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Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou výroční zpráva Dopravního podniku hl. m. Prahy za rok 2011,
který byl pro naši společnost významný především svými změnami v řízení.
Valná hromada společnosti schválila na jaře roku 2011 přechod na tzv. německý model řízení společnosti, což v praxi znamená, že dozorčí radu volí valná hromada a dozorčí rada pak volí představenstvo, které jmenuje generálního ředitele. V průběhu
roku tedy došlo jak k obměně členů v dozorčí radě, tak i v představenstvu a na sklonku roku pak  ze své funkce odstoupil generální ředitel a někteří členové nejvyššího
managementu.
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Jednou z neopomenutelných událostí roku 2011 bylo 120. výročí zahájení provozu

Cestujícím zajisté přinese užitek i výstavba tramvajové tratě do Podbaby. Ta byla vy-

elektrických tramvají v hlavním městě. První pražská elektrická tramvaj, která vyjela

stavěna mimo jiné i kvůli železniční zastávce, která zde bude vybudována a umožní

do ulic v červenci 1891, byla významná nejen pro Prahu, ale byla vůbec první elektric-

cestujícím pohodlný přestup mezi železnicí a tramvají. V roce 2011 pokračovala také

kou dráhou v Čechách. Kapacitu měla 24 pasažérů, což je šestkrát méně cestujících,

výstavba prodloužení trasy metra A ze stanice Dejvická do Motola, jejíž zprovoznění je

než se vejde do dnešních tramvají.

plánováno na rok 2014.

Klasická tramvajová souprava T3, která byla v Praze uvedena do provozu před 50 lety,

Věřím, že se nám úspěšně daří získávat si nové cestující a držet si jméno jednoho

vyjela z depa naposledy v prosinci 2011. Na pravidelných linkách se tedy již s touto

z nejlepších přepravců v Evropě. Bezpečnost, spokojenost a komfort našich cestují-

všem dobře známou tramvajovou soupravou v její původní podobě nesetkáme, proto-

cích je naším hlavním posláním a bude tomu tak i v nadcházejících letech.

že nyní jsou již všechny tyto tramvaje modernizované.
Stejně tak je tomu i u starých typů souprav metra 81-71M sovětské výroby druhé
generace. Ty byly Praze poprvé dodány na konci sedmdesátých let a sloužily k přepravě cestujících až do konce let osmdesátých. Proces jejich modernizace tak skončil
po více než deseti letech. V červnu pak byla dokončena dodávka 53 nových souprav
M1 od společnosti Siemens pro trať C pražského metra. Jedná se o vůbec první tzv.

Bc. Magdalena Češková

neruský typ soupravy, který byl nasazen do provozu v roce 2000.

předsedkyně představenstva
Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti

Jednou z našich priorit je neustále zlepšovat kvalitu cestování a pohodlí cestujících.
Proto na začátku roku 2011 došlo k nasazení nejnovějšího typu tramvají 15T od společnosti Škoda Transportation a. s., do pravidelného provozu. Jde o vůbec první plně
nízkopodlažní tramvaj, která v Praze jezdí.
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Základní identifikační
údaje o společnosti
Název společnosti: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sídlo: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
IČ: 00005886
DIČ: CZ00005886
Datum založení: 11. 7. 1991
Právní forma: Akciová společnost
Zakladatel: Hlavní město Praha
Osoby podílející se na základním kapitálu: Hlavní město Praha 100 %
Obchodní rejstřík: 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)
Základní kapitál: 30 726 125 000 Kč
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Organizační schéma
stav k 31. 12. 2011
orgány společnosti

makrostruktura společnosti

jednotka Provoz Metro
110000

jednotka Správa vozidel Metro
210000

jednotka Informační technologie
310000

jednotka Provoz Tramvaje
120000

jednotka Správa vozidel Tramvaje
220000

jednotka Zásobování
330000

jednotka Provoz Autobusy
130000

jednotka Správa vozidel Autobusy
230000

jednotka Historická vozidla
360000

jednotka Dopravní cesta Metro
240000

jednotka Správa nemovitého majetku
340000

jednotka Dopravní cesta Tramvaje
250000
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Personální údaje
stav k 31. 12. 2011

PŘEDSTAVENSTVO:
Bc. Magdalena Češková

předsedkyně

Ing. Petr Blažek

místopředseda

Ing. Jiří Janků

člen

Ing. Jaroslav Stůj, MBA

člen

Ing. Petr Vychodil

člen
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DOZORČÍ RADA:

MANAGEMENT:

Ing. Zdena Javornická

předsedkyně

Ing. Jaroslav Stůj, MBA*

Generální ředitel

Jiří Čada

místopředseda

Ing. Ladislav Urbánek*

Dopravní ředitel

Ing. David Vodrážka

místopředseda

Bc. Magdalena Češková*

Ekonomický ředitel

Ing. Jiří Nouza

člen

Ing. Jan Šurovský, Ph.D.

Technický ředitel

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA

člen

Lucie Šindelářová

Ředitelka sekce Lidské zdroje

Ing. Marek Doležal

člen

RSDr. Antonín Fedorko**

Bezpečnostní ředitel

Mgr. Karel Hanzlík

člen

Pavel Hurda

člen

František Kadlec

člen

Jan Kolář

člen

Jan Lebeda

člen

Jiří Obitko

člen

Ing. Jiří Pařízek

člen

Ing. Michal Štěpán

člen
Pozn.:  *   pověřený/á zastupováním funkce
             ** do 22. 12. 2011
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Kalendárium
LEDEN

ČERVENEC

Do zkušebního provozu s cestujícími uvedena první ze závěrečné série třinácti modernizo-

1. července zahájení kompletní rekonstrukce tramvajové tratě na Podolském nábřeží.

vaných souprav metra typu 81-71M, které jsou určené pro přepravu cestujících na lince A.

18. července oslavy 120 let zahájení provozu první elektrické tramvaje v české metropoli.

Dopravní podnik rozšířil svůj vozový park, a to o dva nové městské kloubové autobusy SOR
NBH 18 s hybridním pohonem.

SRPEN
18. srpna proběhlo taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému při simu-

ÚNOR

lované nehodě tramvaje a linkového autobusu s účastí jednotky Hasičského záchranného

4. února ukončení zkušebního provozu tramvají Škoda ForCity (Škoda 15T) a nasazení

sboru a pohotovostních složek Dopravního podniku.

nových tramvají do ostrého provozu.

31. srpna zakončení letních rekonstrukcí tramvajových tratí, a to tramvajové tratě Jugo-

11. února slavnostní zahájení provozu výtahu v prostorách pražské stanice metra linky C Háje.

slávských partyzánů, na Podolském nábřeží, Smetanově nábřeží, v Křížovnické a dokon-

BŘEZEN

čení stavby nové tratě v úseku Podbaba – ČD Podbaba.

Instalace bezpečnostních kartáčů na eskalátorech jedenácti stanic pražského metra.

ZÁŘÍ

Od 31. března si cestující v tramvaji KT8N2 mohli poprvé během jízdy vyzkoušet připojení

1. září slavnostní otevření prodloužené tramvajové tratě do Podbaby.

na internet prostřednictvím wi-fi, a to zcela bez poplatků.

17. září Den otevřených dveří v areálu depa a dílen v Hostivaři.

DUBEN

ŘÍJEN

Mimořádná valná hromada akcionářů Dopravního podniku schválila přechod na takzvaný

19. října otevření necelých 6 kilometrů částečně zrekonstruované tramvajové tratě z Bra-

německý model řízení.

níka na Sídliště Modřany.

KVĚTEN

LISTOPAD

Během 10.–12. května Dopravní podnik ve spolupráci s organizací ROPID zrealizoval

Od 3. listopadu si cestující mohou zakoupit všechny typy SMS jízdenek pomocí nové apli-

komplexní přepravní průzkum tramvajové sítě.

kace pro platformy Android, iPhone a JAVA.

6. května slavnostní zahájení provozu čtyř nových výtahů do stanice metra linky B Národní třída.

PROSINEC

ČERVEN

V noci z 1. na 2. prosince proběhla unikátní exkurze do zázemí stanice metra Florenc.

Od 2. června se v prvních tramvajích Škoda ForCity mohli cestující bezplatně připojit k internetu.

Dne 19. prosince jela naposledy na zcela pravidelné lince tramvajová souprava T3, a to

Dne 9. června uzavření smlouvy se společností Skanska o výstavbě technologické části

na lince 22, pořadí 35, složená z vozů 6892 + 6921.

metra V. A.
Na konci června převzetí poslední soupravy metra typu M1, čímž byla dokončena dodávka celkem 53 moderních vlakových souprav, které byly nasazeny na linku metra C.
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Investice
Dopravní podnik v průběhu roku 2011 vynaložil na pořízení investic tyto prostředky:

Dotace ze strukturálních fondů EU (OPPK) – neinvestiční:
Dopravní podnik obdržel celkem 2,912 mil. Kč na úhrady faktur z předchozích let.

vlastní zdroje DP
kompenzace
dotace ze státního rozpočtu (OPPK*) – investiční
dotace ze státního rozpočtu (OPPK*) – neinvestiční
dotace ze strukturálních fondů EU (OPPK*) – investiční
dotace ze strukturálních fondů EU (OPPK*) – neinvestiční

6 553,031 mil. Kč
940,136 mil. Kč
50,486 mil. Kč

Dotace byla poskytnuta v celkové výši 1 800,000 mil. Kč, a to na financování stavby trasy met-

0,257 mil. Kč

ra A Dejvická–Motol (1 650,000 mil. Kč) a na přípravu výstavby trasy metra D (150,000 mil. Kč).

572,173 mil. Kč
2,912 mil. Kč

dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

1 800,000 mil. Kč

celkem		

9 918,995 mil. Kč

z toho: prostředky na úhradu faktur z roku 2011

9 353,182 mil. Kč

prostředky na úhradu faktur z předchozích let

Dotace z rozpočtu hl. m. Prahy:

565,813 mil. Kč

Velkou část finančních prostředků jsme využili na obnovu a modernizaci vozových parků:
  za nákup 5 ks nových souprav vozidel metra M1 jsme v roce 2011 vynaložili 315,015 mil. Kč
(nákup realizován v letech 2008–2011),
  za rekonstrukci vozů metra jsme zaplatili 388,210 mil. Kč,
  byly dodány tramvaje 15T za 2 919,521 mil. Kč,
  rekonstrukce tramvají nás stála 108,413 mil. Kč,

OPPK*:

  nákup autobusů stál 835,801 mil. Kč.

jedná se o dotace na investiční akce financované v rámci Operačního programu Praha–Konkurenceschopnost, v roce 2011 jsme obdrželi dotace na akce: RTT Myslíkova (2. etapa), RTT

Také jsme uhradili splátku úvěru ve výši 213,798 mil. Kč za nákup 20 nových souprav metra M1.

