 
společnosti 

(tis. Kč)

*Účetní výsledek 
hospodaření

(tis. Kč)

Finanční 
výnosy za rok 

(tis. Kč)

Hodnota 
podílu 

(tis. Kč)

RENCAR PRAHA, a.s. 840 15 941 840 59 932 42 248 12 012 16 781

Celkem 840 15 941 840 12 012 16 781

4.4.2 PODÍLY V ÚČETNÍCH JEDNOTKÁCH POD PODSTATNÝM VLIVEM

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty168

*)Údaje jsou stavy zjištěné k 30. 1. 2009
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Počet cenných papírů činil 84 akcií a celkový podíl na základním kapitálu byl 28 %. Nedošlo 
k žádné změně oproti roku  2007.

V roce 2007 prodal DP společnosti KVATRIS s. r. o. zbývající 34% podíl na základním 
kapitálu společnosti Inženýring dopravních staveb a. s.

4.5. ZÁSOBY

Snížení fi nančního objemu skladových zásob společnosti je důsledkem intenzivní činnosti 
v oblasti řízení skladového hospodářství v průběhu roku 2008, odprodejem zásob materiálu 
již nadále nevyužitých ve společnosti a vymezením činností spojených s výdejem výstrojních 
součástí mimo společnost.

k 31. 12. 2008 (tis. Kč) k 31. 12. 2007 (tis. Kč)

náhradní díly 266 232 279 829

pomocný materiál 112 530 140 101

oděvy a ochr. pomůcky 63 108 76 837

PHM, paliva 20 553 27 996

materiál ostatní 7 161 4 801

opravné položky -46 289 -63 108

Materiál celkem 423 295 466 456

poskytnuté zálohy na zásoby 9 674 24 273

nedokončená výroba a polotovary 4 572 1 115

zboží 1 762 1 873

Celková hodnota 439 303 493 717

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
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4.6. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY

Položka dlouhodobé pohledávky vykazuje k 31. 12. 2008 zůstatek 133 097 tis. Kč, k 31. 12. 2007 
tyto pohledávky byly ve výši 143 861 tis. Kč. Hlavní položku dlouhodobých pohledávek tvoří 
pohledávky z obchodních vztahů vzniklé v rámci investiční činnosti společnosti, které 
s činností ani posláním společnosti nesouvisí. Jedná se např. o osvětlení, kanalizace, terénní 
úpravy, komunikace, tj. práce, které byly provedeny v rámci akcí především výstavby metra 
a tramvajových tratí. Vlastníkem tohoto majetku je převážně HMP, kterému by měly být tyto 
pohledávky přefakturovány. Jejich výše k 31. 12. 2008 činí 131 194 tis. Kč, k 31. 12. 2007 byla 
jejich výše 141 349 tis. Kč. 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy jsou převážně zálohy poskytnuté společnosti CCS Česká 
společnost pro platební karty.

Pohledávky se splatností 5 let a více společnost nemá.

4.6.1 Dlouhodobé pohledávky k podnikům ve skupině

Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů

Společnost nemá dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů k podnikům ve skupině.

59

58 59
58 5958 5 9

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty



4.7. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY

4.7.1 Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů

*) Položka přirážky obsahuje pohledávky z přirážek k jízdnému a pohledávky za jízdné z přirážek k jízdnému. Jedná se především 
o pohledávky po lhůtě splatnosti.

Mezi nejvýznamnější pohledávky patří pohledávky z titulu prodeje SMS jízdenek, časových kuponů a tržeb z pronájmu reklamních 
ploch. Jedná se o pohledávky do splatnosti.

Rok Kategorie
Do 

splatnosti
(tis. Kč)

Po splatnosti (tis. Kč) Celkem 
po 

splatnosti 
(tis. Kč)

Celkem 

(tis. Kč)

Přirážky * 
(tis. Kč)

Celkem 

včetně 

přirážek 

(tis. Kč)

0–90 
dní

91–180 
dní

181–365 
dní

1–2 
roky

2 
a více let

2008 Brutto 287 076 22 314 4 508 2 882 25 919 29 316 84 939 372 015 312 206 684 221

Opr. 
položky 0 0 2 760 881 2 226 28 816 34 683 34 683 128 757 163 440

Netto 287 076 22 314 1 748 2 001 23 693 500 50 256 337 332 183 449 520 781

2007 Brutto 592 996 11 628 16 562 14 169 24 526 20 115 87 000 679 996 281 466 961 462

Opr. 
položky 0 0 0 154 813 14 622 15 589 15 589 112 586 128 175

Netto 592 996 11 628 16 562 14 015 23 713 5 493 71 411 664 407 168 880 833 287

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty171
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4.7.2 Pohledávky k podnikům ve skupině

KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY

Název společnosti
Stav 

k 31. 12. 2008
(tis. Kč)

Stav 
k 31. 12. 2007

(tis. Kč)

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 945 497

GTR-DP Praha s.r.o 24 23

Pražská energetika, a.s. 9 873 3 900

Pražská plynárenská, a.s. 180 271

Pražská strojírna a.s. 33 584 54 174

Pražská teplárenská a.s. 5 15

Pražské služby, a.s. 11 677 5

PREdistribuce, a.s. 17 17

RENCAR PRAHA, a.s. 47 859 46 569

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. 861 612

Celkem krátkodobé pohledávky 

k podnikům ve skupině
105 025 106 083

Pohledávky mimo skupinu 1 173 011 1 847 258 

Krátkodobé pohledávky celkem 1 278 036 1 953 341

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
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4.7.3 Pohledávky k podnikům ve skupině

KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ

Název společnosti
Stav 

k 31. 12. 2008
(tis. Kč)

Stav 
k 31. 12. 2007

(tis. Kč)

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 945 497

GTR-DP Praha s.r.o 24 23

Pražská teplárenská a.s. 5 15

Pražská strojírna a.s. 26 254 45 844

Pražské služby, a.s. 11 677 5

PREdistribuce, a.s. 17 17

RENCAR PRAHA, a.s. 47 859 46 569

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. 861 612

Celkem krátkodobé pohledávky k podnikům 

ve skupině
87 642 93 582

Pohledávky mimo skupinu 596 579 867 880

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů 

celkem
684 221 961 462

57 59

51    56 57 59

58
59

58 59

57 58 59        53 57 58 
59

    

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty



174

4.7.4 Ostatní krátkodobé pohledávky

Položka Stát - daňové pohledávky je tvořena pohledávkou z titulu nadměrného odpočtu 
daně z přidané hodnoty za měsíce listopad a prosinec 2008 ve výši 512 723 tis. Kč, 
k 31. 12. 2007 vykazuje výši 886 539 tis. Kč.

