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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

držíte v ruce výroční zprávu za rok 2009, který byl pro naši společnost, nebojím 
se říci, klíčový. Celý rok se nesl ve znamení tvrdé práce a finišování transfor-
mačních úkolů z předchozích období. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová 
společnost, dokončil ke konci roku 2009 transformační proces, nicméně i nadále 
hledáme rezervy, které by snížily nákladovou stránku hospodaření podniku.

Pražské metro slavilo 35 let výročí zahájení svého provozu a rozloučilo se 
s posledními soupravami sovětské výroby. I v souvislosti s tímto krokem mohlo 
dojít k outsourcingu oprav a správy vozů metra na všech depech DPP. Na trase 
metra C provádí tento „fullservis“ společnost Siemens a na trasách B a A Škoda 
Transportation. Obě společnosti tak spravují vozy, které samy vyrábí a ke kterým 
mají nejkvalifikovanější přístup.

V rámci rozšiřování sítě metra došlo k dalšímu důležitému kroku, kterým je  
zahájení činností vedoucích k prodloužení trasy metra A z Dejvické do Motola. 
V roce 2010 pak začnou samotné podzemní práce. Tento projekt je důležitý  
i tím, že část z nákladů bude hrazena z fondů Evropské unie. Projekt prodlou-
žení trasy metra A byl v říjnu 2009, za osobní účasti mé a generálního ředitele, 
představen v Bruselu zástupcům Evropské unie. Fondy EU by měly posloužit 
i pro financování rozvoje tramvajových tratí, jejichž příprava začala také 

v roce 2009. Mohu zmínit např. trať v Podbabě, jejímž prodloužením na úroveň 
železniční zastávky vznikne další přestupní bod mezi železniční a autobusovou 
dopravou v rámci PID.

Rozšiřování kolejové dopravy se týká i dalšího strategického projektu – zcela 
nové trasy metra D. V průběhu roku bylo vypsáno výběrové řízení na projekto-
vou dokumentaci včetně získání stavebních povolení.

V roce 2009 došlo k mediálně velmi sledovanému vyjednávání o sociálních jis- 
totách pro zaměstnance DPP stejně tak, jako vyjednávání o financování naší 
společnosti. Jsem velmi rád, že se nám podařilo udržet sociální smír a uzavřít 
kolektivní smlouvu platnou až do roku 2012. Důležitým krokem pro zajištění 
stability Dopravního podniku hlavního města Prahy bylo uzavření dlouhodobé 
smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti v rámci PID s hlavním městem pro  
roky 2010–2019.

Jsem přesvědčen, že všechny kroky učiněné v roce 2009 povedou k udržení sta-
bility Dopravního podniku hlavního města Prahy a dalšímu zlepšení kvality po-
skytovaných služeb.

Radovan Šteiner
předseda představenstva

Úvodní slovo
předsedy představenstva
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Vážení klienti, vážení kolegové,

rád bych Vás na tomto místě stručně informoval o působení Dopravního podni- 
ku hl. m. Prahy, akciové společnosti, v roce 2009. Máme za sebou průlomový 
rok, který přinese, jak věřím, do budoucna stabilitu a prostor pro další úspěš-
ný rozvoj.

V roce 2009 se díky dodávkám nových autobusů podařilo stabilizovat obnovu  
vozového parku. Autobusy nejen významně omladí vozový park o více jak 
polovinu, ale budou i nemalým ekologickým přínosem. Naše nové autobusy 
splňují přísnou normu EEV (EURO 5), která se stane standardem v dopravě 
teprve v příštích letech. Na základě zahraničích trendů a expertních posudků 
se DPP rozhodl autobusovou dopravu směřovat k alternativním druhům po-
honu. Pražané tak mohou v nedaleké budoucnosti očekávat několik tzv. hyb-
ridních autobusů. Dalším významným krokem je zavedení elektrobusů do pra-
videlného provozu. Dva speciální mini elektrobusy zajišťují provoz na lince 292 
a spojují Malostranské náměstí s Nemocnicí pod Petřínem. Naše snahy o eko-
logickou šetrnost k životnímu prostředí se tak začínají naplňovat i v autobuso-
vé trakci.

V rámci transformace společnosti došlo v roce 2009 k dalšímu posunu. 
DPP převedl údržbu a opravu vozů metra na externí dodavatele. O vozy metra  
pečují výhradně společnosti, které tyto vozy vyrábí, což přináší nejen jistotu  
v každodenním vypravení, ale zaručují i kvalitu poskytovaných služeb. Jedná 
se o významný krok, který napomáhá současné strategii DPP, soustředit se na 
hlavní činnost – tedy přepravu cestujících. Další projekty jsou v přípravě a věří-
me, že i to je způsob, jak dosáhnout efektivnějšího hospodaření DPP.

Významným bodem střednědobé strategie je rozvoj kolejové dopravy na území 
Prahy. Ve spolupráci s Útvarem rozvoje hl. m. Prahy bylo zajištěno, aby územní 
plán v následujících letech obsahoval nové tramvajové tratě a v neposlední řadě 
také novou linku metra D. S realizací některých plánů lze počítat v nejbližších 
měsících (TT Podbaba). Dalším úspěchem v naplnění této strategie bylo pode-
psání smlouvy na výstavbu nového úseku metra linky A. V přípravě je projekt 
linky metra D. 

Úvodní slovo
generálního ředitele
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V oblasti financování provozu DPP došlo (poprvé v novodobé historii) k podpisu 
dlouhodobého kontraktu na 10 let s hl. m. Prahou na zajišťování dopravní 
obslužnosti. Smlouva přinese lepší prostor pro nakládání s finančními pro-
středky a hlavně možnost plánovaného rozvoje. 

Ve vztahu k zaměstnancům učinil DPP krok k sociálnímu smíru i v době světové 
finanční krize. Ve shodě s odborovými organizacemi došlo k podpisu tříleté ko-
lektivní smlouvy. Ve smlouvě jsou zohledněny sociální požadavky zaměstnanců 
a současně reflektuje i na situaci na trhu zatíženého krizí. Díky tomu bylo za-
chováno stabilní prostředí i na nadcházející roky.

Závěrem mi dovolte říct, že díky neúnavné práci všech našich zaměstnanců  
stojí Dopravní podnik hlavního města Prahy před obdobím, které i v době celo- 
světové ekonomické krize může přinést svým cestujícím takové služby, které 
nás řadí mezi nejlepší dopravní systémy v Evropě a ve světě. Tuto skutečnost 
naposled prokázal nezávislý průzkum Mezinárodní automobilové asociace,  
kdy MHD v Praze získala 4. místo z 23 evropských měst.

Ing. Martin Dvořák
generální ředitel

Ú
vodní slovo generálního ředitele



Základní identifikační údaje
o společnosti

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
00005886
CZ00005886
11. 7. 1991
Akciová společnost
Hlavní město Praha

Hlavní město Praha 100 % 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost byl zapsán 
do obchodního rejstříku vedeném MS v Praze dne 11. 7. 1991, 
sp. zn.: Rg.: B 847; (v oddíle B, vložka č. 847)
30 726 125 000 Kč

Název společnosti:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Datum založení:
Právní forma:
Zakladatel: 
Osoby podílející se 
na základním kapitálu:
Obchodní rejstřík:

Základní kapitál:

10

Zá
kl

ad
ní

 id
en

tif
ik

ač
ní

 ú
da

je



11

Základní identifikační údaje



Organizační struktura
k 31. 12. 2009
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Dozorčí rada

Představenstvo společnosti

Generální ředitel

jednotka 
Provoz Autobusy

jednotka 
Historická vozidla

odbor 
Příprava provozu

odbor 
Provozní informace

odbor 
Přepravní kontrola

odbor 
Řízení a kontrola provozu

odbor 
Jízdní řády

odbor 
Controlling a hospodaření

odbor
Dopravní odbavovací systém

odbor Účetnictví,
daně a financování

jednotka
Informační technologie

odbor Strategie 
a řízení lidských zdrojů

odbor
Zaměstnanecký

odbor
KS a sociální péče

odbor Výchova 
a vzdělávání zaměstnanců

jednotka
Správa nemovitého majetku

odbor Kancelář 
generálního ředitele

odbor Právní

odbor Interní audit

odbor
Kvalita a optimalizace

odbor Strategický 
a investiční rozvoj

odbor 
Marketing a komunikace

Projekt transformace

jednotka Zásobování

úsek generálního ředitele

jednotka 
Správa vozidel Metro

jednotka 
Správa vozidel Tramvaje

jednotka 
Správa vozidel Autobusy

jednotka
Dopravní cesta Tramvaje

jednotka 
Dopravní cesta Metro

jednotka 
Vnitropodniková doprava

odbor Energetika

odbor Technický dozor

odbor Investice

odbor 
Bezpečnost a krizové řízení

Hasičský 
záchranný sbor

odbor Kontrola

úsek bezpečnostníúsek technický

jednotka 
Provoz Metro

jednotka 
Provoz Tramvaje

úsek ekonomický úsek personálníúsek dopravní
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Představenstvo:

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

Dozorčí rada:

JUDr. Rudolf Blažek   – předseda 
Jiří Čada    – místopředseda 
Ivan Bednář    – člen 
Ing. Karel Březina   – člen
JUDr. Tomáš Homola   – člen
Jan Lebeda    – člen*

Prof. Ing. Petr Moos, CSc.  – člen
Jiří Obitko    – člen
Petr Zajíček    – člen **

*  do 2. 7. 2009 František Kadlec
** do 27. 10. 2009

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

*** do 31. 3. 2009, k 1. 4. 2009 úsek služeb zrušen

Personální data 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost

***
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Personální data
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Kalendárium
roku 2009

1. ledna  údržba vozů metra typu M1 přešla v rámci outsourcingu na společnost Siemens

31. ledna   průvod historických vozidel při příležitosti výstavy Republika pořádané Národním muzeum 
   k 90. výročí vzniku Československa

leden    kampaň Chováme se odpovědně aneb zásady slušného chování v městské hromadné dopravě 

březen–duben  rekonstrukce tramvajové trati na Bílou Horu

9. května   výročí 35 let od zahájení provozu metra v Praze, dne 8. 5. 2009 v rámci Dne otevřených   
   dveří bylo pro veřejnost zpřístupněno depo Kačerov, na lince C jezdila historická souprava   
   metra Ečs, výherci vědomostního kvízu mohli nahlédnout do zázemí (podzemí) stanice 
   metra Florenc v rámci noční přepravní výluky

květen   rekonstrukce tramvajové trati Újezd – Švandovo divadlo, včetně rekonstrukce trolejového   
   vedení Anděl – Újezd

květen–červenec  rekonstrukce tramvajových tratí v oblasti Kobylis a Ďáblic

15. června  představena nová tramvaj Škoda 15T ForCity v Praze
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K
alendárium

20. června  6. ročník Pražské muzejní noci, 28 institucí zpřístupnilo pro veřejnost 55 objektů, 
   na 9 účelových linek bylo nasazeno 50 autobusů, které tuto noc ujely celkem 6 915 km

26. června  ukončení provozu vozů metra 81-717.1 a 81-714.1 v Praze

31. srpna  předány první standardní autobusy SOR NB 12, které byly 1. 9. nasazeny do pravidelného  
   provozu 

13. září   poslední projekce kinobusu v rámci jeho prázdninového putování, během 82 večerů se  
   zde promítání zúčastnilo více než 15 tisíc návštěvníků

19. září   Den otevřených dveří v depu Zličín, garáži Řepy a vozovně Střešovice

13. října  zahájení provozu kloubových autobusů SOR NB18, při délce 18 750 mm se jedná o  dosud 
   nejdelší autobus, který Dopravní podnik hlavního města Prahy nasadil do pravidelného  
   provozu

21. října  se uskutečnil přepravní průzkum na 80 městských a příměstských autobusových linkách 

24. října  vozovna Střešovice oslavila 100 let od zahájení provozu v roce 1909

17



Strategickým úkolem managementu Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové  
společnosti, je snížit podíl dotace hlavního města Prahy na krytí nákladů, při 
zachování bezpečnosti a kvality služby poskytované občanům. Projekt Transfor-
mace byl jedním ze způsobů realizace strategických cílů a pokračováním trans-
formačního procesu DPP, který byl zahájen v březnu 2004. Cílem projektu bylo 
zjednodušit řízení podniku, věnovat se především hlavnímu předmětu podniká-
ní – zajištění provozu MHD, oddělit hlavní procesy DPP od procesů podpůrných 
a obslužných. 

K 31. 12. 2009 byl transformační projekt DPP ukončen. Úsilí společnosti  
při hledání dalších úspor bude však nadále prioritou managementu.  
Jedním z nástrojů pro dosažení úspor provozních nákladů při postupném 
zvyšování kvality služby a rozvoji technologií je outsourcing podpůrných 
činností. 
Cílem je zajištění dlouhodobé udržitelnosti hospodaření společnosti. 

Projekt Transformace
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Projekt Transform
ace

Základními podmínkami realizace outsourcingových projektů je
•	 minimálně zachování či další zlepšení kvality služby 
•	 snížení nákladů
•	 kvalitně připravená smlouva s vybraným poskytovatelem služby, která přesně definuje podmínky, 

práva a povinnosti smluvních stran včetně sankcí za nedodržení smluvních ujednání
•	 dodržení bezpečnostních podmínek provozu

Outsourcingové projekty předpokládají ponechat v DPP silnou řídicí a kontrolní strukturu, která bude 
řešit otázky kvality poskytovaných služeb a dalšího rozvoje.

V roce 2009 byly realizovány čtyři projekty:
•	 Zajištění údržby vozidel metra M1 formou Full Service
•	 Zajištění údržby vozidel metra 81-71M formou Full Service
•	 Outsourcing údržby strojů a zařízení
•	 Operativní leasing osobních vozidel

Další vytipované projekty jsou ve fázi schvalování orgány společnosti, ověřování ekonomické 
a technické stránky projektu či v pozdním stadiu jednání s potenciálními dodavateli, kteří se 
kvalifikovali v kvalifikačních kolech jednotlivých výběrových řízeních. 

19



Z toho obdržené dotace na úhrady faktur z předchozích let činily celkem 448, 94 mil. Kč.          

Investičními dotacemi v celkové výši 52,60 mil. Kč přispěl stát na:
•	 nákup autobusů         8,50 mil. Kč
•	 akce spolufinancované ze strukturálních fondů Evropské unie  44,10 mil.Kč
z toho obdržené dotace na úhrady faktur z předchozích let činily       33,68 mil. Kč
(pozn.: byla obdržena i neinvestiční dotace na akce spolufinancované ze strukturálních fondů EU ve výši 0,17 mil. Kč)

Částku ve výši 3 335,30 mil. Kč tvořila dotace z rozpočtu hlavního města Prahy, z toho obdržené dotace 
na úhrady faktur z předchozích let činily celkem 33,61 mil. Kč.

Ze strukturálních fondů EU jsme získali dotaci v celkové výši 499,79 mil Kč. Z toho obdržená dotace 
na úhrady faktur z předchozích let činila celkem 381,65 mil. Kč.
(pozn.: byla obdržena i neinvestiční dotace na akce spolufinancované ze strukturálních fondů EU ve výši 1,94 mil. Kč)

Investice
V průběhu roku 2009 jsme vynaložili na pořízení investic 
prostředky v celkové výši 5 667,59 mil. Kč.
Z toho:
vlastní zdroje DPP   1 779,90 mil. Kč
dotace ze státního rozpočtu  52,60 mil. Kč
dotace ze strukturálních fondů EU 499,79 mil. Kč
dotace z rozpočtu hl. m. Prahy  3 335,30 mil. Kč

celkem  5 667,59 mil. Kč
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Investice

Velkou část finančních prostředků jsme využili na obnovu a modernizaci vozových parků:
•	 za nákup 5 ks nových souprav vozidel metra M1 jsme uhradili 400,0 mil. Kč
•	 za rekonstrukci vozů metra jsme zaplatili 871,12 mil. Kč
•	 na nákup nových tramvají 14T jsme čerpali částku 663,13 mil. Kč
•	 na nákup nových tramvají 15T jsme čerpali částku 69,14 mil. Kč
•	 rekonstrukce tramvají nás stála 261,25 mil. Kč
•	 rekonstrukce autobusů nás stála 30,0 mil. Kč
•	 nákup autobusů stál 498,0 mil. Kč

Také jsme uhradili splátku úvěru ve výši 253,0 mil. Kč za nákup 20 nových souprav metra M1.

Značnou část finančních prostředků jsme použili na rekonstrukci tramvajových tratí, na toto bylo vyplaceno 410,36 mil. Kč. 

Mezi nejvýznamnější investiční akce roku 2009 patřilo dokončení výstavby 2. části IV. provozního úseku trasy metra C 
(tento úsek byl uveden do provozu v květnu 2008 v délce 4,6 km).

Dokončili jsme také rekonstrukci tramvajových tratí:
•	 Střelničná vč. smyčky Ďáblická – stavba zahájena dne 19. 5. 2009 a dokončena k 17. 7. 2009. Znovuobnovení tramvajového provozu 

proběhlo dne 18. 7. 2009
•	 Střelničná – Klapkova – stavba zahájena dne 19. 5. 2009 a dokončena k 21. 8. 2009 
      Znovuobnovení tramvajového provozu proběhlo dne 24. 8. 2009

Probíhala intenzivně příprava akce prodloužení trasy metra A (Dejvice–Motol) a trasy metra D.
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Úspěšnost naší společnosti poskytující služby v konkurenčním prostředí závisí i na dobře fungujícím a neustále se rozvíjejícím 
systému kvality, který zohledňuje potřeby zákazníků a splňuje jejich očekávání. 
Rok 2009 byl rokem zvyšování úrovně a rozvoje zavedených systémů řízení kvality a navazujících standardů kvality poskytované 
služby – přepravy cestujících. 
V průběhu hodnoceného období byly, do stávajících certifikovaných systémů řízení kvality DPP, implementovány požadavky 
EN ISO 9001:2009 a zohledněny požadavky cestujících. 
Pro zvyšování úrovně poskytované služby jsou v DPP definovány standardy kvality, které jsou v souladu s požadavky a doporuče-
ními normy EN 13816. DPP v rámci Programu kvality služby monitoruje, analyzuje a přijatými opatřeními zlepšuje úroveň 
plnění jednotlivých standardů kvality. Program kvality služby slouží k naplňování dlouhodobého cíle společnosti – zlepšování 
úrovně poskytovaných služeb městské hromadné dopravy v Praze a okolí pro vyšší spokojenost cestujících. V průběhu roku 
2009 jsme revidovali a následně aktualizovali zadávací karty jednotlivých standardů kvality. V oblasti měření provedení služby 
jsme realizovali kalibraci (objektivizaci) subjektivního pohledu fiktivního zákazníka jako standardní měřicí techniky. Trendy 
jednotlivých standardů kvality prokazují zlepšování poskytované služby – přepravy cestujících.

Program kvality služby garantuje pravidelné měření standardů kvality v oblastech:
•	 Přesnost provozu 
•	 Informování veřejnosti 
•	 Přijetí cestujících 
•	 Stejnokroj – vzhled zaměstnance 
•	 Funkčnost jízdenkových automatů 
•	 Funkčnost bezbariérových zařízení 
•	 Plnění grafikonu v provozu metra 
•	 Dostupnost přepravy ve stanicích metra 
•	 Čistota a vzhled vozidel 

Kvalita
poskytovaných služeb
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valita poskytovaných služeb

Systémy řízení kvality byly v roce 2009 opětně prověřeny z hlediska plnění požadavků kriteriálních norem audity nadnárodních certifikačních společností. 

Auditoři certifikačních společností nezjistili žádné závažné nedostatky a potvrdili plnění požadavků uvedených kriteriálních norem. Silnou stránkou našich 
prověřovaných systémů řízení kvality hodnotili auditoři odbornou způsobilost našich zaměstnanců a vstřícný přístup k cestujícím.
V roce 2009 jsme se především zaměřili na zlepšování vnímání zaměstnanců DPP cestujícími. Projekt „Slušný řidič“, který byl pilotně realizován v roce 2008 
a který je zaměřen na komplexní výkon služby řidičů autobusů a tramvají, přešel v roce 2009 do rutinního procesu monitorování a vyhodnocování. Tento projekt 
zahrnuje aktivity od výcviku asertivního chování řidičů až po hodnocení a odměňování těch nejlepších. 
V rámci zlepšování úrovně přepravy cestujících byla navázána bližší spolupráce s organizací Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, o. s. (SONS) 
a Pražskou organizací vozíčkářů, o. s. (POV).
Pro zvyšování úrovně poskytované služby na území hl. m. Prahy a okolí jsme spolupracovali při stanovování a optimalizaci standardů kvality PID. 

Přehled provedených externích auditů QMS v roce 2009:

23

Útvar Certifikované procesy Typ auditu Norma Certifikační 
organizace

jednotka 
Provoz metro Veřejná přeprava osob recertifikační ISO 9001, EN 13816 LRQA

provozovna 
Opravna tramvají 

Opravy a modernizace el. strojů a přístrojů trakčních 
vozidel a dílů pro kolejová vozidla recertifikační ISO 9001

DNV

provozovna 
Ústřední dílny BUS

Opravy a modernizace vznětových motorů, opravy 
agregátů pro silniční motorová vozidla dozorový ISO 9001

Jednotka 
Zásobování

Nákup, skladování a vydávání náhradních dílů, 
produktů a oděvů dozorový ISO 9001

středisko STK Provozování činnosti Stanice technické kontroly dozorový ISO 9001
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Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost za účelem získání většího 
množství prostředků pro financování akcí ze svého investičního plánu využíval 
i v roce 2009 možnosti získání podpory ze Strukturálních fondů Evropské unie 
v rámci plánovacího období evropských fondů 2007–2013.

V současnosti usilujeme o získání podpory ve 2 programech:

1) Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK)

V rámci prioritní osy 1, oblasti podpory 1.1 jsou podávány žádosti zejména na 
stavby a rekonstrukce tramvajových tratí a bezbariérové přístupy do metra. 
DPP může dle pravidel získat až 92,5 % způsobilých výdajů každého podaného 
projektu.
Ve 2. výzvě v lednu 2009 byla podána žádost na následující 4 projekty, které byly 
usnesením ZHMP č. 28/32 ze dne 18. 6. 2009 schváleny k financování :

RTT Střelničná včetně smyčky Ďáblická 
Součástí této liniové stavby byla rekonstrukce třech úseků tramvajové trati 
v ulicích Střelničná a Ďáblická a rekonstrukce tramvajové smyčky Ďáblice. 
Ostatní úseky tramvajové trati v ulici Střelničná byly rekonstruovány v souvis-
losti s výstavbou trasy metra IV.C1 i navazujícího úseku IV.C2. Celkové způso-
bilé výdaje projektu (bez DPH) byly 142 mil. Kč. Projekt byl realizován v období 
05–07/2009.

RTT Střelničná – Klapkova vč. smyčky Březiněveská 
Součástí této stavby byla rekonstrukce kolejového uzlu tramvajové trati na 
křižovatce ulic Střelničná a Klapkova vč. smyčky Březiněveská. Projekt úzce 
provozně i dopravně souvisel s výše uvedenou RTT ve Střelničné ulici včetně 
smyčky Ďáblická i s rekonstrukcí kolejiště vozovny Kobylisy, trolejového vedení 
v Klapkově ulici a výměnou kolejové konstrukce před smyčkou Vozovna Koby-
lisy. Celkové způsobilé výdaje projektu byly 98 mil. Kč. Projekt byl realizován 
v období 05–09/2009.
  
RTT Myslíkova 
Součástí této stavby je rekonstrukce tramvajové trati v Myslíkově ulici, kolejo-
vých uzlů tramvajové trati na křižovatkách ulic Spálené a Myslíkovy a Myslíkovy 
s Masarykovým nábřežím, rekonstrukce návazného úseku TT od Myslíkovy ul. 
po Jiráskovo náměstí a zastávek Jiráskovo náměstí a Myslíkova. Projekt úzce 
dopravně souvisí s RTT ve Spálené ulice a Národní třídě, s rekonstrukcí stanice 
metra Národní třída a s rekonstrukcí technologických tunelů Národního diva-
dla. Rekonstrukce vozovek a chodníků bude realizována souběžně jako samo-
statná akce TSK. Celkové způsobilé výdaje projektu RTT Myslíkova, který probí-
há od 11/2009 do 07/2010 jsou 145 mil. Kč.

Výtah ve stanici metra Chodov
Bezbariérovost stanic metra byla v posledních letech v několika případech rea-
lizována šikmými schodišťovými plošinami. Důvodem byla jejich relativně nízká 
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cena a menší technická náročnost. Z jejich provozu však vyplynula nespoko- 
jenost s jejich rychlostí (předepsanou normou) a malá odolnost vůči vanda- 
lizmu. Typickým příkladem je stanice Chodov, kde bude šikmá schodišťová 
plošina z nástupiště do vestibulu nahrazena osobním výtahem umístěným 
na kraji pevného schodiště (obdobným jako ve stanici Florenc C). Na akci  
bylo vydáno stavební povolení, realizace probíhá v období 10/2009–05/2010. 
Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 28 mil. Kč.

Za projekt z 1. výzvy OPPK „TT Radlická“ jsme získali v roce 2009 částku 
448 mil. Kč a za projekt „RTT Střelničná vč. smyčky Ďáblická“ ze 2. výzvy 
OPPK v závěru roku 2009 pak dalších 131,5 mil. Kč. Od začátku možnosti 
čerpání dotací z Evropské unie tak Dopravní podnik hlavního města Prahy 
získal téměř 1 mld. Kč za 7 úspěšných projektů.

2) Operační program Doprava (OPD)

V rámci prioritní osy 5 se předpokládá čerpání dotace EU na prodloužení  
linky A metra ze stanice Dejvická. Tento V. provozní úsek trasy A má délku 
cca  6 km a stanice Červený Vrch, Veleslavín, Petřiny a Motol. Na stavbu bylo 
již vydáno stavební povolení a realizace bude probíhat v období 2010–2014. 
Celkové náklady projektu jsou 18,7 mld. Kč (v CU 2008), přičemž příspěvek EU 
činí cca 8,02 mld. Kč. Zbývající část dofinancuje hl. m. Praha, která se k tomu 
zavázala usnesením ZHMP č. 27/56 z 28. 5. 2009. V roce 2009 pokračovalo 

zpracování studie proveditelnosti a vlastní žádosti za spolupráce s Jaspers 
(iniciativa EIB). Předložení žádosti se plánuje v 1. čtvrtletí 2010.

Průběžně jsou prověřovány 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 pro DPP jako nereálné.
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VýVOJ DOPRAVNí SíTě 

Metro
V roce 2009 byly v provozu tři linky A, B, C. Počet stanic je 57 a délka linek metra 
činí 59,4 km. Od 5. 1. 2009 je v úseku Ládví – Letňany v pracovní dny od cca 6.30 
do 19.30 hodin omezen provoz, v tomto úseku jede každý druhý vlak metra.

Tramvaje 
Provoz na síti tramvajových tratí o délce 141,59 km zajišťovalo k 31. 12. 2009   
24 denních, 9 nočních linek a 1 historická linka, jejichž souhrnná délka činila 
547,84 km. V turistické sezoně od 4. 4. do 17. 11. 2009 jezdila o sobotách, nedě-
lích a svátcích rovněž historická tramvajová linka. 
Od 1. 7. 2009 byla převedena linka č. 8 do trasy Podbaba – Starý Hloubětín 
a zřízena linka č. 15 (Vypich – Nádraží Vysočany / Vysočanská).
Od 29. 11. 2009 došlo ke změnám linkového vedení tramvají v oblasti Prahy 5.
V oblasti Prahy 4 byla výrazně posílena linka 17 a zkrácena linka 21.
Z dopravních staveb, které se týkaly tramvajových tratí, je nutno uvést výstavbu 
silničního tunelu Blanka, která si vyžádala dlouhodobé přerušení tramvajového 
provozu v oblasti Letné. 

Autobusy
Ke konci roku 2009 provozoval Dopravní podnik hlavního města Prahy v sys-
tému Pražské integrované dopravy na komunikační síti o délce 825 kilometrů 
116 denních městských linek, 16 příměstských linek, 16 školních, 13 nočních 

městských linek a 2 linky pro osoby se sníženou pohyblivostí. Úhrnná délka 
všech 163 linek činila 1 815,00 km.
Zásadní změny v linkovém vedení od 1. 9. 2009 se týkaly především oblasti 
Prahy 4 a Prahy 11. Další zásadní změny v provozu autobusové dopravy 
od 29. 11. 2009 se týkaly především oblasti Prahy 9.
Zásadní změny v příměstské dopravě byly realizovány od 14. 6. 2009 a týkaly  
se zejména oblasti Jesenice a Říčan.

DOPRAVNí VýKONY

Celkový dopravní výkon městských a příměstských linek zařazených do sys-
tému Pražské integrované dopravy provozovaných DPP včetně zvláštní lin-
kové dopravy pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu dosáhl 
162 402 tis. vozových kilometrů (vozkm). Objem dopravních výkonů vyjádřený 
v místových kilometrech (mkm) představuje 20 665 028 tis. mkm. U dopravního 
výkonu ve vozkm došlo v porovnání s rokem 2008 ke snížení o 0,62 %, objem 
místových kilometrů klesl o 0,16 %. Na tento rozdíl má vliv nasazování vyššího 
počtu kloubových vozidel na úkor standardních (další nasazování tramvají 14T 
a vyšší využívání kloubových autobusů).
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SLUŽBY PRO CESTUJíCí S OMEZENOU MOŽNOSTí POHYBU  
A ORIENTACE

Metro
Z celkového počtu 57 stanic metra bylo ke konci roku 2009 přístupno veřejnými 
osobními výtahy, šikmými schodišťovými plošinami nebo přímými bezbariéro-
vými vstupy 35 stanic. Jedná se o 5 stanic na lince A (Dejvická, Muzeum, Straš-
nická, Skalka, Depo Hostivař), 13 stanic na lince B (Zličín, Stodůlky, Luka, Lu-
žiny, Hůrka, Nové Butovice, Smíchovské nádraží, Florenc, Vysočanská, Kolbe-
nova, Hloubětín, Rajská zahrada, Černý Most) a 14 stanic na lince C (Letňany, 
Prosek, Střížkov, Ládví, Kobylisy, Nádraží Holešovice, Vltavská, Florenc, Hlavní 
nádraží, Muzeum, Vyšehrad, Pankrác, Budějovická a Chodov). 
Další 3 stanice na lince C umožňují bezbariérový pohyb s proškoleným doprovo-
dem prostřednictvím nákladních výtahů ve stanicích Háje, Opatov a Roztyly.
Připravuje se výstavba výtahu ve stanici Můstek na tratích A a B.