Plzeňská, Vybudování TT Podbaba.
V roce 2011 pokračovala výstavba prodloužení trasy metra A za stanici Dejvická a příprava
Dotace ze státního rozpočtu (OPPK) – investiční:

výstavby trasy metra D.

Dopravní podnik obdržel celkem 50,486 mil. Kč, z toho 45,620 mil. Kč na úhrady faktur z předchozích let a 4,866 mil. Kč na úhradu faktur z roku 2011.

Značnou část finančních prostředků jsme použili na rekonstrukci tramvajových tratí, na tento
účel bylo vynaloženo 350,323 mil. Kč.

Dotace ze státního rozpočtu (OPPK) – neinvestiční:
Dopravní podnik obdržel celkem 0,257 mil. Kč na úhrady faktur z předchozích let.

Byla zrekonstruována tramvajová trať Mánes – Smetanovo nábřeží. V rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost se zrekonstruovala tramvajová trať na Podolském

Dotace ze strukturálních fondů EU (OPPK) – investiční:

nábřeží v úseku Výtoň – Přístaviště a byl postaven nový úsek tramvajové trati Podbabskou

Dopravní podnik obdržel celkem 572,173 mil. Kč, z toho 517,024 mil. Kč na úhrady faktur

ulicí k budoucímu nádraží ČD Podbaba.

z předchozích let a 55,149 mil. Kč na úhradu faktur z roku 2011.

investice / 15

Kvalita služeb
Úspěšnost Dopravního podniku poskytujícího své služby v konkurenčním prostředí závisí

Program kvality služby garantuje pravidelné měření standardů kvality:

i na dobře fungujícím a neustále se rozvíjejícím systému řízení kvality, který zohledňuje

 Přesnost provozu – přesnost a spolehlivost dopravy, dodržování jízdních řádů

potřeby zákazníků a splňuje jejich očekávání.

 Informování veřejnosti – poskytování aktuálních a srozumitelných informací
 Přijetí cestujících – úroveň jednání a přístupu provozních zaměstnanců k cestujícím

V roce 2011 probíhalo sjednocování metodik zavedených systémů řízení kvality a jednotné
řešení certifikačního procesu.

 Stejnokroj – vzhled zaměstnance – upravenost zaměstnance, dodržování stejnokrojové kázně
 F
 unkčnost jízdenkových automatů – celková funkčnost a spolehlivost zařízení pro

Pro zvyšování úrovně poskytované služby jsou v Dopravním podniku definovány a vy-

výdej jízdenek a úplnost informačních prvků na jízdenkových automatech

užívány standardy kvality, které jsou v souladu s požadavky a doporučeními normy

 Dostupnost bezbariérových zařízení – provozní spolehlivost osobních výtahů a speci-

EN 13816. Dopravní podnik v rámci Programu kvality služby monitoruje, analyzuje a při-

álních plošin ve stanicích metra, přiblížení veřejné dopravy především cestujícím se

jatými opatřeními napomáhá zlepšovat úroveň plnění jednotlivých standardů kvality.

sníženou schopností pohybu a orientace

Program kvality služby slouží k naplňování dlouhodobého cíle společnosti – zlepšování

 P
 lnění grafikonu v provozu metra (GVD) – plnění objemu plánovaných dopravních výkonů

úrovně poskytovaných služeb městské hromadné dopravy v Praze a okolí, a tím zvyšová-

 D
 ostupnost přepravy ve stanicích metra – dodržování garantovaného přístupu cestu-

ní spokojenosti cestujících. V oblasti měření provedení služby jsme pokračovali v uplatňování pohledu fiktivního zákazníka jako standardní měřící techniky. Trendy jednotlivých
standardů kvality prokazují vysokou úroveň poskytované služby – přepravy cestujících.
V průběhu roku jsme se zaměřili na další rozvoj standardů kvality poskytované služby.
V roce 2011 byly navrženy dva nové standardy kvality zaměřené na bezpečnost cestujících a ochranu životního prostředí, které budou zkušebně měřeny v roce 2012.
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jících k přepravě v metru
 Č
 istota a vzhled vozidel – sledování vnější i vnitřní čistoty a vzhledu vozidel

Plnění standardů kvality v roce 2011

Přehled provedených externích auditů QMS v roce 2011

Standard kvality

Úroveň náročnosti

Plnění

Přesnost provozu

85 % spojů je provedeno přesně nebo v povolené
odchylce (0 až 179 sec)

90,99

Informování
ve stanicích metra

90 % stanic má všechny informace aktuální, čitelné,
viditelně umístěné a oficiální

98,82

Informování ve vozech metra

95 % vozů je vybaveno předepsanými informacemi

97,04

Informování
na zastávkách
povrchové dopravy

90 % zastávek má všechny informace aktuální,
čitelné, viditelně umístěné a oficiální

92,53

Informování
na a ve vozidlech
povrchové dopravy

95 % vozů je vybaveno předepsanými informacemi

99,36

Přijetí cestujících

90 % cestujících je spokojeno s jednáním zaměstnance

92,32

Stejnokroj

95 % zaměstnanců má na sobě stejnokroj a odpovídá
požadavkům na upravenost

99,15

Funkčnost povrchových jízdenkových
90 % automatů je funkčních a vzhledově přijatelných
automatů

95,87

Dostupnost bezbariérových zařízení
v metru

90 % zařízení je dostupných a mají přijatelný vzhled

96,48

Plnění GVD metra

99,5 % plnění plánovaných objemů

99,98

Dostupnost
přepravy v metru

98,5 % stanic bude v provozní době přístupných

99,53

Čistota a vzhled
vozidla

85 % vozidel cestující shledá v čistém, udržovaném
stavu

90,71

Útvar

Certifikované procesy

Typ auditu

Norma

jednotka Provoz
metro

Veřejná přeprava osob

recertifikační

ISO 9001
EN 13816

recertifikační

ISO 9001

Opravy vznětových motorů, převodovek, náprav
a brzdových, vzduchových
provozovna
Ústřední dílny BUS a elektrických komponentů silničních motorových
vozidel

LRQA

Nákup a skladování
náhradních dílů
a produktů pro potřeby
Dopravního podniku

recertifikační

ISO 9001

středisko
STK

Provozování činnosti
Stanice technické kontroly

recertifikační

ISO 9001

provozovna
Opravna tramvají

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

dozorový

ISO 9001

jednotka
Zásobování

Certifikační
organizace

DNV

Auditoři certifikačních společností nezjistili žádné závažné nedostatky a potvrdili plnění požadavků uvedených kriteriálních norem. Jako silnou stránku našich prověřovaných
systémů řízení kvality hodnotili auditoři odbornou způsobilost našich zaměstnanců
a vstřícný přístup k cestujícím.
Pro zvyšování úrovně poskytované služby na území hl. m. Prahy a okolí jsme spolupracovali na hodnocení standardů kvality PID v autobusové dopravě. Společností ROPID byl
Dopravní podnik vždy hodnocen jako „dopravce s vysokou kvalitou“.

Systémy řízení kvality byly v roce 2011 prověřeny z hlediska plnění požadavků kriteriálních
norem audity nadnárodních certifikačních společností.
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Fondy Evropské unie
Také v roce 2011 Dopravní podnik využíval možnosti získání podpory z fondů Evropské

Hlavní účely projektu byly tyto:

unie v plánovacím období 2007–2013 za účelem získání většího množství prostředků pro

 z lepšení vnitřní i vnější dopravní obslužnosti daného území kapacitní, ekologicky příz-

financování akcí ze svého investičního plánu. O získání podpory jsme přitom usilovali
ve dvou dotačních programech:

nivou veřejnou dopravou,
 z výšení plynulosti a bezpečnosti tramvajového provozu,
 z lepšení bezpečnosti cestujících a jejich komfortu,

1) Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK)

 z ajištění bezbariérových přístupů k zastávkám MHD,
 z kvalitnění informací pro cestující,

V rámci Prioritní osy 1, oblasti podpory 1.1, jsou podávány žádosti zejména na stavby a re-

 s nížení negativních vlivů tramvajového provozu na okolní zástavbu.

konstrukce tramvajových tratí a bezbariérové přístupy do stanic metra. Dopravní podnik
může dle pravidel OPPK získat až 92,5 % způsobilých výdajů každého podaného projektu.

Celkové výdaje projektu podle závěrečného vyúčtování dosahují částky 161,653 mil. Kč.

V roce 2011 byla v rámci 8. výzvy OPPK podána žádost na projekt „RTT Podolské nábřeží“,

podpory ve výši 117,716 mil. Kč.

Z Evropského fondu pro regionální rozvoj a rozpočtu MHMP tak bude požádáno vyplacení
který byl usnesením ZHMP č. 9/40 ze dne 15. 9. 2011 schválen k financování. Také byla
dokončena realizace dalšího projektu „TT Podbaba“, na nějž byla podpora schválena již
v 6. výzvě OPPK v roce 2010.

TT Podbaba – ČD Podbaba
Do 6. výzvy OPPK v roce 2010 podal Dopravní podnik žádost o podporu mj. na projekt
„TT Podbaba – ČD Podbaba“. Usnesením ZHMP č. 40/105 ze dne 16. 9. 2010 na něj byla

RTT Podolské nábřeží

schválena podpora v max. výši 228,99 mil.Kč.

Projekt byl investiční akcí zaměřenou na zlepšení obslužnosti veřejnou dopravou prostřednictvím rekonstrukce tramvajové trati. Byl realizován v Praze 2 a 4, zprostředkovaně

Projekt byl investiční akcí zaměřenou na zlepšení obslužnosti veřejnou dopravou pro-

má dopad na celé území Prahy. Projekt zahrnuje kompletní rekonstrukci tramvajové trati

střednictvím výstavby nového úseku tramvajové trati. Byl realizován v Praze 6 a zprostřed-

od Výtoně k zastávce Přístaviště v délce 2 925 m dvoukolejně (výjimkou je úsek ve Vy-

kovaně má dopad na celé území Prahy. Zahrnoval výstavbu nového úseku tramvajové

šehradském tunelu, kde již byla rekonstrukce realizována dříve) a rekonstrukci 4 párů

trati ze stávající smyčky Podbaba k plánované železniční zastávce Praha Podbaba v délce

tramvajových zastávek v tomto úseku.