Položka Dohadné účty aktivní vykazuje k 31. 12. 2008 zůstatek 29 011 tis. Kč, k 31. 12. 2007 
činil zůstatek této položky 43 873 tis. Kč. U dohadných účtů aktivních došlo k poklesu 
z důvodu nepřiznání bonifi kace od pojišťovny vzhledem k pojistné události (požár) 
v prostorech garáží Řepy. Nejvýznamnější položku v dohadných účtech aktivních tvoří 
nevyfakturované tržby za smluvními dopravci za dispečerské služby a zastávkovou péči 
ve výši 7 000 tis. Kč.

4.7.5 Zástavní právo

Společnost má zřízeno zástavní právo k veškerým pohledávkám za HMP, vyplývající ze 
smlouvy o dopravní obslužnosti a k pohledávkám z plnění pojistné smlouvy při pojistné 
události na úvěrovaných vagonech metra.

Tato zástavní práva jsou opět zřízena za účelem krytí úvěru na nákup nových vagonů metra.

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
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Účet
Základní 
kapitál
(tis. Kč)

Ostatní 
kapitálové 

fondy 
(tis. Kč)

Oceňovací rozdíly 
z přecenění 

majetku a závazků 
(tis. Kč)

Neuhrazená 
ztráta 

minulých let 
(tis. Kč)

Výsledek 
hospodaření 

v běžném období 
(tis. Kč)

Vlastní 
kapitál 
celkem 
(tis. Kč)

Počáteční zůstatek 1. 1. 2007 30 726 125 30 907 815 92 729 - 1 635 676 60 090  993

Pohyby s vlivem na celkový VK

VH běžného roku -1 838 256 - 1 838 256

Dary/bezúplatně nabytá věcná břemena 8 401 8 401

Ocenění pozemků a budov -160 398 -160 398

Přir. oc. roz. z přecenění CP apod. - 24 944 - 24 944

Pohyby bez vlivu na celkový VK 

KZ 31. 12. 2007 = PZ 1. 1. 2008 30 726 125 30 755 818 67 785 - 1 635 676 - 1 838 256 58 075 796 

4.8. VLASTNÍ KAPITÁL

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Vlastní kapitál společnosti obsahuje účty účtové skupiny 41, 42 včetně výsledku hospodaření běžného účetního období. Během 
účetního období roku 2008 došlo ke zvýšení vlastního kapitálu o  57 659 tis. Kč. 

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty175



Účet
Základní 
kapitál
(tis. Kč)

Ostatní 
kapitálové 

fondy 
(tis. Kč)

Oceňovací rozdíly 
z přecenění 

majetku a závazků 
(tis. Kč)

Neuhrazená 
ztráta 

minulých let 
(tis. Kč)

Výsledek 
hospodaření 

v běžném období 
(tis. Kč)

Vlastní 
kapitál 
celkem 
(tis. Kč)

Pohyby s vlivem na celkový VK

VH běžného roku 50 954 50 954

Dary/bezúplatně nabytá věcná břemena 11 258 11 258

Ocenění pozemků a budov 1 209 1 209

Přir. oc. roz. z přecenění CP apod. -9 217 - 9 217

Ostatní přeb. dl. maj. neodepis. 3 455 3 455

Pohyby bez vlivu na celkový VK

Ostatní - 1 838 256 1 838 256

Konečný zůstatek k 31. 12. 2008 30 726 125 30 771 740 58 568 - 3 473 932 50 954 58 133 455 

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty176



4.9. REZERVY

Zůstatek 
k 1. 1. 2007 Tvorba Čerpání Zůstatek 

k 31. 12. 2007 Tvorba Čerpání Zůstatek 
k 31. 12. 2008

Rezerva na opravy DHM 0 800 946 0 800 946 755 195 45 734 1 510 407

Rezerva na renty 0 0 0 0 5 249 0 5 249

Rezerva na soudní spory 0 0 0 0 12 526 0 12 526

Rezerva na úroky z úvěru 100 000 0 100 000 0 0 0 0

Rezervy celkem 100 000 800 946 100 000 800 946 772 970 45 734 1 528 182

Dle rozpočtu nákladů společnost naplánovala rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku v celkové výši 1 821 270 tis. Kč. 
Opravy se týkají především jednotek Dopravní cesta Metro, Dopravní cesta Tramvaje a Správa nemovitého majetku. Zbývající část 
rezervy bude vytvořena v roce 2009.

Další rezervy byly vytvořeny poprvé v roce 2008 z důvodu opatrnosti na závazky vzniklé na základě minulých událostí (rezerva na renty 
nehrazené pojišťovnou) a na úhradu závazků, které by mohly znamenat odliv fi nančních prostředků (rezerva na soudní spory).

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty177
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4.10. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ

Položka dlouhodobé závazky z obchodních vztahů vykazuje k 31. 12. 2008 zůstatek 8 151 tis. Kč, 
k 31. 12. 2007 tato částka představovala 7 862 tis. Kč.

Celková výše závazků, jež mají k 31. 12. 2008 splatnost delší než 5 let, je 1 713 tis. Kč, 
k 31. 12. 2007 tato částka představovala 1 562 tis. Kč.

4.10.1 Dlouhodobé závazky k podnikům ve skupině

Dlouhodobé závazky z obchodních vztahů

Společnost nemá dlouhodobé závazky z obchodních vztahů k podnikům ve skupině.

4.10.2 Závazky kryté podle zástavního práva nebo zajištěné jiným způsobem

Dne 15. 6. 2005 byla uzavřena zástavní smlouva mezi dlužníkem DP a věřiteli bank, kteří 
se podílejí na úvěru poskytnutém DP na nové vlaky metra. Zastaveno je 100 ks elektrických 
motorových vozů metra. Zástavní právo podle smlouvy je zřízeno na dobu do úplného 
a řádného splacení úvěru.

V souvislosti s úvěrovou smlouvou (viz bod 4.12.1) byla uzavřena smlouva o vyplňovacím 
prohlášení směnečném a použití bianko směnek. Touto smlouvou se zajišťuje splnění 
závazků společnosti vůči věřitelům z úvěrové smlouvy na nákup vagonů metra.

Ostatní dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem viz bod 4.3.1.

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty



4.11. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

4.11.1 Věková struktura závazků z obchodních vztahů

*) Závazek v částce 4 647 tis. Kč bude kompenzován s pohledávkou v únoru 2009.

Rok Kategorie
Do 

splatnosti
(tis. Kč)

Po splatnosti (tis. Kč) Celkem po 
splatnosti 

(tis. Kč)

Celkem 

(tis. Kč)0–90 
dní

91–180 
dní

18–365 
dní

1–2 
roky

2 
a více let

2008 Krátkodobé 1 262 407 119 235 -597 *4 650 9 -22 123 275 1 385 682

2007 Krátkodobé 2 584 549 98 376 33 238 261 3 -25 131 853 2 716 402

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty179



180

4.11.2 Závazky k podnikům ve skupině

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ

Název společnosti
Stav 

k 31. 12. 2008
(tis. Kč)

Stav 
k 31. 12. 2007

(tis. Kč)

GTR-DP Praha s.r.o. 104 0

Informační služby – energetika, a.s. 3 0

Pražská energetika, a.s. 32 538 19 132

Pražská plynárenská, a.s. 846 920

Pražská strojírna a.s. 5 911 409

Pražská teplárenská a.s. 1 362 855

Pražské služby, a.s. 369 3 382

PREdistribuce, a.s. 3 101

RENCAR PRAHA, a.s. 4 647 0

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. 2 929 2 941

Celkem krátkodobé závazky k podnikům 

ve skupině
48 712 27 740

Závazky mimo skupinu 1 336 970 2 688 662

Krátkodobé závazky celkem 1 385 682 2 716 402

V roce 2008 přijala společnost bankovní záruku za dceřinou společností Pražská strojírna 
a.s. s tím, že pokud se dceřiná společnost ocitne v prodlení s plněním zajištěných 
pohledávek, splní je DP do výše 12 727 tis. Kč.