Tramvaje 
V roce 2009 došlo k výraznému nárůstu vypravování nízkopodlažních tramvají, 
které byly ke konci roku 2009 nasazovány na vybrané spoje 19 linek, bezbarié-
rové spoje jsou vyznačeny v zastávkových jízdních řádech.

Dopravní podnik hlavního města Prahy garantuje vypravení nízkopodlažních 
vozů na těchto linkách:
›   1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25 a 26.

Garantováno je vypravení 67 nízkopodlažních tramvají (na konci roku 2008 bylo 
garantováno 47 nízkopodlažních tramvají). Počet spojů zajištěných rekonstruo-
vanými vozy KT8D5N2 a T3R.PLF se bude nadále zvyšovat.

Autobusy
Nízkopodlažní autobusy byly ke konci roku 2009 nasazovány na garantované 
spoje 99 denních městských linek a na 4 linkách příměstských. Tyto spoje za-
jišťuje 253 standardních nízkopodlažních a 49 kloubových nízkopodlažních vozů.
DPP dále provozuje zvláštní linkovou dopravu pro občany s omezenou schop-
ností orientace a pohybu. 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. 

HISTORICKÁ VOZIDLA

V roce 2009 byla pro stálou expozici historických vozidel v Muzeu MHD dokon-
čena renovace trolejbusu Tatra a doplněny figuríny cestujících ve voze koňské 
dráhy.
U příležitosti stého výročí vozovny Střešovice byl představen interiér salonního 
vozu evidenční č. 200, uvedený do původního stavu z počátku minulého století. 
Rovněž byl při téže příležitosti dán do provozu nově rekonstruovaný motorový 
vůz historické tramvaje evidenční č. 2272 pro smluvní jízdy.
Úspěšný rok znamenal i nárůst cestujících na pravidelné lince č. 91 a počet 
návštěvníků Muzea MHD, který dosáhl počtu 28 500.
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PREFERENCE MHD

V uplynulém roce DPP pokračoval ve spolupráci s orgány města, dopravní 
složkou Policie ČR, pověřeným projektantem, IDS Praha, a. s. a dalšími orga- 
nizacemi práce na „Projektu preference MHD v Praze“. 

V provozu tramvají byla pozornost zaměřena na osazování podélných oddělo-
vacích prahů mezi kolejovým tělesem a vozovkou a na úpravu světelných 
signalizačních zařízení pro preferenci tramvají. Realizace oddělovacích prahů  
vycházela z předpokladů obsažených v „Projektu preference MHD v Praze“ 
a v souladu s koordinací investičních a rekonstrukčních akcí. 
Oddělovací prahy podél tramvajových tratí byly instalovány v celkové délce 
255 m. Celková délka oddělovacích prvků ke konci roku 2009 činila 9 992 m.
V průběhu roku 2009 byla vybavena preferencí pro tramvaje světelná signali-
zační zařízení na 19 křižovatkách. Počet křižovatek s preferencí pro tramvaje 
dosáhl ke konci roku počtu 136 z 218, kterými tramvaje projíždějí.

V provozu autobusů pokračoval rozvoj preference především v oblasti aktivní 
preference pro autobusy na světelně řízených křižovatkách. Zvýšený důraz byl 
položen na dva komplexně pojednané projekty preference autobusové dopravy  
„Hierarchizace provozu autobusů v úseku Želivského a Jižní Město (213) a „Pro- 
jekt preference v oblasti Prahy 4“. V rámci těchto projektů byla připravena zá-
sadní opatření pro vyznačování vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy na ko-
munikacích a jízda autobusů po tramvajových pásech včetně preference na 

křižovatkách. Vedle toho pokračovala realizace preferenčních opatření v rámci 
„Projektu preference MHD v Praze“. Vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy MHD 
byly v roce 2009 vyznačeny na cca 7 800 m na vozovkách a na přibližně 200 m  
na tramvajovém pásu. Celková délka vyhrazených jízdních pruhů dosáhla 
ke konci roku 2009 cca 14,8 km na komunikacích a 8,7 km na tramvajových 
pásech.
Aktivní systém preference byl v roce 2009 instalován na dalších 19 světelných 
signalizacích včetně vybavení dalších autobusů příslušnými komponenty pro 
preferenci. Počet křižovatek (přechodů) s preferencí pro autobusy dosáhl kon-
cem roku 2009 počtu 93.

Efekty preference
• udržení (resp. zvýšení) počtu přepravovaných osob v důsledku zastavení  
 (resp. zpomalení) odlivu cestujících do sféry individuálního motorismu
• zkrácení jízdních dob a přímá úspora vypravených vozů
• energetické úspory (elektrická energie u tramvají, nafta u autobusů)
• eliminace potřeby posilování linek, která by nastala při neuplatnění  
 preference
• pozitivní vliv preference na pokles nehod
V uplynulém roce bylo dosaženo úspory 6 vypravovaných autobusů.
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NOVý SOFTWARE JíZDNíCH ŘÁDŮ A NÁVAZNýCH ÚLOH

V průběhu roku 2009 souvisela inovace softwaru Jízdní řády především 
s dokončením projektu střídání na přestávky v tramvajové dopravě. Úprava 
a přizpůsobování softwaru probíhaly nejen v oblasti tvorby grafikonů a směn, 
ale především v oblasti tvorby služeb řidičů. Bylo doladěno automatické načí -  
tání dat do návazných programů (tvorba směn řidičů, řízení vozového parku, 
dispečerský systém atd.). Synchronizace návazných programů probíhá i pro 
autobusovou dopravu.
Dále bylo zavedeno i několik funkcí z další etapy rozvoje softwaru, které zabez-
pečí úplnost, přesnost a lepší dostupnost údajů obsažených v jízdních řádech.

PŘEPRAVNí KONTROLA 

I v tomto roce byla práci pracovníků přepravní kontroly věnována mimořádná 
pozornost ve snaze zvýšit a zkvalitnit jejich činnost. Při náboru nových revizorů 
byl kladen především důraz na jejich jazykové znalosti, neboť v minulosti se 
ukázalo, že jazyková bariéra zapříčinila i narůstající počet stížností od cizinců. 
Pokračovala spolupráce s firmou Crowsnest a Erikou a.s. v oblasti nákupu 
elektronických jízdenek, takzvaných SMS jízdenek, které cestující využívají v čím 
dál tím větší míře. Více jak milion nakoupených jízdenek za měsíc pomocí mo-
bilních telekomunikačních zařízení je dokladem oblíbenosti tohoto druhu ná-
kupu jízdního dokladu. Obecně známé problémy s multifunkční univerzální či-
povou kartou opencard (dále OC) pozastavily, z rozhodnutí Dopravního podniku 

od ledna 2009, požadavky na nutné úpravy funkcionalit revizorské čtečky pro 
validaci jízdného na OC, po uvolnění rozpočtu do této oblasti budou dořešeny. 
Spolupráce s Městskou policií a Policií ČR byla i v tomto roce velmi intenzivní. 
Podařilo se zorganizovat 200 společných kontrolních akcí. Od roku 2007 jsou 
každodenně s Městskou policií organizovány přepravní kontroly na vybraných 
nočních tramvajových linkách, které posílily nejen bezpečnost a prevenci krimi-
nality v PID, ale i platební morálku cestujících. 
Nadále pokračovala spolupráce se společností Tessile ditta a. s., která na zá-
kladě Mandátní smlouvy z 10. července 2008 byla pověřena zajištěním komplet-
ních služeb souvisejících se zpracováním pohledávek z přepravy za nezaplace-
né jízdné a přirážky k jízdnému. Zároveň byl realizován, pro DPP velmi výhod-
ný, odprodej pohledávek této společnosti po uplynutí 6 měsíců po předání k je-
jich vymožení. 

PŘEPRAVNí A DOPRAVNí PRŮZKUMY 

V rámci pravidelného sledování zatížení sítě MHD pokračovalo v uplynulém 
roce provádění přepravních a dopravních průzkumů.
Výsledky průzkumů jsou jedním ze vstupních podkladů pro realizaci takových 
změn a úprav provozu městské hromadné dopravy, které budou odpovídat  
optimálnímu rozsahu provozu na základě skutečných potřeb cestující veřej-
nosti.
V roce 2009 jsme provedli řadu průzkumů většího i menšího rozsahu.

Výsledky útvaru Přepravní kontrola :

Počet uložených postihů Příjem z postihů

233 405 109 012 949 Kč

tj. o 0,94 % méně oproti roku 2008 tj. o 7,15 % méně oproti roku 2008
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V březnu a říjnu 2009 jsme uskutečnili rozsáhlé oblastní průzkumy na celkem 
139 autobusových linkách v severovýchodní a jihovýchodní části Prahy včetně 
přilehlého regionu. 

V uplynulém roce jsme provedli celou řadu průzkumů operativního charakteru:
•	 ověřovali jsme přepravní kapacity vozů náhradní autobusové dopravy,
•	 sledovali jsme pravidelné linky MHD na vybraných zastávkách,
•	 ověřovali jsme preference autobusů na vybraných křižovatkách,
•	 zjišťovali jsme pohyb cestujících ve vybraných výstupech stanic metra aj.

NEHODOVOST

Dopravní nehodovost se v roce 2009 zvýšila o 5,2 %. Meziroční nárůst činil 
146 nehod (2 943/2 797). V provozu metra se počet nehod zvýšil o 6 (20/14), 
v provozu tramvají došlo ke snížení o 20 nehod (1 421/1 441), v provozu autobu-
sů došlo ke zvýšení počtu nehod o 160 (1 502/1 342).

Počet nehod zaviněných zaměstnanci DPP se meziročně zvýšil o 3,5 %; nárůst 
činil 73 nehod (977/904); z toho v provozu metra došlo ke zvýšení o 3 nehody 
(10/7), v provozu tramvají došlo ke zvýšení o 2 nehody (232/230), v provozu auto-
busů došlo ke zvýšení o 68 nehod (735/667).
Při dopravních nehodách vozidel DPP bylo v roce 2009 usmrceno 5 osob, což je 
o 6 méně než v roce 2008 (v provozu metra 1/3, v provozu tramvají 3/6, v provo-
zu autobusů 1/2).

INFORMACE PRO CESTUJíCí

Informace o linkovém vedení, tarifu nebo aktuálních změnách PID na území  
hl. m. Prahy patří k základním činnostem DPP v oblasti informování veřejnosti 
a ze strany cestujících jsou jedny z nejvyhledávanějších.
V tištěné i akustické podobě se s nimi cestující běžně setkávají ve stanicích me-
tra, zastávkách povrchové dopravy i přímo ve vozech. Další tištěné informační  
materiály, aktualizované s podstatnými změnami v linkovém vedení, tarifu atd., 
se pak objevují na cca 400 místech v Praze a okolí (hotely, turistická informační 
centra apod.) i ve stojanech tzv. drátěného programu ve stanicích metra. 
Pravděpodobně největšími informačními akcemi z hlediska dopravních opat-
ření byly v roce 2009 výluka Hradčanská (Gymnasijní ČD, Špejchar), informační 
kampaň o dopravních změnách v souvislosti s návštěvou papeže Benedikta XVI. 
nebo každé čtvrtletí informace o pravidelných trvalých změnách v linkovém ve-
dení a jízdních řádech linek PID. 
V souvislosti s trvalými a dočasnými změnami v síti PID bylo za rok 2009 reali-
zováno 370 akcí s vývěskami na zastávky povrchové dopravy, vydány letáky 
ke 23 akcím (vždy v několika typech) – počty letáků na jednotlivé akce se liší 
podle závažnosti a dopadu na linkové vedení (pro představu lze z těch větších 
uvést, že např. informační kampaň k trvalým změnám k 1. září 2009 předsta-
vovala informační letáky v celkovém počtu 160 000 kusů), připraveno 122 zpráv 
pro případné využití v tisku a rovněž 96 hlášení do stanic metra. 
Největšími akcemi s dopadem na informace pro cestující byly v loňském roce 
pravidelné změny linkového vedení a jízdních řádů linek PID k celostátním D
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termínům trvalých změn jízdních řádů. Podle rozsahu změn byly aktualizovány a vydány 
mapy Prahy se zakreslenou sítí linkového vedení, aktualizovány informační materiály 
ve vozech, stanicích metra a zastávkách povrchové dopravy a vydány aktualizované 
informační materiály, určené především pro návštěvníky Prahy.
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Technika

Týká se to však i kolejového svršku, obzvlášť tramvajo-
vých tratí. Přestože se po delší odmlce podařilo zakoupit 
a zprovoznit ke konci roku 2009 přibližně 90 autobusů, 
je to stále málo a jednotka Správa vozidel Autobusy 
se musí více soustředit na opravy stávajícího vozového 
parku. Mnohem lepší byla situace u kolejových vozidel. 
Dodávkami nových vozů a modernizací metra a tram-
vají mohly být zlikvidovány staré vozy, některé vozy byly 
sešrotovány, některé prodány nebo přebudovány na 
manipulační vozidla. Pokračovaly rekonstrukce tramva-
jových tratí, které se postupně přizpůsobují nízkopod-
lažním vozidlům. Ve vestibulech metra probíhaly opravy 
a údržba pohyblivých schodů v plánovaných termínech.

VOZOVý PARK

Metro
K 31. prosinci 2009 vozový park čítal celkem 720 vozidel:
•	 původní ruská vozidla typu 81-71
•	 vozidla typu 81-71M rekonstruovaná v závodě Škoda 

Transportation a.s. 
•	 nová vozidla typu M1
•	 3 vozidla typu Ečs (historická souprava)

V roce 2009 pokračovaly dodávky modernizovaných 
souprav 81-71M ze závodu Škoda Transportation a. s. 
Ke konci roku 2009 byl inventární stav těchto souprav 
v jednotce Správa vozidel Metro 79. Z tohoto počtu bylo 
pro trať A určeno 28 souprav (všechny soupravy jsou 
v provozu s cestujícími dle GVD), pro trať B bylo určeno 
51 souprav (48 souprav použitelných pro GVD a 3 sou-
pravy v různém stupni rozpracovanosti dokončovacích 
prací, případně čekající na doklady od Drážního úřadu, 
které jsou nutné pro uvedení do provozu s cestujícími). 
V červnu 2009 byl ukončen provoz vozů metra 81-717.1 
a 81-714.1. V souvislosti s uvedením dalších rekonstru-
ovaných souprav 81-71M na trati B je situace s ohledem 
na počty souprav na všech tratích pražského metra 
v podstatě stabilizována.

Tramvaje
Vozový park tramvají tvořilo k 31. prosinci 2009 celkem 
969 vozů, evidenční (provozní) stav je 954 vozů, z toho 
17 tříčlánkových typu KT8D5, 26 modernizovaných 
nízkopodlažních KT8D5.RN2P, 150 T6A5 a 60 nových 
nízkopodlažních tramvají 14T. 
Zbývající vozy jsou různými modifikacemi typu T3. Vozy 

Technika
Udržet vysoký standard dopravních výkonů MHD vyžaduje věnovat zvýšenou 
pozornost všem technickým zařízením, zejména dopravním prostředkům. 
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typu T3R.P, kterých je v současné době 347, a částečně nízkopodlažní vozy T3R.
PLF (25 vozů) jsou modernizovanými vozy typu T3.

V roce 2009 bylo v OT Hostivař modernizováno 13 tramvají T3 na typ T3R.PLF  
3 vozy KT8D5 na nízkopodlažní tramvaje KT8D5.RN2P. Na modernizaci bylo  
k 31. 12. 2009 odstaveno 12 vozů (3× T3, 2× T3M, 3× T3SU, 4× KT8D5). V roce 2010 
tak bude dokončena modernizace posledních 5 vozů na nízkopodlažní typ 
T3R. PLF, jejich celkový počet bude 30, 3 vozy budou modernizovány na typ 
T3R.P a 4 nízkopodlažní KT8D5.RN2P. Tím by měly být modernizace ukončeny.

V roce 2009 byly odprodány 4 nepojízdné nízkopodlažní tramvaje RT6N1-2 
a jeden vůz T3. Jeden vůz typu T3M byl převeden do muzea MHD a druhý byl 
předělán na pluh. Zlikvidováno sešrotováním bylo 5 vozů T3 a 1 vůz T6A5. 
Dalších 22 tramvají T3 má schválený likvidační protokol a čeká na prodej, pří-
padně likvidaci.

Od roku 2010 by měly být dle smlouvy dodávány nové nízkopodlažní tramvaje 
15T. V roce 2009 byl dodán 1 prototyp tohoto vozu, inv. č. 9201, pro ověření jejich 
vlastností a zajištění všech předepsaných zkoušek. Vzhledem k nakupování 
nových tramvají bude nutné, z důvodu kapacitních možností jednotlivých vozo-
ven, přistoupit k další redukci stávajícího vozového parku úměrně k dodávkám 
nových tramvají a jejich uvádění do provozu. 

Průměrné stáří provozních vozů je 13,18 roku a počet tramvají typu T s překro- 

čenou technickou životností je 204. Tyto vozy tvoří 21,32 % z celkového provozního 
počtu vozů, přesto jsou i nadále využívány v provozu. Celkové správkové procen-
to za rok 2009 je 6,73 %. 

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

Autobusy
Jednotka Správa vozidel Autobusy měla k 31. 12. 2009 v evidenčním stavu celkem 
1 172 autobusů. Ve druhém pololetí bylo uvedeno do provozu 60 nových nízko-
podlažních autobusů SOR NB12 a 30 kloubových NB18. Navíc byly dodány 2 elek-
trobusy ZEUS M200E, zajišťující provoz na lince č. 292. Dodávky nových autobu-
sů umožňují vyřazování autobusů starších 20 let. Dopady absence nákupu no-
vých autobusů v letech 2005–2008 byly částečně eliminovány rozsáhlými opra-
vami vozidel s cílem prodloužit jejich životnost. Celkem bylo v roce 2009 prove-
deno 20 oprav autobusů. Průměrné stáří vozů ke konci roku 2009 bylo 9,71 roku.

Po zkušenostech s provozem autobusů na emulzní naftu bylo její používání roz-
šířeno na další autobusy. Emulzní nafta je výrazně šetrnější k životnímu pro-
středí, snižuje emise výfukových plynů – kouřivost o cca 50 % i obsah ostat-
ních škodlivin. Mimo ekologický dopad je podstatný i finanční přínos. Po ode-
čtení zvýšené spotřeby dochází k úspoře 3,00 až 3,50 Kč za litr emulzní nafty. 
V roce 2009 bylo spotřebováno 16 552 tis. litrů emulzní nafty, což představuje 
úsporu v nákupu nafty cca 54 mil. Kč. Te
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DOPRAVNí CESTY

Metro 
Jednotka Dopravní cesta Metro zajišťuje provoz, údržbu a opravy těchto 
technologických celků:

•	 napájecí systém 22 kV, elektrická silnoproudá zařízení a osvětlení:
měnírny a distribuční transformovny    61
kabelové sítě 22 kV     277 km
kabelové sítě trakčního napájení   282 km
osvětlovací tělesa          112 000 ks

•	 sdělovací a zabezpečovací zařízení
vlakové zabezpečovací systémy na všech tratích metra
sdělovací zařízení včetně telefonní sítě povrchových objektů DP
přístupové systémy DP a systémy požární signalizace

•	 stanice metra, tunely a provozně stavební objekty
stanice metra       57
(celkem jde o cca 4,1 mil. m3 obestavěného prostoru)
mosty         22
tunely       117 km

•	 kolejový svršek a spodek    143,2 km

•	  dopravní zařízení
 eskalátory      243
 výtahy a plošiny     129

•	  strojně-technologická zařízení
 strojovny hlavního větrání – větrací šachty    86
 strojovny staniční vzduchotechniky   644
 čerpací stanice nefekální a fekální   436

•	  ochranný systém metra

Pro zajištění výše uvedených činností byl zpracován plán údržby a oprav, který 
byl dle finančních možností naplňován tak, aby byl zajištěn bezpečný a spolehlivý 
provoz metra. V roce 2009 mimo jiné proběhly tyto akce většího rozsahu:

•	  výměna 1 814 ks dřevěných pražců na tratích A a C, tj. 1 217 m délky koleje;
•	  oprava přemostění ulice Michelská u stanice metra Kačerov;
•	  dokončení 1. etapy varovného systému PROVAS;
•	  rekonstrukce distribuční transformovny budovy CD, která má význam  

 nejen pro provoz metra, autobusů a tramvají, ale i policie, kamerového  
 systému TSK atd.;

•	  projektová příprava druhého, bezbariérového vstupu do st. Národní třída, 
 opravy stanice metra v úrovni nástupiště a rekonstrukce vestibulu včetně  
 výměny eskalátorů v návaznosti na výstavbu Copa centra;
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•	  projektová příprava a práce na realizaci druhého vestibulu ve stanici  
 Stodůlky – v souvislosti s okolní výstavbou byly provedeny potřebné   
 přeložky zařízení metra.

Díky profesionalitě zaměstnanců jednotky se podařilo minimalizovat dopady 
do provozu stanice Pražského povstání po masivních průnicích vody z opako- 
vané havárie vodovodního řadu do distribuční transformovny a rozvodny stanice  
a následně uvést zařízení do provozu.

Bohužel výrazný nedostatek financí v oblasti obnovovacích investic nedovolil 
v uplynulých dvou letech provedení strategicky důležitých rekonstrukcí, zejmé-
na plánovaných výměn pohyblivých schodů a rekonstrukcí napájecího systému 
metra.

Tramvaje
Dopravní cesta Tramvaje nadále trpí výrazným podfinancováním, zejména v ob-
lasti investic, z čehož plyne prohlubování vnitřního dluhu. Přesto se v roce 2009 
podařilo provést koordinovaný soubor rekonstrukčních a opravných prací 
v oblasti Prahy 8, čímž došlo ke kompletaci aktivit zahájených již v roce 1993 
a odstranění několika úseků tratí v havarijním stavu. Takto byla externím doda- 
vatelem rekonstruována křižovatka ulic Klapkova – Střelničná včetně části  
smyčky Březiněveská a zároveň došlo k rekonstrukci několika traťových úseků  
mezi Střelničnou a Sídlištěm Ďáblice, vč. smyčky. První pozitivní dopady při-
nesla i výstavba severozápadní části Městského okruhu. Sice byla dlouhodobě 

uzavřena trať okolo metra Hradčanská, nicméně v červenci došlo k obnove-
ní provozu mezi Spartou a smyčkou Špejchar a v listopadu byl propojen tento 
úsek s tratí v Badeniho ulici, díky čemuž došlo k odlehčení Chotkovy silnice.

Rekonstrukce trati v režii jednotky Dopravní cesta Tramvaje (JDCT) proběhla 
především na Bělohorské ulici mezi Ankarskou a Falckou ulicí, mezi Švando-
vým divadlem a Újezdem a poprvé od roku 1939 i v areálu vozovny Kobylisy. 
Obnovena byla i trať mezi Hostivařskou a Nádražím Hostivař, včetně revitali-
zace smyčky, kde došlo k likvidaci tří kolejových spojek ze čtyř. Rekonstrukce 
trolejového vedení proběhla v úseku Anděl – Újezd. Byly zahájeny práce na 
zrušení posledních olejových transformátorů v měnírně Klárov. Ve vlastní režii 
se uskutečnila rekonstrukce rozvodny 22kV měnírny Starý Žižkov a moderniza-
ce kabelové sítě na náměstí 14. října, čímž byly zrušeny poslední přestárlé 
a nebezpečné kabely typu 1-AKP 1×500 bez plášťové ochrany.

Souvislé obnovy kolejového svršku metodou BKV panelů se v roce 2009 již  ne-
konaly. Ve větším rozsahu se s touto technologií pracovalo pouze při havarijní 
opravě na Libeňském mostě, k dispozici však byly jen panely demontované z ji-
ných tratí. Po dobrých zkušenostech s výměnou kolejové konstrukce na Karlově 
náměstí v roce 2007 byl tento způsob „výměny za víkend“ použit v Lazarské uli-
ci, na Vinici, u Strojimportu a v dílčí modifikaci i u Výstaviště. Tímto způsobem 
jsou minimalizovány dopady na okolní dopravu. Delší a složitější výměny kole-
jových konstrukcí jsme zaznamenali jen v oblasti smyčky Vozovna Kobylisy, roz-
sáhlé výměny oblouků se uskutečnily i na trati Ohrada – Palmovka. Významnou Te
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aktivitou bylo i pokračování v komplexním broušení tramvajových tratí. Broušení 
přispívá k zásadnímu snížení hlučnosti tramvajové dopravy a ke snížení vibrací. Ve 
větší míře jsme využívali i opravy formou efektivního strojního navařování oblouků.

Jednotka DCT pečuje i o autobusové zastávky. Tato oblast byla rovněž negativně 
ovlivněna výší přidělených prostředků, výraznou pomocí však je projekt „Praha 
– čisté a zelené město“, v rámci něhož od nás převzala Technická správa komuni-
kací péči o odpadkové koše na autobusových zastávkách. Během podzimu tak byly 
naše koše z označníků odstraněny. Určitou nadějí do budoucna je výstavba nových 
čekáren a označníků v režii JCDecaux a Rencaru, tento projekt však pokročil v ro-
ce 2009 jen minimálně.

TECHNICKý DOZOR
 
Ve smyslu organizačního řádu je hlavní náplní činnosti odboru Technický dozor 
garance pro celou společnost za legislativně správné provozování zařízení UTZ 
a VTZ podle vyhlášky č. 100/1995 Sb.

Tato činnost byla v roce 2009 zaměřena a týkala se:
Oddělení Elektrická zařízení – provedení předepsaných revizí na elektrických 
zařízeních. Na určených elektrických a dopravních zařízeních, která spadají do 
působnosti Drážního úřadu, byly rovněž provedeny technické prohlídky a zkouš-
ky pro vydání tzv. Průkazu způsobilosti podle podmínek stanovených vyhláškou 
č. 100/1995 Sb.

V roce 2009 provedeny revize:

 Distribuční trafostanice   37 ks
 Měnírny        9 ks
 Zabezpečovací zařízení     5 ks
 Služební prostory stanic metra  19 ks
 Veřejné prostory stanic metra   23 ks
 Tunely metra – trakce a vn     7 ks
 Tunely metra – zařízení nn   10 ks
 Správní budovy a dílny    13 ks
 Tramvaje (historické vozy)   22 ks
 Eskalátory     91 ks
 Výtahy      47 ks
 Jeřáby      30 ks
 Plošiny      17 ks
 Ostatní zařízení    17 ks

Celkem bylo provedeno 347 revizí elektrických zařízení a 114 prohlídek a zkoušek 
včetně vydání protokolů.
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Oddělení Strojní zařízení – provedení předepsaných revizí dle vyhlášky 
č. 100/1995 Sb. na:

•	 Zdvihací zařízení
 Provozní revize a revize     527 ks
 Prohlídky a zkoušky v provozu      37 ks
 Mimořádné revize       30 ks
•	 Dopravní zařízení (pohyblivé schody, výtahy, plošiny pro invalidy)
 Provozní revize pohyblivých schodů  775 ks
 Prohlídky a zkoušky pohyblivých schodů   41 ks
 Prohlídky a zkoušky výtahů         43 ks
 Prohlídky a zkoušky plošin            2 ks
 Provozní revize pohyblivých schodů
 (zajištěno dodavatelsky)     69 ks
•	 Tlaková zařízení
 Provozní revize     376 ks
 Vnitřní revize           25 ks
 Zkouška těsnosti         25 ks
•	 Nízkotlaké kotelny a kotle 
 Plynové kotelny             7 ks
 Plynové kotle           21 ks
 Elektrické kotelny             7 ks
 Elektrokotle           13 ks

•	 Plynová zařízení
 Provozní revize          99 ks
 Prohlídky a zkoušky v provozu        31 ks
 Kontroly plynových zařízení dle vyhl. ČÚBP č. 85/1978 Sb  110 ks

Odbor Technický dozor v rámci své legislativní činnosti zpracoval Směrnici 
generálního ředitele č. 14/2009 – Řád technických zařízení.

ENERgETIKA 

Odbor Energetika i v roce 2009 pokračoval v prosazování pozitivních změn ve 
smluvních vztazích, a tím snižování nákladů na energie. Další prioritní oblastí 
naší činnosti bylo zjišťování a prosazování možných úspor energií.

Elektrická energie
DPP je i v současné době největším městským odběratelem elektrické energie. 
V roce 2009 byla celková spotřeba elektrické energie 348,1 mil. kWh, což zna-
mená finanční náklady ve výši 939,07 mil. Kč. Z toho pouze pro trakční provoz 
(metro a tramvaje) bylo spotřebováno 223,7 mil. kWh. Náklady na tuto energii 
byly ve výši 607,6 mil. Kč.
Ve srovnání s předchozími roky spotřeba metra trvale mírně klesá. Pokles je 
způsoben změnou složení vozového parku, je provozován stále větší počet vozů 
s rekuperací. Tím každý rok mírně klesá měrná spotřeba elektřiny – u metra 
1,69 kWh/vozkm. 
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Měrná spotřeba tramvají zůstala vlivem většího počtu provozovaných vozů 
s rekuperací na úrovni roku 2008, ačkoli zimní měsíce roku 2009 byly výrazně 
chladnější, což zvyšuje energetické nároky povrchové dopravy. V roce 2009 
byla měrná spotřeba tramvají 2,79 kWh/vozkm. 
Pokračování nově uplatněného způsobu vyhodnocování spotřeby tramvajové  
trakce a zavedení nového systému nákupu rezervované kapacity nám také 
v roce 2009 přineslo úsporu cca 18 mil. Kč.