260 m dvojkolejně, výstavbu nové tramvajové smyčky Podbaba, rekonstrukci tramvajové trati v úseku mezi ulicemi Zelená a Podbabská v délce 304 m a výstavbu 2 párů no-

Projekt byl realizován v období červen 2011 – říjen 2011 a představuje významnou pozi-

vých tramvajových zastávek. Projekt byl zároveň 1. etapou výhledového prodloužení TT

tivní změnu ve smyslu strategie prioritní osy 1 OPPK a Strategického plánu hlavního

do Suchdola. Zahájen byl 16. 12. 2010, ukončen byl k 30. 11. 2011. Projekt představuje

města Prahy. Ke zprovoznění rekonstruované TT došlo již 1. 9. 2011.

významnou pozitivní změnu ve smyslu strategie prioritní osy 1 OPPK a Strategického plánu hlavního města Prahy.
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Hlavní účely projektu byly:
 posílení integrované funkce veřejné dopravy realizované mezi městskou hromadnou
dopravou a železniční dopravou v rámci systému PID,

Následně byl na základě žádosti generálního ředitele Dopravního podniku vydán Odborem financí a ekonomiky Ministerstva dopravy a dne 12. 8. 2011 schválen Ministerstvem
financí Registrační list akce.

 zvýšení plynulosti a bezpečnosti tramvajového provozu,
 snížení hlukové zátěže a zlepšení životního prostředí v obytné oblasti,

Schvalovací proces nyní pokračuje na straně Evropské komise, kam byla projektová žá-

 zlepšení bezpečnosti cestujících a jejich komfortu,

dost „Prodloužení trasy A metra v Praze – provozní úsek V. A Dejvická (mimo) – Motol“

 zvýšení bezbariérové přístupnosti veřejné dopravy,

odeslána Ministerstvem dopravy ČR dne 23. 8. 2011. Posledním krokem pro umožnění

 zkvalitnění informací pro cestující MHD.

čerpání dotace je vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jehož přílohou jsou Podmínky Rozhodnutí (obdoba smlouvy o financování). Žádost o vydání Rozhodnutí předložil DP

Dotaci za 1. etapu projektu ukončenou k 31. 5. 2011 ve výši 80,389 mil. Kč již DP obdržel.

Ministerstvu dopravy dopisem GŘ ze dne 14. 9. 2011 včetně všech požadovaných příloh.

Předpokládaná výše dotace za 2. etapu je 120,124 mil. Kč.

Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace se předpokládalo cca na konci listopadu 2011.
Dne 2. 11. 2011 však DP obdržel dopis od ředitele odboru fondů EU na MD, podle kterého

2) Operační program Doprava (OPD)

na základě stanoviska Ministerstva financí bude Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydáno
až po schválení projektu v Bruselu a vydání příslušného Rozhodnutí EK.

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

Průběžně byly opětovně prověřovány možnosti čerpání podpory také z jiných operačních

vrch, Veleslavín, Petřiny a Motol. Celkové náklady projektu jsou 18,7 mld. Kč (v CU 2008),

programů, např. OP Praha–Adaptabilita, OP Životní prostředí, OP Nadnárodní spolupráce

přičemž příspěvek EU činí cca 290 mil. EUR (7,4 mld. Kč při současném kurzu).

a OP Meziregionální spolupráce. Vzhledem k nastaveným podmínkám se však získání
podpory z těchto programů i nadále ukazuje pro Dopravní podnik jako nereálné.

Stavba byla zahájena v dubnu 2010. V celém průběhu přípravy akce byly ve spolupráci s iniciativou Jaspers (bezplatná pomoc odborníků EIB) a dalšími subjekty zajišťovány
komplikované činnosti související se zabezpečením finančních prostředků z evropských
fondů. Vlastní žádost o podporu z Operačního programu Doprava byla v březnu 2010 předána Ministerstvu dopravy jako řídícímu orgánu OPD pro účely schvalování na národní
úrovni. Schvalovací proces poté probíhal déle než rok.
Dne 17. 6. 2011 přijalo Zastupitelstvo hl. m. Prahy Usnesení č. 39/66 vydané na základě
požadavku Ministerstva dopravy ČR na předložení aktualizovaného znění dokladu o zajištění spolufinancování projektu z veřejných zdrojů. V návaznosti na toto usnesení byl na základě rozhodnutí ministra dopravy ze dne 3. 6. 2011 projekt „Prodloužení trasy A metra
v Praze – provozní úsek V. A Dejvická (mimo) – Motol“ schválen na národní úrovni ke spolufinancování z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava a Dopravní
podnik obdržel příslušný Schvalovací protokol č.j. 18/2011-430-PPR/6.
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Doprava

Drobné změny v příměstské dopravě byly realizovány od 11. 12. 2011 a týkaly se především
změny a parametrů linky č. 359 a zavedení zkušebního provozu na nové noční lince č. 615.
DOPRAVNÍ VÝKONY
Celkový dopravní výkon městských a příměstských linek zařazených do systému Pražské

VÝVOJ DOPRAVNÍ SÍTĚ

integrované dopravy provozovaných Dopravním podnikem včetně zvláštní linkové dopravy

Metro

pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu dosáhl 166 374 tis. vozových kilo-

V roce 2011 byly v provozu tři linky A, B, C. Počet stanic je 57 a délka linek metra činí

metrů (vozkm). Objem dopravních výkonů vyjádřený v místových kilometrech (mkm) před-

59,4 km. V roce 2011 nedošlo k žádným změnám v provozu metra.

stavuje 21 381 726 tis. mkm. U dopravního výkonu ve vozkm došlo v porovnání s rokem

Tramvaje

vliv nasazování vyššího počtu kloubových vozidel na úkor standardních (další nasazování

Provoz na síti tramvajových tratí o délce 142,4 kilometrů k 31. 12. 2011 zajišťovalo 24 den-

tramvají 15T a především vyšší využívání kloubových autobusů).

2010 ke zvýšení o 2,11 %, objem místových kilometrů vzrostl o 2,66 %. Na tento rozdíl má

ních a 9 nočních linek, jejichž souhrnná délka činila 539,8 km. V turistické sezoně od 2. 4.
do 17. 11. 2011 jezdila o sobotách, nedělích a svátcích rovněž historická tramvajová linka.

SLUŽBY PRO CESTUJÍCÍ S OMEZENOU MOŽNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE
Metro

Od 1. 9. 2011 byla prodloužena tramvajová trať v Podbabě.

Z celkového počtu 57 stanic metra bylo ke konci roku 2011 přístupno veřejnými osobními
výtahy, šikmými schodišťovými plošinami nebo přímými bezbariérovými vstupy 34 stanic.

Z dopravních staveb, které se týkaly tramvajových tratí, je nutno uvést výstavbu silniční-

Jedná se o 5 stanic na lince A (Dejvická, Muzeum, Strašnická, Skalka, Depo Hostivař),

ho tunelu Blanka, která si vyžádala dlouhodobé přerušení tramvajového provozu v oblasti

14 stanic na lince B (Zličín, Stodůlky, Luka, Lužiny, Hůrka, Nové Butovice, Smíchovské ná-

Hládkova na Praze 6. Kvůli výstavbě metra je dlouhodobě vyloučené obratiště Červený vrch.

draží, Národní třída, Florenc, Vysočanská, Kolbenova, Hloubětín, Rajská zahrada, Černý

Rekonstrukce technologických tunelů Národního divadla vedla k dlouhodobému přerušení

Most) a 15 stanic na lince C (Letňany, Prosek, Střížkov, Ládví, Kobylisy, Nádraží Holešovi-

provozu tramvají mezi Národním divadlem a křižovatkou Mánes. Zároveň došlo k rekon-

ce, Vltavská, Florenc, Hlavní nádraží, Muzeum, Vyšehrad, Pankrác, Budějovická, Chodov

strukci tramvajové trati v úseku Výtoň – Nádraží Braník – Sídliště Modřany / Levského.

a Háje). Další 2 stanice na lince C umožňují bezbariérový pohyb s proškoleným doprovo-

Autobusy

bezbariérově zpřístupněny stanice Národní třída a Háje osobním výtahem.

dem prostřednictvím nákladních výtahů ve stanicích Opatov a Roztyly. Tento rok byly nově
Ke konci roku 2011 provozoval Dopravní podnik v systému Pražské integrované dopravy
na komunikační síti o délce 840,00 km 114 denních městských linek, 17 příměstských

Připravuje se výstavba výtahu ve stanici Můstek na tratích A a B.

linek, 18 školních, 15 nočních městských linek a jednu linku pro osoby se sníženou pohyblivostí. Úhrnná délka všech 165 linek činila 1 798,00 km.

Tramvaje
V roce 2011 došlo k výraznému nárůstu vypravování nízkopodlažních tramvají, které byly

Zásadní změny linkového vedení od 11. 12. 2011 se týkaly především změn linkového

ke konci roku 2011 nasazovány na vybrané spoje 21 linek. Bezbariérové spoje jsou vyznače-

vedení v oblasti Jihozápadního Města, Zličína a Řep a dále ve východním sektoru

ny v zastávkových jízdních řádech. Dopravní podnik provozuje nízkopodlažní vozy na všech

města, a to v oblasti Dolních Počernic, Běchovic, Újezdu nad Lesy a Klánovic.

denních linkách kromě linek č. 5, 6 a 21. Garantováno je vypravení 88 nízkopodlažních
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tramvají (na konci roku 2010 bylo garantováno 67 nízkopodlažních tramvají). Přesto se bude
počet spojů zajištěných rekonstruovanými vozy KT8D5N2, T3R.PLF a 15T nadále zvyšovat.

PREFERENCE MHD
V uplynulém roce pokračovaly ve spolupráci s Odborem dopravy MHMP, Policií ČR, TSK,
Ropidem, Metroprojektem a dalšími organizacemi práce na „Projektu preference MHD

Autobusy

v Praze“.