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
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4.11.3 Dotace

Řádek výkazu Rozvaha Pasiva B.III.7.2 Dotace vykazuje k 31. 12. 2008 stav 66 814 tis. Kč, 
k 31. 12. 2007 tato částka činila 60 107 tis. Kč v níže uvedeném členění:

rok 2008 (tis. Kč) rok 2007 (tis. Kč)

Na pořízení dlouhodobého majetku

• z rozpočtu hl. m. Prahy 58 945 52 245

Na provoz z Evropské unie  -694

Dotace na pásma PID, žák. jízdné -1 417

Účelová dotace na provoz 73  

Finanční vypořádání 9 213 8 556

Struktura poskytovaných dotací je popsána v bodu 4.1.2.

509

509

509

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
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4.12. BANKOVNÍ ÚVĚRY

4.12.1 Bankovní úvěry dlouhodobé

Dne 15. 5. 2002 byla uzavřena úvěrová smlouva mezi dlužníkem (společností) a věřiteli 
společnosti Českou spořitelnou, a. s. a Československou obchodní bankou, a. s. na nákup 
dvaceti nových vlaků metra ve výši 1 500 000 tis. Kč a 89 928 tis. EUR. Úvěr byl čerpán 
do listopadu 2004 a od prosince 2004 je čtvrtletně splácen. Zatím bylo splaceno sedmnáct 
z jednašedesáti splátek. Splácení úvěru bude ukončeno v roce 2019.

Roční úrokové sazby z úvěru jsou, vzhledem k termínům čerpání jednotlivých částí, různé. 
Z částí úvěru čerpaných v EUR přes ČSOB, a.s. byly úroky v prvním čtvrtletí 5,98 % – 6,86 % 
a v následujícím období došlo k fi xaci hrazených úroků na 5,35 %. Z částí úvěru v EUR 
čerpaných přes ČS, a. s. byla po celý rok výše hrazených úroků zafi xována na 5,35 %. Úroky 
jsou uváděny včetně marže 1,35 %.

Úrokové sazby z části čerpané v CZK a kryté ČS nejsou fi xně stanoveny a v roce 2008 se 
pohybovaly v rozmezí 3,9 % – 4,22 %, plus marže 1,35 %. Úrokové sazby z části čerpané v CZK 
a kryté ČSOB jsou od druhého čtvrtletí zajištěny úrokovou opcí v rozmezí 3,85 % – 5,7 %, plus 
marže 1,35 %. 

Zůstatek úvěru v měně EUR k 31. 12. 2008 je 64 866 142,18 EUR (k 31. 12. 2007 byl 70 763 064,12 EUR).

Banka/ Věřitel Měna 
úvěru

Zůstatek 
k 31. 12. 2008

(tis. Kč)

Zůstatek 
k 31. 12. 2007

(tis. Kč)

Forma 
zajištění 2008

Česká spořitelna–agent – úvěr 
na nové vlaky metra CZK 1 081 967 1 180 328 úvěrované 

vlaky

Česká spořitelna–agent – úvěr 
na nové vlaky metra EUR 1 746 845 2 240 439 úvěrované 

vlaky

Česká spořitelna-kontokorent CZK - -

Celkem 2 828 812 3 420 767

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty



SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ

Banka / Věřitel 2008 (tis. Kč) 2009 (tis. Kč) 2010 (tis. Kč) 2011 (tis. Kč) 2012 (tis. Kč)
V dalších 

obdobích (tis. Kč)

Česká spořitelna – agent – tis. Kč 98 361 98 361 98 361 73 770 122 951 688 524

Česká spořitelna – agent – tis. EUR 5 897 5 897 5 897 4 423 7 371 41 278

                                            – tis. Kč 158 804 158 804 158 804 119 103 198 506 1 111 628

Celkem splátky v Kč 257 165 257 165 257 165 192 873 321 457 1 800 152

Část úvěrů splatná do 31. 12. 2009 je v souladu s platnými účetními předpisy vykázána v položce B.IV.2 – Krátkodobé bankovní úvěry.

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty183
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4.13. DERIVÁTOVÉ FINANČNÍ NÁSTROJE

Společnost má fi nanční deriváty, které slouží v souladu se strategií řízení rizik společnosti 
jako efektivní zajišťovací nástroj, ale nelze o nich podle českých účetních předpisů účtovat 
jako o zajišťovacích derivátech, protože nesplňují požadavky pro zajišťovací účetnictví.

Společnost účtuje o fi nančních derivátech k obchodování, které jsou oceňovány reálnou 
hodnotou, a účtuje se do výsledku hospodaření.

Účtování o fi nančních derivátech má následující dopad do nákladů a výnosů:

• Výnosy z přecenění derivátových operací 87 726 tis. Kč
• Náklady z přecenění derivátových operací 165 378 tis. Kč
• Mimořádné náklady 573 710 tis. Kč (viz bod 3.15)

Reálná hodnota záporná k 31. 12. 2008 (tis. Kč)

Měnový swap ČS 366 265

Měnový swap ČSOB 125 487

Úroková opce COLLAR – ČSOB 21 424

Hedging nafty 138 187

Celkem 651 363

509

509

509

506

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
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4.14. ODLOŽENÁ DAŇ

Odložený daňový závazek lze analyzovat následovně:

Rozdíl oproti roku 2007 ve výši 2 285 572 tis. Kč je způsoben změnou metody výpočtu 
odložené daně v roce 2008, viz bod 3.15.

ODLOŽENÁ DAŇ Z TITULU

Stav 
k 31. 12. 2008

(tis. Kč)

Stav 
k 31. 12. 2007

(tis. Kč)

Dlouhodobý majetek 2 546 619 3 336 511

Nezaplacené smluvní pokuty a penále 59 800 59 206

Opravné položky dlouhodobého majetku - 209 -1 029

Opravné položky zásob - 9 258 - 13 253

Opravné položky pohledávek - 662 0

Rezervy - 997 0

Nezaplacené sociální a zdravotní pojištění -150 -220

Daňová ztráta minulých let - 1 499 500 0

Celkem odložený daňový závazek 1 095 643 3 381 215

509

509
509

509

509

509

509

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
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4.15.  SPLATNÉ ZÁVAZKY Z TITULU SOCIÁLNÍHO, ZDRAVOTNÍHO A ŽIVOTNÍHO 

POJIŠTĚNÍ, PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ A DAŇOVÉ ZÁVAZKY

4.15.1  Závazky z titulu sociálního, zdravotního a životního pojištění, penzijního 

připojištění

Výše splatných závazků z titulu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti k 31. 12. 2008 činila 106 912 tis. Kč (k 31. 12. 2007 činila 95 421 tis. Kč).