Teplo
Největším dodavatelem tepla pro DPP zůstává firma České teplo s.r.o., která 
zajišťuje vytápění, údržbu areálových tepelných sítí a rozvodů vody v areálech 
Hostivař, Kačerov a vozovna Pankrác (1.etapa), depo Zličín, vozovna Motol, 
garáž Řepy, garáž Klíčov a garáž Vršovice (2. etapa). V roce 2009 jsme 
od tohoto dodavatele nakoupili 280 119 GJ tepla, za které jsme zaplatili 
171,898 mil. Kč. 
V roce 2009 byla spotřeba tepla fakturována podle cenových ujednání, která 
byla v souladu s platnou legislativou. Narovnání původně uzavřených smluv-
ních vztahů přineslo DPP nemalou úsporu.
Před topnou sezonou 2009/2010 byly nainstalovány v rozhodujících vybraných 
objektech DPP, kde vytápění zajišťuje firma České teplo, registrační teplomě-
ry. Pravidelným vyhodnocováním a operativními pracovními schůzkami s do-
davatelskou firmou bylo zamezeno přetápění těchto prostor, což znamenalo 
poměrně značné úspory tepla oproti roku 2008 (29 663 GJ).
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Dodávky tepla od ostatních dodavatelů byly ve výši 51 400 GJ, za které jsme za- 
platili 20,945 mil. Kč.

Zemní plyn
Z vlastních zdrojů (plynových kotelen) jsme si zajišťovali teplo ve vozovnách 
Žižkov, Vokovice, Strašnice, Střešovice, ve stanicích metra Florenc, TC Radlice 
a pro objekty Švábky, Centrální dispečink a Vinohrady.
Spotřeba plynu v roce 2009 byla 1 953 tis. m3 za cenu 20,203 mil. Kč.

Vodné a stočné
Dodavatelem vody pro DPP jsou Pražské vodovody a kanalizace, a. s. V roce 
2009 jsme odebrali 715 tis. m3 za cenu 18,65 mil. Kč. Stočné v sobě zahrnuje 
nejen odvedenou pitnou vodu, ale také průsaky vody v metru a srážkovou vodu. 
Za rok 2009 jsme zaplatili za 2 317 tis. m3 stočné ve výši 53,654 mil. Kč.

Úspory
Také v roce 2009 se na pravidelných jednáních scházel pracovní tým „Úspory“,  
který byl ustaven v roce 2008 a jehož členové jsou vybráni průřezově z celého 
Dopravního podniku. Hlavním cílem práce členů tohoto týmu je vytipování  
možných úspor ve spotřebě všech druhů energií. Za dobu své činnosti tento tým 
navrhl řadu úsporných opatření, která přinesla značné úspory nejen energií, 
ale i nákladů (př. omezení osvětlení na trati Hlubočepy – Barrandov, ve spolu-
práci s jednotkou Dopravní cesta Metro omezení chodu ventilátorů hlavního  
větrání v metru, atd.)

VNITROPODNIKOVÁ DOPRAVA 

V roce 2009 byly úspěšně zajišťovány služby osobními, nákladními, speciálními 
vozidly, stavebními stroji a mechanizmy. Jednotka se podílela na významných 
stavebních akcích jednotky Dopravní cesta Tramvaje, například. rekonstrukce 
TT Kobylisy, Bílá Hora a další.
Byl dodán vyprošťovací autojeřáb MAN pro zvedání tramvají 14T a 15T. Vozidlo 
bylo legislativně uvedeno do provozu a obsluha zaškolena. Slouží nejenom 
Dopravnímu podniku hlavního města Prahy, ale také externím odběratelům, 
například Policii ČR. 
V průběhu roku provedla jednotka další úsporná opatření s cílem zefektivnit 
svoji činnost. V oblasti provozních nákladů vyřadila 29 nákladních vozidel a me-
chanizmů, jejichž provoz byl neekonomický. Tři vozidla byla předána Hasičské 
záchranné službě. 
V oblasti personálních nákladů snížila stav o 30 zaměstnanců. Z důvodu úspory 
investičních prostředků byla zahájena realizace projektu řešení obměny osob-
ních vozidel formou operativního leasingu. STK úspěšně obhájila certifikační 
audit systému managementu jakosti (QMS) EN ISO 9001:2008 pro rok 2010. 
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Hlavní město Praha schválilo Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, akciové spo-
lečnosti ze svého rozpočtu dotaci pro rok 2009 na úhradu nákladů na provoz  
veřejné silniční dopravy do výsledku hospodaření ve výši 9 073 420 tis. Kč (dle 
odborného odhadu prokazatelné ztráty, který vycházel z auditovaného kalku-
lačního vzorce na rok 2009). Skutečně byla zaúčtována dotace ve výši proka-
zatelné ztráty ze závazku veřejné služby pro MHMP ve výši 9 356 206 tis. Kč 
(bez dotace na CO ve výši 40 000 tis. Kč a dotace na projekt Trendsetter ve výši 
153 tis. Kč). 
Pro autobusovou dopravu byla poskytnuta dotace na příměstské linky a vnější 
pásma v celkové výši 51 269 tis. Kč a z MČ Praha 4 obdržel DPP účelovou dota-
ci na zvýšenou údržbu u stanice metra Kačerov ve výši 228 tis. Kč.
Za hodnocené období bylo dosaženo zisku ve výši 7 310 tis. Kč. 

TRŽBY Z JíZDNÉHO

Tržby Pražské integrované dopravy včetně přirážek k jízdnému dosáhly 
v roce 2009 výše 4,398 mld. Kč, což představuje ve srovnání s rokem 2008 
pokles o 3,43 %. 
U časových předplatních jízdenek sledujeme od počátku roku 2009 pokles 
tržeb. Celoroční propad  tržeb za předplatní časové jízdenky, v porovnání 
s rokem 2008, dosáhl výše 3,65 %, včetně zaměstnaneckých jízdenek a časo-
vých jízdenek vydaných bez osobních údajů držitele pak propad činí 3,42 %. 
Nejvyšší pokles pozorujeme u prodeje 365denních časových jízdenek, kde 
tržby vykazují snížení o 12,24 %. Ve srovnání s rokem 2008 jsou vyrovnané 

tržby u prodeje časových zvýhodněných jízdenek pro juniory a studenty od 15 
do 26 let. Nárůst tržeb o 11,60 % pozorujeme u čtvrtletních a 90denních zvý-
hodněných časových jízdenek pro seniory od 60 do 70 let a pro občany v hmotné 
nouzi. Ostatní zvýhodněné časové jízdenky vykazují průměrný pokles 3,72 %. 
Ke zvláště výraznému nárůstu oproti roku 2008 došlo u prodeje předplatních 
časových jízdenek s volitelným začátkem doby platnosti vydaných bez osobních 
údajů držitele, který vykazuje navýšení o 108,01 %. Zde je nárůst způsoben pře-
devším možností zakoupit tuto časovou jízdenku s platností 365 dnů kdykoliv 
během celého kalendářního roku. 
Tržby z prodeje časových předplatních jízdenek včetně jízdenek zaměstna- 
neckých a duplikátů časových jízdenek dosáhly v uplynulém roce částky 
2,536 mld. Kč a představují podíl 60,18 % z celkového objemu tržeb v systému 
PID. 
Tržby z prodeje přestupních jednotlivých jízdenek poklesly oproti stejnému ob-
dobí loňského roku jen nepatrně, a to o 0,88 %. Výrazný pokles o 10,18 % však 
vidíme u tržeb z prodeje jednotlivých jízdenek s omezenou přestupností, kde se 
tržby za plnocenné jednotlivé jízdenky snížily o 10,49 %. Tržby za jednotlivé jíz-
denky včetně krátkodobých časových jízdenek a paušálních úhrad činí celkem 
1,678 mld. Kč, což představuje 39,82 % z celkového objemu tržeb v systému 
PID.
Tržby z prodeje jednotlivého a časového jízdného pro pásmo MHD (P+0) činí 
95,22 % z celkového objemu tržeb Pražské integrované dopravy, u tržeb za 
jízdné pro vnější pásma PID je podíl z celkových tržeb PID 4,78 %.
Plán tržeb Pražské integrované dopravy byl v roce 2009 splněn na 95,10 %.
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PŘEPRAVENÉ OSOBY

Na území hl. m. Prahy se počet přepravených osob v porovnání s rokem 2008 ne-  
patrně snížil o 2,12 %. Naopak počet cestujících, které DPP přepravil v roce 2009 
ve vnějších pásmech se zvýšil o 10, 84 %.

Vzhledem ke zrušení ročních „papírových“ jízdenek a převedení jejich prodeje na 
opencard došlo k velkému nárůstu přepravených osob využívajících zvýhodněné  
jízdenky vydané na základě poskytnutí osobních údajů držitele s volitelným za-
čátkem doby platnosti. Zde jsme zaznamenali nárůst o 71,25 %. Vysoký nárůst je 
zřejmý i u osob, které využívají časové jízdenky vydané bez osobních údajů drži-
tele s volitelným začátkem doby platnosti, zde došlo k nárůstu o 48,77 %. Celkově 
u cestujících používajících veškeré časové jízdenky je zaznamenán pokles o 1 %. 
Rovněž v roce 2009 došlo i při vysoké úspěšnosti prodeje SMS jízdenek k poklesu 
o 4,35 % z celkového objemu prodaných jízdenek pro jednotlivou jízdu.
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INFORMAČNí TECHNOLOgIE

V roce 2009 jednotka Informační technologie pracovala na několika význam-
ných projektech. V oblasti provozu IT se podařilo desetinásobně zvýšit datovou 
propustnost radiové mikrovlnné sítě do vozoven a garáží, migrace zálohovacího 
sytému serverů na nezávislou platformu v clusterovém řešení a migrace SQL 
serverů s centrálními aplikacemi na výkonnější platformu IBM blade system.
V oblasti aplikačního softwaru byl zahájen projekt „Migrace systémů z platfor-
my HP UNIX na platformu IBM AIX“ ve spolupráci s firmou Computer Sciences 
s. r. o. Předmětem projektu byla migrace centrálních systémů Elanor Global – 
personálně-mzdový systém, SAP R/3, SAP BW a aplikace Jízdní doklady.  
Projektové řízení bylo zajištěno oddělením ERP a IT projektů (ERP – Enterprise 
recource planning, systémy pro Plánování podnikových zdrojů) v úzké spoluprá-
ci s jednotlivými vedoucími modulových týmů, kteří především prováděli verifi-
kaci migrovaných dat. Projekty byly řádně ukončeny v závěru roku 2009.

ARCHIV

Oddělení Archiv zajišťovalo i v roce 2009 standardním způsobem ukládání 
dokumentů do spisovny a archivu a skartační řízení s Archivem hlavního měs-
ta Prahy. Během roku bylo do spisovny převzato cca 250 bm (běžný metr) doku-
mentů na dlouhodobé (dočasné) uložení, pro trvalé uložení do archivu bylo pře-
vzato cca 30 bm dokumentů a 14 bm osobních karet bývalých zaměstnanců. 
V rámci skartačního řízení bylo v průběhu roku 2009 v souladu s příslušnými 

právními předpisy zlikvidováno cca 15 tun vyřazených dokumentů, což předsta-
vuje – podobně jako v předchozím roce – přibližně 235 běžných metrů spisové-
ho materiálu. Průběžně probíhalo skartační řízení pro další období. V budoucím 
období se očekává větší nárok na uložení dokumentů ve spisovně, jednak v sou-
vislosti s organizačními změnami v DPP a především v prodloužení skartačních 
lhůt různými právními předpisy.
Mezi badateli v archivu bylo v roce 2009 evidováno 8 osob. Další četné odborné  
konzultace – například pro potřeby novinářů, jiných organizací i soukromých 
badatelů – v tomto počtu nejsou zahrnuty. V roce 2009 se odborná činnost ar-
chivu DPP především soustředila na 35. výročí zahájení provozu pražského  
metra. Archiv poskytl několik rozhovorů pro různé televizní štáby na téma histo-  
rie MHD v Praze. Nově byla navázána úzká spolupráce s dopravní fakultou 
ČVUT, která se projevila především v přípravě části podkladů pro výstavu Vize 
pro dopravu v Praze a přednáškové činnosti v jejím rámci. Archiv vyvíjel úzkou  
spolupráci s odborem Marketing a komunikace (včetně pravidelné přípravy  
článků s historickou tématikou pro časopis DP-kont@kt) a s Jednotkou Histo-  
rická vozidla se například podílel na přípravě výstavy Historie české dopravy 
v budově Senátu. 
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Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, v roce 2009 zaměstnával přes 
11 000 zaměstnanců nejrůznějších profesí, z toho téměř 4 300 řidičů a strojve-
doucích. V takto veliké společnosti je samozřejmě personální politice věnována 
značná pozornost. 

V souladu se strategií DPP a koncepcí personální politiky jsme se zaměřili na 
udržení optimálního počtu zaměstnanců v jednotlivých kategoriích, zpřehled-
nění organizační struktury podniku, rozvoj profesních dovedností a znalostí na-
šich zaměstnanců, zrychlení a usnadnění komunikace uvnitř podniku. V průbě-
hu roku bylo úspěšně dokončeno několik projektů v rámci motivačního progra-
mu k hledání a realizaci úsporných opatření. Naším hlavním cílem bylo i nadále 
zvýšení pracovního výkonu a efektivity práce.

V průběhu roku jsme také museli reagovat na změny v zákonech ovlivňující 
personální politiku společnosti. Došlo k novelizaci zákona o pojistném na so- 
ciální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákona o ne-
mocenském pojištění zaměstnanců, zákona o penzijním připojištění aj. Změny 
v těchto zákonech se přímo promítly do vnitřních norem podniku.

PERSONÁLNí VýVOJ

K 31. prosinci 2009 bylo v evidenčním stavu 11 057 zaměstnanců, z toho 9 516 
mužů a 1 541 žen. Počet a skladba zaměstnanců vychází z potřeb a možnos-
tí zaměstnanosti v rámci naší společnosti. Početně nejsilnější skupinou jsou 

řidiči MHD (38,8 %), dále zaměstnanci v dělnických profesích (35,5 %) a násle-
dují TH zaměstnanci (25,7 %). Vývoj celkového počtu zaměstnanců má stále 
klesající tendenci. Snižování stavu zaměstnanců se nedotklo řidičů MHD.
Vzdělanostní a věková struktura zaměstnanců společnosti se za rok 2009 vý-
znamně nezměnila. Stále výrazně převažují zaměstnanci střední generace se 
středním vzděláním ukončeným maturitou a středním vzděláním bez maturity. 
Struktura vzdělání odpovídá skladbě profesí v dopravně-technickém oboru.

PERSONÁLNí STRATEgIE

Pro zlepšení komunikace personálního úseku jsme začali pracovat na zřízení 
Personálního informačního systému, jehož cílem bude zejména včasné 
a dostatečné informování zaměstnanců o všech významných skutečnostech 
v DPP. Aktivním poskytováním informací chceme vytvářet příznivé klima v DPP.
V roce 2009 jsme přistoupili k inovaci systému hodnocení. Nejzásadnější změ-
nou bylo převedení formuláře hodnocení do elektronické podoby, čímž bylo 
umožněno propojení výstupů z hodnocení přímo do mezd. Tím jsme odstranili  
administrativní zátěž spojenou s vyplňováním a předáváním formulářů. Nemé-  
ně významná je i nově zavedená návaznost hodnocení na systém personálních 
rezerv. Smyslem těchto změn je především snížení administrativní zátěže ve-
doucím zaměstnancům. V roce 2009 byla zahájena první etapa inovovaného 
hodnocení, která se týká zaměstnanců se smluvní mzdou.
Mimořádná pozornost byla také věnována dalšímu vzdělávání zaměstnanců, 
zejména personálních rezerv.
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Z důvodů snížení administrativní náročnosti, zlepšení a zjednodušení komuni-
kace uvnitř DPP a zlepšení koordinace investičních záměrů byl k 1. 4. 2009 zru-
šen úsek služeb. Jeho činnosti byly přesunuty do pracovních činností úseku ge-
nerálního ředitele, dopravního, technického a ekonomického úseku. 
V rámci úspor finančních prostředků vynakládaných na údržbu vozového parku  
metra bylo k 15. 12. 2009 outsourcováno 273 zaměstnanců z jednotky Správa 
vozidel Metro na Škodu Transportation a. s.  
Celkem bylo v roce 2009 zrušeno 203 pracovních míst, propouštěným zaměst-
nancům byla poskytnuta pomoc v této pro ně svízelné situaci.

MZDOVÁ POLITIKA

Mzdová politika společnosti byla realizována ve smyslu jednotné kolektivní 
smlouvy včetně společných pravidel pro odměňování všech zaměstnanců 
společnosti. 
Průměrná měsíční mzda zaměstnanců za rok 2009 činila 28 286 Kč, mzdové 
náklady byly čerpány v celkové výši 4 022 525 tisíc Kč. Výše mzdových nákladů 
byla značně ovlivněna výplatou odstupného z organizačních důvodů. 
V čerpání přesčasové práce došlo v r. 2009 k výraznému poklesu. 
Počet 864 523 přesčasových hodin za rok 2009 je nižší o 288 170 hodin ve srov-
nání s rokem 2008.

VýCHOVA A VZDěLÁVÁNí ZAMěSTNANCŮ

Věnujeme stálou pozornost vzdělávání zaměstnanců v souladu se strategický-
mi cíli v oblasti efektivního řízení lidských zdrojů. Systém vzdělávání je zamě-
řen na všechny profesní kategorie. Průběžně připravujeme periodická školení 
a přezkušování v rámci rozvoje profesní způsobilosti, zajišťujeme odborné kur-
zy a semináře na základě aktuálních vzdělávacích potřeb. Úspěšně jsme ukon-
čili 6. ročník programu Škola liniového managementu. 
V roce 2009 jsme dokončili projekt Školení komunikačních dovedností provoz-
ních zaměstnanců, který byl určen řidičům autobusů, tramvají, staničnímu per-
sonálu metra a pracovníkům přepravní kontroly. 
K významným vzdělávacím aktivitám patří také příprava a zahájení realizace 
projektů Rozvoj měkkých dovedností u personálních rezerv a Manažerské, ko-
munikační a prezentační dovednosti. Cílem těchto projektů je prohlubování do-
vedností jednotlivců a podpora efektivního řízení společnosti prostřednictvím 
vysoce kvalifikovaného managementu.      

SOCIÁLNí POLITIKA

Výhody a benefity pro zaměstnance, kterými se společnost snaží zvyšovat je- 
jich motivaci, byly nastaveny ve stejném rozsahu jako v roce 2008 (dle kolek-  
tivní smlouvy na období 2008–2009).
Zaměstnancům poskytujeme příspěvek na penzijní připojištění, životní po-
jištění, volnočasové poukázky, příspěvek na dětskou rekreaci, příspěvek na 
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Ze mzdových prostředků jsou hrazeny dny pracovního volna při pře-
kážkách ve výkonu práce nad rámec přílohy k nařízení vlády 

290/2006 Sb., odstupné nad rámec zákoníku práce.

Od 1. února 2009 (na základě uzavřeného 2. dodatku ke ko-
lektivní smlouvě 2008–2009) je vyplácena dvakrát ročně 
náhrada mzdy ve výši 60 % průměrné mzdy za první tři 
dny dočasné pracovní neschopnosti.

Od 1. července 2009 (na základě 2. dodatku ke ko-
lektivní smlouvě 2008–2009) zajistil zaměstnavatel 
právní zastoupení pro zaměstnance přepravní kont-
roly, proti kterým je vedeno trestní nebo přestupko-
vé řízení třetí osobou za skutek vzniklý v souvislosti s 
výkonem práce. V případě, že zaměstnanec přeprav-
ní kontroly bude uznán vinným, uhradí tyto náklady za-
městnavateli v plné výši.
 

V prosinci 2009 byla uzavřena kolektivní smlouva na období 2010–2012.

stravování, finanční příspěvek při pracovních výročích a při prvním rozvázání pracovního poměru v souvislos-
ti s odchodem do starobního důchodu nebo důchodu pro invaliditu třetího stupně, zaměstna-

necké jízdné pro zaměstnance, rodinné příslušníky a důchodce – bývalé zaměstnance.
Vybraným profesím, které jsou dány kolektivní smlouvou, hradíme pojištění odpo-

vědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli.
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Jednotka Zásobování byla v roce 2009, v souvislosti se 
zrušením úseku služeb, organizačně začleněna do úse-
ku generálního ředitele.

Jednotka Zásobování úspěšně splnila podmínky recer- 
tifikace jakosti dle normy ISO 9001:2008. V průběhu roku 
byly realizovány nebo zahájeny změny s pozitivním vli-
vem na ekonomiku procesu nákupu materiálu a služeb 
a procesu skladování, jako např. sjednocení plánování 
potřeb u provozních jednotek, úprava nákupu kancelář-
ských potřeb a spotřebního zboží formou katalogů zbo-
ží, k dispozici je i katalog služeb, který využívá stejného 
principu jako sjednocený číselník materiálů. Byly upra-
veny procesy v oblasti správy čerpacích stanic pohon-
ných hmot, kdy odpovědnost byla delegována na spe- 
cializovanou externí firmu. 

Pro zadávání podlimitních zakázek využívá jednotka 
Zásobování od II. poloviny roku 2009 možnosti elektro-
nického nástroje v prostředí ppeSystem. Součástí  
systému jsou i elektronické aukce. Postupně předpo-
kládáme aktivní zapojení interních zákazníků do pro-
cesu elektronického výběru nových dodavatelů. V rám-
ci jednotky Zásobování proběhla optimalizace procesů 

v  oblasti skladového hospodářství s přímými efekty  
v oblasti úspory mzdových prostředků. Další změ-
nou s pozitivním dopadem do ekonomiky je zakládá-
ní kontraktů v SAPu a využívání odvolávek ke kontrak-
tům. Protože se jedná o administrativně velmi nároč-
nou činnost, bude proces zakládání kontraktů pokračo-
vat i v následujícím roce.

V uplynulém roce se jednotka Zásobování intenzivně 
zaměřila na efektivní řízení nákupu materiálu a zvýše-
ní tlaku na lepší využívání skladových zásob materiálu 
na úrovni centrálních a provozních skladů, čímž došlo 
v meziročním porovnání ke snížení celkové hladiny zá-
sob ve finančním vyjádření o 25 %. Na tomto výsledku 
se projevily sekundárně i vlivy spojené s vyvedením čin-
ností včetně zásob vázaných na předmět outsourcingu.

Aktivní přístup jednotky Zásobování přinesl v roce 2009 
celkové úspory z nákupu materiálu a služeb ve výši 
50 mil. Kč. Úspory byly dosaženy snížením nákupních 
cen u stávajících dodavatelů, ale současně i výhodněj-
šími nákupními cenami v rámci nově realizovaných po-
ptávek.
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Jednotka Správa nemovitého majetku komplexně zajišťuje evidenci a správu 
nemovitého majetku ve vlastnictví Dopravního podniku hlavního města Prahy, 
akciové společnosti. 

Odbor Nemovitý majetek v roce 2009 uzavřel 241 smluv vztahujících se k naklá-
dání s nemovitým majetkem. Jedná se především o nájemní smlouvy, smlouvy 
o zřízení věcných břemen a kupní smlouvy provozně nevyužitelného majetku. 
Značnou část z nájemních smluv tvoří nájemní smlouvy uzavřené v souvislosti  
s narovnáním majetkoprávních vztahů k nemovitostem ve vlastnictví DPP, které 
byly užívány bez právního titulu. 
V rámci výzev k vydání bezdůvodného obohacení byla připsána ve prospěch DPP 
úhrada ve výši 5 954 107 Kč.

Odbor Technická správa objektů v rámci oprav a servisu budov vyřešil 5 500 
helpdeskových případů v rámci provozní údržby nemovitého majetku. 

V oblasti životního prostředí byly schváleny provozní řády velkých zdrojů znečiš-
ťování ovzduší.

Jednotka Správa nemovitého majetku v rámci programu obecně prospěšných 
prací na veřejných prostranstvích ve vlastnictví DPP dále dosáhla úspory finanč-
ních prostředků vynakládaných na údržbu nemovitostí ve výši 2 880 tis. Kč.

Správa nemovitého majetku
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KRIZOVÉ PLÁNOVÁNí

V oblasti krizového plánování v Dopravním podniku hl. m. Prahy, akciové spo-
lečnosti, jsme se věnovali zejména úkolům vyplývajícím z Plánu krizové při-
pravenosti DPP a smlouvy mezi hlavním městem Prahou a Dopravním podni-
kem hl. m. Prahy, akciovou společností  o vzájemné součinnosti při řešení kri-
zových událostí. Pro zvýšení bezpečnosti cestující veřejnosti v Praze byl ve vy-
braných stanicích metra instalován jako součást ochranného systému metra 
 Protichemický varovný systém. V roce 2009 pokračoval jeho zkušební provoz, 
který byl v listopadu prověřen námětovým cvičením. To bylo zaměřeno zejména 
na prověření správnosti postupu dispečinků DPP a zjištění skutečné časové osy 
přenosu informací.
Byla provedena zásadní aktualizace Povodňového plánu DPP i vydání nové vnit-
ropodnikové normy Organizace krizového řízení v DPP, které reagovaly na změ-
ny v systému řízení DPP.
Ve smyslu úkolu hlavního města Prahy byla zahájena jednání s HZS Praha 
o účelnosti zřízení zařízení civilní ochrany pro ukrytí obyvatelstva v metru. 
Byly zahájeny práce v oblasti definování bezpečnostní politiky DPP, pro zajiš-
tění informační bezpečnosti v DPP, spolupracovali jsme na vytváření Informač-
ního systému krizového řízení HMP dle úkolu Rady HMP.
V rámci krizového řízení byly stanoveny počty provozních pracovníků nezbytných 
k zabezpečení provozu DPP v době epidemie, dále pak k problematice branné 
povinnosti zaměstnanců DPP z pohledu Krajského vojenského velitelství Praha.
Byly sjednocovány dokumenty krizového plánování mezi DPP a Krizovým plá- 

nem HMP, zejména v oblasti povodňových plánů 
a objektů kritické infrastruktury.
Probíhala jednání ke vzniklé problematice 
z hlediska krizového řízení a plánování,  
pokud by došlo k přechodu na dodava-
telský způsob zajišťování provozních 
činností dopravní cesty metra. 

BEZPEČNOST A OCHRANA MAJETKU

Oblast bezpečnosti a ochrany majetku zajišťuje ochranu osobních údajů, 
ochranu utajovaných informací, koncepční rozpracování ostrahy objektů  
včetně smluv v návaznosti na bezpečnostní agentury, vlastní zaměstnance  
a firmy zajišťující technickou způsobilost technických zařízení. Dále spolu- 
pracujeme s Policií ČR a Městskou policií ve vztahu k bezpečnostním opa- 
třením a bezpečnostní situaci. Proběhla modernizace kamerových systémů,  
počet sprejerských útoků na majetek se oproti minulému roku mírně snížil. 
V roce 2009 proběhlo ze strany Národního bezpečnostního úřadu u naší spo- 
lečnosti bezpečnostní řízení, jehož výsledkem je vydání „Osvědčení podni-
katele“ pro přístup k utajované informaci stupně utajení „Vyhrazené“na dal-
ší období. Bezpečnostní úsek rovněž zajišťuje a eviduje přístup osob a vjezd 
vozidel externích organizací do objektů DPP, kde se agenda v důsledku out-
sourcingu značně navýšila.
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BEZPEČNOST PRÁCE

Základním cílem je v oblasti BOZP vyhledávat možné ohrožení zdraví zaměst-
nanců, a tím předcházet příčinám a zdrojům pracovních úrazů. Vzhledem k le-
gislativním změnám a změnám v organizaci pracovišť se oddělení BOZP v prů-
běhu roku 2009 zaměřilo na zmapování činností v DPP a s tím souvisejících za-
řazení pracovišť do kategorií podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit 
zdraví zaměstnanců ve smyslu Zákona č. 258/2000 Sb. 
Oddělení BOZP se určitou mírou podílelo na přípravě podkladů k materiálům 
z oblasti BOZP pro uzavírání ortsourcingových smluv, dále podkladů pro projekt 
„Komplexní projekt řešení hygienických poměrů na pracovišti“ a v neposlední 
řadě byla snaha o zlepšení úrovně intranetové stránky BOZP, tak aby zaměst-
nanci měli k dispozici dostatek informací z oblasti bezpečnosti práce, zejména 
pro potřeby vedoucích zaměstnanců na všech úrovních řízení. 
Tak jako každý rok jsme zajišťovali podmínky pro kontroly prováděné orgány 
ochrany veřejného zdraví na pracovištích DPP, při nichž nebyly shledány závaž-
né nedostatky v oblasti hygieny, pracovních podmínek ani zajišťování zdravotní 
preventivní péče na pracovištích.
Snahou oddělení je zlepšení úrovně komunikace uvnitř organizace na poli bez-
pečnosti práce, neboť tato se promítá v konečném důsledku do kultury každé 
organizace.

POŽÁRNí OCHRANA

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

Garantem zajištění požární ochrany DPP a partnerem pro orgány státní správy 
na úseku požární ochrany je Hasičský záchranný sbor DP (dále jen HZS). 
Do působnosti HZS náleží požární prevence, zajišťování a péče o prostředky pro 
likvidaci požárů a zajištění nepřetržité akceschopnosti jednotek HZS pro likvi-
daci požárů a řešení jiných mimořádných událostí v objektech a zařízeních DPP 
a v provozu DPP.