Nízkopodlažní autobusy byly ke konci roku 2011 nasazovány na garantované spoje 109 městských linek a 9 linek příměstských. Tyto spoje zajišťuje 20 nízkopodlažních midibusů, 302

V provozu tramvají byla pozornost zaměřena jednak na osazování podélných oddělova-

standardních nízkopodlažních a 108 kloubových nízkopodlažních vozů. Dopravní podnik dále

cích tvarovek mezi kolejovým tělesem a vozovkou, jednak na úpravu světelných signali-

provozuje zvláštní linkovou dopravu pro občany s omezenou schopností orientace a pohybu.

začních zařízení (SSZ) pro preferenci tramvají. Realizace oddělovacích prahů vycházela

Autobusová linka zajišťuje dopravu především k bezbariérovým domům na sídlištích Černý

z předpokladů obsažených v „Projektu preference MHD v Praze“ a probíhala v  koordinaci

Most, Jižní Město II, k Jedličkovu ústavu a k různým zdravotnickým zařízením.

s investičními a rekonstrukčními akcemi. Oddělovací prahy podél tramvajových tratí byly
instalovány ve 3 lokalitách. Délka oddělovacích prvků v celé tramvajové síti ke konci roku

HISTORICKÁ VOZIDLA

2011 činila 10,5 km. Ke konci roku 2011 tak počet SSZ s preferencí pro tramvaje dosáhl

Stalo se již tradicí obohatit každoročně soubor historických vozidel a sbírkových předmětů

165 z celkových 235 míst, kterými tramvaje projíždějí.

Muzea MHD o nový exponát. V roce 2011 tak přibyla trojice loutek, muzejních skřítků, jejichž vyhledání v prostoru expozice je zábavou pro naše nejmenší návštěvníky.

V provozu autobusů  se dále rozvíjela především aktivní preference pro autobusy na světelně řízených křižovatkách. Vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy MHD byly v roce 2011

Těch spolu s ostatními návštěvníky přišlo mimo otevírací dobu téměř 3 500 a v celkovém

vyznačeny na cca 500 m. Celková délka vyhrazených jízdních pruhů dosáhla ke konci roku

počtu to bylo na 21 000 domácích i zahraničních návštěvníků.

2011 cca 15,8 km na komunikacích a 9,6 km na tramvajových pásech.

K doplnění řady motorových vozů používaných v síti Elektrických drah Dopravního podni-

Systém aktivní preference byl instalován na dalších 20 světelných signalizacích, včetně

ku byly zahájeny práce na voze typu T3, č. 6340 z roku 1964, který bude ve sbírce muzea

vybavení dalších autobusů příslušnými komponenty pro preferenci. Počet křižovatek (pře-

prezentovat provozní období 80. let 20. století. Výrazně též pokročily práce na opravě au-

chodů) s preferencí pro autobusy dosáhl koncem roku 2011 počtu 134.

tobusu Škoda 506 N a trolejbusu Praga TOT.
V roce 2011 byla prováděna instalace výzvových návěstidel na SSZ, na kterých je avizováOprava motorového vozu historické tramvaje č. 2172 již postoupila do závěrečné komple-

no přihlášení autobusu (požadavek na preferenci) do řadiče SSZ. Celkový počet instalací

tace a jako vůz na smluvní jízdy rozšíří vozový park provozních vozů.

ke konci roku je 193 návěstidel na 68 křižovatkách.

Stále rostoucí poptávka po smluvních jízdách a využívání linky č. 91 bylo nejen finančním

Dále byla na čtyřech garážích instalována diagnostická zařízení pro kontrolu technického

přínosem, ale i prezentací podniku provozujícího městskou hromadnou dopravu.

vybavení autobusů pro preferenci při výjezdu na linky.

Významnou událostí byla naše účast mimo jiné na Pražské muzejní noci, Dni otevřených
dveří, oslavy Dne dětí a mimořádné jízdy s muzejním vozem č. 500 u příležitosti 120 let
zahájení provozu první elektrické dráhy v Praze.
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NOVÝ SOFTWARE JÍZDNÍCH ŘÁDŮ A NÁVAZNÝCH ÚLOH

Od 1. 9. 2011 pak došlo i k úpravě výše postihu pro cestující, kteří nesplnili přepravně-ta-

V průběhu roku 2011 pokračovaly práce v následujících oblastech softwarových aplikací,

rifní podmínky v PID. Výše sníženého postihu pro cestující, kteří jej uhradili na místě kon-

především:

troly nebo do 15 kalendářních dní po kontrole v doplatkové pokladně Dopravního podniku,
byla navýšena ze 700 Kč na 800 Kč a výše základního postihu vzrostla z 950 Kč na 1 000 Kč.

  Etapa ASW JŘ, jejíž význam spočívá zejména v potřebě zabezpečit úplnost, přesnost
a množství údajů obsažených v JŘ, exportovaných do navazujících systémů (dispečer-

Velmi dobře pokračovala spolupráce s Městskou policií hl. m. Prahy a Policií ČR při naplá-

ských, tvorba směn, řízení vozového parku).

novaných společných kontrolních akcích. V  roce 2011 bylo provedeno 142 akcí a na noč-

  ASW Dopravně stavební koordinace – SW pro podporu činnosti Svodné komise Dopravního podniku.

ních tramvajových linkách bylo vyloučeno z přepravy 4 105 cestujících, jejichž vzhled
svědčil o celkové zanedbanosti a kteří svým jednáním a oděvem znečišťovali ostatní spolucestující, vozidlo či prostory pro cestující.

JÍZDNÍ ŘÁDY
Za uplynulý rok bylo zpracováno téměř 7 800 změn grafikonů, zejména povrchové dopravy.

Nadále byla naplňována Mandátní smlouva na vymáhání pohledávek z přepravy a zajištění

Změny vyplývají nejen ze zadání organizace ROPID, ale zejména z dlouhodobých a krátko-

kompletních služeb v oblasti zpracování pohledávek mezi Dopravním podnikem a společ-

dobých výluk při opravách a údržbě tramvajových tratí.

ností Tessile ditta, a.s. Odprodejem pohledávek této společnosti získal Dopravní podnik
66,02 mil. Kč.

Pravidelně probíhá vyhodnocování dat ze systémů AUDIS a DORIS a následná úprava jízdních dob.

Ve 4. čtvrtletí 2011 začali revizoři zkušebně používat univerzální čtecí zařízení určená
pro kontrolu tzv. SMS jízdenek a multifunkčních čipových karet – opencard. Tato uni-

PŘÍPRAVA PROVOZU

verzální čtečka bude postupně nahrazovat zastaralá, doposud používaná čtecí zařízení.

Provozní aplikace pro podporu činnosti spojených s organizací, plánováním a kontrolou

V tomto směru nadále pokračovala velmi intenzivní spolupráce s firmou Crowsnest, Erika

realizace dopravních akcí.

a XT-Card.

PŘEPRAVNÍ KONTROLA
V roce 2011 Tarif PID doznal mnoha změn a úprav. Zároveň došlo i ke změně postihů pro

Počet uložených postihů

Příjem z postihů celkem
(včetně odprodejů pohledávek)

cestující, kteří nesplnili přepravně-tarifní podmínky. Z tohoto hlediska byl tento rok i pro

261 149

193,6 mil. Kč

tj. +8,0 % oproti roku 2010

tj.+12,2 % oproti roku 2010

pracovníky přepravní kontroly velmi náročný.
Na základě rozhodnutí Rady zastupitelstva hl. m. Prahy a z důvodu sjednocení cen jízdného v městské a příměstské dopravě a dále z důvodu celkového zjednodušení Tarifu PID
došlo od 1. 7. 2011 k významným úpravám cen a struktury jízdného. Zásadní změnou
bylo rozšíření přepravy za zvláštní ceny jízdného pro děti od 10–15 let a pro seniory
od 65–70 let. Velmi pozitivně byla hodnocena rozšířená možnost nákupu 4 druhů
jízdenek mobilním komunikačním zařízením ve formě SMS.
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PŘEPRAVNÍ A DOPRAVNÍ PRŮZKUMY
Na základě pravidelného sledování sítě městské hromadné dopravy na území hl. m. Prahy
se v průběhu roku 2011 uskutečnila řada dopravních průzkumů. Jejich výsledky slouží
jako podklady pro projektování dopravy s cílem sladění přepravní poptávky a nabídky.

V květnu se uskutečnil komplexní přepravní průzkum celé tramvajové sítě, tj. na všech 25

V tištěné i akustické podobě se s nimi cestující běžně setkávají ve stanicích metra, na za-

denních tramvajových linkách. Průzkum probíhal od 6.00 do 23.00 hod. Použitá metodika

stávkách povrchové dopravy i přímo ve vozech. Další tištěné informační materiály s ak-

průzkumu nám umožnila získat údaje nejen o obsazení vozidel v jednotlivých úsecích, ale

tuálními změnami v linkovém vedení, tarifu apod., se pak objevují na cca 400 místech

také o nástupu a výstupu cestujících na jednotlivých zastávkách.

v Praze a okolí (hotely, turistická informační centra) i ve stojanech tzv. drátěného programu ve stanicích metra.

V říjnu byl proveden oblastní průzkum na celkem 102 autobusových linkách v severovýchodní části hl. m. Prahy včetně přilehlého regionu.

Největšími informačními akcemi z hlediska dopravních opatření byly v roce 2011 výluky

V průběhu roku jsme také provedli celou řadu dopravních průzkumů operativního charak-

tanově nábřeží, zprovoznění nového tramvajového obratiště v Podbabě a další. S ohledem

v souvislosti s rekonstrukcí a opravami tramvajové trati do Modřan, na Masarykově a Smeteru pro jednotlivé druhy PID, kde se sledovaly hodnoty v určených oblastech a úsecích,

na trvalé a dočasné změny v síti PID bylo za rok 2011 realizováno 372 akcí s vývěskami

které vyplynuly z provozní a přepravní situace.

na zastávkách povrchové dopravy a byly vydány letáky ke 27 akcím (vždy v několika typech)
– počty letáků na jednotlivé akce se liší podle závažnosti a dopadu na linkové vedení.

NEHODOVOST

V průběhu roku bylo také připraveno 71 zpráv pro případné využití v tisku a 94 hlášení

Dopravní nehodovost se v roce 2011 snížila o 17 % a meziročně tak poklesla o 553 nehod

do stanic metra. Bylo zprovozněno 16 nových tramvajových označníků zobrazujících on-

(3 288/2 735).

-line odjezdy jednotlivých spojů (oblast Podbaby, kde byl také poprvé uveden do provozu
zastávkový označník s integrovanou informací o odjezdech tramvají i autobusů, dále pak

V provozu metra se počet nehod snížil o 20 (37/17), v provozu tramvají o 153 (1 432/1 279)

v oblasti Podolského a Smetanova nábřeží a na zastávce Otakarova) a byl také upraven

a v provozu autobusů o 380 (1 819/1 439).

informační systém u tramvajových vozů 15T.