Výše splatných závazků z titulu veřejného zdravotního pojištění k 31. 12. 2008 činila 
46 071 tis. Kč (k 31. 12. 2007 činila 42 683 tis. Kč).

Výše splatných závazků z titulu životního pojištění zaměstnanců k 31. 12. 2008 činila 205 tis. 
Kč (v roce 2007 nebyl příspěvek na životní pojištění poskytován). 

Výše splatných závazků z titulu penzijního připojištění zaměstnanců k 31. 12. 2008 činila 
3 370 tis. Kč (k 31. 12. 2007 činila 2 272 tis. Kč).

Veškeré závazky jsou do splatnosti.

4.15.2 Daňové závazky u místně příslušných daňových orgánů

Veškeré závazky jsou do splatnosti.

Stav k 31. 12. 2008
(tis. Kč)

Stav k 31. 12. 2007
(tis. Kč)

Daň z příjmu fyzických osob 43 506 43 136

Silniční daň 222 0

Ekologická daň 51 0

Celkem 43 779 43 136

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
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4.16. VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI PODLE HLAVNÍCH ČINNOSTÍ

Rok 2008 (tis. Kč) Rok 2007 (tis. Kč)

Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb celkem                    v tom: 4 875 341 4 295 471

Tržby z jízdného pravidelné dopravy 4 378 171 3 778 729

Ostatní tržby                                       z toho: 497 170 516 742

• Pronájem 241 376 234 170

• Výnosy z přirážek k jízdnému 175 875 142 805

V roce 2008 vzrostly tržby z jízdného pravidelné dopravy celkem oproti roku 2007 
o 599 442 tis. Kč. Na příznivém vývoji tržeb Pražské integrované dopravy (bez tržeb 
za přirážky k jízdnému) se v r. 2008 výrazně podílela změna cen jízdného v pražské MHD, 
realizovaná na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1745 ze dne 13. 11. 2007 s  účinností 
od 1. 1. 2008. 

V souvislosti se záměrem postupného přechodu na elektronické jízdné dochází od srpna 
2008 k zavedení nového tarifu PID, kterým se zjednodušují tarifní kategorie. V návaznosti 
na změnu tarifního systému byl spuštěn 29. září 2008 internetový prodej jízdních dokladů 
– kuponů, který započal významnou změnu ve způsobu  prodeje jízdních dokladů. 
Současně s tím byl zahájen i prodej ročních kuponů pro r. 2009 v elektronické podobě, 
nahrávaných na elektronickou kartu Opencard. K rychlému přechodu na moderní jízdní 
doklad přispěl i výjimečný bonus, poskytnutý každému, kdo si roční jízdenku pro rok 2009 
zakoupil do 31. 10. 2008.

Tržby za ostatní služby zahrnují tržby za ostatní činnosti, zejména za pronájem pozemků, 
staveb a nebytových prostor, bytů, za pronájem ploch na movitém majetku, za stavební 
práce při rekonstrukcích tramvajových tratí, zřízení věcných břemen apod.

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
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4.16.1 Výnosy realizované se spřízněnými subjekty

2008

Subjekt Vztah 
ke společnosti

Zásoby
(tis. Kč)

Služby 
(tis. Kč)

Ostatní
(tis. Kč)

Celkem
(tis. Kč)

GTR-DP Praha s.r.o. dceřiná společnost 72 72

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA mateřská společnost 4 721 4 721

Pražská energetika, a.s. jiná společnost 164 635 799

Pražská plynárenská 
Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská 
plynárenská, a.s.

jiná společnost 19 19

Pražská plynárenská 
Servis distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s.

jiná společnost 30 30

Pražská strojírna a.s. dceřiná společnost 27 238 45 27 283

Pražská teplárenská a.s. jiná společnost 21 21

Pražské služby, a.s. sesterská společnost 24 11 668 11 692

PREdistribuce, a.s. jiná společnost 366 400 766

PREměření, a.s. jiná společnost 376 376

RENCAR PRAHA, a.s. dceřiná společnost 45 90 563 90 608

Střední průmyslová škola 
dopravní, a.s. dceřiná společnost 8 3 796 3 804

TERMONTA PRAHA a.s. jiná společnost 2 2

Celkem 27 291 99 823 13 079 140 193

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
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2007

Subjekt Vztah 
ke společnosti

Zásoby
(tis. Kč)

Služby 
(tis. Kč)

Ostatní
(tis. Kč)

Celkem
(tis. Kč)

GTR-DP Praha s.r.o. dceřiná společnost 429 124 553

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA mateřská společnost 3 919 3 919

Pražská energetika, a.s. jiná společnost 167 1 413 1 580

Pražská plynárenská 
Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská 
plynárenská, a.s.

jiná společnost 2 2

Pražská plynárenská 
Servis distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s.

jiná společnost 3 3

Pražská strojírna a.s. dceřiná společnost 17 355 661 18 016

Pražská teplárenská a.s. jiná společnost 18 18

Pražské služby, a.s. sesterská společnost 46 46

PREdistribuce, a.s. jiná společnost 623 1 327 1 950

PREměření, a.s. jiná společnost 241 241

RENCAR PRAHA, a.s. dceřiná společnost 12 89 217 89 229

Střední průmyslová škola 
dopravní, a.s. dceřiná společnost 11 3 303 3 314

Celkem 17 807 98 083 2 981 118 871

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty



190

4.16.2 Nákupy realizované se spřízněnými subjekty

2008

Subjekt Vztah 
ke společnosti

Zásoby
(tis. Kč)

Služby 
(tis. Kč)

Ostatní
(tis. Kč)

Celkem
(tis. Kč)

GTR-DP Praha s.r.o. dceřiná společnost 34 851 34 851

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA mateřská společnost 12 591 603

Informační služby – 
energetika, a.s. jiná společnost 14 14

Kolektory Praha, a.s. sesterská společnost 400 400

Pražská energetika, a.s. jiná společnost 835 955 2 3 244 839 201

Pražská plynárenská, a.s. jiná společnost 20 805 126 20 931

Pražská plynárenská 
Servis distribuce, a.s.,  
člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s.

jiná společnost 5 5

Pražská strojírna a.s. dceřiná společnost 71 817 1 936 73 753

Pražská teplárenská a.s. jiná společnost 17 686 17 17 703

Pražské služby, a.s. sesterská společnost 124 10 995 11 119

PREdistribuce, a.s. jiná společnost 495 495

RENCAR PRAHA, a.s. dceřiná společnost 3 916 3 916

Střední průmyslová škola 
dopravní, a.s. dceřiná společnost 20 29 354 29 374

Celkem 950 335 78 660 3 370 1 032 365

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
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2007