V roce 2009 jsme zaznamenali celkem 541 výjezdů jednotek HZS, z toho 14 vý- 
jezdů na požáry, 288 zásahů technického charakteru (technická pomoc, do-
pravní nehody, ekologické havárie, živelní pohromy), 70 prověřovacích cvičení 
a 169 výjezdů na elektrickou požární signalizaci. 

Prováděli jsme přípravu a nácvik havarijních postupů pro nové nízkopodlažní 
tramvaje Škoda 15T a autobusy SOR NB 12. Pokračovali jsme v odborné pří-
pravě na řešení případného teroristického útoku s bojovnými otravnými látka-
mi v metru a podíleli jsme se na přípravě protichemického varovného systému 
v metru. Zajistili jsme pravidelnou odbornou teoretickou a praktickou přípra-
vu členů jednotek sboru dobrovolných hasičů podniku, zabezpečujících požární 
ochranu autobusových garáží. 
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Konkrétními akcemi, jako jsou porady a společná cvičení, prohlubujeme součin-
nost s Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy a ostatními složkami Inte-
grovaného záchranného systému. 
Provedli jsme kontroly všech nadzemních, podzemních a nástěnných hydrantů 
a koordinovali jsem kontroly a revize hasících přístrojů v DPP. Průběžně jsme 
aktualizovali dokumentaci zdolávání požárů, zejména v návaznosti na stavební 
změny v uliční úrovni a úrovni vestibulů metra. 

Základním úkolem v oblasti požární prevence je předcházení rizikovým stavům, 
tj. předcházení požárům a nebezpečným situacím, zajištění požární bezpečnos-
ti zaměstnanců DPP a cestující veřejnosti.
Prováděli jsme kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární 
ochraně ve všech objektech a zařízeních DPP. V případě zjištění závad jsou při-
jímána opatření k jejich odstranění. 
V roce 2009 bylo v rámci DPP proškoleno 161 vedoucích zaměstnanců, 1 765 čle-
nů preventivních požárních hlídek a požárních dohledů a dále 156 vedoucích 
zaměstnanců cizích firem. 
V oblasti požární ochrany staveb jsme prováděli schvalování a posuzování sta-
vebních projektů nových staveb a staveb rekonstruovaných, zúčastňovali jsme 
se přejímek a kolaudací staveb.
Pokračovali jsme v označování objektů a zařízení DPP bezpečnostními značka-
mi. Na vybraných objektech byly ve spolupráci s jednotkou HZS prováděny cvič-
né požární poplachy.B
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KONTROLA

Odbor Kontrola se v roce 2009 v rámci své působnosti zaměřoval zejména 
na detailní ověřování funkčnosti interních směrnic a provozních předpisů  
společnosti s cílem odhalit případné nedostatky, popř. doporučit možná 
zlepšení. Okruh kontrol byl prováděn na základě plánu kontrolní činnosti,  
kde byly zohledněny náměty jednotlivých úseků DPP, popř. operativně řešil  
požadavky managementu společnosti na konkrétní zjištění a podání. Výstu- 
pem těchto kontrol byly podrobně zpracované zprávy o kontrole, které byly  
podkladem pro vedoucí zaměstnance v jejichž kompetenci daná kontrola  
probíhala.
Nedílnou součástí náplně odboru Kontrola bylo provádění orientačních de- 
chových zkoušek na alkohol u provozních i TH zaměstnanců společnosti  
včetně testů na přítomnost omamných a psychotropních látek. 
Od února 2009 byla působnost odboru Kontrola rozšířena o provádění kon-
trol dočasně práce neschopných zaměstnanců DPP v souladu se zákonem 
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Součástí této aktivity byla i inten- 
zivní spolupráce s Českou správou sociálního zabezpečení. 

B
ezpečnost

55



V roce 2009 jsme pokračovali v úspěšných projektech z roku 2008 a představili 
několik nových. Nadále jsme se snažili budovat pozitivní image Dopravního 
podniku hlavního města Prahy jako kvalitního partnera pro život v metropoli. 

Začátkem roku 2009 jsme připravili kampaň Chováme se odpovědně, která byla 
zaměřena na chování cestujících v městské hromadné dopravě. Odlehčenou 
formou komiksových postaviček jsme upozornili, jak by se cestující k sobě měli 
chovat v základních situacích, ke kterým každodenně při cestování MHD dochá-
zí. Kromě plakátů a letáků byly také vytvořeny spoty pro promítání na obrazov-
kách ve stanicích metra a internetu, spoty byly doplněny hudbou.

V květnu jsme oslavili výročí 35 let od zahájení provozu metra. Při této příleži-
tosti jsme ve spolupráci s archivem DPP připravili brožuru o historii a sou-
časnosti pražského metra. Pro veřejnost jsme připravili Den otevřených dve-
ří v depu Kačerov. Součástí oslav byl také vědomostní kvíz na internetových 
stránkách DPP. Výherci mohli v době přepravní výluky navštívit stanici metra 
Florenc. 

Rok od roku stoupá i obliba Pražské muzejní noci. 20. června se uskutečnil její 
6. ročník a Dopravní podnik hlavního města Prahy byl opět oficiálním doprav-
cem, který u této příležitosti vypravil 55 autobusů na 8 účelových linkách. 

Na svou cestu létem po Praze a blízkém okolí již podruhé vyrazil kinobus Do- 
pravního podniku hlavního města Prahy. Pro rok 2009 bylo vybráno 22 míst 

a celkem se uskutečnilo 78 promí-
tacích večerů, které navštívilo více než 15 tisíc diváků 
(průměrná návštěvnost téměř 200 osob na představení). 
Diváci mohli zhlédnout 9 českých filmů. V rámci kinobusu také 
proběhla sbírková akce pro projekt Pomozte dětem a vybráno bylo více 
než 10 tisíc korun. 

V létě bylo vydáno druhé rozšířené vydání publikace 110 výletů s Dopravním 
podnikem hlavního města Prahy. První vydání bylo vyprodáno za 15 měsíců, 
a tak jsme se rozhodli pro aktualizovaný dotisk, o který je opět velký zájem 
mezi Pražany a návštěvníky města. 

Dopravní podnik hlavního města Prahy i v roce 2009 pokračoval v rozvoji elek-
tronického jízdného. V průběhu roku postupně, avšak již bez mediální podpory, 
probíhal projekt opencard. V listopadu došlo ke změně telefonního čísla na 
SMS jízdenku, a to z důvodu přípravy možnosti zakoupení více druhů jízdného.

Odbor Marketing a komunikace věnuje velkou pozornost i přípravě materiálů 
pro veřejnost, včetně zahraničních návštěvníků. Pravidelně proto ve spoluprá-
ci s dopravním úsekem vydáváme aktualizované informační materiály s vý-
ňatkem z tarifu, dopravním spojením a základními informacemi o městské 
hromadné dopravě v Praze. Pro distribuci těchto materiálů využíváme několik 
osvědčených distribučních kanálů. Mezi nejvyužívanější patří tzv. drátěný pro-
gram ve stanicích metra, kde jsou tyto materiály volně k dispozici. Komunikace 
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s veřejností a médii probíhala již v ustálené podobě  
pracovních týmů. Pracovnice zabývající se stížnostmi a podněty 
veřejnosti zpracovaly v průběhu roku 2009 celkem 6 877 podání, což 
znamená v celoročním porovnání nárůst o 13 % oproti roku 2008, resp. nárůst 
o 176 % v porovnání s rokem 2006. I díky tomuto nárůstu způsobenému zejmé-
na zvýšeným využíváním elektronické komunikace, došlo v polovině roku 2009 
k personálnímu navýšení o jednu osobu. Trend strmého nárůstu v letech 2007 
a 2008 v řádech desítek procent, jak se zdá, začíná s rokem 2009 stagnovat. 
Můžeme očekávat, že v roce 2010 dosáhneme určitého ustáleného stropu v po-
době množství podání.

Komunikace s médii přinesla v roce 2009 celkem 4 030 výstupů v hlavních mé-
diích, což znamená průměrně 11 mediálních výstupů denně včetně víkendů 
a svátků a v průběhu roku pak přes 650 vedlejších výstupů, které se pojí s čin-
nostmi Dopravního podniku hlavního města Prahy. Nejvíce výstupů v tištěných 
médiích bylo v Pražském deníku (516 výstupů) a MF Dnes (508 výstupů). V ob-
lasti audiovizuálních médií nejvíce prostoru v roce 2009 poskytla DPP Česká 
televize v rámci programů ČT 1, ČT 2 a ČT 24 (souhrnně 336 výstupů). Nejčas-
těji se pak DPP na samostatném vysílacím kanálu objevoval na Prima TV (182 
výstupů). Nejvíce mezi rozhlasovými stanicemi o DPP informovaly stanice veřej-
noprávní (souhrnně za Český rozhlas 171 výstupů). Mezi internetovými zpravo-
dajskými servery pak DPP dostal nejvíce prostoru na idnes.cz (211 výstupů).

         Mediálně nejvytíženější byl měsíc listopad (840 výstupů), 
a to díky „stávkové krizi“ a vyjednávání mezi odborovými organizacemi DPP 

a představiteli města o financování DPP a kvůli zveřejnění prvního auditu open-
card. Naopak mediálně nejklidnější byl měsíc duben (199 výstupů), kdy byly 
nejčastějšími tématy omezení dopravy v důsledku návštěvy prezidenta Obamy 
a výluky, a další změny a omezení dopravy.

Interní komunikace spočívala v tomto roce ve vydávání časopisu DP kont@kt, 
šíření oficiálních informací z vedení Dopravního podniku hlavního města Prahy 
zaměstnancům a ve spolupráci s dalšími útvary DPP při organizaci a realizaci 
několika kampaní s benefity pro zaměstnance.

V roce 2009 mohli své dotazy cestující vznášet na telefonní lince Infocenter, 
nebo osobně na jedno z osmi Infocenter, od listopadu pak pouze sedmi (k 30. 
11. 2009 byl ukončen provoz Infocentra ve stanici metra Můstek na lince B). 
Denně od 9 do 21 hodin byla k dispozici bezplatná infolinka; její operátoři vyřídí 
denně 300 až 400 dotazů, při mimořádných událostech i dvakrát tolik. 

V roce 2009 bylo možné na Infocentrech (vyjma Letiště 1 a 2) podat žádost 
o opencard, zakoupit a nahrát elektronické jízdné na opencard a vyzvednout 
kupon zakoupený přes e-shop. Dále jsou zde poskytovány informace o MHD, 
jízdních řádech a spojeních, prodej jednotlivých jízdenek včetně vícedenních, 
prodej informačních materiálů, map a publikací, prodej jednotlivých jízdních 
řádů, přijímání stížností, prodej a vydávání průkazek PID. 
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V roce 2009 byl ukončen evropský projekt SPUTNIC, jehož cíle a dílčí výsledky 
byly popsány ve výročních zprávách v roce 2007 a 2008. Na závěrečné konferen-
ci, která se konala v Bruselu dne 3. července 2009, byl předložen návrh doku-
mentu určeného k předložení Evropské komisi a přinášejícího strategická do-
poručení pro další rozvoj veřejné dopravy v evropských městech. Motto projektu 
spočívalo v myšlence, že zkušenosti z vývoje v zemích západní Evropy jsou velmi 
nápomocné pro další rozhodování orgánů EU v oblasti veřejné dopravy. Výsled-
kem projektu je soubor nejaktuálnějších poznatků a doporučení v oblasti orga-
nizace trhu, podnikového managementu, marketingu a zákaznického přístupu 
kombinovaného s podnikatelským pojetím. Všechny materiály získané v prů-
běhu projektu představují pro DPP důležitý zdroj pro orientaci dalšího postupu 
přizpůsobování se rámci vytvořenému nařízením č. 1370/2007, které vstoupilo 
v platnost 3. prosince 2009.

V návaznosti na dlouholeté zastoupení DPP ve Výboru pro Evropskou unii UITP 
probíhala za účasti DPP v létě roku 2009, v rámci pracovní skupiny ustavené 
Ministerstvem dopravy ČR, závěrečná fáze tvorby návrhu zákona o veřejných 
službách v přepravě cestujících, adaptujícího českou legislativu veřejné dopra-
vy na přijaté nařízení. 

Diskuse, které kolem zákona probíhaly, ukazují, že dopravci už prošli obdobím 
konkurenčních tlaků a přizpůsobování se v podobě hlubokých restrukturali-
začních procesů. Nyní je třeba, aby také tzv. kompetentní úřady prošly změnou 
a byly vybaveny zejména potřebnými pravomocemi.

V zapojení DPP do činnosti jednotlivých komisí UITP došlo v průběhu roku ke 
změně zástupce v tramvajové komisi, nový zástupce je také v evropském vý-
zkumném projektu Urban Track. Podobně došlo k aktivizaci zapojení autobuso-
vé sekce DPP do činnosti UITP, a to v podobě nominování dvou zástupců do vý-
zkumného úkolu „Evropský autobusový systém budoucnosti“. V návaznosti na 
projekt SPUTNIC obdržel zástupce vedoucího jednotky Provoz Autobusy nabíd-
ku do zapojení se do výzkumného projektu COST – bench-marking evropských 
autobusových provozů, kde od druhé poloviny roku 2009 působí v pracovní sku-
pině „Provozní oblast“.

DPP je zapojen do Školicího programu UITP pro řídicí pracovníky ve veřejné do-
pravě, jehož pracovní zasedání se konalo na podzim v Belfastu. Předseda před-
stavenstva DPP se zúčastnil významné akce, kterou bylo zasedání 58. Kongresu 
UITP ve dnech 7.–11. června 2009 ve Vídni. 
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Vrcholní zástupci DPP byli též účastníky 2. Mezinárodní bezpečnostní konference 
UITP, která se konala v prosinci v Montrealu.

DPP jako člen UITP je pravidelně hostitelem pracovních zasedání některých z jeho 
komisí, v dubnu roku 2009 to byl případ zasedání mezinárodní autobusové komise 
za účasti 35 hostů v čele s generálním sekretářem UITP panem Hansem Ratem  
a květnového zasedání komise pro Informační technologie a inovace s 20 účastníky. 
Praha byla cílem postkongresové cesty po vídeňském kongresu, která byla příle-
žitostí přivítat v našem podniku pana Manfreda Novyho, bývalého výkonného ředi-
tele VOR, která má největší zásluhu na rozvoji integrovaných dopravních systémů 
v České republice. DPP navštívila v prosinci ministerská delegace z Chartúmu, 
která se zajímala o organizaci autobusové dopravy a její financování. Depo metra 
a dílny tramvají a autobusů v Hostivaři navštívila skupina 34 studentů z INSA 
ve Štrasburku. 
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Nepříznivá situace v oblasti finančních zdrojů, z níž je nutné vycházet 
i pro nadcházející období, má dopady na všechny oblasti působnosti 
Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti. Daný stav 
nás nutí přistupovat s mimořádnou důsledností k volbě priorit, jimiž bude 
předurčen další rozvoj naší technické základny a vlastní provozní činnosti. 
Lze konstatovat, že i přes existující limity jsme pro rok 2010 a léta násle-
dující vytvořili výchozí předpoklady k relativně značnému posunu v pří-
pravě a realizaci záměrů klíčového významu. 

Za jednoznačnou prioritu považujeme především další rozvoj kolejových 
dopravních systémů, zaručující zvýšení podílu segregovaných tras 
městské hromadné dopravy, s odpovídajícím nárůstem její pravidelnos-
ti, rychlosti a bezpečnosti, neopomenutelná je i redukce ekologické zátě-
že větším využitím elektrické trakce. Mimořádný akcent je na tuto oblast, 
prvořadě v segmentu sítě tramvajových tratí, kladen v připravovaném no-
vém Územním plánu hl. m. Prahy. Návrh kolejové sítě je v jednotlivých fá-
zích přípravy tohoto základního rozvojového dokumentu města postupně 
optimalizován. Jeho schválením, předpokládaném v roce 2012, budou 
potvrzeny nové trendy, které jsou v dané oblasti postupně prosazovány, 
například systém ucelených tramvajových tangent. 
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V roce 2010 dojde k významnému posunu v oblasti rozvoje sítě metra. Zahájíme 
výstavbu provozního úseku metra V.A Dejvická (mimo) – Motol, jehož zprovoz-
nění plánujeme již na rok 2014. Čtyřstaniční úsek metra o délce cca 6 km zajistí 
zlepšení dopravní obsluhy území MČ Praha 6 a motolských nemocničních areálů. 
Jeho zásadním přínosem bude redukce autobusové dopravy, s vymístěním pod-
statné části autobusového terminálu Dejvická.  

Budeme pokračovat v přípravě základní části nové trasy metra D. Desetistaniční 
provozní úsek metra I.D Náměstí Míru – Depo Písnice o délce cca 10,5 km, čle-  
něný do 3 realizačních etap, vedle standardních dopravních přínosů zabezpečí 
i vytvoření žádoucí dopravní alternativy k vedení metra na Nuselském mostě. 
V roce 2010 pro daný záměr zajistíme zpracování projektové dokumentace 
a do dalších fází vstoupí pořizování změny Územního plánu SÚ hl. m. Prahy 
č. Z2440/00, kterou je aktualizované pojetí daného provozního úseku metra včle-
ňováno do územně-plánovací dokumentace. Zabezpečíme další posun v prově- 
řování podmínek pro financování záměru s využitím soukromého kapitálu, formou 
PPP projektu, preferovaného nejvyššími orgány města.

Kontinuální proces zajišťování bezbariérového zpřístupnění starších stanic met-
ra budeme v roce 2010 naplňovat realizací výtahů ve stanicích Chodov a Národní 
třída. 

Pozornost samozřejmě budeme věnovat dalšímu rozvoji sítě tramvajových tratí. 
Segment záměrů dlouhodobějšího výhledu bude pokryt prověřováním dalších 

tramvajových tratí, navrhovaných k zařazení do nové územně-plánovací dokumen-
tace. K realizačně aktuálním počinům patří TT Podbaba – ČD Podbaba. Průběh 
přípravy této akce již dlouhodobě směrujeme na zahájení její realizace v závěru 
roku 2010. Úroveň tramvajového provozu budeme nadále zvyšovat rekonstrukcemi 
tramvajových tratí. K nejvýznamnějším záměrům, které budeme realizovat v roce 
2010, patří RTT Plzeňská (v úseku Klamovka – Sídliště Řepy) a RTT Myslíkova. 

K jednoznačným prioritám patří průběžná modernizace vozového parku. Pro po-
třeby prodloužení trasy metra A jsme v předstihu zahájili rekonstrukce 13 sou-
prav vozů metra typu 81-71. Budeme pokračovat v razantní obnově vozového par-
ku tramvajové dopravy. Na období do roku 2017 jsme zasmluvnili dodávku 250 níz-
kopodlažních tramvají typu 15T, neopomenutelným přínosem je rovněž postupná 
rekonstrukce všech 47 obousměrných tramvají KT8D5, spojená s vložením nízko-  
podlažního středního článku. V rámci obnovy vozového parku autobusové dopra-  
vy do roku 2016, každoročně zakoupíme 90 nízkopodlažních autobusů, z toho 
30 kloubových.

V roce 2010 budeme připravovat nový odbavovací systém, jenž je principiálně 
založen na uzavření metra turnikety, s odpovídajícím řešením vazeb do odbavo-
vání v povrchové MHD.
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Pražská strojírna a. s.

Hlavním předmětem činnosti je vývoj, výroba a montáž komponentů a zaříze-
ní pro stavbu a údržbu tramvajových tratí. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akcio-
vá společnost, vlastní 100 % akcií.

Rencar Praha, a.s.

Společnost se věnuje všem druhům reklamních aktivit od provozování reklam-
ních 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 profilu tramvajových kolejnic. Dopravní podnik 
hl. m. Prahy, akciová společnost, je 40 % podílníkem ve společnosti.

Společnosti s kapitálovou účastí
Dopravního podniku hl. m. Prahy, 
akciové společnosti 
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Zpráva o činnosti dozorčí rady

Dozorčí rada pracovala v průběhu 1. pololetí roku 2009 v nezměněném perso- 
nálním složení. V dubnu byl naplněn čtyřletý mandát pana Jiřího Čady a pana 
Františka Kadlece a dne 2. 7. 2009 byli právoplatně zvoleni dva zástupci za-
městnanců do dozorčí rady pro příští čtyřleté funkční období: pan Jiří Čada 
(opětovné zvolení) a pan Jan Lebeda, vedoucí provozovny Klíčov, jednotka 
Správa vozidel Autobusy. Při následném zasedání dozorčí rady dne 27. 7. 2009 
byl místopředsedou dozorčí rady zvolen pan Jiří Čada, který tuto funkci vykoná-
val již v minulém funkčním období.
Dne 27. 10. 2009 zemřel náhle pan Petr Zajíček, který v dozorčí radě působil 
od roku 1995 a do závěru roku 2009 valná hromada nejmenovala žádného 
jiného člena DR. Z důvodu ukončení čtyřletého mandátu pana Jiřího Obitka 
v lednu 2010 se uskutečnily dne 3. 12. 2009 volby člena dozorčí rady, na kterých 
byl za zaměstnance opětně právoplatně zvolen pro příští čtyřleté období pan 
Jiří Obitko.

Při svých pravidelných jednáních se dozorčí rada zabývala tématy podle předem 
schváleného rámcového plánu činnosti, který obsahoval tato základní, dlouho-
době sledovaná témata:
•	 průběžné	sledování	hospodaření,	včetně	sledování	vývoje	tržeb,	kontrola		
 plnění závěrů výroční valné hromady i ostatních valných hromad,
•	 sledování	výsledků	hospodaření	a	kontrola	plnění	závěrů	výročních	
 valných hromad společností s kapitálovou účastí DPP,
•	 průběžné	sledování	postupu	transformačního	projektu,	včetně	postupu		
 projektů outsourcingů,

•	 sledování	tvorby	rozpočtu	DPP	pro	rok	2009	a	vývoje	čerpání	finančních		
 prostředků, včetně vazby na postup údržby a oprav,
•	 sledování	postupu	projektu	Opencard,
•	 průběžné	sledování	vývoje	cen	energií	a	pohonných	hmot	ve	vztahu	
 k nákladům DPP,
•	 projednávání	materiálů	a	přijatých	závěrů	z	představenstva	společnosti,	
•	 průběžné	sledování	přípravy	zajištění	budoucích	dodávek	pro	obnovu		
 vozového parku autobusů a tramvají,
•	 účast	v	hodnotitelských	komisích	pro	posuzování	nabídek	zhotovitelů	
 a zájemců o outsourcingy,
•	 sledování	problematiky	implementace	Směrnice	1370/2007	EP	(dříve		
 1191/1969 ES/EU),
•	 průběžné	sledování	přípravy	výstavby	prodloužení	trasy	metra	A	západ-	
 ním směrem a přípravy výstavby trasy metra D. 

Výroční valná hromada společnosti, která se konala dne 12. 5. 2009, schválila 
výsledky hospodaření DPP za rok 2008. 
Jedním z podkladů, připravených dozorčí radou ve smyslu § 198 Obchodního 
zákoníku bylo vyjádření k roční účetní závěrce, ke zprávě o dosažených výsled-
cích hospodaření, ke zprávě auditora o auditu roční účetní závěrky k 31. pro-
sinci 2008 a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami. 
Dozorčí rada konstatovala, že Dopravní podnik hlavního města Prahy spl-
nil úkoly stanovené ve Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění doprav-
ní obslužnosti na území hl. m. Prahy, včetně dodatků, když dopravní výkony 
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městských linek celkem byly splněny v přepočtených vozových km na 99,59 %, 
tj. v rámci povolené tolerance 0,5 %. Dozorčí rada dále uvedla, že podrobně sle-
duje vývoj výnosu z hlavní činnosti a doporučila výroční valné hromadě rozhod-
nout o postupné dotaci finančních zdrojů pro DPP, nutných pro pokrytí deficitu fi-
nancí na úhradu závazků, vyplývajících ze smluv uzavřených v období 2001–2008 
na rozvoj, údržbu, opravy a modernizaci všech tří trakcí.

Během celého roku 2009 dozorčí rada DPP velmi pečlivě sledovala průběžné 
výsledky hospodaření:
• pravidelně projednávala čtvrtletní zprávy o dosažených výsledcích 
 hospodaření včetně kalkulací nákladů PID
• opakovaně upozorňovala představenstvo společnosti na dlouhodobě  
 podfinancovaný rozpočet DPP a na potíže s tím spojené, zejména 
 na nedostatek cash-flow, postupné zhoršování technického stavu 
 v některých segmentech spravovaného majetku, včetně dopravní 
 cesty tramvají, a to až pod hranici únosnosti
• požádala o zpracování komplexně pojatého materiálu, průkazně 
 dokumentujícího současnou situaci a vypovídajícího o skutečné výši  
 dluhu z minulých období.

Dozorčí rada rovněž věnovala vysokou pozornost otázce podmínek a tvorby roz-
počtu DPP ve vazbě na uzavřené smlouvy o závazku veřejné služby a detailně se 
seznámila s výsledky nezávislého posouzení nákladovosti DPP, vypracované  
odborným týmem Fakulty dopravní ČVUT Praha a firmou Deloitte. Dozorčí rada 

přivítala rozhodnutí představenstva společnosti o přípravě nového modelu  
dlouhodobého financování na principech evropské legislativy. Po podrobném 
projednání návrhu „Smlouvy o veřejných službách ve veřejné drážní a měst-
ské autobusové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na období 
2010–2019“ (dále SVS) dne 30. 11. 2009 vyjádřila dozorčí rada svůj nesouhlas, 
jelikož podpisem smlouvy by nebylo jednáno s požadovanou péčí řádného hos-
podáře ve smyslu obchodního zákoníku. Po projednání konečného návrhu SVS 
dne 16. 12. 2009 dozorčí rada vyjádřila své výhrady 
• k článku IV. odst. 7. a požádala o vypracování ekonomické analýzy 
 dopadu do hospodaření DPP,
• požádala o vypracování právní analýzy souladu SVS s Nařízením EP 
 č. 1370/2007 a s obchodním zákoníkem – především z pohledu ovládané  
 a ovládající osoby.

Ve svém usnesení č. 10/1 ze dne 18. 11. 2009 dozorčí rada kladně zhodnotila 
kompromisní dohodu Krizového štábu a Stávkového výboru odborů DPP, která 
řeší problém financování, problematiku definování standardů kvality při zajišťo-
vání dopravní obslužnosti a zaručuje zvýšení transparentnosti outsourcingových 
projektů pod dozorem FD ČVUT Praha.

Dozorčí rada věnovala zvláštní pozornost pokračování transformačního procesu  
v DPP a při každém svém zasedání projednávala zaktualizovanou průběžnou 
zprávu o postupu přípravy nových a vývoji zrealizovaných outsourcingů. 
Po ukončení činnosti poradenské firmy BNV Consulting, a. s. požádala dozorčí Zp
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rada o nominování svých členů do nově zřizovaného týmu na posouzení výhod-
nosti outsourcingových projektů pod vedením FD ČVUT Praha.
Dlouhodobě věnuje dozorčí rada svoji pozornost obnově vozového parku všech 
trakcí, včetně stavu a rozvoje dopravní cesty, a sleduje též celou řadu operativ-
ních témat.
Delegovaní zástupci dozorčí rady se i v průběhu roku 2009 významnou měrou 
podíleli na práci hodnotitelských komisí při výběru zhotovitelů (dodavatelů) 
ve vypsaných výběrových řízeních.

Je nutno konstatovat, že v průběhu celého roku 2009 dozorčí rada DPP řádně 
plnila své poslání kontrolního orgánu společnosti v souladu s platnými zá-
kony, stanovami společnosti, ostatními předpisy a zájmy jediného akcionáře 
hl. m. Prahy a dohlížela na výkon působnosti představenstva i na hospodaření 
společnosti. 

DOPLňUJíCí INFORMACE

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost k 31. březnu 2010 nemá k dis-
pozici informace, že by po rozvahovém dni došlo k významným skutečnostem.

Dopravní podnik hlavního města Prahy nevyvíjí činnost v oblasti výzkumu  
a vývoje. 
Dopravní podnik hlavního města Prahy nemá organizační složku v zahraničí.
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Provozně technické ukazatele

Počet provozovaných linek
Délka linek 

v km

Průměrná rychlost v km

denní noční cestovní oběžná 
(provozní)

Metro 3 - 59,4 35,48 33,2

Tramvaje 24 9 548,0 18,45 13,4

Autobusy 150 13 1 815,0 26,00 16,6

ranní špička sedlo odpolední 
špička sobota neděle

Metro 445 245 405 165 165

Tramvaje 674 522 666 400 396

Autobusy 915 502 852 390 392

Počet provozovaných linek, jejich délka (v km) a průměrná rychlost (v km/h)

Průměrný počet vypravených vozů za 1 den (v pravidelném provozu mimo prázdninové období)
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pozn: bez historické (nostalgické) tramvajové 
linky a lanové dráhy na Petřín



Vozové kilometry (tis.) Místové kilometry (tis. mkm)

Metro 52 748 9 797 216

Tramvaje 47 317 5 788 688

Autobusy 62 315 5 076 883

Lanová dráha 22 2 241

Celkem 162 402 20 665 028

Správkové
procento 

vozů*

Spotřeba trakční energie Spotřeba motorové nafty

v tisících kWh na 1 vozkm v tis. litrech na 1 vozkm

Metro 12,8 90 120 1,70 - -

Tramvaje 6,7 133 568 2,76 - -

Autobusy 8,1 - - 31 274 0,49

Provozní vozové a místové kilometry (tis. km)

Správkové procento a spotřeba energií

69

Provozně technické ukazatele

pozn.: bez kilometrů smluvní dopravy, 
náhradní autobusové dopravy a historické 

(nostalgické) tramvajové linky.
Vozkm tramvají nejsou přepočtené. 