Počet nehod zaviněných Dopravním podnikem se meziročně snížil o 30 %, resp. 388 ne-

Tradiční velkou informační akcí jsou i pravidelné změny linkového vedení a jízdních řádů

hod (1 282/894); z toho v provozu metra došlo ke snížení o 26 nehod (26/0), v provozu

linek PID k celostátním termínům trvalých změn jízdních řádů, kdy jsou podle rozsahu

tramvají o 73 nehod (257/184) a v provozu autobusů o 289 nehod (999/710).

úprav aktualizovány a vydávány mapy Prahy se zakreslenou sítí linkového vedení, aktualizovány informační materiály ve vozech, stanicích metra a na zastávkách povrchové dopra-

Při dopravních nehodách v Dopravním podniku bylo v roce 2011 usmrceno 15 osob,

vy a vydávány aktualizované informační materiály pro návštěvníky Prahy.

což je o 7 více než v roce 2010 (v provozu metra 4/5, v provozu tramvají 2/8, v provozu
autobusů 2/2).
INFORMACE PRO CESTUJÍCÍ
Podstatnou součástí komplexního souboru služeb, které cestujícím Dopravní podnik
nabízí, jsou také informace o jízdních řádech, linkovém vedení, tarifu, typech jízdenek
apod. Kvalitní, přesné a aktuální informace patří v oblasti PID mezi jedny z nejžádanějších
a mají svůj podíl i na vytváření příznivého pohledu veřejnosti na činnost celého podniku.
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Technika

V průběhu roku bylo dodáno 5 souprav vozidel typu M1 pro trať C od výrobce Siemens, s.r.o. Touto dodávkou se inventární stav vozidel M1 ustálil na počtu 53 souprav.
Celkové správkové procento za rok 2011 bylo 13,36 % a průměrné stáří provozních
vozů dosáhlo 6,3 roku.

V roce 2011 byly ukončeny dodávky modernizovaných souprav metra typu 81-71M
a nových vozů typu M1. Pokračovala modernizace tramvají KT8D5 a do provozu s ces-

Tramvaje

tujícími byly nasazeny nové nízkopodlažní tramvaje typu 15T. V autobusovém provozu

Inventární vozový park tramvají tvořilo k 31. 12. 2011 celkem 972 vozů, z toho:

došlo k další výrazné obměně vozového parku. Zahájen byl outsourcing vnitropodni-

 tříčlánkové tramvaje KT8D5

kové nákladní dopravy, vyjma speciálních nákladních vozidel. U metra pokračovala

 modernizované nízkopodlažní KT8D5.RN2P

výstavba úseku V. A a projektová příprava nové trasy D. Ve vestibulech metra probíhaly

 vozy T6A5

12
35
148

opravy a údržba pohyblivých schodů v plánovaných termínech a došlo k bezbariéro-

 nízkopodlažní tramvaje 14T

60

vému zpřístupnění dalších dvou stanic. Do provozu byla uvedena nová tramvajová trať

 nové nízkopodlažní tramvaje 15T

44

v Podbabské ulici a provedena rekonstrukce tramvajové trati na Podolském nábřeží.

 vozy T3R.P
 částečně nízkopodlažní T3R.PLF

VOZOVÝ PARK

 vozy T3 různé modifikace

350
33
290

Metro
K 31. 12. 2011 inventární vozový park metra čítal celkem 738 vozidel, z toho:
 původní ruská vozidla typu 81-71

V roce 2011 bylo v OT Hostivař modernizováno 5 vozů KT8D5 na nízkopodlažní tram10

 vozidla rekonstruovaná typu 81-71M

460

 vozidla typu M1

265

 vozidla typu Ečs (historická souprava)

3

vaje KT8D5.RN2P.
Od výrobce Škoda Transportation a. s. převzato 43 nových nízkopodlažních tramvají
typu 15T.

Dodáním 2 souprav typu 81-71M v roce 2011 byly ukončeny dodávky modernizovaných

Na modernizaci jsou v OT odstaveny 3 vozy KT8D5. Po schválení ÚLK je 40 vozů T3

souprav typu 81-71M ze závodu Škoda Transportation a. s. Během roku byl vydán průkaz

odstaveno z provozu a čeká na prodej, případně likvidaci.

způsobilosti pro 12 souprav typu 81-71M. Ke konci roku 2011 byl inventární stav těchto
souprav 92. Z tohoto počtu je pro trať A určeno 40 souprav a pro trať B 52 souprav.

V roce 2011 bylo z evidenčního stavu vyřazeno 39 tramvají, z toho 14 prodáno, 23 zlikvidováno šrotací a 2 převedeny do jednotky Historická vozidla.

Původních ruských vozidel typu 81-71 zůstalo již jen 10. Z toho 5 vozidel bude po provedení nutných oprav tvořit historickou soupravu vozidel 81-717.1 a 81-714.1. Na 5

Průměrné stáří provozních vozů je 12,65 roku a počet provozních tramvají typu T3

vozidlech byla dokončena modernizace na typ 81-71M, ale ještě není vydán průkaz

s překročenou technickou životností je 201. Tyto vozy představují 21,64 % z celkového

způsobilosti (proto v inventárním stavu typu 81-71).

počtu provozních vozů, přesto jsou i nadále využívány v provozu. Celkové správkové
procento za rok 2011 bylo 8,16 %.
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Autobusy

 v návaznosti na výstavbu prodloužení trati A (úsek V. A) pokračují předstihové práce

Inventární vozový park autobusů tvořilo k 31. 12. 2011 celkem 1 283 autobusů, z toho 424

ve stanici Dejvická, například kabelové přívody 22 kV z rozvodny PREdi Praha–Ho-

kloubových autobusů, 831 autobusů standardní délky (12–13 m) a 28 malokapacitních

lešovice, rekonstrukce rozvaděčů nn a vn v MDT Dejvická,

autobusů. V průběhu roku došlo k poměrně velké obměně vozového parku. Do provozu

 proběhla rekonstrukce distribuční trafostanice ve stanici I. P. Pavlova,

bylo zařazeno celkem 180 nových autobusů, z toho 102 kloubových, 73 standardní délky

 bylo zahájeno vybudování nových kabelových přívodů 22 kV z rozvodny PREdi Pra-

a 5 malokapacitních. Všechny autobusy dodala firma SOR Libchavy spol. s r.o.

ha–Smíchov do měnírny a distribuční transformovny ve stanici Anděl,
 uskutečnily se další výměny vysloužilých dřevěných pražců: 1 536 ks na tratích A a C,

V roce 2011 byl zahájen zkušební provoz dvou nízkopodlažních kloubových autobusů
SOR NBH 18 vybavených hybridním pohonem.

dále pak ve výhybkách a kolejích depa nezávislé trakce v areálu depa Kačerov,
 proběhla etapa 0 projektu „Komplexní bezpečnostní systém DP“ (KBS), byl předán
systémový design a proběhla instalace optického kabelu na trase A pro zaokruho-

Z důvodů nevhodné konstrukce dodaných autobusů s elektrickým pohonem byl kon-

vání a zvýšení bezpečnosti optických sítí,

cem roku 2011 ukončen zkušební provoz těchto autobusů na lince 292 (Malostranské

 b
 yla provedena oprava poničeného zařízení na zkušební trati depa Hostivař (zloději

Náměstí – Nemocnice pod Petřínem). Provoz na této lince je zatím zabezpečován

barevných kovů) a současně byl v souvislosti se zvýšením ochrany majetku DP na zku-

malokapacitními autobusy s klasickým naftovým motorem.

šební trať instalován kamerový systém a elektronická zabezpečovací signalizace,
 proběhla rekonstrukce elektrické požární signalizace ve stanici Jinonice a v kabe-

Zvýšené dodávky v loňském roce částečně snížily deficit v obměně vozového parku
autobusů vzniklý v letech 2005–2008. Dále umožnily vyřazení prakticky všech auto-

lovém kanálu depa Hostivař,
 byly vyměněny kryty přívodní kolejnice na trati A v úseku Dejvická – Depo Hostivař,

busů starších dvaceti let a snížily průměrné stáří provozních autobusů na 8,52 roku.

 proběhla sanace plastbetonových podpor v koleji číslo 1 ve stanici Můstek na trati B,

Přes tyto pozitivní ukazatele provozujeme 386 autobusů s překročenou technickou

 průběžně se realizovala výměna kolejnic z důvodu bočního ojetí, povrchových vad

životností, což představuje 31,5 % z celkového provozního stavu autobusů.

a projeté zátěže a broušení kolejnic pro snížení hlukové a vibrační zátěže,
 došlo k utěsnění tunelového ostění na trati A v úseku Skalka – Depo Hostivař a od-

Všechny nově dodané autobusy jsou vybaveny motory, které splňují emisní limity
EURO 5 EEV, což významně snižuje výši produkovaných emisí a výrazně tak přispívá
ke zlepšení čistoty ovzduší v Praze.

stranění průsaků do eskalátorového tunelu stanice metra Florenc – B,
 proběhla oprava nástupištních hran stanice metra Malostranská a Želivského,
bezpečnostních pásů stanic metra Opatov, Pankrác a Florenc – C,
 b
 yla realizována oprava přístřešků nad výstupy stanic metra Jiřího z Poděbrad, Stodůlky,

DOPRAVNÍ CESTY

střešního pláště stanice metra Strašnická a opláštění a obkladů stanice metra Hůrka,

Metro

 proběhla oprava větrací šachty VŠ 63 stanice metra Můstek,

Jednotka Dopravní cesta Metro zajišťovala provoz, údržbu a opravy technologických

 uskutečnila se výměna mostního závěru u stanice metra Vyšehrad, generální

celků; v roce 2011 proběhly tyto akce většího rozsahu:
 byla dokončena výměna pohyblivých schodů ve stanici Háje včetně vybudování
šikmého výtahu, který umožňuje bezbariérové zpřístupnění stanice, a byl uveden
do provozu druhý bezbariérový vstup do stanice metra Národní třída použitím dvou
na sebe navazujících dvojic osobních výtahů z ulice Lazarská,

oprava mostu zkušební trati přes zhlaví Depa Hostivař a oprava tubusu mostu
č. 15 v úseku Hůrka – Lužiny,
 s cílem zvýšení ekonomiky provozu proběhla rekonstrukce vytápění stanic Smíchovské nádraží a Anděl,
  byla realizována oprava SŘP ve stanicích Staroměstská a Malostranská.
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Tramvaje

TECHNICKÝ DOZOR

Přes nižší tempo obnovy tramvajové infrastruktury oproti roku 2010 se v roce 2011

Hlavní náplní činnosti oddělení Revize je garance pro celou společnost za legislativně

podařilo obnovit několik klíčových úseků dopravní sítě.

správné provozování zařízení UTZ a VTZ dle Vyhlášky č. 100/1995 Sb. Tato činnost byla
v roce 2011 zaměřena a týkala se provedení předepsaných revizí na určených a vy-

Po třech letech byla zprovozněna nová tramvajová trať v Podbabské ulici. Současně

hrazených zařízeních (plynových, tlakových, elektrických, zdvihacích a dopravních),

s novostavbou v Podbabě, ukončenou u připravované železniční zastávky, proběhla

která spadají do působnosti Drážního úřadu a TIČR. Byly rovněž provedeny technické

v naší režii i rekonstrukce celého návazného úseku od Vítězného náměstí. Díky mi-

prohlídky a zkoušky pro vydání tzv. Průkazu způsobilosti podle podmínek stanovených

mořádně náročné koordinaci rekonstrukce kabelové trasy, která vede přes stavbu

zákonem č. 266/1994 Sb. a vyhláškou č. 100/1995 Sb. Dále kontroly plynových zařízení

tunelového komplexu Blanka, je novostavba napájena ze stávající měnírny Střešovice.

dle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb.