Subjekt Vztah 
ke společnosti

Zásoby
(tis. Kč)

Služby 
(tis. Kč)

Ostatní
(tis. Kč)

Celkem
(tis. Kč)

GTR-DP Praha s.r.o. dceřiná společnost 13 707 13 707

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA mateřská společnost 430 430

Kolektory Praha, a.s. sesterská společnost 306 306

Pražská energetika, a.s. jiná společnost 804 966 2 2 302 807 270

Pražská plynárenská, a.s. jiná společnost 15 602 199 15 801

Pražská strojírna a.s. dceřiná společnost 44 024 426 44 450

Pražská teplárenská a.s. jiná společnost 15 002 19 15 021

Pražské služby, a.s. sesterská společnost 478 7 636 8 114

PREdistribuce, a.s. jiná společnost 525 525

PREměření, a.s. jiná společnost 1 1

Střední průmyslová škola 
dopravní, a.s. dceřiná společnost 29 429 29 429

Celkem 880 072 52 481 2 501 935 054

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
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2008

Subjekt Vztah ke společnosti

DHM

Účetní hodnota
(tis. Kč)

Prodejní cena
(tis. Kč)

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA mateřská společnost 2 745 2 717

Celkem 2 745 2 717

2007

Subjekt Vztah ke společnosti

DHM

Účetní hodnota
(tis. Kč)

Prodejní cena
(tis. Kč)

Pražská strojírna a.s. dceřiná společnost 0 120

Celkem 0 120

4.16.3 Nákupy a prodeje dlouhodobého nehmotného, hmotného a fi nančního majetku 

se spřízněnými subjekty

Prodeje

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
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Nákupy

2008

Subjekt Vztah ke společnosti DNM (tis. Kč) DHM (tis. Kč)

Pražská energetika, a.s. jiná společnost 0 66

Pražská plynárenská, a.s. jiná společnost 0 24

Pražská plynárenská 
Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská 
plynárenská, a.s.

jiná společnost 0 569

Pražská teplárenská a.s. jiná společnost 0 315

Pražské služby, a.s. sesterská společnost 0 6

PREdistribuce, a.s. jiná společnost 0 4 357

Celkem 0 5 337

2007

Subjekt Vztah ke společnosti DNM (tis. Kč) DHM (tis. Kč)

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA mateřská společnost 20 1 356

Pražské služby, a.s. sesterská společnost 0 15

PREdistribuce, a.s. jiná společnost 0 3

Celkem 20 1 374

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
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4.17. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY

Spotřeba Rok 2008 (tis. Kč) Rok 2007 (tis. Kč)

materiálu 1 188 673 1 192 295

energie, plynu, tepla 1 070 428 1 007 706

nafty, olejů, mazadel, fridexu 749 349 664 458

oděvů a ochranných pomůcek 62 941 68 575

drobný hmotný majetek 48 402 53 367

Ostatní 13 386 22 468

Celkem 3 133 179 3 008 869

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
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4.18. SLUŽBY

Období 
do 31. 12. 2008 

(tis. Kč)

Období 
do 31. 12. 2007 

(tis. Kč)

Opravy a udržování 915 523 690 230

Služby spojené s přepravním 
výkonem – celkem 357 091 348 332

Služby obslužného charakteru 291 290 246 970

České teplo – energetické služby 180 029 177 948

Odměna za prodej jízdních dokladů 176 863 35 242

Náklady na úklidové práce v prostorách 
a dopr. prostředcích  MHD 145 785 139 131

Kooperační služby na zakázky – MHD 144 566 152 180

Služby datových systémů 124 570 84 434

Služby spojené s reklamou 121 665 39 669

Náklady na poradenskou službu
 včetně auditu 87 824 45 593

Náklady na překlady, znalecké posudky, 
studie, expertizy, rozbory 69 889 155 473

Ostatní služby 382 682 232 419

Celkem 2 997 777 2 347 621

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
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4.18.1 Celkové náklady na odměny auditorské společnosti

Období 
do 31. 12. 2008 

(tis. Kč)

Období 
do 31. 12. 2007 

(tis. Kč)

Povinný audit účetní závěrky 1 800 1 200

Jiné neauditorské služby 2 397 480

Celkem 4 197 1 680

V roce 2008 došlo ke změně auditorské společnosti. V období březen 2008 fakturovala 
ověření účetní závěrky roku 2007 původní auditorská společnost ve výši 1 200 tis. Kč 
(částka zahrnuta v nákladech roku 2008). 

Na auditorské služby nejsou tvořeny dohadné položky, jsou účtovány v době, kdy je služba 
provedena.

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
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4.19. ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU

POROVNÁNÍ ODPISŮ DLE TŘÍDY MAJETKU

třída odpisy r. 2008
(tis. Kč)

odpisy r. 2007
(tis. Kč)

1310 Software 58 304 28 287

1400 Ocenitelná práva 200 200

1900 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 7 381 6 568

2110 Tratě 196 340 213 649

2111 Napájecí systém 124 647 125 276

2112 Tunely metra 330 441 360 315

2113 Technické zař. metra 15 793 16 432

2114 Staniční sloupky, čekárny, přístřešky 6 222 3 757

2115 Objekty režijní 45 796 45 556

2116 Budovy a haly režijní 135 055 131 370

2117 Stavby režijní 51 547 40 671

2118 Sdělovací a zabezpečovací zařízení 33 138 34 983

2210 Odbavovací systém MYPOL 10 785 14 617

2211 Prostředky VT – počítače 38 191 62 538

2212 Sdělovací a zabezpečovací zařízení – stroje 253 251 267 427

2213 Technické zařízení metra 73 382 98 484

2214 Stroje a zařízení režijní 150 013 300 466

2215 Napájecí systém – stroje 71 283 70 492

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
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třída odpisy r. 2008
(tis. Kč)

odpisy r. 2007
(tis. Kč)

2216 Lanová dráha 0 0

2221 Vozy metra 525 743 504 499

2222 Tramvaje 122 924 164 017

2224 Autobusy standard 41 531 29 539

2225 Autobusy kloubové 48 229 54 785

2226 Autobusy nízkopodlažní standard 87 607 102 388

2227 Autobusy nízkopodlažní kloubové 14 250 16 627

2228 Eskalátory, výtahy metra 67 726 67 161

2229 Automobily osobní 4 945 7 724

2230 Automobily ostatní 12 966 16 603

2231 Dopravní prostředky ostatní 23 180 24 545

2240 Inventář 1 435 1 610

Zůstatková cena likvidovaného 
dlouhodobého majetku 34 550 2 174

Celkem 2 586 855 2 812 760

Pro informaci – odpisy dotovaného dlouhodobého odepisovaného majetku by v roce 2008 
činily 1 255 468 tis. Kč. 