Autobusy jsou počítány včetně 
příměstských linek

*) bez vozů v modernizaci



LINKY METRA PROVOZOVANÉ K 31. 12. 2009
 
 Linka Trasa  

 A Dejvická – Skalka – Depo Hostivař  
 B Černý Most – Zličín   
 C Háje – Ládví – Letňany  
    
LINKY TRAMVAJÍ PROVOZOVANÉ K 31. 12. 2009     
 základní linkové vedení – bezvýlukový stav  
     
Denní linky   
    
 Linka  Trasa  
    
 1  Petřiny – Spojovací  
 2  Petřiny – Červený Vrch  
 3  Levského (Sídliště Modřany) – Lehovec  
 4  Sídliště Barrandov – Čechovo náměstí  
 5  Olšanské hřbitovy – Výstaviště  
 6  Kotlářka – Kubánské náměstí  
 7  Radlická – Ústřední dílny DP  
 8  Podbaba – Starý Hloubětín  
 9  Sídliště Řepy – Spojovací  
 10  Sídliště Řepy – Sídliště Ďáblice  
 11  Spořilov – Černokostelecká  
 12  Sídliště Barrandov – Palmovka  
 14  Sídliště Barrandov – Vozovna Kobylisy  
 15  Vysočanská (Nádraží Vysočany) – Vypich 
 16  Sídliště Řepy – Spojovací  
 17  Levského (Sídliště Modřany) – Sídliště Ďáblice 
 18  Petřiny – Vozovna Pankrác  
 19  Lehovec – Nádraží Strašnice (Radošovická)  
 20  Divoká Šárka – Sídliště Barrandov  
 21  Nádraží Braník – Národní třída  
 22  Bílá Hora – Nádraží Hostivař  
 24  Kubánské náměstí – Kobylisy (Březiněveská)  

 25  Vypich – Vozovna Kobylisy  
 26  Divoká Šárka – Nádraží Hostivař  
    
Noční linky   
    
 Linka  Trasa  
    
 51  Divoká Šárka – Radošovická  
 52  Lehovec – Sídliště Modřany  
 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  
    
 Lanová dráha a historická tramvaj   
    
 LD  Újezd – Petřín  
 91  Vozovna Střešovice – Výstaviště  
        
AUTOBUSOVÉ LINKY PROVOZOVANÉ K 31. 12. 2009  
     
a) linky základní sítě   
    
 Linka      Trasa  
    
 100 Zličín – Letiště Ruzyně               
 101 Skalka – Tolstého               
 102 Nádraží Holešovice – Staré Bohnice           
 103 Ládví – Březiněves  
 104 Na Knížecí – Slivenecká                      
 106 Kavkazská – Nádraží Braník           
 107 Dejvická – Suchdol             
 108 Špejchar – Ciolkovského             
 109 Palmovka – Sídliště Rohožník  

 111 Skalka – Koloděje                
 112 Nádraží  Holešovice – Podhoří   
 113 Kačerov – Písnice           
 114 Kačerov – Šeberák               
 115 Chodov – Chodov                
 116 Dejvická – Nebušice             
 117 Kačerov –Čechova čtvrť             
 118 Roztyly – Dvorce          
 119 Dejvická – Letiště Ruzyně           
 120 Na Knížecí – Klukovice           
 121 Na Knížecí – Sídliště Spořilov   
 122 Depo Hostivař – Jižní Město  
 123 Na Knížecí – Šmukýřka           
 124 Habrová – Dvorce    
 128 Hlubočepy – Hlubočepy  
 129 Smíchovské nádraží – Baně  
 130 Na Knížecí – Sídliště Stodůlky         
 131 Bořislavka – Hradčanská         
 133 Staroměstská – Depo Hostivař  
 135 Florenc – Jižní Město              
 136 Vozovna Kobylisy – Koleje Jižní Město   
 137 Na Knížecí – U Waltrovky          
 139 Želivského – Na Beránku           
 140 Palmovka – Čakovice  
 141 Černý Most – Černý Most  
 142 Nové Butovice – Nad Malou Ohradou        
 143 Dejvická – Stadion Strahov            
 144 Kobylisy – Poliklinika Mazurská  
 147 Dejvická – Výhledy            
 148 Podolská vodárna – Budějovická      
 149 Dejvická – Nové Butovice             
 150 Želivského – Čechova čtvrť           
 151 Českomoravská – Teplárna Třeboradice       
 152 Kobylisy – Sídliště Čimice  
 154 Koleje Jižní Město – Skalka   
 155 Želivského – Habrová         
 157 Na Beránku – Kačerov  

Provozně technické ukazatele
Seznam linek
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 158 Českomoravská – Miškovice     
 160 Dejvická – Lysolaje              
 161 Dejvická – Nebušice           
 162 Kobylisy – Dolní Chabry  
 163 Depo Hostivař – Bezděkovská  
 164 Nové Butovice – Bílá Hora         
 167 Na Knížecí – Nemocnice na Homolce          
 169 Kobylisy – Sídliště Čimice  
 170 Jižní Město – Vavřenova         
 172 Smíchovské nádraží – Sídliště Radotín 
 174 Velká Ohrada – Špejchar          
 175 Florenc – Opatov  
 176 Karlovo náměstí – Stadion Strahov     
 177 Poliklinika Mazurská – Chodov  
 179 Nové Butovice – Letiště Ruzyně       
 180 Sídliště Řepy – Kafkova         
 181 Hloubětínská – Opatov  
 182 Kloboučnická – Sídliště Lhotka          
 183 Sídliště Čimice – Sídliště Petrovice  
 184 Nové Butovice – Petřiny         
 185 Palmovka – Letecké opravny  
 186 Nádraží Holešovice – Černý Most  
 188 Želivského – Kavčí hory            
 189 Kačerov – Sídliště Lhotka             
 191 Na Knížecí – Petřiny          
 192 Budějovická – Pražská čtvrť  
 193 Náměstí bří Synků – Ústavy akademie věd     
 195 Sídliště Čakovice – Jesenická  
 196 Kačerov – Smíchovské nádraží             
 197 Chodov – Smíchovské nádraží              
 198 Sídliště Písnice – Smíchovské nádraží 
 200 Kobylisy – Sídliště Bohnice  
 202 Poliklinika Mazurská – Bakovská  
 203 Jižní Město – Vavřenova          
 205 Zemanka – Komořany  
 208 Depo Hostivař – Dolní Počernice  
 211 Nové Butovice – Velká Ohrada        

 213 Želivského – Jižní Město           
 215 Kačerov – Sídliště Libuš           
 216 Špejchar – Nové Vokovice            
 217 Na Knížecí – Dejvická  
 218 Dejvická – Sídliště na Dědině             
 219 Nové Butovice – Bavorská         
 224 Strašnická – Sídliště Skalka  
 225 Nové Butovice – Letiště Ruzyně        
 230 Sídliště Stodůlky – Chaplinovo náměstí 
 231 Na Knížecí – Na Knížecí           
 235 Nové Butovice – Nové Butovice         
  236 Zámky – Podhoří  
 241 Smíchovské nádraží – Lipence  
 243 Smíchovské nádraží – Sídliště Zbraslav 
 244 Smíchovské nádraží – Sídliště Radotín 
 245 Nádraží Radotín – Nádraží Radotín  
 246 Smíchovské nádraží – 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 – Letiště Ruzyně          
 256 Nové Butovice – Nádraží Radotín        
 257 Zličín – Sobín           
 259 Letňany – Vinoř  
 261 Černý Most – Klánovice  
 265 Depo Hostivař – Kolovraty  
 266 Depo Hostivař – Hájek  
 267 Háje – Nedvězí               
 271 Skalka – Háje             
 273 Hloubětínská – Ve Žlíbku  
 291 I. P. Pavlova – I. P. Pavlova  

    
    

b) noční linky     
    
 Linka      Trasa  
    
 501 Sídliště Lhotka – Jinonice  
 502 Sídliště Stodůlky – Suchdol  
 503 Palmovka – Sídliště Rohožník  
 504 Florenc – Sídliště Písnice  
 505 Sídliště Čimice – Jižní Město     
 506 Sídliště Malešice – Uhříněves       
 507 Smíchovské nádraží – Sídliště Zbraslav   
 508 Anděl – Sídliště Stodůlky                 
 509 Florenc – Chodov  
 510 Letiště Ruzyně – Na Beránku  
 511 Čakovice – Nádraží Hostivař  
 512 Lehovec – Ve Žlíbku             
 513 Palmovka – Vinoř  
    
c) školní linky     
    
 Linka      Trasa  
    
 551 Sídliště Čimice – Šimůnkova  
 552 Náměstí Míru – Karlov             
 553 U Slunce – Škola Dubeč  
 554 Vinoř – Satalická obora  
 555 Jenerálka – Zákovská          
 556 Knovízská – Donovalská  
 559 Jahodnice II – Žárská  
 560 Bílá Hora – Na Okraji      
 561 Sídliště Zbraslav – Velká Chuchle        
 565 Stadion Strahov – Weberova     
 567 Habrová – Olšanské náměstí             
 568 Sídliště Zličín – Za Slánskou silnicí     
 569 Lipany – Picassova    
 570 Pitkovice – Picassova  
 571 Správa sociálního zabezpečení – Škola Radlice
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 581 Jitřní – Na Planině/Černý kůň  
    
d) linky příměstské   
    
 Linka      Trasa  
    
 301 Sídliště Stodůlky – Chýnice  
 305 Náměstí Jiřího Berana – Hovorčovice 
 312 Dejvická – Lichoceves  
 329 Skalka – Škvorec, náměstí  
 340 Dejvická – Roztoky, Levý Hradec  
 347 Zličín – Motol  
 351 Letňany – Libiš, Spolana 4  
 352 Sídliště Stodůlky – Jinočany, náměstí 
 355 Dejvická – Únětice             
 359 Dejvická – Únětice             
 363 Opatov – Velké Popovice, Todice  
 364 Depo Hostivař – Doubek  
 365 Letňany – Kostelec n. Labem, náměstí 
 366 Depo Hostivař – Březí, Podskalí  
 378 Letňany – Jenštejn, Hradní  
 605 Modrá škola – Čestlice  
    
e) linky ZLD   
    
 Linka      Trasa  
    
 PN 003 Zličín – U Spojů              
 PN 001 Chodov – Bryksova  
    
f) linka Airport Express   
    
 Linka      Trasa  
    
 AE Hlavní nádraží – Letiště Ruzyně  
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Provozně technické
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Stav vozového parku k 31. 12. 2009 
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:

720 107 0 610

81-71 82 82 0
81-71 M (moderniz.) 395 25 370
M1 240 240

historické vozy EČS 3

Tramvaje
z toho:

988 15 0 954

kloubové
KT8 D5 + KT8N2 47 4 43
14T 60 60

sólo

T3 + T3R.P + T3R.PLF 397 5 392
T3M 73 2 71
T3SU 242 4 238
T6A5 150 150

historické vozy 19

Autobusy
z toho:

1 210 38 0 1 172

standardní (S)

B731, B951 152 6 146
B732, B732R 123 15 108
B931 174 2 172
C734, LC936 4 4
C934 1 1
celkem standardní 454 23 0 431

standardní
CITY standard 317 317
Citelis 12 12

nízkopodlažní 
(SN)

LE City 4
E91 midibus + ZEUS 8 2
SOR BN 12 + NB 12 68 7
celkem nízkopodlažní 409 9 0 400

kloubové (K)
B741, B741R, B961 92 92
B941 170 2 168
celkem kloubové 262 2 0 260

kloubové CITY kloub 52 1 51

nízkopodlažní 
(KN)

SOR NB 18 33 3 30
celkem kloub. nízkop. 85 4 0 81

CELKEM
VOZIDEL 2 918 160 0 2 736 73

Provozně technické ukazatele

*/ M+R = vozy v modernizaci a rekonstrukci, nové a modernizované vozy dosud 
nezprovozněné.
+/ v součtu nejsou uvedeny historické vozy

Poznámka

Inventární účetní stav zahrnuje na rozdíl od evidenčního stavu navíc vozy:
v rekonstrukci, v modernizaci, určené k likvidaci a historické vozy.
Evidenční provozní stav zahrnuje vozy schválené pro provoz v MHD s cestujícími 
včetně vozů v běžných opravách.
Inventární počet vozů celkem = - vozů v modernizaci a rekonstrukci - vozů 
v likvidaci - historické vozy metra - historických tramvají = vozů v evidenčním 
stavu pro MHD.



Počet přepravených osob

% tis. osob

celkem 1 236 473

P+0 1 225 136

vnější pásma 11 337

z toho

Metro 47,74 584 880

Tramvaje + lanová dráha 28,51 349 286

Autobusy 23,75 302 307

% tis. osob

Časové jízdenky občanské zvýhodněné:

měsíční 4,17 51 605

čtvrtletní 3,73 46 087

roční 0,00 -1

Časové jízdenky  zvýhodněné:

měsíční 3,07 37 968

čtvrtletní 7,84 96 920

Časové jízdenky s volitelným začátkem 
doby platnosti:

30denní 13,81 170 745

90denní 17,64 218 071

365denní 16,77 207 400

Časové roční jízdenky vydané 
bez osobních údajů držitele 0,11 1 367

Bezplatná přeprava 16,59 205 086

Jízdenky pro jednotlivou jízdu přestupní 
vč. P+R, AE (Airport Express) a SMS 10,31 127 476

Časové jízdenky ostatní 5,05 62 412

Celkem (P+0) 99,09 1 225 136

Počet přepravených osob na území hl. m. Prahy (P+0) 
vč. lanové dráhy a ve vnějších pásmech za rok 2009

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

doplňkové kupony občanské zvýhodněné měsíční 
vč. s volit.dobou platnosti 0,19 2 297

doplňkové kupony zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let 
měsíční vč. s volit. dobou platnosti 0,02 286

doplňkové kupony občanské zvýhodněné čtvrtletní 
vč. s volit. dobou platnosti 0,24 3 026

časové krátkodobé jízdenky platné ve všech
tarifních pásmech PID (30 %) 0,00 2

jízdenky pro jednotlivou jízdu 0,08 1 037

doplňkové měsíční kupony a jízdenky pro jednotl. 
jízdu pro vnější pásma – zvláštní zlevněné 0,07 914

bezplatná přeprava ve vnějších pásmech 0,25 3 080

nepřestupní jízdenky pro 2 pásma 0,06 695

Celkem vnější pásma 0,91 11 337

Celkem (P+O) + vnější pásma 100,00 1 236 473

Počet přepravených osob podle druhů jízdních dokladů 
ve vnějších pásmech:

% tis. osob

Vnější pásma

jízdenky pro jednotlivou jízdu 0,08 1 037

doplňkové kupony 0,45 5 609

časové krátkodobé jízdenky platné ve všech tar. 
pásmech PID (30 %) 0,00 2

doplňkové měsíční kupony a jízdenky pro jednotl. 
jízdu pro vnější pásma – zvláštní zlevněné 0,07 914

bezplatná přeprava ve vnějších pásmech 0,25 3 080

 nepřestupní jízdenka pro 2 pásma 0,06 695

Celkem vnější pásma 0,91 11 337

Úhrnem (P+O) + vnější pásma 100,00 1 236 473

Počet přepravených osob za smluvní dopravce 112 859

Počet přepravených osob podle druhů jízdních dokladů 
ve vnějších pásmech:

% tis. osob

MHD (pásma P+0)

jízdenky pro jednotlivou jízdu 10,31 127 476

bezplatná přeprava 16,59 205 086

časové jízdenky zvýhodněné, s volitelným začátkem 
doby platnosti a časové jízdenky ostatní 72,19 892 574

Celkem (P+O) 99,09 1 225 136

Podíl přepravených osob podle typů jízdních dokladů
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Počet přepravených osob

*/v roce 2005 došlo ke změně metodiky výpočtu 
přepravených osob, vykazují se přepravené 
osoby za DPP a smluvní dopravce



Personální ukazatele
Počet zaměstnanců (evidenční stav k 31. 12. 2009)

Počet zaměstnanců dle profesních kategorií za rok 2009
(průměrný přepočtený stav)

Kategorie

řidiči MHD 4 284

dělníci 3 441

POP 487

TH zaměstnanci 2 845

celkem 11 057

Kategorie

                       řidiči MHD / z toho:  4 257

strojvedoucí M 560

řidiči T 1 371

řidiči A 2 326

dělníci 3 728

POP 537

TH zaměstnanci 2 886

celkem 11 408 Sp
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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.
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Mzdové náklady vč. OON a průměrná mzda v Kč za rok 2009

Vzdělanostní struktura dle evidenčního stavu k 31. 12. 2009

Kategorie Mzdové náklady vč. OON* 
(v tis. Kč) Průměrná mzda v Kč

řidiči MHD 1 554 501 29 072

dělníci 1 140 499 24 534

POP 159 572 23 094

TH zaměstnanci 1 167 953 32 940

celkem 4 022 525 28 286

Vzdělání Celkem %

vysokoškolské 394 3,56

střední s maturitou 3 963 35,84

střední bez maturity 5 372 48,59

základní 1 328 12,01

celkem 11 057 100,00

* neobsahuje dohadné položky 
a refundace náhrad za dočasnou 
pracovní neschopnost. 
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Ekonomické ukazatele

(v tis. Kč) %

Přímé náklady (vč. nákladů na dopravní cesty) 10 431 902 77,05

Provozní režie 681 957 5,04

Náklady na služby 678 272 5,01

Náklady na koordinaci a řízení 1 694 943 12,52

Ostatní náklady (muzeum, lanová dráha) 51 162 0,38

Náklady PID celkem 13 538 236 100,00

(v tis. Kč) %

Provozní náklady PID 10 276 544 75,91

Náklady na dopravní cesty 3 261 692 24,09

Náklady PID celkem 13 538 236 100,00

(v tis. Kč) %

Odpisy 2 605 836 19,25

Mzdové náklady 4 015 845 29,66

Spotřeba nafty a elektrické energie 1 495 781 11,05

Opravy a udržování 4 366 424 32,25

Zbývající náklady 1 054 350 7,79

Náklady PID celkem 13 538 236 100,00

Kč/vozkm

Metro 94,5691

Tramvaje 55,6395

Autobusy 47,6200

Služby a štáby 15,2899

(v tis. Kč) %

Opravy vozů PID 2 342 063 32,66

Spotřeba pohonných hmot, materiálů a trakční energie 1 382 711 19,28

Personální náklady řidičů PID 2 537 185 35,39

Náhradní autobusová doprava 47 907 0,67

Odpisy vozů PID 841 080 11,73

Ostatní přímé náklady na provoz PID 19 264 0,27

Přímé náklady PID (na provoz dopravy) celkem 7 170 210 100,00

Podíl jednotlivých druhů nákladů na celkových nákladech PID
Podíl provozních nákladů PID a nákladů na dopravní cesty 
na celkových nákladech PID 

Podíl nákladových druhů na celkových nákladech PID

Kalkulace nákladů PID na 1 provozní vozkm

Struktura přímých nákladů na PID bez dopravních cest
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Přepravní tržby

Podíl tržeb dle typu jízdních dokladů (v tis. Kč) %

MHD (pásma P+0)

tržby z časových jízdenek včetně paušálních úhrad, 
zaměstnaneckých jízdenek a duplikátů 2 414 015 57,53

tržby z jednotlivého jízdného včetně USV strojků 1 598 622 38,09

tržby za přirážky k jízdnému 183 762 4,38

Celkem MHD (pásma P+0) 4 196 399 100,00

Vnější pásma

tržby z jednotlivého jízdného včetně USV strojků 71 558 35,51

tržby z časových doplňkových kuponů 129 941 64,49

Celkem vnější pásma 201 499 100,00

Celkem MHD (P+O) + vnější pásma 4 397 898

Přepravní tržby za MHD a vnější pásma
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Jízdenky pro jednotlivou jízdu na území hl. m. Prahy (P+0)

Druh jízdního dokladu Cena jízdenky v 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,-

 24hodinová 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,-

Přehled druhů přepravních dokladů
v roce 2009
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Časové kupony k předplatní jízdence platné na území hl. m. Prahy (P+O)

Druh jízdního dokladu Cena jízdenky v Kč

 Časové kupony občanské zvýhodněné:

 měsíční 550,-

 čtvrtletní 1 480,-

 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,-

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 v Kč

 Časové kupony přenosné a nepersonalizované
 s volitelným začátkem doby platnosti:

 30denní 670,-

 90denní 1 880,-

 365denní 6100,-

 Časové kupony zvýhodněné s evidencí a bez evidence osobních
 údajů držitele s volit. 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,-

 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,-
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Zaměstnanecké jízdné

Zvláštní jízdenky AE (Airport Express)

Druh jízdního dokladu Cena jízdenky v Kč

 roční pro zaměstnance 50,-

  roční pro rodinné příslušníky zaměstnanců 100,-

roční pro důchodce a jejich rodinné příslušníky 50,-

Druh jízdního dokladu Cena jízdenky v 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,-
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Doplňkové časové kupony BUS+ČD k předplatní jízdence platné
ve vnějších pásmech PID na kalendářní období

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 v 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,-

 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,-

Druh jízdního dokladu Cena jízdenky v 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,-

 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,-
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Přehled druhů přepravních dokladů
Doplňkové časové kupony  BUS+ČD k osobní kartě nebo k předplatní
časové jízdence ve vnějších pásmech PID - zvláštní zlevněné Jízdenky pro jednotlivou jízdu ve vnějších pásmech

Druh jízdního dokladu Cena jízdenky v 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 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,-

Druh jízdního dokladu Cena jízdenky v 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,-

 Základní jízdenky přestupní zvýhodněné: 50,-

 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,-
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Nepřestupní jízdenky pro 2 vnější pásma 

Jízdenky pro jednotlivou jízdu ve vnějších pásmech - zvláštní zlevněné 

Druh jízdního dokladu Cena jízdenky v Kč

Nepřestupní jízdenky pro 2 vnější pásma 

plnocenná 10,-

 pro děti od 6 do 15 let 5,-

Druh jízdního dokladu Cena jízdenky v 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 žáky od 6 do 15 let 4,-

  pro žáky a studenty od 15 do 26 let 8,-
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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

87



Objem celkových investičních 
zdrojů a nákladů

Objem celkových investičních zdrojů (v tis. Kč)

Kategorie Investiční zdroje 
celkem

z toho:

investiční zdroje 
obdržené v roce 
2009 na úhradu 

faktur zapl. před 
rokem 2008

investiční zdroje 
použité na úhradu 
faktur zaplacených 

v roce 2009

Vlastní zdroje

odpisy 1 779 899 1 779 899

Vlastní investiční zdroje celkem 1 779 899 1 779 899

Ostatní zdroje

dotace ze státního rozpočtu 52 599 33 676 18 923

dotace z rozpočtu hl. města Prahy 3 335 297 33 608 3 301 689

dotace ze strukturálních fondů EU 499 790 381 657 118 133

Ostatní zdroje celkem 3 887 686 448 941 3 438 745

Celkový objem investičních zdrojů 5 667 585 448 941 5 218 644

*

*

*
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* v roce 2009 byly přiděleny dotace na uznatelné 
výdaje v rámci Operačního programu Praha 
Konkurenceschopnost na refinancování projektů 
TT Radlická (1. výzva) a RTT Střelničná 
vč. smyčky Ďáblická (2. výzva)



Investiční výstavba metra

     Akce rozestavěné

IV. provozní úsek trasy C metra 2. etapa 906 856

Západní vestibul stanice metra Stodůlky 7 716

Stanice Národní 109 666

     Akce v přípravě

Trasa metra A 312 685

I. provozní úsek trasy D metra 48 681

Celkem investiční výstavba metra 1 385 604

Ostatní investiční akce

Výměna eskalátorů 0

Výstavba tramvajových tratí 4 734

Rekonstrukce tramvajových tratí 410 358

Rekonstrukce kabelových tras 46 391

Výstavba a rekonstrukce měníren 14 516

Vozovny a ústřední dílny 872

Garáže a odstavné plochy 0

Zabezpečovací zařízení v metru 9 338

Celkem ostatní investiční akce 486 209

Obnova vozového parku

     Metro

Rekonstrukce vozů 946 168

Nákup nových vozů – splátka úvěru 253 007

Nákup nových vozů – 6 souprav M1 400 000

     Tramvaje
Technické zhodnocení tramvají 

(T3, KT8D5 a skříně) 261 249

Nákup nových tramvají 732 267

     Autobusy

Rekonstrukce autobusů 30 000

Nákup nových autobusů 498 000

Celkem obnova vozového parku 3 120 692

Výstavba a rekonstrukce měníren 14 516

 Ostatní investice do technické základny 226 139

Celkový objem investičních nákladů 5 218 644

Objem celkových investičních nákladů v roce 2009 (v tis. Kč)
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Objem celkových investičních 
zdrojů a nákladů

Účelová investiční dotace (v tis. Kč)

Čerpáno z rozpočtu 
HMP

Čerpáno 
ze státního 

rozpočtu

Čerpáno 
ze strukturálních 

fondů EU

Tramvaj. trať Radlická spolufin. proj. 1. výzva OPPK 33 608 33 608 380 892

RTT Střelničná vč. smyčky Ďáblická spolufin. proj. 2. výzva OPPK 0 10 491 118 898

Trasa metra A (Dejvická – Letiště Ruzyně) 312 500

Obnova vozů metra – modernizace 500 000

IV. provozní úsek trasy metra C 2. etapa (Ládví-Letňany) 906 856

I. provozní úsek trasy D metra 48 681

Nákup tramvají 663 126

Modernizace tramvají 36 500

Nákup 5 ks nových voz. souprav M1 vč. zabezp. zař. 266 000

Nákup autobusů 464 000 8 500

II. vestibul stanice metra Národní tř., bezbariérový přístup 90 000

Detekce otravných látek v metru 1 200

Bezpečnostní odpadkové koše v metru 7 826

Dopr. opatření na komunikacích na území Prahy 6 5 000

Celkem 3 335 297 52 599 499 790

*

*
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* v roce 2009 byly přiděleny dotace na uznatelné 
výdaje v rámci Operačního programu Praha 
Konkurenceschopnost a refinancování projektů 
TT Radlická (1. výzva) a RTT Střelničná 
vč. smyčky Ďáblická (2. výzva)
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Označení Stav v běžném
účetním období 1

Stav v běžném
účetním období 2

I. Tržby za prodej zboží 1 669 1 759

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 1 537 1 392

+ Obchodní marže 132 367

II. Výkony 5 269 624 5 507 437

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 4 736 369 4 875 341

1.1 Tržby z jízdného 4 214 136 4 378 171

1.2 Ostatní tržby 522 233 497 170

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti -592 3 457

3. Aktivace 533 847 628 639

B. Výkonová spotřeba 6 333 158 6 130 956

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 2 997 128 3 133 179

B. 2. Služby 3 336 030 2 997 777

B. 2.1 Opravy a udržování 1 172 190 915 524

B. 2.2 Ostatní služby 2 163 840 2 082 253

+ Přidaná hodnota -1 063 402 -623 152

C. Osobní náklady 5 601 940 5 357 777

C. 1. Mzdové náklady 4 015 845 3 775 123

C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 2 217 1 590

C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 1 336 382 1 311 057

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
k 31. 12. 2009

IČ 00005886

Název a sídlo účetní jednotky 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost

Sokolovská 217/42
190 22 Praha 9
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Označení Stav v běžném
účetním období 1

Stav v běžném
účetním období 2

C. 4. Sociální náklady 194 104 235 855

C. 5. Náklady na penzijní připojištění a životní pojištění 53 392 34 152

D. Daně a poplatky 11 407 49 870

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2 605 836 2 586 855

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 321 687 609 718

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 79 968 474 095

III. 2. Tržby z prodeje materiálu 241 719 135 623

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 309 415 201 797

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 34 940 47 045

F. 2. Prodaný materiál 274 475 154 752

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období 147 183 735 758

IV. Ostatní provozní výnosy 9 816 564 7 608 484

IV. 1. Dotace k úhradě nákladů 9 447 856 7 297 266

IV. 2. Ostatní provozní výnosy 368 708 311 218

H. Ostatní provozní náklady 421 150 397 075

* Provozní výsledek hospodaření -22 382 -1 734 082

(v celých tisících Kč)
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 rozsahu



Označení Stav v běžném
účetním období 1

Stav v běžném
účetním období 2

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 17 740 11 760

VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách 
a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 17 740 11 760

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 87 144 87 726

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 50 065 165 378

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 -1 211

X. Výnosové úroky 1 062 23 422

N. Nákladové úroky 81 862 180 884

XI. Ostatní finanční výnosy 36 853 22 626

O. Ostatní finanční náklady 96 083 77 592

* Finanční výsledek hospodaření -85 211 -277 109

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost -43 790 -2 285 572

Q. 2. odložená -43 790 -2 285 572

* * Výsledek hospodaření za běžnou činnost -63 803 274 381

XIII. Mimořádné výnosy 229 358 356 726

R. Mimořádné náklady 158 245 580 153

* Mimořádný výsledek hospodaření 71 113 -223 427

* * * Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 7 310 50 954

* * * * Výsledek hospodaření před zdaněním -36 480 -2 234 618

(v celých tisících Kč)
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Podpisový záznam 
statutárního orgánu 
účetní jednotky 

Sestaveno dne:
11. 3. 2010



Rozvaha v plném rozsahu
k 31. 12. 2009

Označení Aktiva
Běžné účetní období Minulé účetní období

Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4

AKTIVA CELKEM 100 181 080 -31 905 104 68 275 976 67 031 820

B. Dlouhodobý majetek 96 285 838 -31 718 881 64 566 957 65 027 909

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 785 876 -567 580 218 296 256 989

3. Software 617 922 -506 411 111 511 87 137

4. Ocenitelná práva 10 082 -8 165 1 917 50

. 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek   107 082 -53 004 54 078 34 170

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek   50 790 0 50 790 133 642

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 1 990

B.  II. Dlouhodobý hmotný majetek 95 261 902 -31 151 301 64 110 601 64 554 216

B.  II. 1. Pozemky 3 256 856 0 3 256 856 3 229 915

2. Stavby 54 242 542 -13 176 569 41 065 973 41 305 374

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 34 513 873 -17 974 732 16 539 141 16 830 398