Ta byla adaptována tak, aby pojala i technologii pro napájení novostavby.
 Elektrická zařízení
Rozsahem největší akcí byla rekonstrukce tramvajové trati na Podolském nábřeží

Celkem bylo provedeno 561 revizí elektrických zařízení, 124 prohlídek a zkoušek UTZ

v úseku Výtoň – Přístaviště a dalších koordinovaných staveb na celé radiále Výtoň –

včetně vydání protokolů.

Sídliště Modřany. Pro zvýšení jízdního komfortu a zjednodušení údržby bylo v úsecích
vykazujících časté poruchy rekonstruováno trolejové vedení, vyměněn kolejový svršek

 Strojní zařízení

a zásadním způsobem opravena mostní estakáda T6 u Nádraží Modřany.

Celkem bylo provedeno 2 507 provozních revizí, prohlídek, zkoušek a kontrol strojního
zařízení. Z toho většina z nich byla provedena na dopravním zařízení (1079) a na zdvi-

V koordinaci s Ministerstvem kultury proběhla rekonstrukce úseku Mánes – Staroměstská, byla rekonstruována část tramvajové tratě v Zenklově ulici mezi Palmovkou
a Elsnicovým náměstím, v několika etapách proběhly rekonstrukční práce na Náměstí bratří Synků a v Otakarově ulici.
V rámci obnovy měníren proběhla rekonstrukce rozvodny a výměna trakčních transformátorů měnírny Košíře.
Při opravě tramvajové trati v Sokolovské ulici nad křižovatkou s ulicí Švábky byla pro
upevnění blokové kolejnice poprvé užita v místě havarovaného žlabu panelu BKV
pružná polyuretanová zálivka.
Po zkušenostech z předchozích zimních období byl zvýšen instalovaný topný výkon
u štíhlých výhybkových výměn. Na další 4 místa bylo instalováno dálkové ovládání
výhybkových výměn.
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hacích zařízeních (702).

ENERGETIKA

ale také průsaky vody v metru a srážkovou vodu. Stočné ve výši 2 317 tis. m3 předsta-

V roce 2011 pokračoval odbor Energetika v prosazování pozitivních změn ve smluv-

vovalo náklady 54,8 mil. Kč.

ních vztazích, a tím snižování nákladů na energie. Další prioritní oblastí naší činnosti
bylo zjišťování a prosazování možných úspor energií.

VNITROPODNIKOVÁ DOPRAVA
Počátkem roku 2011 byla do jednotky Správa vozidel Autobusy zařazena původní

 Elektrická energie

jednotka Vnitropodniková doprava jako provozovna Vnitropodniková doprava. Touto

Dopravní podnik je i v současné době největším městským odběratelem elektrické

provozovnou byly během roku úspěšně zajišťovány služby osobními, nákladními, spe-

energie. V roce 2011 činila její celková spotřeba 376 mil. kWh, což znamená finanční

ciálními vozidly, stavebními stroji a mechanizmy. Vzhledem k nedostatku investičních

náklady ve výši 1 177 mil. Kč. Z toho pouze pro trakční provoz (metro a tramvaje) bylo

prostředků na obměnu nákladních vozidel bylo rozhodnuto o outsourcingu tohoto

spotřebováno 239 mil. kWh a náklady dosáhly 755 mil. Kč.

segmentu činnosti. Outsourcing byl zahájen dnem 1. 8. 2011 a poskytovateli služby
bylo převedeno celkem 153 vozidel z provozovny Vnitropodniková doprava. Smlouva je

Smlouvy na dodávku trakční el. energie a energie pro velkoodběry nám umožňují

podepsána na 9 let a mimo jiné předpokládá praktickou obměnu celého předaného

aktivně zasahovat do nákupu energií pro budoucí období. Tak se podařilo trvalým

vozového parku. Vnitropodniková doprava se podílela na významných stavebních ak-

monitorováním vývoje trhu s elektřinou a ve spolupráci s naším dodavatelem v říjnu

cích, především při rekonstrukci tramvajových tratí.

2011 výhodně nakoupit elektřinu pro rok 2013.
 Teplo
Hlavním (a největším) dodavatelem tepla pro DP zůstala i pro rok 2011 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 2011 jsme od tohoto
dodavatele nakoupili 234 794 GJ tepla a náklady činily 146 mil. Kč. Dodávky tepla
od ostatních dodavatelů dosáhly 45 146 GJ, resp. 19,4 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 dosáhla 1 788 tis. m3 a náklady byly ve výši 16,6 mil. Kč.
 Vodné a stočné
Dodavatelem vody pro DP jsou Pražské vodovody a kanalizace, a.s. V roce 2011 jsme
odebrali 720 tis. m3 za cenu 21,2 mil. Kč. Stočné v sobě zahrnuje nejen dodávky vody,
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ky s platností 5 měsíců pro občany a pro seniory a občany v hmotné nouzi. Na území
hl. m. Prahy byla zavedena přeprava dětí od 10–15 let věku a seniorů od 65–70 let
věku za zvláštní cenu jízdného, která je u zmíněných kategorií cestujících umožněna
pouze držitelům opencard s nahranou odpovídající elektronickou aplikací.

Dopravnímu podniku bylo pro rok 2011 vyčleněno z rozpočtu hlavního města Prahy

Tržby PID za rok 2011 jsou v porovnání s rokem 2010 vyrovnané. Vzrostly o 1,09 %,

na zajištění závazku veřejné služby 10 894 181 tis. Kč – dle dodatku číslo 3. Smlouvy

včetně přirážek k jízdnému pak jejich nárůst činí 1,63 %.

o veřejných službách. Výše odpovídá předběžnému odhadu kompenzace ekonomicky oprávněných nákladů za poskytování služeb ve veřejném zájmu v souladu s uza-

Tržby z prodeje časových zvýhodněných jízdenek poklesly proti roku 2010 o 2,53 %.

vřenou Smlouvou o veřejných službách mezi hlavním městem Prahou, zastoupenou

Tržby z prodeje občanských čtvrtletních a 90denních zvýhodněných časových jízde-

organizací Ropid (objednatel) a DP (dopravce). Je v ní zahrnuto 940 136 tis. Kč na ob-

nek jsou nižší v průměru o 6,90 %, tržby z prodeje ročních časových jízdenek naopak

novu vozového parku.

vzrostly o 11,37 %. Tržby z prodeje měsíčních a 30denních časových jízdenek pro juniory a studenty od 15 do 26 let vzrostly proti loňskému roku o 3,49 %, u čtvrtletních

Dopravní podnik rozepsal pro rok 2011 do výsledku hospodaření zisk 956 168 tis. Kč.

a 90denních časových jízdenek pro tuto kategorii pak vidíme pokles tržeb o 14,96 %.

Za hodnocené období bylo dosaženo zisku ve výši 990 350 tis. Kč. Zisk byl realizován

Z důvodu rozdílné doby trvání prodeje i platnosti časových jízdenek a zavedení pře-

jako přímý důsledek zvoleného způsobu účtování. Kompenzace je jako celek považo-

pravy za zvláštní cenu jízdného nelze tržby za ostatní kategorie porovnávat se stej-

vána za cenu veřejné služby, její nedílnou součástí je i přiměřený zisk.

ným obdobím loňského roku. Celkové tržby z prodeje časových jízdenek, včetně tržeb

Dopravní podnik opětovně zahájil daňové odpisování dlouhodobého hmotného majet-

kých jízdenek jsou oproti roku 2010 vyrovnané na 100,01 %.

z prodeje časových jízdenek vydaných bez osobních údajů držitele a zaměstnanecku a v důsledku toho není plátcem splatné daně z příjmů i při tomto výsledku hospodaření. Účetní odpisy jsou výrazně nižší než daňové. Předpokládá se použití zisku pro

Tržby z prodeje přestupních jednotlivých jízdenek s platností 90 minut jsou proti po-

účely úhrady ztrát z minulých let.

rovnávanému období roku 2010 nižší o 19,99 %. Původní jednotlivé jízdenky s omezenou přestupností byly od 1. července 2011 nahrazeny jízdenkami přestupními s jed-

Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu účelově určený na provoz ochranného sys-

notnou dobou platnosti 30 minut. Tržby z prodeje přestupních 30minutových jízdenek

tému metra ve výši 40 000 tis. Kč byl vyčerpán v plné výši.

včetně jízdného s omezenou dobou platnosti vzrostly v porovnání se stejným obdobím
roku 2010 o 68,84 %. U krátkodobých časových jízdenek můžeme taktéž vidět nárůst

Pro autobusovou dopravu byla plánem rozepsána dotace 42 000 tis. Kč na příměstské

tržeb, a to o 13,06 %.

linky a vnější pásma. Její čerpání je za rok 2011 ve skutečnosti vyšší o 9 239 tis. Kč.
Plán tržeb PID byl v roce 2011 splněn na 101,89 %.
TRŽBY Z JÍZDNÉHO
S Tarifem PID, platným od 1. července 2011, došlo v systému PID k několika změnám. Tyto změny přinesly zejména úpravu ceny jednotlivých jízdenek platných
na území hl. m. Prahy v pásmech P+0+B a rozšíření prodeje jednotlivých i krátkodobých SMS jízdenek. Došlo také k zavedení elektronické časové jízden-
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Dopravní podnik za rok 2011 přepravil na území Prahy 1 110 748 000 cestujících, což

V oblasti Strategie a rozvoje informačních technologií byly dokončeny projekty

je o 8,34 % méně než v roce 2010. Tato skutečnost byla způsobena zejména tím, že

a do rutinního provozu spuštěny nově implementované moduly systému SAP – mo-

došlo ke zpětnému výkupu již prodaných jízdních dokladů, což mělo vliv na snížení

dul PS (Řízení projektů), FM (Řízení zdrojů financování) a modul RE-FX (Správa

počtu přepravených osob.

nemovitostí), který svou funkcionalitou nejen nahradil nestandardní úpravy původ-

V roce 2011 došlo k nárůstu počtu přepravených osob využívajících kupony zvýhod-

majetku.

ního modulu REM, ale i zefektivnil obsluhu procesů v oblasti správy nemovitého
něné vydané na základě poskytnutí osobních údajů držitele s volitelným začátkem
doby platnosti – došlo k nárůstu o 1,86 %. I přes cenové zvýšení zaznamenaly jízdenky

U informačního systému DMS na základě změnových požadavků došlo k optimaliza-

pro jednotlivou jízdu nárůst o 1,18 %. Zanedbatelný není ani počet cestujících, kteří

ci procesu schvalování dodavatelských faktur a vytvoření specifických uživatelských

využívají časové krátkodobé jízdenky. Zde došlo k nárůstu o 5,10 %. V této kategorii

reportů.

byly zavedeny nové jízdní doklady – 24hodinová a 3denní SMS jízdenka. Od 1. 7. 2011 je
v prodeji 5měsíční jízdenka v elektronické podobě na opencard pro občany a seniory.