V roce 2008 se zrealizoval prodej pozemků v Praze – Nové Město za významnou tržní cenu 
425 095 tis. Kč. Účetní hodnota pozemků činila 12 471 tis. Kč.

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
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4.20. ZMĚNA STAVU REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽEK V PROVOZNÍ OBLASTI

4.21. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY

Podrobný popis dotací k úhradě nákladů je zahrnut v bodě 4.1.2.

Období 
do 31. 12. 2008

(tis. Kč)

Období 
do 31. 12. 2007

(tis. Kč)

Změna stavu – rezervy na opravy hmotného majetku 709 461 800 946

Změna stavu – ostatní rezervy 11 332 -100 000

Změna stavu – opravné položky účetní – k pohledávkám 36 551 12 079

Změna stavu – opravné položky daňové -914 -6 016

Změna stavu – opravné položky k zásobám -16 819 63 108

Změna stavu – opravné položky k majetku -3 853 4 898

Celkem změna stavu 735 758 775 015

Období 
do 31. 12. 2008

(tis. Kč)

Období 
do 31. 12. 2007

(tis. Kč)

Dotace k úhradě nákladů 7 297 266 7 687 869

Ostatní provozní výnosy 311 218 273 431

Celkem 7 608 484 7 961 300

Rezerva na renty nehrazené pojišťovnou ve výši 6 443 tis. Kč byla účtována do ostatních 
mimořádných nákladů, protože nebyla účtována v minulých letech.

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
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4.22. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY

4.23.  TRŽBY Z PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ A PODÍLŮ, PRODANÉ CENNÉ PAPÍRY 

A PODÍLY

Pokles ostatních provozních nákladů v roce 2008 byl způsoben především tím, že v roce 
2007 byly proúčtovány zmařené investice výši 413 699 tis. Kč.

V roce 2008 společnost nevykázala tržby z prodeje cenných papírů a podílů.

Období 
do 31. 12. 2008

(tis. Kč)

Období 
do 31. 12. 2007

(tis. Kč)

Pojistné 259 773 229 369

Náhrada při pracovním úrazu 26 554 20 974

Odpis postoupených pohledávek 15 163 582

Odpis pohledávek z přepravní kontroly 13 576 11 650

Ostatní provozní náklady 82 009 456 086

Celkem 397 075 718 661

2007

Prodejní cena 
(tis. Kč)

Zůstatková hodnota
(tis. Kč)

Dlouhodobý fi nanční majetek - prodané akcie 
IDS spol. KVATRIS 55 437 50 803

Celkem 55 437 50 803

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
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4.24. VÝNOSY Z DLOUHODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU

4.25. VÝNOSY Z PŘECENĚNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ A DERIVÁTŮ

Období 
do 31. 12. 2008

(tis. Kč)

Období 
do 31. 12. 2007

(tis. Kč)

Dividendy – RENCAR PRAHA, a s. 11 760 12 012

Celkem 11 760 12 012

Období 
do 31. 12. 2008

(tis. Kč)

Období 
do 31. 12. 2007

(tis. Kč)

Změna reálné hodnoty měnového swapu ČS 87 726 –

Celkem 87 726 –

Od roku 2008 účtuje společnost o derivátech (viz bod 3.15). Změna reálné hodnoty 
na řádku výkazu zisku a ztráty Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů se týká 
ocenění k 31. 12. 2008. Prostřednictvím mimořádných výnosů došlo k ocenění úvěru dle 
kurzu k 31. 12. 2007 (viz bod 4.30 Mimořádné náklady a výnosy).

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
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Období 
do 31. 12. 2008

(tis. Kč)

Období 
do 31. 12. 2007

(tis. Kč)

Ocenění konfi rmačního obchodu ČS – hedging nafty 138 187 –

Ocenění derivátového obchodu k 31. 12. 2008 – 
úroková opce COLLAR – ČSOB 21 424 –

Změna reálné hodnoty měnového swapu ČSOB 5 767 –

Celkem 165 378 –

Období 
do 31. 12. 2008

(tis. Kč)

Období 
do 31. 12. 2007

(tis. Kč)

Úroky z bankovních účtů běžných 22 465 28 627

Úroky notářská úschova 957 262

Celkem 23 422 28 889

Od roku 2008 účtuje společnost o derivátech (viz bod 3.15). Změna reálné hodnoty 
na řádku výkazu zisku a ztráty Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů se týká 
ocenění k 31. 12 .2008. Prostřednictvím mimořádných nákladů došlo k ocenění derivátů 
dle reálné hodnoty k 31. 12. 2007 (viz bod 4.30 Mimořádné náklady a výnosy).

4.26. NÁKLADY Z PŘECENĚNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ A DERIVÁTŮ

4.27. VÝNOSOVÉ ÚROKY

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
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Období 
do 31. 12. 2008

(tis. Kč)

Období 
do 31. 12. 2007

(tis. Kč)

Výnosy z fi nanční konfi rmace ČS – hedging nafty 14 608 –

Výnosy z derivátových operací – zajištění úroků 8 014 –

Bonifi kace přijatá od pojišťovny – 25 528

Ostatní fi nanční výnosy 4 16

Celkem 22 626 25 544

Období 
do 31. 12. 2008

(tis. Kč)

Období 
do 31. 12. 2007

(tis. Kč)

Úroky z úvěru na nákup vagónů metra 180 884 195 612

Kurzové rozdíly  (saldo ztrát a zisků) 59 727 158 

Náklady z fi nanční konfi rmace ČS – hedging nafty 11 316 –

Bankovní výlohy  6 549 5 199

Manka a škody na fi nančním majetku – 38

Celkem 258 476 201 007

4.28. OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY

4.29. OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY VČETNĚ NÁKLADOVÝCH ÚROKŮ

Navýšení kurzových ztrát v roce 2008 je způsobeno přeceněním úvěru v EUR 
k rozvahovému dni. Za rok 2007 bylo provedeno přecenění úvěru dle kurzu k 31. 12. 2007 
prostřednictvím mimořádných výnosů (viz bod 4.30).

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
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4.30. MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY A VÝNOSY

Prostřednictvím mimořádných nákladů a výnosů došlo k přecenění úvěru, ocenění  
derivátů a proúčtování rezerv na renty k 31. 12. 2007.