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

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 379 706 0 2 379 706 2 290 269

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 830 796 0 830 796 860 131

B.  III. Dlouhodobý finanční majetek 238 060 0 238 060 216 704

B.  III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 218 563 0 218 563 197 725

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 19 497 0 19 497 18 979

(v celých tisících Kč)

IČ 00005886

Název a sídlo účetní jednotky 
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Sokolovská 217/42
190 22 Praha 9
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Označení Aktiva
Běžné účetní období Běžné účetní období

Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4

C. Oběžná aktiva 3 587 201 -186 223 3 400 978 1 936 806

C.  I. Zásoby 364 057 -23 832 340 225 439 303

C.  I.   1. Materiál 356 362 -23 832 332 530 423 295

  2. Nedokončená výroba a polotovary 3 980 0 3 980 4 572

  5. Zboží 1 439 0 1 439 1 762

  6. Poskytnuté zálohy na zásoby 2 276 0 2 276 9 674

C.  II. Dlouhodobé pohledávky 33 808 0 33 808 133 097

C.  II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 32 102 0 32 102 131 194

  6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 1 343 0 1 343 1 351

 7. Jiné pohledávky 363 0 363 552

C.  III.  Krátkodobé pohledávky 2 916 226 -162 391 2 753 835 1 113 765

 III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 957 119 -153 385 803 734 520 781

6. Stát – daňové pohledávky 378 149 0 378 149 512 723

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 36 376 0 36 376 32 455

8. Dohadné účty aktivní 65 779 0 65 779 29 011

9. Jiné pohledávky 1 478 803 -9 006 1 469 797 18 795

C.  IV. Krátkodobý finanční majetek 273 110 0 273 110 250 641

 IV.1. Peníze 23 428 0 23 428 15 920

2. Účty v bankách 249 682 0 249 682 234 721

D.  I. Časové rozlišení 308 041 0 308 041 67 105

I.   1. Náklady příštích období 280 475 0 280 475 62 159

     3. Příjmy příštích období 27 566 0 27 566 4 946

(v celých tisících Kč)
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Označení Pasiva Běžné účetní 
období 5

Minulé účetní 
období 6

PASIVA CELKEM 68 275 976 67 031 820

A. Vlastní kapitál 58 178 744 58 133 455

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

1. Základní kapitál 30 726 125 30 726 125

A.  II. Kapitálové fondy 30 868 287 30 830 308

2. Ostatní kapitálové fondy 30 828 535 30 771 740

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 39 752 58 568

A.  IV. Výsledek hospodaření minulých let -3 422 978 -3 473 932

A. 2. Neuhrazená ztráta minulých let -3 422 978 -3 473 932

A.  V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+-) 7 310 50 954

B. Cizí zdroje 9 380 539 8 163 065

B.  I. Rezervy 1 700 747 1 528 182

B.  I.  1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 1 670 575 1 510 407

4. Ostatní rezervy 30 172 17 775

B.  II. Dlouhodobé závazky 1 054 489 1 104 571

B.  II. 1. Závazky z obchodních vztahů 1 811 8 151

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 737 633

9. Jiné závazky 88 144

10. Odložený daňový závazek 1 051 853 1 095 643

(v celých tisících Kč)
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Označení Pasiva Běžné účetní 
období 5

Minulé účetní 
období 6

B.  III. Krátkodobé závazky 4 081 076 2 701 500

B.  III.1. Závazky z obchodních vztahů 2 376 624 1 385 682

5. Závazky k zaměstnancům 15 616 11 299

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 162 469 156 558

7. Stát – daňové závazky a dotace 157 671 110 593

7.1. Stát – daňové závazky 48 623 43 779

7.2. Dotace 109 048 66 814

8. Krátkodobé přijaté zálohy 21 213 39 583

10. Dohadné účty pasivní 72 320 82 391

11. Jiné závazky 1 275 163 915 394

B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci 2 544 227 2 828 812

B.  IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 2 289 804 2 571 647

2. Krátkodobé bankovní úvěry 254 423 257 165

C.  I. Časové rozlišení 716 693 735 300

C.  I. 1. Výdaje příštích období 23 402 40 908

2. Výnosy příštích období 693 291 694 392

(v celých tisících Kč)
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statutárního orgánu 
účetní jednotky 

Sestaveno dne:
11. 3. 2010
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Příloha účetní závěrky 
za rok 2009

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
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Akciová společnost
00005886

Název společnosti:
Sídlo:

Právní forma:
IČ:



Obsah

1. Obecné údaje       104
1.1. Založení a charakteristika společnosti   104
1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém 
 účetním období      105
1.3. Organizační struktura společnosti    106
1.4. Identifikace skupiny      107
1.5. Orgány společnosti      110

2. Účetní metody a obecné účetní zásady   111

3. Přehled významných účetních pravidel a postupů  112
3.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek   112
3.2. Dlouhodobý finanční majetek     114
3.3. Deriváty       114
3.4. Zásoby        114
3.5. Pohledávky       115
3.6. Závazky z obchodních vztahů     115
3.7. Úvěry        116
3.8. Rezervy       116
3.9. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu  116
3.10. Daně        116
3.11. Dotace        117
3.12. Výnosy        117
3.13. Použití odhadů       118
3.14. Mimořádné náklady a mimořádné výnosy   118

3.15. Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů 
 účtování oproti předcházejícímu účetnímu období  118

 3.16. Přehled o peněžních tocích     118
4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty  119

4.1. Specifika společnosti      119
4.2. Dlouhodobý nehmotný majetek    122
4.3. Dlouhodobý hmotný majetek     124
4.4. Dlouhodobý finanční majetek     127
4.5. Zásoby        129
4.6. Dlouhodobé pohledávky     129
4.7. Krátkodobé pohledávky     130
4.8. Vlastní kapitál       132
4.9. Rezervy       134
4.10. Dlouhodobé závazky z obchodních vztahů   134
4.11. Krátkodobé závazky      135
4.12. Bankovní úvěry      136
4.13. Jiné závazky       137
4.14. Odložená daň       138
4.15. Splatné závazky z titulu sociálního, zdravotního a životního 
 pojištění, penzijního připojištění a daňové závazky  138
4.16. Časové rozlišení pasivní     138
4.17. Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností  139
4.18. Spotřebované nákupy      145
4.19. Služby        145
4.20. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 146

102



3.15. Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů 
 účtování oproti předcházejícímu účetnímu období  118

 3.16. Přehled o peněžních tocích     118
4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty  119

4.1. Specifika společnosti      119
4.2. Dlouhodobý nehmotný majetek    122
4.3. Dlouhodobý hmotný majetek     124
4.4. Dlouhodobý finanční majetek     127
4.5. Zásoby        129
4.6. Dlouhodobé pohledávky     129
4.7. Krátkodobé pohledávky     130
4.8. Vlastní kapitál       132
4.9. Rezervy       134
4.10. Dlouhodobé závazky z obchodních vztahů   134
4.11. Krátkodobé závazky      135
4.12. Bankovní úvěry      136
4.13. Jiné závazky       137
4.14. Odložená daň       138
4.15. Splatné závazky z titulu sociálního, zdravotního a životního 
 pojištění, penzijního připojištění a daňové závazky  138
4.16. Časové rozlišení pasivní     138
4.17. Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností  139
4.18. Spotřebované nákupy      145
4.19. Služby        145
4.20. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 146

4.27. Výnosové úroky      148
4.28. Ostatní finanční výnosy     148
4.29. Ostatní finanční náklady včetně nákladových úroků  148
4.30. Mimořádné náklady a výnosy     149

5. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány  150
5.1. Osobní náklady a počet zaměstnanců    150
5.2. Poskytnuté půjčky, úvěry či ostatní plnění   150

6. Závazky neuvedené v účetnictví    151

7. Schválení závěrky roku 2008     152

8. Události, které nastaly po datu účetní závěrky  153

9. Přehled o peněžních tocích - CASH FLOW   154

10. Schválení Přílohy účetní závěrky roku 2009   155

103



O
be

cn
é 

úd
aj

e

1.1. Založení a charakteristika společnosti

Účetní jednotka Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (dále společ-
nost 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 pod-
nikovém rejstříku Obvodního soudu pro Prahu l, 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.

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. 2009 30 726 125 tis. Kč

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

Účetní závěrka společnosti je sestavena k 31. 12. 2009.

Účetním obdobím je kalendářní rok: od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009.

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,
• 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 zdravotnickéh o 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,
• provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

1. Obecné údaje
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1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období

V obchodním rejstříku byly zapsány následující změny a dodatky:

Část podniku tvořící samostatnou organizační složku, nezapsanou do obchodního 
rejstříku, převedl Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČ 00005886, 
se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22 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. V obchodním rejstříku byla zapsána 
tato skutečnost 15. ledna 2009. 

Vlivem rozšíření předmětu podnikání o provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
byly změněny  stanovy společnosti. Zápis v obchodním rejstříku o změně předmětu 
podnikání byl proveden dne 12. srpna 2009.

Dnem 2. července 2009 bylo ukončeno funkční období člena dozorčí rady pana Jiří-
ho Čady a dnem 2. července 2009 vzniklo nově  členství v dozorčí radě pana Jiřího 
Čady. Zápis a výmaz v obchodním rejstříku byl proveden dne 12. srpna 2009.

Dnem 2. července 2009 skončilo funkční období člena dozorčí rady pana Františka 
Kadlece. V obchodním rejstříku byl zapsán výmaz dne 12. srpna 2009.

Dnem 2. července 2009 vzniklo členství člena dozorčí rady pana Jana Lebedy. Zápis 
v obchodním rejstříku byl proveden dne 12. srpna 2009.

Skutečnosti schválené valnou hromadou, které by měly být zapsány v obchodním 
rejstříku a dosud se tak nestalo, nejsou společnosti známy.

O
becné údaje
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Organizační struktura společnosti
k 31. 12. 2009
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Dozorčí rada Představenstvo společnosti

Valná hromada

Generální ředitel

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

MAKROSTRUKTURA SPOLEČNOSTI

úsek ekonomický 400000

jednotka Informační 
technologie 310000

úsek personální 500000

jednotka Správa 
nemovitého majetku 340000

jednotka Zásobování 330000

úsek generálního ředitele 900000

jednotka Správa vozidel 
Metro 210000

jednotka Správa vozidel 
Tramvaje 220000

jednotka Správa vozidel 
Autobusy 230000

jednotka Dopravní cesta 
Tramvaje 250000

jednotka Dopravní cesta 
Metro 240000

jednotka Vnitropodniková 
doprava 320000

úsek technický 200000

jednotka 
Provoz Metro 110000

jednotka 
Provoz Tramvaje 120000

jednotka 
Provoz Autobusy 130000

jednotka 
Historická vozidla 360000

úsek dopravní 100000 úsek bezpečnostní 600000
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O
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V průběhu roku 2009 se v Dopravním podniku uskutečnily organizační změny 
zejména v souvislosti s přípravou a realizací outsourcingů v oblastech, které 
vytvářejí samostatnou činnost a nejsou servisní pro ostatní útvary. V důsledku 
realizace outsourcingu v oblasti komplexní údržby a oprav souprav vozů metra 
na trasách metra a v rámci nepřetržitého procesu zefektivňování a optimalizace 
ostatních pracovních činností se snížil počet pracovních míst o 203.

1.4. Identifikace skupiny

Jediný akcionář DP:
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA (dále HMP) se sídlem Praha 1-Staré Město, 
Mariánské nám. 2, IČ: 00064581.
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Dozorčí rada Představenstvo společnosti

Valná hromada

Generální ředitel

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

MAKROSTRUKTURA SPOLEČNOSTI

úsek ekonomický 400000

jednotka Informační 
technologie 310000

úsek personální 500000

jednotka Správa 
nemovitého majetku 340000

jednotka Zásobování 330000

úsek generálního ředitele 900000

jednotka Správa vozidel 
Metro 210000

jednotka Správa vozidel 
Tramvaje 220000

jednotka Správa vozidel 
Autobusy 230000

jednotka Dopravní cesta 
Tramvaje 250000

jednotka Dopravní cesta 
Metro 240000

jednotka Vnitropodniková 
doprava 320000

úsek technický 200000

jednotka 
Provoz Metro 110000

jednotka 
Provoz Tramvaje 120000

jednotka 
Provoz Autobusy 130000

jednotka 
Historická vozidla 360000

úsek dopravní 100000 úsek bezpečnostní 600000



Sesterské obchodní společnosti DPP

Dceřiné obchodní společnosti DP
 

Společník dceřiné společnosti RENCAR PRAHA, a.s.

Obchodní firma
% 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, Žatecká 110/2 25656112

Pražské služby, a.s. 76,92 % Praha 9, Pod Šancemi 444/1 60194120

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

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

Úpravna vody Želivka, a.s. 90,04% Praha 1, Žatecká 110/2 26496224

Zdroj pitné vody Káraný, a.s. 97,22% Praha 1, Žatecká 110/2 26496402

Obchodní firma
% podíl DP 

na základním 
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

Obchodní firma % podíl RENCAR PRAHA, a.s. 
na zákl. kapitálu Sídlo  IČ

RENCAR MEDIA s.r.o 100 Praha 8, Křižíkova 148/34 25082906
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Přehled nepřímo ovládaných společností a dceřiné společnosti u sesterských společností DP k datu 31. 12. 2009

 Sesterské společnosti Nepřímo ovládané společnosti 
a dceřiné společnosti % 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

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

 Prométheus, 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

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

O
rganizační struktura
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Do 17. 8. 2009, kdy došlo k zániku obchodní firmy Sdružení dopravních podni-
ků v ČSFR, byl DP společníkem bez vkladu této veřejné obchodní společnosti. 
Z důvodu dosažení shody mezi zápisem v obchodním rejstříku a skutečným sta-
vem soud provedl výmaz z obchodního rejstříku. Podle § 20f a násl. občanského 
zákoníku se sdružení právnických osob zapisují do registrů sdružení vedených 
u krajských úřadů příslušných podle sídla sdružení, nikoli do obchodního rejst-
říku vedeného soudem. Sdružení dopravních podniků ČR se sídlem Drahobejlo-
va 6/2215, 190 00 Praha 9, IČ 41692543 je vedeno v registru zájmových sdružení 
Magistrátem hlavního města Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní. 
Sdružení dopravních podniků ČR bylo od 3. 12. 1992 registrováno Obvodním 
úřadem Praha 7 pod reg.č.: S/5, poté v důsledku změny sídla bylo sdružení dne 
20.12.2000 přeregistrováno Úřadem městské části Praha 9 pod reg. č.: 34/2000. 
Předmětem podnikání této společnosti bylo 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. 

1.5. 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 zastupi-
telským orgánem Radou Zastupitelstva HMP, s výjimkou rozhodnutí o zrušení 
společnosti, kdy působnost valné hromady vykonává Zastupitelstvo HMP.

Představenstvo a dozorčí rada k 31. 12. 2009

V průběhu účetního období došlo k následujícím změnám v dozorčí radě:

Jméno

Radovan Šteiner
Ing. Martin Dvořák
Petr Hána
Ing. David Vodrážka
Ing. Jan Heroudek
Ing. Tomáš Jílek
Ing. Antonín Weinert, CSc.
MUDr. Pavel Bém
Jiří Janeček
JUDr. Rudolf Blažek
Jiří Čada
Ivan Bednář
Ing. Karel Březina
Petr Zajíček*)

Prof. Ing. Petr Moos, CSc.
JUDr. Tomáš Homola
Jan Lebeda
Jiří Obitko

Funkce

Předseda
Místopředseda
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Předseda
Místopředseda   
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen

Funkce

Člen 
Místopředseda *) 

Člen

Původní člen

František Kadlec
Jiří Čada
Petr Zajíček

Nový člen

Jan Lebeda
Jiří Čada 

Datum změny

12. 7. 2009
2. 7. 2009
27. 10. 2009 úmrtí 

 
 
Představenstvo

Dozorčí rada

 *) U člena dozorčí rady Petra Zajíčka došlo k zániku funkce dnem úmrtí 27. 10. 2009 
 a nový člen dozorčí rady nebyl valnou hromadou jmenován. Tato skutečnost nebyla dosud 
 zapsána v obchodním rejstříku.

 *) Změna funkčního období.O
rg

an
iz

ač
ní

 s
tr

uk
tu

ra

110



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).

2. Účetní metody a obecné účetní zásady
Ú

četní m
etody
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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. Dále je dlouhodobým majetkem majetek, který je pořízen částečně 
z vlastních zdrojů a částečně z dotace, kdy vstupní cena dlouhodobého majetku 
pořízená z vlastních zdrojů je do 40 000 Kč (dlouhodobý hmotný majetek), resp. 
60 000 Kč (dlouhodobý nehmotný majetek).

Hranice pro vymezení technického zhodnocení, které zvyšuje hodnotu dlouhodo-
bého 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 software, která opravňuje k užívání 
software 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 expertízy, poplatky, odměny 
 za poradenské a zprostředkovatelské služby související s pořizovaným  
 dlouhodobým majetkem,
• v případě dlouhodobého majetku financovaného ze strukturálních fondů  
 EU je součástí PC dlouhodobého majetku auditorské ověření, poradenská  
 činnost a další náklady související s vyřízením žádosti pro financování ze  
 strukturálních fondů EU.

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

3. Přehled významných účetních 
 pravidel a postupů
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Při zajišťování souladu účetní evidence s evidencí pozemků v katastru nemo-
vitostí se dle metodického postupu ocenily nově zjištěné pozemky nabyté do 
konce roku 1992 dle vyhlášky ministerstva financí 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 stano-
veného znaleckým posudkem.

Ocenění reprodukční cenou bylo v roce 2009 použito u bezúplatně nabytých 
věcných břemen, kde byla reprodukční cena stanovena dle znaleckého posud-
ku. 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 stanovena 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 bezpro-
středně 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 dlouho- 
dobému majetku je stanovena dobou životnosti, která je určena s ohledem na 
opotřebení odpovídající běžným podmínkám používání. Odpisovat se začíná 
v měsíci zařazení do užívání.

Délka předpokládané životnosti u nejvýznamnějších skupin majetku 
je následující:

Dlouhodobý majetek        Doba životnosti v letech
 Tunely metra                 100
 Napájecí systém metra     30
 Tramvajové tratě – trať mezi uzly    30
 Tramvajové tratě – železniční spodek v uzlech  30
 Tramvajové tratě – železniční svršek v uzlech   15
 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
                    14T, 15T      30
                    ostatní      20
 - autobusy standard      10
 - autobusy CITY BUS (nízkopodlažní)    12
 - autobusy odepsané po technickém zhodnocení    4

Od roku 2009 se při aktivaci nových tramvajových tratí evidují samostatně 
železniční svršek, železniční spodek, kabely a kolej.
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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 plně 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 dlou-
hodobého majetku. Jejich výše se zjišťuje na základě inventarizace a individuální-
ho posouzení reálného stavu jednotlivých položek, kdy užitná hodnota dlouhodo-
bého 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. Opravné položky vytvořené v roce 2007 
a 2008 byly v roce 2009 zúčtovány. V roce 2009 nebyly vytvořeny žádné opravné po-
ložky k účtům odpisovaného dlouhodobého majetku.

3.2. Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek představuje majetkové účasti v ovládaných a říze-
ných osobách a účetních jednotkách pod podstatným vlivem a při pořízení je účto-
ván v pořizovací ceně.

Majetkové účasti ve společnostech v ovládaných a řízených osobách a v účet-
ních jednotkách pod podstatným vlivem jsou k datu účetní závěrky oceněny meto-
dou ekvivalence, tj. hodnota majetkové účasti je k datu účetní závěrky upravová-
na 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 má finanční deriváty, které slouží v souladu se strategií řízení rizik 
společnosti jako efektivní zajišťovací nástroj. Do října 2009 společnost klasifikova-
la tyto nástroje jako k obchodování. 
V souladu se strategií řízení finančních rizik a po provedeném testu efektivity 
swapových, forwardových, collarových a hedgingových obchodů jsou deriváty od 
21.10.2009 považovány za zajišťovací. K rozvahovému dni se provedly testy efektivi-
ty veškerých zajišťovacích obchodů.

3.4. Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Součástí pořizovací 
ceny zásob jsou náklady související s jejich pořízením, zejména přepravné, provi-
ze, 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 konkrét-
ního materiálu a zboží, sledují se na samostatném analytickém účtu zásob a jed-
nou měsíčně jsou rozpouštěny do spotřeby materiálů a zboží dle vnitřní směrnice. 
Tento postup je ve společnosti využíván i pro přepravné zajišťované vnitropodniko-
vými 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.
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Náhradní díly a další materiály vytvářené vlastní činností jednorázově jsou oce-
ňovány skutečnými vlastními náklady. Vlastní činností vytvářené náhradní díly 
a další materiály, u kterých nelze stanovit jednoznačně cenu za kus (to je u tr-
vale vytvářených náhradních dílů a dalších materiálů), jsou oceňovány na zá-
kladě 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, olej a ostatní pro-
vozní kapaliny, kabel). Reprodukční cena stanovena odborným odhadem se po-
užívá u zásob vzniklých ze získaného materiálu z likvidace či oprav dlouhodo-
bého 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 nevyuži-
telnost a minimální prodejnost.

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 po-
hledávky jsou vykázány jako dlouhodobé. 
Na účtech pohledávek jsou evidovány i pohledávky vzniklé za pověřenými oso-
bami 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).

K pohledávkám z obchodních vztahů a jiným pohledávkám jsou tvořeny oprav-
né položky dle příslušných zákonů a pokynů právního útvaru. Daňové opravné 
položky jsou tvořeny ve výši, jejíž tvorbu umožňuje příslušný zákon. K pohledáv-
kám od půl roku do 1 roku po splatnosti se tvoří účetní opravné položky v ta-
kové 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 předpoklá-
dané míře splácení pohledávek dle vyjádření společnosti, která se zabývá evi-
dencí 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.
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3.7. Úvěry 

Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Úroky z úvěru jsou účtovány do vý-
sledku 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.

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 ně-
kterých 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 standar-
dů pro podnikatele.

Majetek a závazky, vyjádřené v cizí měně, se přepočítávají na českou měnu den-
ním kurzem banky ve smyslu platných předpisů. Valutová pokladna používá 

čtvrtletní pevné kurzy. Přeceňování valutové pokladny se provádí k 1. dni následu-
jícího čtvrtletí posledním známým kurzem předchozího čtvrtletí.

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 roz-
díly jsou proúčtovány podle svého charakteru do nákladů nebo výnosů.

3.10. Daně

 3.10.1 Daňové odpisy dlouhodobého majetku
Pro účely výpočtu daňových odpisů se používá lineární metoda.
V roce 2008 bylo z rozhodnutí generálního ředitele přerušeno daňové odpisování 
hmotného 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. Rozvahový přístup znamená, že zá-
vazková 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 pa-
siv, uplatnitelná v budoucnosti pro daňové účely.

Odložené daňové závazky a pohledávky jsou vzájemně započítávány a v rozvaze vy-
kázány v netto hodnotě.
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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 dlouho-
dobému majetku a dlouhodobým pohledávkám vzniklým z titulu 
předání dlouhodobého majetku, který nesouvisí s činností  
společnosti. 

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.

Pořizovací cena věcného 
břemene Doba zřízení Časové rozlišení

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

Časové rozlišení výnosů z věcných břemen zřízených na majetku společnosti 
je následující:
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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 udá-
lostí nahodile se vyskytujících.
Na vrub těchto nákladů a výnosů se účtovaly v roce 2009 účetní operace sou-
visející s prodejem části podniku. 

3.15. Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování 
 oproti předcházejícímu účetnímu období

V roce 2009 došlo k následujícím hlavním změnám ve vykazování, jejichž účelem 
bylo zpřesnění věrného zobrazení nebo zkvalitnění vypovídací schopnosti účetní 
závěrky.
Na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění doprav-
ní obslužnosti na území hlavního města Prahy proúčtovala společnost poprvé 
v roce 2009 ve výši skutečné prokazatelné ztráty za rok 2009 dle podkladů kalku-
lací nákladů PID (pásmo P+O) pohledávku za HMP. Tato byla částečně zúčtována 
proti celkové poukázané dotaci k úhradě nákladů. 

Účtování o derivátech
K 21. 10. 2009 bylo ukončeno účtování o derivátech k obchodování. K tomuto datu 
byly veškeré swapové, forwardové, collarové a hedgingové obchody oceněny re-
álnou hodnotou a změna jejich reálné hodnoty oproti ocenění k 31. 12. 2008 byla 
účtována jako náklad  případně výnos z derivátových operací.
Výsledky testů efektivity umožňují vést od tohoto data zajišťovací účetnictví. K roz-
vahovému dni roku 2009 se již změny reálné hodnoty derivátů promítly ve vlastním 
kapitálu, u ukončených obchodů ve výnosech, resp. nákladech.

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 finančních činností jsou uvedeny 
v přehledu o peněžních tocích nekompenzovaně.
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Peněžní ekvivalent 31. 12. 2009 31. 12. 2008

Pokladní hotovost a peníze na cestě 23 428 15 920

Účty v bankách 249 682 234 721

Peněžní prostředky a peněžní 
ekvivalenty celkem 273 110 250 641

(údaje v tis. Kč)



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 Dotace
Pro poznání a hodnocení finanční a majetkové situace společnosti je nutné 
zdůraznit, že společnost je příjemcem významného finančního objemu dotací 
od různých poskytovatelů.

Společnost vyúčtovala v roce 2009 dotace k úhradě nákladů a na pořízení dlou-
hodobého majetku ve výši 13 337 657 tis. Kč, v roce 2008 částku 12 996 828 tis. Kč 
v této struktuře:

4. Doplňující údaje k rozvaze zisku a ztráty
D

oplňující údaje k rozvaze

119



D
op

lň
uj

íc
í ú

da
je

 k
 ro

zv
az

e
 Dotace dle účelu

Ukazatel r. 2009

Dotace celkem 13 337 657

z toho:  

Dotace na úhradu nákladů 9 449 971

z toho:  

provozní dotace z rozpočtu HMP: 9 398 474

 - v kap. 03: na provoz veřejné silniční MHD 9 356 359

    v tom: bonusy MHD OPENCARD usn. RHVP č. 1008/2008 38 000

                zúčtovatelná záloha na úhradu nákladů provozu MHD 900 000

                neinvestiční transfer EU TRENDSETTER 153

 - v kap. 07: na civilní ochranu (provoz ochranných systémů) 40 000

 - běžné výdaje akce č. 22003 2. výzva OPPK ÚZ 00017030 1 944

 - běžné výdaje akce č. 22003 2. výzva OPPK ÚZ 00017081 171

dotace v rámci PID: 51 269

 - dotace na pásmo 0-PID 33 152

 - dotace od obcí na pásma 1,2,PID 7 245

 - dotace od SK-KÚ - pásma 1,2 10 243

 - dotace od SK-KÚ - žákovské jízdné 629

účelová dotace z MČ Praha 4 228

(údaje v tis. Kč)
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Dotace z rozpočtu HMP za rok 2009

Ukazatel r. 2009

Dotace na pořízení dlouhodobého majetku 3 887 686

z toho:  

dotace ze státního rozpočtu: 8 500

 - na pořízení nových autobusů 8 500

dotace z rozpočtu HMP: 3 879 186

4534 - trasa metra A (Dejvická - Letiště Ruzyně) 312 500

5311 - obnova vozů metra - modernizace 500 000

5535 - IV.provozní úsek trasy metra C 2. etapa (Ládví - Letňany) 906 856

6786 - I.provozní úsek trasy D metra 48 681

7762 - nákup tramvají 663 126

5666 -  modernizace tramvají 36 500

40768 - nákup 5 ks nových voz. souprav M1 vč. zabezp. zařízení 266 000

40769 - nákup autobusů 464 000

40775 - II. vestibul st. metra Národní tř. bezbarierové zpřístupnění 90 000

40990 - dopr. opatření na komunikacích na území v Praze 6 5 000

22003 - RTT Střelničná vč. smyčky Ďáblická 2. výzva OPPK 129 389

              z toho: Evropský fond regionálního rozvoje 118 898

                           Státní rozpočet 10 491

21003 - TT Radlická spolufinancování 1. výzva OPPK 448 108

              z toho: Evropský fond regionálního rozvoje 380 892

                           Státní rozpočet 33 608

                           Rozpočet HMP 33 608

8813 - detekce otravných látek v metru 1 200

40932 - bezpečnostní odpadkové koše v metru 7 826

Poukázaná 
dotace

Skutečně 
čerpaná dotace Rozdíl

Dotace na úhradu nákladů 8 099 959 9 398 474 1 298 515

Dotace na pořízení dlouhodobého majetku 3 899 551 3 879 186 -20 365

(údaje v tis. Kč)

(údaje v tis. Kč)

D
oplňující údaje k rozvaze
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Pořizovací cena

Zůstatková hodnota

Oprávky

 Stav k 
31. 12. 2007 Přírůstky Úbytky Stav k 

31. 12. 2008 Přírůstky Úbytky Stav k 
31. 12. 2009

Software 418 451 104 602 1 849 521 204 101 863 5 145 617 922

Ocenitelná práva 7 082 0 0 7 082 3 000 0 10 082

Jiný DNM 42 550 11 391 0 53 941 53 141 0 107 082

Nedokončený DNM 30 633 311 796 208 787 133 642 77 005 159 857 50 790

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

Celkem 498 716 429 779 210 636 717 859 235 009 166 992 785 876

 Stav k
31. 12. 2007

Stav k
31. 12. 2008

Stav k
31. 12. 2009

Software 41 124 87 137 111 511

Ocenitelná práva 250 50 1 917

Jiný DNM 30 160 34 170 54 078

Nedokončený DNM 30 633 133 642 50 790

Poskytnuté zálohy na DNM 0 1 990 0

Celkem 102 167 256 989 218 296

 Stav k 
31. 12. 2007 Přírůstky Úbytky Stav k

31. 12. 2008 Přírůstky Úbytky Stav k
31. 12. 2009

Software 377 327 59 358 2 618 434 067 77 489 5 145 506 411

Ocenitelná práva 6 832 200 0 7 032 1 133 0 8 165

Jiný DNM 12 390 7 381 0 19 771 33 233 0 53 004

Celkem 396 549 66 939 2 618 460 870 111 855 5 145 567 580

(údaje v tis. Kč)

(údaje v tis. Kč)

(údaje v tis. Kč)

4.2. Dlouhodobý nehmotný majetek
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 4.2.1.  Dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností 
V roce 2009 nebyl vytvořen dlouhodobý nehmotný majetek vlastní činností.