V oblasti provozních úloh k významnějším projektům patřil rozvoj systému Jízdní řády

Zároveň došlo ke zrušení 5denní jízdenky a jízdenek pro řidiče v souvislosti s P + R.

a nový systém DSK pro evidenci a koordinaci dopravněstavebních činností.

Významně stoupl prodej jízdenek vydaných bez osobních údajů držitele. Rovněž vznikla nová kategorie Senior 65–70 let a posunula se věková hranice dětí do 15 let využí-

Z technologického hlediska byl proveden, z důvodu ukončení podpory, upgrade všech

vající zvláštní ceny jízdného. V bezplatné přepravě došlo celkem k nárůstu o 15,78 %.

ORACLE databází na verzi v11.2. V aplikační oblasti došlo k povýšení produktů databázových serverů z MS SQL 2003 na MS SQL 2008, nezbytný předpoklad k plánované

Počet cestujících, které Dopravní podnik přepravil ve vnějších pásmech, naopak

konsolidaci provozních aplikací včetně zefektivnění správy datových skladů, za při-

vzrostl o 0,76 %. Zvýšený zájem je o všechny druhy pásmových jízdenek systému PID,

spění využití virtualizace na platformě HyperView.

a to jak o časové jízdenky, tak o jízdenky pro jednotlivou jízdu. Žáci a studenti mají
možnost zakoupení nového jízdního kuponu na 5 měsíců. Tyto kupony jsou v papírové

V oblasti portálových řešení přešel podnikový intranet a internet pod dohled jednotky

i elektronické podobě.

IT, což přispěje k efektivnější standardizaci řízení jednotlivých procesů v této oblasti.
V oblasti infrastruktury se podařilo realizovat obměnu zastaralých systémů pro přístup na internet (WEB Proxy) a Antispamovou ochranu. Spam, který se daří zachytit,
představuje až 75 % došlé elektronické pošty. Touto obměnou jsme také dosáhli vyšší
dostupnosti obou řešení díky instalaci záložních systémů na Centrálním dispečinku.
K uvedeným systémům byl navíc jako bonus pořízen systém pro vyhledávání rizik
a zranitelnosti v síti Dopravního podniku. Toto unikátní zařízení „FoundStone“ dokáže kontrolovat jednotlivá zařízení v síti, odhalovat slabá místa a navrhnout řešení
problému. Dále v roce 2011 proběhla obměna cca 20 starších, již poměrně poruchových serverů za nové, se zajištěnou podporou výrobce.
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V oblasti pracovišť koncového uživatele bylo v rámci pravidelné obnovy zastaralé vý-

SPISOVÁ SLUŽBA A ARCHIV

početní techniky vyměněno cca 400 nevyhovujících počítačů a rozšířena paměť RAM

V souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě zajišťovalo oddělení Archiv bě-

u dalších 550 počítačů.

hem roku 2011 dočasné i trvalé uložení dokumentů vzešlých z činnosti Dopravního podniku. Do spisovny přijalo 434 bm dokumentů určených k dočasnému uložení

V témže roce byl spuštěn projekt „Multifunkční tiskové služby“, v jehož rámci pro-

na dobu 1–10 let. K trvalému uložení do archivu bylo zařazeno 66 bm dokumentů,

běhla implementace centralizace tisku v budově na Sokolovské a analýza tiskového

včetně některých osobních spisů (mzdových listů, kvalifikační listů apod.), které se

prostředí v budově Centrálního dispečinku.

uchovávají na dobu až 60 let. V rámci skartačního řízení bylo v průběhu roku 2011
zlikvidováno se souhlasem Archivu hlavního města Prahy 84 bm, tj. téměř 4,8 t vyřa-

V oblasti datových sítí bylo zajištěno pokrytí WiFi signálem v halách vozoven Hlou-

zených dokumentů. Ke konci roku probíhalo další skartační řízení, u kterého vlastní

bětín, Kobylisy, Vokovice a dokrytí odstavných ploch autobusů na garáži Řepy. Byla

likvidace dalších 84 bm dokumentů přechází do roku 2012.

provedena modernizace datové sítě v objektu Ústřední dílny Hostivař. Páteřní datový
spoj mezi serverovými sály Sokolovská – Centrální dispečink – Depo Kačerov byl po-

V roce 2011 projevilo zájem o studium historických dokumentů uložených v Archivu 24

sílen na rychlost 10 Gbps.

badatelů. Nejčastěji se tradičně jednalo o studenty středních a vysokých škol zpracovávající maturitní, bakalářské nebo diplomové práce.

V oblasti mobilních telefonů došlo k optimalizaci nastavení tarifů u jednotlivých SIM
karet, čímž vznikla úspora 1 662 tis. Kč oproti roku 2010.

V průběhu roku Archiv odborně úzce spolupracoval s odborem Marketing a komunikace především na přípravě oslav 120. výročí elektrických drah a 120. výročí pražských lanovek. V rámci těchto výročí byla například připravena nová stálá expozice
o historii pražských lanovek ve stanici Petřín a na Letné byl odhalen památník první
české elektrické dráze.
Archiv poskytoval různé odborné konzultace a rozhovory pro sdělovací prostředky a další odborné instituce. Pro různé zájemce z řad odborných institucí či občanských sdružení Archiv uspořádal 9 přednášek o historii pražské MHD
(například pro Magistrát hlavního města Prahy, Národní technické muzeum, Pražskou informační službu, Klub přátel Žižkova atd.).
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ZÁSOBOVÁNÍ

Na základě pozitivních zkušeností s provozem a výsledky dosahovanými v rámci

V roce 2011 působila jednotka Zásobování druhým rokem v organizační struktuře

elektronického nákupního prostředí ppeSystem byla spolupráce se společností

ekonomického úseku. To se pozitivně projevilo na stabilizaci způsobu řízení jednotky

PPE.CZ s.r.o. prodloužena na další období.

a jejím hodnocení.
V průběhu roku 2011 byla pro vybrané komodity zboží spuštěna aplikace SRM v rámci
Do jednotky Zásobování byly v roce 2011 začleněny provozní sklady jednotky SVA. Již

podnikového informačního systému SAP. V případě, že vyhodnocení provozu potvrdí

v první polovině roku se potvrdily očekávané efekty spojené s touto organizační změ-

další rozvoj aplikace SRM, počítá jednotka Zásobování s rozšiřováním komodit, které

nou – došlo k výraznému snížení hladiny zásob na bývalých provozních skladech jed-

do ní budou zařazovány.

notky SVA a díky zefektivnění činnosti jednotky Zásobování došlo následně ke snížení
počtu pracovníků, především v odboru Skladové hospodářství.
Jednotka Zásobování úspěšně absolvovala recertifikační audit ISO 9001:2008 zajišťovaný renomovanou společností Lloyd´s Register Quality Assurance.
Podařilo se splnit úkoly spojené se snižováním celkové hladiny zásob – a to jak v oblasti absolutního snížení hladiny zásob, tak postupně i v jejich kvalitativním složení.
V porovnání s předcházejícím obdobím došlo k výraznému snížení objemu bezobrátkových nebo nadbytečných zásob, které jednotka Zásobování evidovala.
Jednotka Zásobování dosáhla i výrazných úspor spojených s nákupem materiálu
a služeb. V průběhu roku byl ukončen proces uzavírání nových smluv na zřízení a provozování konsignačních skladů dle potřeb jednotlivých provozů Dopravního podniku.
Meziročně došlo ke zvýšení počtu objednávek vystavených formou odvolávky ke kontraktu v podnikovém informačním systému SAP.
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V průběhu roku 2011 pokračovala optimalizace pracovních míst, bylo zrušeno celkem 139 pracovních míst (z toho 21 pracovních míst outsourcing činností útvaru
238060 – stř. Nákladní vozidla Hostivař II), 100 pracovních míst bylo vytvořeno. Celková úspora v roce 2011 činila 39 pracovních míst.

PERSONÁLNÍ VÝVOJ

MZDOVÁ POLITIKA

K 31. prosinci 2011 bylo v evidenčním stavu 10 743 zaměstnanců, z toho 9 316 mužů

Mzdová politika společnosti byla realizována ve smyslu jednotné kolektivní smlouvy

a 1 427 žen. Počet a skladba zaměstnanců vychází z potřeb a možností zaměstnanosti

včetně společných pravidel pro odměňování všech zaměstnanců společnosti.

v rámci naší společnosti. Početně nejsilnější skupinou jsou řidiči MHD (39,7 %), dále
zaměstnanci v dělnických profesích (34,6 %) a následují TH zaměstnanci (25,7 %).

Průměrná měsíční mzda zaměstnanců za rok 2011 činila 29 735 Kč, mzdové náklady

Vývoj celkového počtu zaměstnanců má klesající tendenci. Snižování stavu zaměst-

byly čerpány v celkové výši 3 957, 622 mil. Kč. Výše mzdových nákladů byla ovlivněna

nanců se nedotklo řidičů MHD.

výplatou odstupného z organizačních a zdravotních důvodů.