NÁKLADY

Období 
do 31. 12. 2008

(tis. Kč)

Období 
do 31. 12. 2008

(tis. Kč)

Opravy minulých účetních období – ocenění 
derivátových obchodů z roku 2007 – ČSOB 119 719 –

Opravy minulých účetních období – ocenění 
derivátových obchodů z roku 2007 – ČS 453 991 –

Opravy minulých účetních období – předpis rezervy 
na renty nehrazené pojišťovnou 6 443 –

Celkem 580 153 –

VÝNOSY

Období 
do 31. 12. 2008

(tis. Kč)

Období 
do 31. 12. 2008

(tis. Kč)

Opravy minulých účetních období – ocenění 
dlouhodobého bankovního úvěru 356 726 –

Celkem 356 726 –

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
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5.  ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI 

A STATUTÁRNÍ ORGÁNY

5.1. OSOBNÍ NÁKLADY A POČET ZAMĚSTNANCŮ

2008

Počet
Mzdové 
náklady
(tis. Kč)

Soc. a zdrav. 
zabezpečení

(tis. Kč)

Ostatní 
náklady
(tis. Kč)

Osobní náklady 
celkem 
(tis. Kč)

Zaměstnanci 11 533 3 743 774 1 300 968 269 639 5 314 381

Vedení společnosti 20 31 349 9 922 368 41 639

Čl. orgánů společnosti 0 0 167 1 590 1 757

Celkem 11 553 3 775 123 1 311 057 271 597 5 357 777

2007

Počet
Mzdové 
náklady
(tis. Kč)

Soc. a zdrav. 
zabezpečení
(tis. Kč)

Ostatní 
náklady
(tis. Kč)

Osobní náklady 
celkem 
(tis. Kč)

Zaměstnanci 12 229 3 671 785 1 272 703 239 465 5 183 953

Vedení společnosti 21 30 544 10 691 431 41 666

Čl. orgánů společnosti 0 0 0 2 203 2 203

Celkem 12 250 3 702 329 1 283 394 242 099 5 227 822

*) Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků

Pod pojmem vedení společnosti se rozumí generální ředitel, odborní ředitelé, vedoucí 
jednotek.



206

5.2. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ÚVĚRY ČI OSTATNÍ PLNĚNÍ

Vybraným členům řídících orgánů byly poskytnuty k užívání osobní automobily (při 
současném zdanění podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, § 6 ve znění pozdějších 
předpisů).

Nebyly poskytnuty žádné fi nanční půjčky ani úvěry akcionářům, ani členům statutárních, 
dozorčích a řídících orgánů.

Příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění byl poskytnut pouze členům 
statutárního a dozorčího orgánu, kteří jsou zároveň zaměstnanci společnosti.
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6. ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ

Smluvní závazky pro obnovu a rozvoj vozového parku a ostatních investic z kupních smluv 
uzavřených do konce roku 2017 činí 20 596 320 tis. Kč. Nejvýznamnější položkou je:

• nákup nízkopodlažních kloubových vozů T14 a T15 ve výši 15 873 500 tis. Kč,
• rekonstrukce vozů metra ve výši 3 128 900 tis. Kč,
• nákup nových vozů metra ve výši 1 052 000 tis. Kč,
• modernizace kloubových vozů KT8D5 ve výši 452 500 tis. Kč.

Za oblast obnovy a rozvoje stavebních investic se smluvní závazky týkají především akcí 
trasy IV.C metra ve výši 917 278 tis. Kč a prodloužení trasy A metra ze stanice Dejvická 
ve výši 106 090 tis. Kč.504
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7. SCHVÁLENÍ ZÁVĚRKY ROKU 2007

Usnesením Rady HMP při působnosti valné hromady DP č. 598 ze dne 20. 5. 2008 byla 
schválena účetní závěrka za rok 2007 s výsledkem hospodaření –1 838 256 tis. Kč. Tato 
ztráta byla převedena dle tohoto usnesení na účet účtové skupiny 42 jako neuhrazená ztráta 
minulých let.
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8.  UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Část podniku tvořící samostatnou organizační složku, nezapsanou do obchodního rejstříku, 
převedl DP Smlouvou o podpoře projektu full service na společnost Siemens s. r. o. (Divize 
Transportní systémy), IČ 00268577, se sídlem Praha 6, Evropská 33a, PSČ 160 00. Převod 
v OR zapsán dne 15. 1. 2009.

Touto změnou došlo k převodu opravárenské činnosti přímo na výrobce vozů M1 
s předpokladem zlepšení technologických postupů a zefektivnění oprav a převedení 
zodpovědnosti za včasné dodávky náhradních dílů a péče o veškeré zásoby související 
s touto činností. Za dobu realizace smlouvy Full Servis metra M1 v délce trvání 11 let byla 
vyčíslena předpokládaná úspora fi nančních prostředků 110 mil. Kč.
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9.  PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH – 

CASH FLOW

Období 
do 31. 12. 2008

(tis. Kč)

Období 
do 31. 12. 2007

(tis. Kč)

P. Stav peněz na počátku úč. období 583 292 1 231 869

Z. účetní HV z běžné činnosti před zdaněním -2 011 191 -1 911 049

A.1. úpravy o nepeněžní operace (A.1.1 až A.1.5) 2 457 551 3 592 290

A.1.1. Odpisy stálých aktiv (+) 2 586 855 2 812 760

A.1.2. Změna stavu opr. položek, rezerv  (+/-) 740 990 776 226

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých A (zisk-, ztráta+) -427 050 -151 407

A.1.4. Výnosy z dlouhodob. fi nančního majetku (-) -11 760 -12 012

A.1.5. Vyúčtované nákl. úroky(+) a výnos. úroky(-) 157 462 166 723

A.1.6. Opravy o ostatní nepeněžní operace -588 946  

A*
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před 

změnami (Z+A.1)
446 360 1 681 241

A.2. Změny potřeby pracovního kapitálu (A.2.1. až A.2.3.) 709 554 -1 497 142

A.2.1. Změna stavu pohledávek z prov. činnosti (+/-), 
časové rozl. aktiv 680 858 -309 951

A.2.2. Změna stavu krátkodob. závazků z prov. činnosti 
(+/-),čas. rozl. pasiv -41 776 -1 192 827

A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) 70 472 5 636

A**
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před 

zdaněním (A.*+A.2)
1 155 914 184 099

A.3. Výdaje z plateb úroků (-) -180 884 -195 612

A.4. Přijaté úroky (+) 23 422 28 889

A.5. Zaplacená (odložená) daň z příjmů za běžnou 
činnost (-/+) 0 0
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Období 
do 31. 12. 2008

(tis. Kč)

Období 
do 31. 12. 2007

(tis. Kč)

A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimoř. úč. případy (+/-) -223 427 0

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) 11 760 12 012

A***
Čistý peněžní tok z provozní činnosti 

(A.**+A.3 až A.6)
786 785 29 388

B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv (-) -959 038 -105 009

B.2. Příjmy z prodeje stálých A (+) 474 095 315 958

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám   

B***
Čistý peněžní tok vztahující se k dlouhodobé 

činnosti (B.1 až B.3)
-484 943 210 949

C.1. Změna stavu závazků z fi nancování -634 493 -888 914

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní 
prostředky (C.2.1 až C.2.6) 0 0

C.2.1. Zvýšení pen. prostředků z titulu zvýšení zákl. kapitálu   

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)   

C.2.3. Další vklady peněžních prostředků   

C.2.4. Úhrada ztráty společníky, výsledek min. let   

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-)   

C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku (-)   

C***
Čistý peněžní tok vztahující se k fi n. činnosti 

(C.1+C.2+C.3)
-634 493 -888 914

F.
Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 

(A.***+B.***+C.***)
-332 651 -648 577

R. Stav peněžních prostř. na konci úč. období (P+/-F) 250 641 583 292

9. Přehled o peněžních tocích – cash fl ow
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10.  SCHVÁLENÍ PŘÍLOHY ÚČETNÍ 

ZÁVĚRKY
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI 

OSOBAMI

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Obchodní společnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, se sídlem 
Sokolovská 217/42  Praha 9, IČ: 190 22, IČ 00005886, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847 (dále jen „Ovládaná osoba“) je 
osobou ovládanou hlavním městem Prahou, jako jediným akcionářem Ovládané osoby.