 4.2.2.  Majetek, který není zahrnut v rozvaze 
Nehmotný majetek sledovaný v podrozvahové evidenci:

Druh majetku
Pořizovací cena

r. 2009 r. 2008
Drobný nehmotný majetek 16 095 18 422

Dlouhodobý dotovaný majetek 90 469 45 782

Celkem 106 564 64 204

(údaje v tis. Kč)
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Pořizovací cena

Oprávky a opravné položky

 Stav k
31. 12. 2007 Přírůstky Úbytky Stav k

31. 12. 2008 Přírůstky Úbytky Stav k
31. 12. 2009

Pozemky 3 249 009 8 439 27 533 3 229 915 70 805 43 864 3 256 856

Stavby 52 618 200 1 139 775 130 243 53 627 732 789 076 174 266 54 242 542

Samostatné movité věci 33 146 410 1 078 261 439 372 33 785 299 1 339 374 610 800 34 513 873

- Stroje a zařízení 10 046 508 259 996 202 040 10 104 464 594 484 296 328 10 402 620

- Dopravní prostředky 23 078 283 818 265 237 116 23 659 432 744 890 304 687 24 099 635

- Inventář 21 619 0 216 21 403 0 9 785 11 618

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

Nedokončený DHM 3 530 971 7 201 106 8 441 808 2 290 269 5 411 429 5 321 992 2 379 706

Zálohy na DHM 901 801 4 960 676 5 002 346 860 131 3 994 325 4 023 660 830 796

Celkem 93 481 066 14 391 712 14 041 303 93 831 475 11 605 009 10 174 582 95 261 902

(údaje v tis. Kč)

(údaje v tis. Kč)

(údaje v tis. Kč)

4.3. Dlouhodobý hmotný majetek

 Stav k
31. 12. 2007 Přírůstky Úbytky Stav k

31. 12. 2008 Přírůstky Úbytky Stav k
31. 12. 2009

Stavby 11 434 186 938 979 50 807 12 322 358 932 960 78 749 13 176 569

Samostatné movité věci 15 823 293 1 549 947 418 339 16 954 901 1 560 469 540 638 17 974 732

- Stroje a zařízení 6 089 701 598 406 185 462 6 502 645 621 735 228 266 6 896 114

- Dopravní prostředky 9 712 900 950 106 228 809 10 434 197 937 363 301 712 11 069 848

- Inventář 15 795 1 435 216 17 014 1 371 9 615 8 770
Opravná položka k dopravním pro-
středkům 4 897 0 3 852 1 045 0 1 045 0

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

Celkem 27 258 690 2 488 926 470 357 29 277 259 2 493 429 619 387 31 151 301
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(údaje v tis. Kč)Zůstatková hodnota

 Stav k
 31. 12. 2007

Stav k
31. 12. 2008

Stav k
31. 12. 2009

Pozemky 3 249 009 3 229 915 3 256 856

Stavby 41 184 014 41 305 374 41 065 973

Samostatné movité věci 17 323 117 16 830 398 16 539 141

- Stroje a zařízení 3 956 807 3 601 819 3 506 506

- Dopravní prostředky 13 365 383 13 225 235 13 029 787

- Inventář 5 824 4 389 2 848

Opravné položky -4 897 -1 045 0

Jiný DHM 34 675 38 129 38 129

Nedokončený DHM 3 530 971 2 290 269 2 379 706

Zálohy na DHM 900 590 860 131 830 796

Celkem 66 222 376 64 554 216 64 110 601

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, kamerový systém,  
 osvětlovací techniku, rozpínací stanice na měnírnách apod.

Katastrální úřady neevidují k datu účetní závěrky žádná řízení vzniku nabytí nemovitostí 
pro společnost.
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 4.3.1. Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem
Ke dni 31. 12. 2009 je na 420 nemovitostech zřízeno věcné břemeno, a to formou 
smlouvy o zřízení věcného břemene. Ve většině případů se jedná o umožnění pří-
stupu k obsluze příslušného zařízení v prostorách metra, vchodu do budov apod.

Dne 15. 6. 2005 byla uzavřena zástavní smlouva, ve které je dlužníkem (zástavcem) 
DPP a věřiteli (zástavními věřiteli) jsou banky, které se podílejí na úvěru poskytnu-
tém 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 finančního leasingu
Společnost nemá majetek najatý formou finančního leasingu.

 4.3.4. Majetek, který není zahrnut v rozvaze
Hmotný majetek sledovaný v podrozvahové evidenci:

Druh majetku
Pořizovací cena

r. 2009 r. 2008
Drobný hmotný majetek 600 259 648 334

Dlouhodobý dotovaný majetek 38 021 445 26 987 238

Celkem 38 621 704 27 635 572

(údaje v tis. Kč)
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4.4. Dlouhodobý finanční majetek 

 4.4.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 

V roce 2009 byl navýšen základní kapitál v dceřiné společnosti Pražská 
strojírna a. s. o částku 39 640 tis. Kč, a to započtením pohledávky ve stejné 
výši vzniklé na základě neuhrazených závazků z dodavatelsko-odběratelských 
vztahů při dodávkách výrobků.

2009 2008

Název společnosti 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. 421 100 166 100

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

2009

Název společnosti Pořizovací cena Oceňovací rozdíl Nominální hodnota
*Vlastní kapitál 

společnosti
*Účetní výsledek 

hospodaření Finanční výnosy Hodnota podílu 

GTR-DP Praha s.r.o. 800 3 510 800 10 775 8 461 4 300 4 310

Pražská strojírna a.s. 184 814 1 917 186 502 186 731 -9 500 186 731

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. 11 322 16 200 21 930 27 522 15 27 522

Celkem 196 936 21 627 4 300 218 563

(údaje v tis. Kč)

*) Údaje jsou stavy zjištěné k 29. 1. 2010 

D
oplňující údaje k rozvaze
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2008

Název společnosti Pořizovací cena Oceňovací rozdíl Nominální hodnota
*Vlastní kapitál 

společnosti
*Účetní výsledek 

hospodaření Hodnota podílu

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 40 429 197 725

(údaje v tis. Kč)

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

 4.4.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Počet cenných papírů činil 84 akcií a celkový podíl na základním kapitálu byl 28 %. 
Nedošlo k žádné změně oproti roku 2008.

2009

2008

Název společnosti Pořizovací cena Oceňovací rozdíl Nominální hodnota
*Vlastní kapitál 

společnosti
*Účetní výsledek 

hospodaření
Finanční výnosy

za rok Hodnota podílu 

RENCAR PRAHA, a.s. 840 18 657 840 69 633 49 850 13 440 19 497

Celkem 840 18 657 840 13 440 19 497

Název společnosti Pořizovací cena Oceňovací rozdíl Nominální hodnota Vlastní kapitál 
společnosti

Účetní výsledek 
hospodaření

Finanční výnosy
za rok Hodnota podílu 

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

*) Údaje jsou stavy zjištěné k 29. 1. 2010 

(údaje v tis. Kč)

(údaje v tis. Kč)
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4.5. Zásoby

Snížení finančního objemu skladových zásob společnosti je důsledkem:

• odprodeje části skladových zásob firmě Siemens, s.r.o. a ŠKODA   
 TRANSPORTATION a.s. v částce 56 131 tis. Kč z důvodu realizace 
 outsourcingu v oblasti komplexní údržby a oprav souprav vozů metra,
• intenzivní činností v oblasti řízení skladového hospodářství, odprodejem  
 zásob materiálu nevyužitých ve společnosti a optimalizací zásob, 
 především nafty a maziv.

4.6. Dlouhodobé pohledávky

Položka Dlouhodobé pohledávky vykazuje k 31. 12. 2009 zůstatek 33 808 tis. Kč, 
k 31. 12. 2008 tyto pohledávky byly ve výši  133 097 tis. Kč. Ke snížení položky 
dlouhodobé pohledávky došlo zejména z důvodu přesunu pohledávek z obchod-
ních vztahů vzniklých 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 přede-
vším výstavby metra a tramvajových tratí), do položky krátkodobé pohledávky 
z obchodních vztahů. Vlastníkem tohoto majetku je převážně HMP, kterému by 
měly být tyto pohledávky přefakturovány.

Položka dlouhodobé pohledávky je tvořena především pohledávkou za společ-
ností GTS Novera s.r.o. ze Smlouvy o zřízení věcného břemene, spočívající v 
právu uložení a provozování vnesených zařízení v prostorách metra. Doba trvání 
smlouvy je do března 2019. Částka pohledávky splatná do 31. 12. 2010 je v sou-
ladu s platnými účetními předpisy vykázána v položce C.III. Krátkodobé pohle-
dávky.

 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.

(údaje v tis. Kč)

k 31. 12. 2009 k 31. 12. 2008
náhradní díly 195 875 266 232

pomocný materiál 93 669 112 530

oděvy a ochr. pomůcky 40 576 63 108

PHM, paliva 17 937 20 553

materiál ostatní 8 305 7 161

opravné položky -23 832 -46 289

Materiál celkem 332 530 423 295

poskytnuté zálohy na zásoby 2 276 9 674

nedokončená výroba a polotovary 3 980 4 572

zboží 1 439 1 762

Celková hodnota 340 225 439 303
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4.7. Krátkodobé pohledávky

 4.7.1. Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů

Mezi nejvýznamnější pohledávky patří pohledávky z titulu prodeje kuponů, 
pronájmu reklamních ploch, SMS jízdenek, oprav a udržování dopravních 
prostředků, nájmu nebytových prostor včetně energie a prodej neodpisovaného 
dlouhodobého hmotného majetku. Jedná se o pohledávky do splatnosti.

Rok Kategorie Do splatnosti Po splatnosti Celkem po 
splatnosti Celkem Přirážky * Celkem včetně 

přirážek
0–90 dní   91–180 dní 181–365 dní 1–2 roky 2 a více let

2009 Brutto 559 764 30 609 20 494 13 453 3 872 19 857 88 285 648 049 309 070 957 119

Opr. položky 0 0 0 6 609 2 132 19 819 28 560 28 560 124 825 153 385

Netto 559 764 30 609 20 494 6 844 1 740 38 59 725 619 489 184 245 803 734

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

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

(údaje v tis. Kč)
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 4.7.2. Pohledávky k podnikům ve skupině

Krátkodobé pohledávky

V pohledávkách za HMP jsou obsaženy pohledávky z obchodních vztahů z titulu 
investiční činnosti pro HMP.  Při realizaci investiční výstavby zasahuje DP v ně-
kterých případech do majetku dalších vlastníků. Převážná většina takto dotče-
ného majetku patří HMP, případně organizacím, které pod HMP spadají (resp. 
které zřizuje). Výsledkem této skutečnosti může být zhodnocení majetku jiného 
vlastníka. Výdaje vynaložené na takové zhodnocení společnost vykazuje jako 
krátkodobou pohledávku z obchodních vztahů, resp. dlouhodobou pohledávku 

z obchodních vztahů k 31. 12. 2008. DP v roce 2009 eviduje zůstatek vyvolaných 
investic za HMP a jeho organizacemi ve výši 170 236 tis. Kč, resp. 131 194 tis. Kč 
v roce 2008.

Společnost se na základě usnesení Rady HMP č. 1447 z 17. 9. 2002 o oddělení 
investiční činnosti DP a HMP snaží dosáhnout úhrady těchto výdajů. Poslední 
vypořádání vyvolaných investic proběhlo usnesením č. 47/15 Zastupitelstva 
hl. města Prahy 17. 10. 2002. K 31. 12. 2009 společnost disponuje písem-
ným potvrzením výše pohledávky ze strany odboru rozpočtu Magistrátu HMP 
a v současné době společnost očekává další potvrzení této skutečnosti přísluš-
nými orgány HMP.

 4.7.3. Ostatní krátkodobé pohledávky
Položka Stát – daňové pohledávky je tvořena pohledávkou z titulu nadměrného 
odpočtu daně z přidané hodnoty za měsíce listopad a prosinec 2009 ve výši 
379 932 tis. Kč sníženou o DPH z dodatečného daňového přiznání, k 31. 12. 2008 
vykazuje výši 512 723 tis. Kč.

Položka Dohadné účty aktivní vykazuje k 31. 12. 2009 zůstatek 65 779 tis. Kč, 
k 31. 12. 2008 činil zůstatek této položky 29 011 tis. Kč. K nárůstu této položky 
došlo z důvodu přiznání bonifikace od pojišťovny v částce 33 649 tis. Kč (v roce 
2008 tato bonifikace nebyla pojišťovnou přiznána z důvodu pojistné události – 
požáru v prostorách garáží Řepy). 

Položka Jiné pohledávky vykazuje k 31. 12. 2009 zůstatek 1 478 803 tis. Kč, 
k 31. 12. 2008 činil zůstatek této položky 18 795 tis. Kč.

Na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění do-
pravní obslužnosti na území HMP ze dne 15. 12. 2008 proúčtovala společnost 

(údaje v tis. Kč)

Název společnosti Stav k
31. 12. 2009

Stav k
31. 12. 2008

HMP 171 662 945

GTR-DP Praha s.r.o. 17 24

Pražská energetika, a.s. 12 598 9 873

Pražská plynárenská, a.s. 82 180

Pražská strojírna a.s. 40 660 33 584

Pražská teplárenská a.s. 6 5

Pražské služby, a.s. 0 11 677

PREdistribuce, a.s. 1 640 17

RENCAR PRAHA, a.s. 36 053 47 859

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. 856 861

Celkem krátkodobé pohledávky k podnikům ve skupině 263 574 105 025

Pohledávky mimo skupinu 2 652 652 1 173 011

Krátkodobé pohledávky celkem 2 916 226 1 278 036
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pohledávku ve výši 2 198 515 tis. Kč. Tento zůstatek odpovídal výši prokazatelné 
ztráty za rok 2009 snížené o celkové poukázané dotace k úhradě provozních  
nákladů. Následně společnost obdržela od HMP zálohovou platbu ve výši 
900 000 tis. Kč a eviduje tak k 31. 12. 2009 pohledávku za HMP ve výši 
1 298 515 tis. Kč., viz také bod 3.15. a 4.1.2.

Další významnou položku ve výši 141 188 tis. Kč tvoří pohledávka za společností 
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. z důvodu fakturace převodu části podniku realizo-
vaný k 15. 12. 2009.

 4.7.4. Zástavní právo
Společnost má zřízeno zástavní právo k veškerým pohledávkám za HMP, vyplýva-
jící ze smlouvy o dopravní obslužnosti a k pohledávkám z plnění pojistné smlouvy 
při pojistné události na úvěrovaných vagónech metra. Tato zástavní práva jsou opět 
zřízena za účelem krytí úvěru na nákup nových vagónů metra.

 4.7.5. Časové rozlišení aktivní
Položka Náklady příštích období vykazuje ke dni 31. 12. 2009 zůstatek ve výši 
280 475 tis. Kč, k 31. 12. 2008 činil zůstatek 62 159 tis. Kč. Nárůst této položky  
je způsoben: 
• fakturací první části celkové smluvní ceny za služby (společností Siemens s.r.o.)  
 na základě Smlouvy o údržbě formou Full Service ve výši 155 000 tis. Kč. 
 Tato částka bude časově rozlišována do nákladů po dobu trvání smlouvy, 
 tj. do 31. 12. 2019. V roce 2009 bylo odúčtováno do nákladů 14 091 tis. Kč,
• fakturací služeb (společností ŠKODA TRANSPORTATION a.s.) na základě   
 Smlouvy o údržbě formou Full Service ve výši 125 000 tis. Kč. Tato částka bude  
 po dobu platnosti smlouvy, tj. do 15. 12. 2020 časově rozlišována do nákladů. 
 V roce 2009 byla odúčtována do nákladů poměrná částka, a to 519 tis. Kč.

Položka Příjmy příštích období vykazuje ke dni 31. 12. 2009 zůstatek ve výši 
27 566 tis. Kč, k 31. 12. 2008 činil zůstatek 4 946 tis. Kč. Zůstatek roku 2009  
je tvořen zaúčtováním dobropisu přijatého v roce 2010, snižující vyúčtování  
údržby vozů metra za rok 2009 dle smlouvy o údržbě „Full Service Metro M1“  
společností Siemens s.r.o. ve výši 24 828 tis. Kč.

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 2009 došlo 
ke zvýšení vlastního kapitálu o 45 289 tis. Kč. 
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Účet Základní kapitál Ostatní kapitálové 
fondy Rezervní fond

Oceňovací rozdíly 
z přecenění majetku 

a závazků 
Neuhrazená ztráta 

minulých let
Výsledek hospo-
daření v běžném 

období
Vlastní kapitál 

celkem

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2008 30 726 125 30 755 818 0 67 785 -1 635 676 -1 838 256 58 075 796

Pohyby s vlivem na celkový VK

VH běžného roku 50 954 50 954

Vyplacené dividendy 4 300 0

Dary/dotace na zvýšení VK 11 258 11 258

Ocenění pozemků a budov 1 209 1 209

Oceňovací rozdíl z přecenění CP  -9 217 -9 217

Ostatní přeb. dl. maj. neodepis. 3 455 3 455

Pohyby bez vlivu na celkový VK -1 838 256 1 838 256 0

Konečný zůstatek k 31. 12. 2008 30 726 125 30 771 740 0 58 568 -3 473 932 50 954 58 133 455 

Pohyby s vlivem na celkový VK

VH běžného roku 7 310 7 310

Vyplacené dividendy

Úpis základního kapitálu 0

Dary/dotace na zvýšení VK 122 122

Ocenění pozemků a budov 56 673 56 673

Oceňovací rozdíl z přecenění CP -18 284 - 18 284

Přecenění derivátů -532 - 532

Pohyby bez vlivu na celkový VK

Příděl do rezervního fondu 50 954 50 954

Úhrada ztráty z rezervního fondu -50 954 -50 954

50 954 -50 954 0

Konečný zůstatek k 31. 12. 2009 30 726 125 30 828 535 0  39 752 -3 422 978  7 310 58 178 744

(údaje v tis. Kč)
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4.9. Rezervy

Na základě Rozhodnutí generálního ředitele o vytvoření rezervy na opravy 
hmotného majetku plánu oprav společnost v letech 2007-2009 vytvářela v souladu 
s požadavky zákona č. 593/1992, o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu 
rezervu v celkové plánované výši 1 949 669 tis. Kč. V průběhu roku 2009 proběhly 
v souladu s plánem oprav opravy  týkající se především jednotek Dopravní cesta 
Metro, Dopravní cesta Tramvaje a Správa nemovitého majetku. Vzhledem k fi-
nanční situaci společnosti byla pokynem generálního ředitele ze dne 10. 3. 2010 
a odpovědnými útvary provedena celková revize plánu oprav a následně rozpuš-
těna část rezervy ve výši 68 999 tis Kč. Realizace dalších plánovaných oprav a ná- 
sledné zúčtování zůstatku rezervy ve výši 1 670 575 tis. Kč na opravy dlouhodobé-
ho majetku je v dalších obdobích závislé na dostatečných finančních zdrojích.

U dalších rezerv, které byly poprvé vytvořeny v roce 2008 z důvodu opatrnosti na 
závazky vzniklé na základě minulých událostí (rezerva na renty nehrazené pojiš-
ťovnou) a na úhradu závazků, které by mohly znamenat odliv finančních prostřed-
ků (rezerva na soudní spory) bylo v roce 2009 pokračováno v tvorbě (viz bod 3.8.) 
a dle skutečnosti došlo k čerpání a eventuálnímu rozpouštění rezerv.

4.10. Dlouhodobé závazky z obchodních vztahů

Společnost nemá dlouhodobé závazky z obchodních vztahů k podnikům ve sku-
pině.

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 vypl-
ňovacím prohlášení směnečném a použití bianko směnek. Touto smlouvou se  
zajišťuje splnění závazků společnosti vůči věřitelům z úvěrové smlouvy na nákup 
vagónů metra.

Ostatní dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem viz bod 4.3.1.

Zůstatek 
k 1. 1. 2008 Tvorba Čerpání Zůstatek 

k 31. 12. 2008 Tvorba Čerpání 
a rozpuštění rezerv

Zůstatek 
k 31. 12. 2009

Rezerva na opravy DHM 800 946 755 195 45 734 1 510 407 307 529 147 361 1 670 575

Rezerva na renty 0 5 249 0 5 249 11 796 1 187 15 858

Rezerva na soudní spory 0 12 526 0 12 526 3 696 1 908 14 314

Rezervy celkem 800 946 772 970 45 734 1 528 182 323 021 150 456 1 700 747

(údaje v tis. Kč)
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4.11. Krátkodobé závazky

 4.11.1. Věková struktura závazků z obchodních vztahů

 4.11.2. Závazky k podnikům ve skupině

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů

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. Tato záruka byla stále 
otevřena i v roce 2009.

(údaje v tis. Kč)

Rok Kategorie Do splatnosti Po splatnosti Celkem po 
splatnosti Celkem

0 - 90 dní 91 - 180 dní 181 – 365 dní 1 - 2 roky 2 a více let

2009 Krátkodobé 1 861 164 458 808 37 927 19 339 -597 -17 515 460 2 376 624

2008 Krátkodobé 1 262 407 119 235 -597 4 650 9 -22 123 275 1 385 682

(údaje v tis. Kč)

Název společnosti Stav k 31. 12. 2009 Stav k 31. 12. 2008
GTR-DP Praha s.r.o. 5 507 104

Informační služby – energetika, a.s. 2 3

Kolektory Praha, a.s. 17 0

Pražská energetika, a.s. 41 333 32 538

Pražská plynárenská, a.s. 504 846

Pražská strojírna a.s. 37 123 5 911

Pražská teplárenská a.s. 1 165 1 362

Pražské služby, a.s. 1 119 369

PREdistribuce, a.s. 10 3

RENCAR PRAHA, a.s. 3 763 4 647

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. 3 066 2 929

Celkem krátkodobé závazky k podnikům ve skupině 93 609 48 712

Závazky mimo skupinu 2 283 015 1 336 970

Krátkodobé závazky celkem 2 376 624 1 385 682
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 4.11.3. Dotace
Řádek výkazu Rozvaha Pasiva B.III.7.2 Dotace vykazuje k 31. 12. 2009 stav 
109 048 tis. Kč, k 31. 12. 2008 tato částka činila 66 814 tis. Kč. 
Zůstatek roku 2009 zahrnuje finanční vypořádání roku 2009 s HMP a vratku 
z účelové dotace TT Laurová – Radlická roku 2007 ve výši 88 569 tis. Kč.

Struktura poskytovaných dotací je popsána v bodu 4.1.2.

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 čtvrt-
letně splácen. Zatím bylo splaceno jednadvacet z jednašedesáti splátek. 
Splácení úvěru bude ukončeno v roce 2019.

Roční úrokové sazby z úvěru jsou, vzhledem k termínům čerpání jednotlivých čás-
tí, různé. Část úvěru čerpaná v EUR má zafixované úroky na 4 % a marže 1,35 %.
Úrokové sazby z části čerpané v CZK a kryté ČS nejsou fixně stanoveny a v roce 
2009 se pohybovaly v rozmezí 1,93 % - 3,62 %, plus marže 1,35 %. Úrokové sazby  
z části čerpané v CZK a kryté ČSOB jsou zajištěny úrokovou opcí v rozmezí 3,85 % 
– 5,7 %, plus marže 1,35 %

Zůstatek úvěru v měně EUR k 31. 12. 2009 je 58 969 tis. EUR (k 31. 12. 2008 
byl 64 866 tis. EUR).

(údaje v tis. Kč) (údaje v tis. Kč)

Název společnosti r. 2009 r. 2008
Na pořízení dlouhodobého majetku 
- z rozpočtu HMP 0 58 945

Neinvestiční transfer EU - TRENDSETTER 1  0

Dotace na pásma PID, žák. jízdné 41 -1 417

Účelová dotace na provoz 72 73

Finanční vypořádání 108 934 9 213

Celkem 109 048 66 814

Banka/
Věřitel

Měna 
úvěru

Zůstatek 
k 31. 12. 2009

Zůstatek 
k 31. 12. 2008

Forma zajištění 
2009

Česká spořitelna-agent 
- úvěr na nové vlaky metra CZK 983 607 1 081 967 úvěrované vlaky

Česká spořitelna-agent 
- úvěr na nové vlaky metra EUR 1 560 620 1 746 845 úvěrované vlaky

Česká spořitelna
-kontokorent CZK

Celkem 2 544 227 2 828 812
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Banka/Věřitel 2009 2010 2011 2012 2013 V dalších 
obdobích

Česká spořitelna - agent - Kč 98 361 98 361 73 770 122 951 98 361 590 164

Česká spořitelna - agent - EUR 5 897 5 897 4 423 7 371 5 897 35 381

                                           - Kč 156 062 156 062 117 047 195 078 156 062 936 371

Celkem splátky v Kč 254 423 254 423 190 817 318 029 254 423 1 526 535

Splátkový kalendář

Část úvěrů splatná do 31. 12. 2010 je v souladu s platnými účetními předpisy 
vykázána v položce B.IV.2 – Krátkodobé bankovní úvěry.

4.13. Jiné závazky 

Položka Jiné závazky vykazuje k 31. 12. 2009 zůstatek 1 275 163 tis. Kč, 
k 31. 12. 2008 byl zůstatek 915 394 tis. Kč. Je tvořen především:

Derivátové finanční nástroje
V souladu se strategií řízení finančních rizik a po provedeném testu efektivity 
swapových, forwardových, collarových a hedgingových obchodů je o derivátech 
od 21. 10. 2009 účtováno jako o zajišťovacích (do 21. 10. 2009 účtováno jako 
o finančních derivátech k obchodování).

Výrazný pokles reálné hodnoty derivátů hedging nafty k 31. 12. 2009 oproti 
roku 2008 byl způsoben zejména růstem cen nafty během roku 2009.

Další významnou položku ve výši 421 930 tis. Kč tvoří závazky k HMP z před-
financování investičních akcí na rekonstrukci tramvajových tratí Klapkova, 
Myslíkova, Ďáblická a na výtah ve stanici Chodov. V rámci finančního vypořá- 
dání r. 2009 dojde k vrácení finanční výpomoci HMP na akci Ďáblická ve výši 
153 949 tis. Kč z důvodu obdržení dotace.

Reálná hodnota
(závazek)

k 31. 12. 2009

Reálná hodnota
(závazek)

k 31. 12. 2008
Měnový swap ČS 367 566 366 265

Měnový swap ČSOB 136 512 125 487

Hedging nafty 26 646 138 187

Úroková opce collar - ČSOB 19 933 21 424

Derivát – forward ČS *) 13 996 0

Celkem 564 653 651 363

(údaje v tis. Kč)

(údaje v tis.)

*) V roce 2008 byly forwardy součástí ocenění derivátu hedging nafty.
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4.14. Odložená daň

Odložený daňový závazek lze analyzovat následovně:

Odložená daň z titulu

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. 2009 činila 109 581 tis. Kč (k 31. 12. 2008 
činila 106 912 tis. Kč).
 
Výše splatných závazků z titulu veřejného zdravotního pojištění k 31. 12. 2009 

činila 47 649 tis. Kč (k 31. 12. 2008 činila 46 071 tis. Kč).

Výše splatných závazků z titulu životního pojištění zaměstnanců k 31. 12. 2009 
činila 199 tis. Kč (k 31. 12. 2008 činila 205 tis. Kč). 

Výše splatných závazků z titulu penzijního připojištění zaměstnanců k 31. 12. 2009 
činila 5 040 tis. Kč (k 31. 12. 2008 činila 3 370 tis. Kč).

Veškeré závazky jsou do splatnosti.

 4.15.2. Daňové závazky u místně příslušných finančních orgánů

Veškeré závazky jsou do splatnosti.

4.16. Časové rozlišení pasivní

Položka Výnosy příštích období vykazuje 31. 12. 2009 zůstatek 693 291 tis. Kč, 
k 31. 12. 2008 činil zůstatek 694 392 tis. Kč.
Zůstatek je tvořen především časovým rozlišením tržeb časových jízdenek a časo-
vým rozlišením výnosů z věcných břemen zřízených na majetku společnosti.