1.2.  Přímo ovládající osoba ovládá podle údajů dostupných Ovládané osobě tyto další osoby: 
(dále jen „Další osoby ovládané Přímo ovládající osobou“).

 a)  Kolektory Praha, a.s., se sídlem Praha 9, Pešlova 341/3, PSČ 190 00, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7813,     
IČ: 26714124

 b)  Kongresové centrum Praha, a.s., se sídlem Praha 4, 5. května 65, PSČ 140 21 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,      
vložka 3275, IČ: 63080249

 c)  Obchodní společnost Praha – čisté město, a.s., se sídlem Praha 1, Celetná 29, PSČ 
110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 3320, IČ: 63080664

 d)  Obecní dům, a.s., se sídlem Praha 1, náměstí Republiky 1090/5, PSČ 111 21, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9990,      
IČ: 27251918

 e)  Pražská energetika Holding a.s., se sídlem Praha 10, Na Hroudě 4, PSČ 10005 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,      
vložka 7020, IČ: 26428059

 f)  Pražská plynárenská Holding a.s., se sídlem Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 14000 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,       
vložka 7151, IČ: 26442272

 g)  Pražská teplárenská Holding a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1, PSČ 17000 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,     
vložka 6889, IČ: 26416808

 h)  Pražská vodohospodářská společnost a.s., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Cihelná  
4, čp 548, PSČ 11800 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 5290, IČ: 25656112



214

 i)  Pražské služby, a.s., se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1, PSČ 19000 zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432,       
IČ: 60194120

 j)  TCP - Vidoule, a.s., se sídlem Praha 2, Blanická 1008/28, PSČ 120 00 zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5231,      
IČ: 25649329

 k)  TRADE CENTRE PRAHA akciová společnost /TCP/, se sídlem Praha  2, Blanická 
1008/28, PSČ 12000 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 43, IČ: 00409316

 l)  Úpravna vody Želivka, a.s., se sídlem Praha 1, Cihelná 548, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7437, IČ: 26496224

 m)  Zdroj pitné vody Káraný, a.s., se sídlem Praha 1, Cihelná 548, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7438, IČ: 26496402

1.3.  S ohledem na skutečnost, že ve vztahu k Ovládané osobě nebyla uzavřena ovládací 
smlouva, zpracovalo představenstvo Ovládané osoby v souladu s ust. § 66a odst. 9 
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, tuto zprávu 
o vztazích mezi propojenými osobami. Tato zpráva bude připojena k výroční zprávě 
Ovládané osoby a jediný akcionář Ovládané osoby bude mít možnost seznámit se s ní ve 
stejné lhůtě a za stejných podmínek jako s účetní závěrkou.   

   
2. INFORMACE O VZTAZÍCH K PŘÍMO OVLÁDAJÍCÍ OSOBĚ

2.1.  Mezi Ovládanou osobou a Přímo ovládající osobou byly v účetním období roku 2007 
uzavřeny smlouvy uvedené v příloze č. 1. Tyto smlouvy byly uzavřeny za podmínek 
obvyklých v obchodním styku a plnění a protiplnění odpovídají podmínkám obvyklého 
obchodního styku, takže splněním těchto smluv nemůže Ovládané osobě vzniknout 
žádná újma. 

2.2.  Mezi Ovládanou a Přímo ovládající osobou nebyly uskutečněny žádné jiné právní úkony 
v zájmu Přímo ovládající osoby. 

2.3.  V zájmu Přímo ovládající osoby nebyla přijata žádná opatření.
2.4.  V zájmu Přímo ovládající osoby nebyla uskutečněna žádná opatření. 
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2.5.  Na popud Přímo ovládající osoby nebyla přijata žádná opatření. 
2.6.  Na popud Přímo ovládající osoby nebyla uskutečněna žádná opatření. 

3.  INFORMACE O VZTAZÍCH K DALŠÍM OSOBÁM OVLÁDANÝM PŘÍMO OVLÁDAJÍCÍ 

OSOBOU

3.1.  Mezi Ovládanou osobou a Dalšími osobami ovládanými Přímo ovládající osobou byly 
v účetním období roku 2008 uzavřeny smlouvy uvedené v příloze č. 2. Tyto smlouvy byly 
uzavřeny za podmínek obvyklých v obchodním styku a plnění i protiplnění odpovídají 
podmínkám obvyklého obchodního styku, takže splněním těchto smluv nemůže 
Ovládané osobě vzniknout žádná újma. 

3.2.  Mezi Ovládanou a Dalšími osobami ovládanými Přímo ovládající osobou nebyly 
uskutečněny žádné jiné právní úkony v zájmu Dalších osob ovládaných Přímo ovládající 
osobou. 

3.3.  V zájmu Dalších osob ovládaných Přímo ovládající osobou nebyla přijata žádná opatření.
3.4.  V zájmu Dalších osob ovládaných Přímo ovládající osobou nebyla uskutečněna žádná 

opatření. 
3.5.  Na popud Dalších osob ovládaných Přímo ovládající osobou nebyla přijata žádná 

opatření. 
3.6.  Na popud Dalších osob ovládaných Přímo ovládající osobou  nebyla uskutečněna žádná 

opatření. 

4. ZÁVĚR

Z výše uvedeného vyplývá, že v účetním období roku 2008 nevznikla Ovládané osobě 
v důsledku vlivu ovládající osoby žádná majetková újma.

Jménem obchodní společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost:

Radovan Šteiner
předseda představenstva

Ing. Martin Dvořák 
místopředseda představenstva
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PŘÍLOHA 1

Ovládající osoba Ovládaná osoba Počet uzavřených 
smluv

Hlavní město Praha Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 4
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PŘÍLOHA 2

Další osoba ovládaná 
Přímo ovládající osobou Ovládaná osoba

Počet 
uzavřených 

smluv

Kolektory Praha, a.s. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 7

Kongresové centrum 
Praha, a.s. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Obchodní společnost 
Praha – čisté město, a.s. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Obecní dům, a.s. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Pražská energetika 
Holding a.s. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Pražská plynárenská 
Holding a.s. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 5

Pražská teplárenská 
Holding a.s. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 1

Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 2

Pražské služby, a.s. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 115

TCP – Vidoule, a.s. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

TRADE CENTRE Praha a.s. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Úpravna vody Želivka, a.s. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Zdroj pitné vody Káraný, a.s. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
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