(údaje v tis. Kč)

k 31. 12. 2009 k 31. 12. 2008
Daň z příjmu fyzických osob 48 389 43 506

Silniční daň 217 222

Ekologická daň 22 51

Daň z nemovitostí (přeplatek) -5 0

Celkem 48 623 43 779

(údaje v tis. Kč)

Stav k 31. 12. 2009 Stav k 31. 12. 2008
Dlouhodobý majetek 2 062 968 2 546 619

Nezaplacené smluvní pokuty a penále 57 323 59 800

Opravné položky dlouhodobého majetku 0 -209

Opravné položky zásob -4 528 -9 258

Opravné položky pohledávek -543 -662

Rezervy -3 013 -997

Nezaplacené sociální a zdravotní pojištění -431 -150

Daňová ztráta minulých let -1 059 923 -1 499 500

Celkem odložený daňový závazek 1 051 853 1 095 643
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4.17. Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností

V roce 2009 zaznamenávají tržby z jízdného pravidelné dopravy snížení oproti
roku 2008 o 164 035 tis. Kč, tj. o 3,75 %. Pokles tržeb z jízdného pravidelné 
dopravy r. 2009 (bez tržeb za přirážky k jízdnému) odráží především snížení 
počtu přepravených osob DP o 2,01 %  oproti roku 2008 a kromě jiného i opat-
ření realizované v závěru r. 2008 v souvislosti s přechodem  na prodej ročních 
kuponů pro r. 2009 v elektronické podobě. Tímto opatřením bylo předplatitelům 
ročních časových jízdenek umožněno získat bonus při zakoupení těchto kuponů 
v elektronické podobě v termínu do 31. 10. 2008
Tržby z prodeje časových předplatních jízdenek vč. jízdenek zaměstnaneckých 
a duplikátů časových jízdenek se podílejí na celkovém objemu tržeb v systému 
PID ve výši 60,18 %.
Z hlediska struktury časových jízdenek pokračuje v r. 2009 žádaný trend přesu-
nu cestujících, kteří využívají časové kupony, od standardních klasických kupo-
nů k tzv. klouzavým. Výrazný nárůst v r. 2009 oproti r. 2008 vykazují zejména 
zvýhodněné jízdenky vydané na základě poskytnutí osobních údajů držitele s vo- 
litelným začátkem doby platnosti.
Tržby za ostatní služby zahrnují tržby za ostatní činnosti, zejména za pronájem 
pozemků, staveb a nebytových prostor, bytů, a za služby s tím spojené, za pro-
nájem ploch na movitém majetku, za opravy a údržbu dopravních prostředků, 
za stavební práce při rekonstrukcích tramvajových tratí a trolejového vedení, 
za zřízení věcných břemen, přenechání energií, poskytnutí dopravních informa-
cí k publikaci v denním tisku apod.

   Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností

r. 2009 r. 2008
Tržby za prodej vlastních výrobků 
a služeb celkem 4 736 369 4 875 341

 v tom
Tržby z jízdného pravidelné do-
pravy 4 214 136 4 378 171

Ostatní tržby 522 233 497 170

z toho:
Pronájem 228 627 241 376
Výnosy z přirážek 
k jízdnému 183 762 175 875

(údaje v tis. Kč)
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 4.17.1. Výnosy realizované se spřízněnými subjekty

Subjekt Vztah ke společnosti Zásoby Služby Ostatní Celkem

GTR-DP Praha s.r.o. dceřiná společnost 0 162 0 162

HMP mateřská společnost 0 7 199 321 7 520

Pražská energetika, a.s. jiná společnost 0 164 607 771
Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. jiná společnost 0 125 0 125

Pražská strojírna a.s. dceřiná společnost 42 935 0 0 42 935

Pražská teplárenská a.s. jiná společnost 0 73 0 73

Pražská vodohospodářská společnost a.s. sesterská společnost 0 17 0 17

Pražské služby, a.s. sesterská společnost 0 3 730 0 3 730

PREdistribuce, a.s. jiná společnost 0 568 682 1 250

PREměření, a.s. jiná společnost 0 0 401 401

RENCAR PRAHA, a.s. dceřiná společnost 24 60 519 7 60 550

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. dceřiná společnost 5 4 268 0 4 273

TERMONTA PRAHA a.s. jiná společnost 0 2 0 2

Celkem 42 964 76 827 2 018 121 809

(údaje v tis. Kč)2009
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Subjekt Vztah ke společnosti Zásoby Služby Ostatní Celkem

GTR-DP Praha s.r.o. dceřiná společnost 0 72 0 72

HMP mateřská společnost 0 4 721 0 4 721

Pražská energetika, a.s. jiná společnost 0 164 635 799
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. jiná společnost 0 19 0 19

Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. jiná společnost 0 30 0 30

Pražská strojírna a.s. dceřiná společnost 27 238 45 0 27 283

Pražská teplárenská a.s. jiná společnost 0 21 0 21

Pražské služby, a.s. sesterská společnost 0 24 11 668 11 692

PREdistribuce, a.s. jiná společnost 0 366 400 766

PREměření, a.s. jiná společnost 0 0 376 376

RENCAR PRAHA, a.s. dceřiná společnost 45 90 563 0 90 608

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. dceřiná společnost 8 3 796 0 3 804

TERMONTA PRAHA a.s. jiná společnost 0 2 0 2

Celkem 27 291 99 823 13  079 140 193

(údaje v tis. Kč)2008
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 4.17.2. Nákupy realizované se spřízněnými subjekty

Subjekt Vztah ke společnosti Zásoby Služby Ostatní Celkem

GTR-DP Praha s.r.o. dceřiná společnost 0 38 003 0 38 003

HMP mateřská společnost 1 1 550 5 1 556

Informační služby – energetika, a.s. jiná společnost 0 26 0 26

Kolektory Praha, a.s. sesterská společnost 0 428 0 428

Pražská energetika, a.s. jiná společnost 930 910 1 6 556 937 467

Pražská plynárenská, a.s. jiná společnost 20 190 1 125 20 316

Pražská strojírna a.s. dceřiná společnost 103 312 545 0 103 857

Pražská teplárenská a.s. jiná společnost 16 957 9 0 16 966

Pražské služby, a.s. sesterská společnost 456 5 677 0 6 133

PREdistribuce, a.s. jiná společnost 1 520 578 10 2 108

RENCAR PRAHA, a.s. dceřiná společnost 0 2 555 0 2 555

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. dceřiná společnost 0 29 557 0 29 557

Celkem 1 073 346 78 930 6 696 1 158 972

(údaje v tis. Kč)2009
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Subjekt Vztah ke společnosti Zásoby Služby Ostatní Celkem

GTR-DP Praha s.r.o. dceřiná společnost 0 34 851 0 34 851

HMP mateřská společnost 12 591 0 603

Informační služby – energetika, a.s. jiná společnost 0 14 0 14

Kolektory Praha, a.s. sesterská společnost 0 400 0 400

Pražská energetika, a.s. jiná společnost 835 955 2 3 244 839 201

Pražská plynárenská, a.s. jiná společnost 20 805 0 126 20 931

Pražská plynárenská Servis distribuce,a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. jiná společnost 0 5 0 5

Pražská strojírna a.s. dceřiná společnost 71 817 1 936 0 73 753

Pražská teplárenská a.s. jiná společnost 17 686 17 0 17 703

Pražské služby, a.s. sesterská společnost 124 10 995 0 11 119

PREdistribuce, a.s. jiná společnost 0 495 0 495

RENCAR PRAHA, a.s. dceřiná společnost 3 916 0 0 3 916

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. dceřiná společnost 20 29 354 0 29 374

Celkem 950 335 78 660 3 370 1 032 365

(údaje v tis. Kč)2008

D
oplňující údaje k rozvaze
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 4.17.3. Nákupy a prodeje dlouhodobého nehmotného, hmotného
  a finančního majetku se spřízněnými subjekty
 
  Prodeje   Nákupy

Subjekt Vztah ke společnosti DHM

Účetní hodnota Prodejní cena

HMP mateřská společnost 554 4 142

PREdistribuce, a.s. jiná společnost 416 614

Celkem 970 4 756

Subjekt Vztah ke společnosti DHM

HMP mateřská společnost 384
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s jiná společnost 92

Pražská strojírna a.s. dceřiná společnost 22 235

PREdistribuce, a.s. jiná společnost 2

RENCAR PRAHA, a.s. dceřiná společnost 6 767

Celkem 29 480

Subjekt Vztah ke společnosti DHM

Pražská energetika, a.s. jiná společnost 66

Pražská plynárenská, a.s jiná společnost 24
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s jiná společnost 569

Pražská teplárenská a.s. jiná společnost 315

Pražské služby, a.s. sesterská společnost 6

PREdistribuce, a.s. jiná společnost 4 357

Celkem 5 337

Subjekt Vztah ke společnosti DHM

Účetní hodnota Prodejní cena

HMP mateřská společnost 2 745 2 717

Celkem 2 745 2 717

(údaje v tis. Kč) (údaje v tis. Kč)

(údaje v tis. Kč)

(údaje v tis. Kč)

2009 2009

2008

2008

144



D
oplňující údaje k rozvaze

4.18. Spotřebované nákupy 

4.19. Služby  4.19.1. Celkové náklady na odměny auditorské společnosti 

Na auditorské služby nejsou tvořeny dohadné položky, jsou účtovány v době, 
kdy je služba provedena.

Spotřeba: r. 2009 r. 2008

energie, plynu, tepla 1 179 174 1 070 428

materiálu 1 146 588 1 188 673

nafty, olejů, mazadel, fridexu 556 613 749 349

oděvů a ochranných pomůcek 57 520 62 941

drobný hmotný majetek 39 440 48 402

ostatní 17 793 13 386

Celkem 2 997 128 3 133 179

Období do 
31. 12. 2009

Období do 
31. 12. 2008

Opravy a udržování 1 172 190 915 523

Služby spojené s přepravním výkonem 385 589 357 091

Služby obslužného charakteru 289 476 291 290

Služby datových systémů 259 908 124 570

České teplo – energetické služby 194 159 180 029

Odměna za prodej jízdních dokladů 189 381 176 863

Náklady na úklidové práce v prostorách 
a dopr. prostředcích  MHD 175 180 145 785

Náklady na poradenskou službu 
včetně auditu 102 903 87 824

Kooperační služby na zakázky-MHD 98 015 144 566

Služby spojené s reklamou 54 217 121 665

Náklady na právní činnost 40 252 28 394

Náklady na překlady, znalecké 
posudky, studie, expertízy, rozbory 31 705 69 889

Ostatní služby 343 055 354 288

Celkem 3 336 030 2 997 777

(údaje v tis. Kč)

(údaje v tis. Kč)

Období do 31. 12. 2009 Období do 31. 12. 2008

Povinný audit účetní závěrky 2 307 1 800

Jiné neauditorské služby 642 2 397

Celkem 2 949 4 197

(údaje v tis. Kč)
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4.20. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Porovnání odpisů dle třídy majetku    >

Pro informaci – odpisy dotovaného dlouhodobého odepisovaného 
majetku by v roce 2009 činily 1 535 515 tis. Kč.

Třída  odpisy r. 2009 odpisy r. 2008

1310 Software 77 490 58 304
1400 Ocenitelná práva 1 133 200
1900 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 33 233 7 381
2110 Tratě 204 458 196 340
2111 Napájecí systém 128 854 124 647
2112 Tunely metra 323 163 330 441
2113 Technické zař. metra 16 662 15 793
2114 Staniční sloupky, čekárny, přístřešky 3 415 6 222
2115 Objekty režijní 45 489 45 796
2116 Budovy a haly režijní 138 568 135 055
2117 Stavby režijní 39 449 51 547
2118 Sdělovací a zabezpečovací zařízení 32 664 33 138
2210 Odbavovací systém MYPOL 10 646 10 785
2211 Prostředky VT - počítače 56 683 38 191
2212 Sdělovací a zabezpečovací zařízení - stroje 275 222 253 251
2213 Technické zařízení metra 73 026 73 382
2214 Stroje a zařízení režijní 113 972 150 013
2215 Napájecí systém - stroje 90 500 71 283
2216 Lanová dráha 3 0
2221 Vozy metra 546 602 525 743
2222 Tramvaje 127 791 122 924
2224 Autobusy standard 40 973 41 531
2225 Autobusy kloubové 21 708 48 229
2226 Autobusy nízkopodlažní standard 86 989 87 607
2227 Autobusy nízkopodlažní kloubové 13 554 14 250
2228 Eskalátory, výtahy metra 67 245 67 726
2229 Automobily osobní 3 108 4 945
2230 Automobily ostatní 9 059 12 966
2231 Dopravní prostředky ostatní 17 670 23 180
2240 Inventář 1 371 1 435

Zůstatková cena likvidovaného dlouhodobého majetku 5 136 34 550
Celkem  2 605 836 2 586 855

(údaje v tis. Kč)
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4.21. Prodaný materiál a Tržby z prodeje materiálu

K 31. 12. 2009 položka Prodaný materiál činí 274 475 tis. Kč (154 752 tis. Kč
v roce 2008), položka Tržby z prodeje materiálu činí 241 719 tis. Kč (135 623 tis. 
Kč v roce 2008). 
Převažující část zůstatků těchto účtů tvoří položka – nafta k přepracování na 
emulzní naftu. 
Rozdíl mezi položkou Prodaný materiál a Tržby z prodeje materiálu byl způso-
ben především prodejem nepotřebných a nadměrných zásob, na které byly  
v roce 2008 tvořeny opravné položky.

4.22. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti

4.23. Ostatní provozní výnosy

Podrobný popis dotací k úhradě nákladů je zahrnut v bodě 4.1.2.

Položka Ostatní provozní výnosy zahrnuje především výnosy z přirážek k jízdné-
mu ve výši 183 762 tis. Kč, postoupení neuhrazených pohledávek z titulu přirá-
žek k jízdnému ve výši 72 306 tis. Kč a další provozní výnosy vč. předpisů náhrad 
na opravy a udržování v důsledku škod a nehod.

4.24. Ostatní provozní náklady
 období do 

31. 12. 2009
období do 

31. 12. 2008
Změna stavu - rezervy na opravy hmotného majetku 160 168 709 461

Změna stavu - ostatní rezervy 12 397 11 332

Změna stavu - opravné položky účetní - k pohledávkám 2 041 36 551

Změna stavu - opravné položky daňové -3 921 -914

Změna stavu - opravné položky k zásobám -22 457 -16 819

Změna stavu - opravné položky k majetku -1 045 -3 853

Celkem změna stavu 147 183 735 758

 období do 
31. 12. 2009

období do 
31. 12. 2008

Dotace k úhradě nákladů 9 447 856 7 297 266

Ostatní provozní výnosy 368 708 311 218

Celkem 9 816 564 7 608 484

 období do 
31. 12. 2009

období do 
31. 12. 2008

Pojistné 272 369 259 773

Odpis postoupených pohledávek 72 306 15 163

Ostatní provozní náklady 48 519 82 009

Náhrada při pracovním úrazu 21 644 26 554

Odpis pohledávek z přepravní kontroly 6 612 13 576

Celkem 421 450 397 075

(údaje v tis. Kč)

(údaje v tis. Kč)

(údaje v tis. Kč)
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4.25. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

4.26. Výnosy a náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 

Výnosy

Náklady

V roce 2008 byly výnosy a náklady z přecenění derivátů k obchodování ve výši: 
výnosy 87 276 tis. Kč a náklady 165 378 tis. Kč.

4.27. Výnosové úroky

4.28. Ostatní finanční výnosy

V roce 2009 zůstatek tvoří zejména bonifikace ve výši 33 649 tis. Kč a v roce 
2008 se jedná především o výnosy z derivátových operací ve výši 22 622 tis. Kč.

4.29. Ostatní finanční náklady včetně nákladových úroků

 období do 
31. 12. 2009

období do 
31. 12. 2008

Dividendy – RENCAR PRAHA, a s. 13 440 11 760

Dividendy – GTR–DP Praha, s.r.o. 4 300 0

Celkem 17 740 11 760

 období do 
31. 12. 2009

období do 
31. 12. 2008

Úroky z bankovních účtů běžných 1 057 22 465

Úroky notářská úschova 5 957

Celkem 1 062 23 422

 období do 
31. 12. 2009

období do 
31. 12. 2008

Náklady z derivátových operací 98 245 11 316

Úroky z úvěru na nákup vagónů metra 70 158 180 884

Bankovní výlohy 8 395  6 549

Úroky z krátkodobých úvěrů 1 147 0

Kurzové rozdíly  (saldo ztrát a zisků) 0 59 727

Celkem 177 945 258 476

Období do 
31. 12. 2009

Změna reálné hodnoty k 21. 10. 2009 74 517

Ukončení obchodů k 31. 12. 2009 12 627

Celkem 87 144

Období do 
31. 12. 2009

Změna reálné hodnoty k 21. 10. 2009 50 065

Celkem 50 065

(údaje v tis. Kč) (údaje v tis. Kč)

(údaje v tis. Kč)

(údaje v tis. Kč)

(údaje v tis. Kč)
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4.30. Mimořádné náklady a výnosy

Náklady

Výnosy

Období do 
31. 12. 2009

Období do 
31. 12. 2008

Opravy minulých účetních období - ocenění derivátových 
obchodů z roku 2007 – ČSOB 0 119 719

Opravy minulých účetních období - ocenění derivátových 
obchodů z roku 2007 – ČS 0 453 991

Opravy minulých účetních období - předpis rezervy 
na renty nehrazené pojišťovnou 0 6 443

Prodej části podniku – Siemens s.r.o. 78 511 0

Prodej části podniku – ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 79 734 0

Celkem 158 245 580 153

Období do 
31. 12. 2009

Období do
31. 12. 2008

Opravy minulých účetních období - ocenění dlouhodobého 
bankovního úvěru 0 356 726

Prodej části podniku – Siemens s.r.o. 88 170 0

Prodej části podniku – ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 141 188 0

Celkem 229 358 356 726

(údaje v tis. Kč)

(údaje v tis. Kč)

D
oplňující údaje k rozvaze
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5.1. Osobní náklady a počet zaměstnanců

2009

2008

*) Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků.

Pod pojmem vedení společnosti se rozumí generální ředitel, odborní ředitelé,
 vedoucí jednotek.

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). 
Odborovým organizacím byly poskytnuty bezúplatně nebytové prostory a drobný 
majetek. 

Nebyly poskytnuty žádné finanční 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.

5. Zaměstnanci, vedení společnosti  
a statutární orgány

Počet *) Mzdové 
náklady

Soc. a zdrav. 
zabezpečení

Ostatní 
náklady

Osobní náklady 
celkem

Zaměstnanci 11 389 3 985 522 1 325 856 246 687 5 558 065

Vedení společnosti 19 30 323 10 310 809 41 442

Čl. orgánů společ. 216 2 217 2 433

Celkem 11 408 4 015 845 1 336 382 249 713 5 601 940

Počet *) Mzdové 
náklady

Soc. a zdrav. 
zabezpečení

Ostatní 
náklady

Osobní náklady 
celkem

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 společ. 167 1 590 1 757

Celkem 11 553 3 775 123 1 311 057 271 597 5 357 777

(údaje v tis. Kč)

(údaje v tis. Kč)
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Smluvní závazky pro obnovu a rozvoj vozového parku a ostatních investic z kupních 
smluv uzavřených do konce roku 2020 činí 22 791 740 tis. Kč. Nejvýznamnějšími 
položkami jsou:

• nákup nízkopodlažních kloubových vozů 15T ve výši 20 007 000 tis. Kč,
• rekonstrukce vozů metra 81 – 71 M ve výši 1 783 000 tis. Kč,
• nové vozy metra M1 ve výši 651 000 tis. Kč,
• modernizace kloubových vozů KT8D5 ve výši 331 500 tis. Kč.

Za oblast obnovy a rozvoje stavebních investic smluvní závazky činí celkem 
15 029 204 tis. Kč a týkají se především akcí:

• prodloužení trasy A metra ze stanice Dejvická ve výši 13 920 576 tis. Kč,
• vestibul a pohyblivé schody ve stanici metra Národní – COPA CENTRUM 
 ve výši 299 965 tis. Kč,
• západní vestibul stanice metra Stodůlky ve výši 169 724 tis. Kč,
• rekonstrukce stanice metra Národní ve výši 125 287 tis. Kč včetně výtahu 
 ve výši 107 500 tis. Kč,
• rekonstrukce rozvaděčů VN a usměrňovačů ve výši 120 000 tis. Kč.

6. Závazky neuvedené v účetnictví
Závazky neuvedené v účetnictví
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Usnesením Rady HMP při působnosti valné hromady DP č. 616 ze dne 12. 5. 2009 
byla schválena účetní závěrka za rok 2008 s výsledkem hospodaření + 50 954 tis. Kč. 
Tento zisk byl převeden dle tohoto usnesení na účet rezervního fondu a použit v celé 
výši na krytí neuhrazené ztráty z minulých let.

7. Schválení závěrky 
roku 2008
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Mezi rozvahovým dnem 31. 12. 2009 a okamžikem sestavení účetní závěrky 
se nevyskytly žádné významné skutečnosti, které by představovaly neobvyklé 
změny ve stavu aktiv a závazků.
 

8. Události, které nastaly po datu
účetní uzávěrky

U
dálosti po účetní uzávěrce
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9. Přehled 
o peněžních tocích 
- CASH FLOW

 období do 
31. 12. 2009

období do 
31. 12. 2008

P. Stav peněz na počátku úč. období 250 641 583 292
Z. účetní HV z běžné činnosti před zdaněním -107 593 -2 011 191
A.1. úpravy o nepeněžní operace (A.1.1 až A.1.5) 2 728 567 2 457 551
A.1.1. Odpisy stálých aktiv (+) 2 605 836 2 586 855
A.1.2. Změna stavu opr. položek, rezerv (+/-) 147 182 740 990
A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých A (zisk-, ztráta+) -45 028 -427 050
A.1.4. Výnosy z dlouhodob.finančního majetku (-) -17 740 -11 760
A.1.5. Vyúčtované nákl. úroky (+) a výnos. úroky(-) 80 800 157 462
A.1.6. Opravy o ostatní nepeněžní operace -42 483 -588 946

A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti 
před změnami (Z+A.1) 2 620 974 446 360

A.2. Změny potřeby pracovního kapitálu (A.2.1. až A.2.3.) -1 592 465 709 554

A.2.1. Změna stavu pohledávek z prov. činnosti (+/-), 
časové rozl. aktiv -1 808 722 680 858

A.2.2. Změna stavu krátkodob. závazků z prov. činnosti 
(+/-), čas. rozl. pasiv 98 200 -41 776

A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) 118 057 70 472

A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 
(A.*+A.2) 1 028 509 1 155 914

A.3. Výdaje z plateb úroků (-) -81 862 -180 884
A.4. Přijaté úroky (+) 1 062 23 422
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimoř. úč. případy (+/-) 71 113 -223 427
A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) 17 740 11 760
A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A.**+A.3 až A.6) 1 036 562 786 785
B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv (-) -767 825 -959 038
B.2. Příjmy z prodeje stálých A (+) 79 968 474 095

B*** Čistý peněžní tok vztahující se k dlouhodobé činnos-
ti (B.1 až B.3) -687 857 -484 943

C.1. Změna stavu závazků z financování -326 236 -634 493

C*** Čistý peněžní tok vztahující se k fin. činnosti 
(C.1+C.2+C.3) -326 236 -634 493

F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 
(A.***+B.***+C.***) 22 469 -332 651

R. Stav peněžních prostř. na konci úč. období (P+/-F) 273 110 250 641

(údaje v tis. Kč)
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Radovan Šteiner
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ing. Martin Dvořák
místopředseda představenstva
generální ředitel
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

V Praze dne 22. 3. 2010
Vyhotovila: Ing. Pavla Maříková

Schválení
Přílohy účetní závěrky ke dni 31. 12. 2009
v plném rozsahu

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, Praha 9 Schválení
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1. Úvodní ustanovení
1.1. Obchodní společnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,  
 se sídlem Sokolovská 217/42, Praha 9, PSČ 190 22, IČ: 00005886,  
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
 oddíl B, vložka 847 (dále „Ovládaná osoba“) je osobou ovládanou hl. m.  
 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 100 05 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 Plynár- 
  ny 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, Partyzán- 
  ská 1, PSČ 17000 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Měst- 
  ským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6889, IČ: 26416808
 h) Pražská vodohospodářská společnost a.s., se sídlem Praha 1,
  Malá Strana, Cihelná 4, č.p. 548, PSČ 11800 zapsaná v obchod-
  ním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vlož- 
  ka 5290, IČ: 25656112
 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

Zpráva o vztazích mezi 
propojenými osobami

1. Úvodní ustanovení
2. Informace o vztazích k Přímo ovládající osobě
3. Informace o vztazích k Dalším osobám ovládaným 
 Přímo ovládající osobou
4. Závěr
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Zpráva o vztazích m
ezi propojeným

i osobam
i

 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 uza- 
 vřena 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 2009 uzavřeny smlouvy uvedené v příloze č. 1. Tyto smlouvy byly  
 uzavřeny za podmínek obvyklých v obchodním styku a plnění a protipl- 
 nění odpovídají podmínkám obvyklého obchodního styku, takže splně- 
 ním těchto smluv nemůže Ovládané osobě vniknout 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. 
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 2009 uzavřeny smlouvy uvedené 
 v příloze č. 2. Tyto smlouvy byly uzavřeny za podmínek obvyklých v ob- 
 chodním 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 ovlá- 
 daných 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 usku- 
 tečněna 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 2009 nevznikla   
 Ovládané osobě v důsledku vlivu ovládající osoby žádná majetková újma.

Jménem obchodní společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost:
V Praze dne 22. 3. 2010

     Radovan Šteiner             ing. Martin Dvořák
         předseda představenstva                           místopředseda představenstva
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Charakteristika smluv a jejich počet:

• o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti na lince PID     
 Nemocnice pod Petřínem–Malostranské náměstí – 1
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní 
 obslužnosti hromadnou dopravou osob na území hl. m. Prahy na rok 2008, 
 jehož předmětem je doplnění článku Cenová ujednání pro rok 2009 
 a prodloužení platnosti a účinnosti smlouvy na rok 2009 – 1
• o veřejných službách ve veřejné drážní a městské autobusové dopravě 
 v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2019 – 1
•  o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti na linkách PID 
 řady 300 – 1
•  o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti na lince PID 
 č. 790 (AE) na rok 2009 – 1
•  o dočasném užívání tramvajové trati – 6
•  věcné břemeno, budoucí věcné břemeno – 21, 1
•  výpůjčka – 3
•  o nájmu – 6
•  o finanční kompenzaci – 1
•  o spolupráci – 1
•  budoucí kupní – 1

Ovládající osoba Ovládaná osoba Počet uzavřených smluv

Hlavní město Praha Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 45
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Zpráva o vztazích m
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Další osoba ovládaná 
Přímo ovládající osobou Charakteristika smlouvy, počet Celkem uzavřených 

smluv

Kolektory Praha, a. s.. Využití prostoru kolektorů 3

Kongresové centrum 
Praha, a. s. 0

Obchodní společnost 
Praha – čisté město, a. s. 0

Obecní dům, a. s. 0

Pražská energetika 
Holding, a. s. 0

Pražská plynárenská 
Holding, a. s. Dočasné užívání tramvajové trati 3

Pražská teplárenská 
Holding, a. s. Dočasné užívání tramvajové trati 2

Pražská vodohospodářská 
společnost, a. s.

Dočasné užívání tramvajové trati – 1
Budoucí věcné břemeno – 1 2

Pražské služby, a. s.                  

Likvidace odpadu – 1
Zajištění úprav dopravního značení 
a zpracování dopravně inženýrských 
opatření – 1
O nájmu – 1

3

TCP-Vidoule, a. s.                    0

TRADE CENTRE Praha, a.s. 0

Úpravna vody Želivka, a. s. 0

Zdroj pitné vody Káraný, a. s. 0

Smlouvy uzavřené v roce 2009 s osobami ovládanými Přímo ovládající osobou
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Dopravní podnik (DPP) 
MHD
PID
ROPID
MHMP
ZHMP
HMP
EU
UITP
TH zaměstnanci
POP
D
OON
OC
BOZP
PO
CO 
HZS
RTT
TT
GVD
OT
STK
UTZ
VTZ
EN ISO 9001
EN 13 816
OP
OPPK
ZLD

Seznam zkratek

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
městská hromadná doprava
Pražská integrovaná doprava
Regionální organizátor pražské integrované dopravy
Magistrát hlavního města Prahy
Zastupitelstvo hlavního města Prahy
hlavní město Praha
Evropská unie
Union Internationale des Transports Publics (Mezinárodní svaz veřejné dopravy)
technicko-hospodářští zaměstnanci
provozní a obslužný pracovník
dělník
ostatní osobní náklady
opencard
bezpečnost a ochrana zdraví při práci
požární ochrana
civilní ochrana
Hasičský záchranný sbor
rekonstrukce tramvajové trati
tramvajová trať
grafikon vlakové dopravy
opravna tramvají
stanice technické kontroly
určené technické zařízení
vyhrazené technické zařízení
Evropská a mezinárodní norma Systémy managementu kvality – požadavky
Evropská norma Doprava – Logistika a služby – Veřejná přeprava osob – Definice jakosti služby, cíle a měření
operační program
Operační program Praha – Konkurenceschopnost
Zvláštní linková doprava
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Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
městská hromadná doprava
Pražská integrovaná doprava
Regionální organizátor pražské integrované dopravy
Magistrát hlavního města Prahy
Zastupitelstvo hlavního města Prahy
hlavní město Praha
Evropská unie
Union Internationale des Transports Publics (Mezinárodní svaz veřejné dopravy)
technicko-hospodářští zaměstnanci
provozní a obslužný pracovník
dělník
ostatní osobní náklady
opencard
bezpečnost a ochrana zdraví při práci
požární ochrana
civilní ochrana
Hasičský záchranný sbor
rekonstrukce tramvajové trati
tramvajová trať
grafikon vlakové dopravy
opravna tramvají
stanice technické kontroly
určené technické zařízení
vyhrazené technické zařízení
Evropská a mezinárodní norma Systémy managementu kvality – požadavky
Evropská norma Doprava – Logistika a služby – Veřejná přeprava osob – Definice jakosti služby, cíle a měření
operační program
Operační program Praha – Konkurenceschopnost
Zvláštní linková doprava

Seznam
 zkratek
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Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost

Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

IČ:  00005886
DIČ:  CZ00005886
telefon:  +420 296 191 111
internet:  www.dpp.cz
e–mail:  dpp@dpp.cz

Zpracovalo:  oddělení Marketing
grafická úprava:  sazba, zlom, produkce Agentura Báze 3 s.r.o., Praha

Na fotografiích:  Alena Zárybnická, Antonín Panenka, Tomáš Matonoha

Vydáno v nákladu: 
tištěném  500 ks česká verze
  200 ks anglická verze

CD –ROM  200 ks česká verze
  100 ks anglická verze

Přílohou výroční zprávy na CD je: Příloha účetní závěrky 
    k 31. prosinci 2009

Praha, duben 2010

164