Vzdělanostní a věková struktura zaměstnanců společnosti se za rok 2011 významně

V čerpání přesčasové práce došlo v roce 2011 k nárůstu proti roku 2010 o 44 216

nezměnila. Stále výrazně převažují zaměstnanci střední generace se středním vzdě-

hodin. Nárůst se projevil převážně u řidičů MHD.

láním ukončeným maturitou a středním vzděláním bez maturity.
ROZVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ
Struktura vzdělání odpovídá skladbě profesí v dopravně-technickém oboru.

Systémovým přístupem k rozvoji a vzdělávání zaměstnanců Dopravního podniku bylo
zajišťováno prohlubování a rozvíjení odborných znalostí a dovedností všech profes-

PERSONÁLNÍ STRATEGIE

ních skupin zaměstnanců. Péče o osobnostní rozvoj přispěla k jejich motivaci a sta-

V tomto roce byly uskutečněny organizační změny, které významnou měrou zasáhly

bilizaci.

především personální útvar. Z personálního úseku byla vytvořena sekce Lidské zdroje, došlo ke změně celkové struktury i k rozsáhlým personálním změnám.

V oblasti profesního rozvoje probíhala periodická školení a přezkušování zaměstnanců,

I v roce 2011 se sekce Lidské zdroje zaměřila zejména na rozvoj řízení lidských zdrojů,

lasti informačních technologií a školení realizovaná v rámci Programu rozvoje profesní

rozšíření Systému personálních rezerv a rozvoj vzdělávání ve vazbě na potřeby všech

odbornosti. Zvýšená pozornost byla věnována zaměstnancům zařazeným do Systému

útvarů Dopravního podniku. Pokračovalo hodnocení zaměstnanců, kteří mají uzavře-

personálních rezerv.

odborná školení a semináře. K vyhledávaným vzdělávacím aktivitám patřily kurzy v ob-

nou Smlouvu o mzdě. Systém hodnocení a motivace zaměstnanců, jeho další rozvoj
a prohloubení vazeb patří i nadále mezi základní priority personální strategie Dopravního podniku. Byla zpracována koncepce a metodika standardizovaného adaptačního
procesu, jehož zavedení se předpokládá ve II. čtvrtletí 2012.

Realizace odborné praxe a odborného výcviku na pracovištích Dopravního podniku umožnila žákům SŠ a VOŠ získat praktické zkušenosti a propojit teorii s praxí.
Ve spolupráci se Střední průmyslovou školou dopravní, a. s., úspěšně proběhl již
8. ročník vzdělávacího programu „Škola liniového managementu“.
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K prohlubování měkkých dovedností přispěly výukové programy „Zvládání specifických problémů v práci dispečera“, „Školení komunikačních dovedností a úspěšného
zvládání stresu pro výpravčí JPT“ a „Zvládání řešení tísňových stavů vyhlášených řidiči
městské hromadné dopravy“. V této oblasti bylo také realizováno individuální školení
pro vrcholový a střední management.
SOCIÁLNÍ POLITIKA
Výhody a benefity pro zaměstnance, kterými se společnost snaží zvyšovat jejich motivaci,
byly nastaveny dle kolektivní smlouvy na období 2010–2012, včetně dodatků.
Zaměstnancům poskytuje Dopravní podnik příspěvek na penzijní připojištění, životní pojištění, poukázky FlexiPASS, příspěvek na dětskou rekreaci, příspěvek na stravování, příspěvek při pracovních výročích a při prvním rozvázání pracovního poměru v souvislosti
s odchodem do starobního důchodu nebo invalidního důchodu, zaměstnanecké jízdné pro
zaměstnance, rodinné příslušníky a důchodce – bývalé zaměstnance. Vybraným profesím,
které jsou dány kolektivní smlouvou, hradí Dopravní podnik část pojištění odpovědnosti
zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli.
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Správa nemovitého majetku

Jednotka Správa nemovitého majetku komplexně zajišťuje evidenci a správu nemovi-

Jednotka Správa nemovitého majetku v rámci programu obecně prospěšných prací

tého majetku ve vlastnictví Dopravního podniku. Majetek Dopravního podniku je evi-

na veřejných prostranstvích ve vlastnictví Dopravního podniku dosáhla úspory finanč-

dován v 88 katastrálních územích po celé České republice, z toho v 77 katastrálních

ních prostředků vynakládaných na údržbu nemovitostí ve výši 3 512 000 Kč.

územích v hlavním městě Praze a 11 katastrálních územích mimo hlavní město Prahu. Celkově se jedná o 2 266 pozemků s celkovou výměrou 2 994 213 m2 a 1 580 budov. V současné době je nemovitý majetek majetkoprávně prověřen z 55 %; kompletní
majetkoprávní prověření, tzn. zpracování krycích listů, probíhá od 1. 1. 2008. Jeho
součástí je detailní prověřování vlastnictví DP k nemovitému majetku od původní evidence v pozemkových knihách až do současnosti a s tím související zajišťování a archivace nabývacích titulů, geometrických plánů, výpisů z pozemkových knih, vyjádření
Pozemkového úřadu ve vztahu k restitučním nárokům a kolaudačním rozhodnutí.
V rámci zajištění souladu mezi faktickým stavem v terénu a údaji v katastru nemovitostí došlo k majetkoprávnímu ošetření, tzn. provedení záznamu stanic metra v rámci
trasy V. B do katastru nemovitostí. Jedná se o úsek mezi stanicemi Hůrka – Zličín.
Odbor Nemovitý majetek v roce 2011 uzavřel 251 smluv vztahujících se k nakládání
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 Dopravního podniku, které byly
užívány bez právního titulu. V rámci výzev k vydání bezdůvodného obohacení byla připsána ve prospěch Dopravního podniku úhrada ve výši 1 690 382 Kč.
Odbor Technická správa objektů, který zajišťuje technickou správu jednotlivých
areálů dep metra, vozoven tramvají, garáží autobusů, administrativní budovy Sokolovská a budovy Centrálního dispečinku prostřednictvím aplikace HelpDesk –
Opravy a servis budov vyřešil 5 200 „helpdeskových“ případů v rámci provozní
technické údržby nemovitého majetku.
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Bezpečnost

KRIZOVÉ PLÁNOVÁNÍ

Na základě zkušeností ze stanic ošetřených detekcí BOL byla aktualizována i norma

Krizové plánování i v roce 2011 vycházelo z krizového zákona a Krizového plánu hl. m.

pro postup zaměstnanců při podezření na přítomnost toxických plynů v ovzduší stani-

Prahy. Vzhledem k tomu, že v posledních dnech roku 2010 vyšlo několik zákonných

ce metra, kde nejsou instalována čidla.

ustanovení, které výrazně novelizovaly krizový zákon, musely se tyto změny promítnout
i do norem.

Byly zpracovány informace o postupu při nálezu podezřelého zavazadla, o protipovodňových opatřeních v DP za období 2002 až 2012 a zahájeny práce na návrhu protipo-

Jednalo se především o zákonné stanovení institutu kritické infrastruktury. Z důvodu

vodňového cvičení na vytipované stanici metra.

diskuze o zařazení Dopravního podniku mezi objekty kritické infrastruktury proběhla
první jednání s GŘ HZS, MD ČR i s MHMP. Pojem kritické infrastruktury byl analyzo-

Spolupracovali jsme na přenosu pilotního projektu zavádění principů „Řízení bezpeč-

ván a promítnut do připravované novely Plánu krizové připravenosti.

nosti autobusového dopravního systému“, zpracovaného Mezinárodním sdružením
veřejné dopravy UITP, který byl určen pro aplikaci v Dopravním podniku. Jedná se

Jako každoročně bylo realizováno slaďování krizových norem Dopravního podniku jak

o pomocný dokument, poskytující informace o řízení bezpečnosti dopravního systému

s normami MHMP, tak i ve vztahu k organizačním či technologickým změnám, ze-

a o tom, jak s maximální možnou účinností používat příslušné technologie, které jsou

jména ve vztahu k Povodňovému plánu.

dostupné na trhu a lze je využívat jako hodnotící nástroj plánů bezpečnosti systému.

V roce 2011 byl ukončen výzkumný úkol „Reakce na teroristický útok s použitím bojových otravných látek (BOL) na pražské metro“ etapou E 7, která bude sloužit jako
východisko pro tvorbu konkrétních metodických postupů složek IZS. Následně byla
zahájena další etapa tohoto úkolu se zaměřením zejména na součinnost jednotlivých
složek IZS při případné teroristické akci v metru prostřednictvím BOL.
V souvislosti s realizací projektu „Protichemický varovný systém“ (PROVAS), který zatím zahrnuje 7 stanic metra s velikou koncentrací cestujících, bylo provedeno několik
námětových cvičení dispečerských složek. Ta prověřují dispečery ve schopnosti správného vyhodnocení situace ve stanicích metra, rychlé a přesné předávání informací
nejen uvnitř Dopravního podniku, ale i směrem ke složkám IZS. Závěry a poznatky
z námětových cvičení jsou využívány pro přípravu „Plánu reakce zaměstnanců
Dopravního podniku v případě teroristického útoku na metro s použitím BOL“.
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BEZPEČNOST A OCHRANA MAJETKU

BEZPEČNOST PRÁCE

Prioritní činností oddělení Bezpečnost a ochrana majetku je koncepce ostrahy majet-

V průběhu roku 2011 se oddělení Bezpečnosti práce věnovalo prosazování systémo-

ku, řízení spolupráce s bezpečnostními agenturami a odbornými společnostmi k za-

vého přístupu ke snížení pracovní úrazovosti v celém Dopravním podniku. Ten pokrý-

jištění provozu technických zabezpečovacích systémů. Související činností je i úzká

val jak oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tak zavedený systém vyhledávání

spolupráce s Policií ČR a Hlídkovým útvarem Městské policie.

rizik a řízený systém prevence rizik, který byl průběžně aktualizován a přizpůsobován
nově platným zákonům a novelizacím stávajících předpisů včetně jejich následného

V rámci zvýšení ochrany povrchových objektů bylo započato s modernizací kamero-

zapracování do podnikových norem.

vých systémů. Součástí přípravy modernizace byla návštěva pracovní skupiny v čele
s bezpečnostním ředitelem vojenského objektu, jehož ochranný systém je na velmi

Cílem byla snaha o neustálé zlepšování systému řízení BOZP na všech pracovištích

vysoké technické úrovni. Byla zahájena příprava na modernizaci bezpečnostních

Dopravního podniku, na různých stupních úrovně jeho řízení. Aplikace těchto opatření

košů v metru, a to jejich vyvložkováním pro snadnější manipulaci s odpadem.

staví před zaměstnance na úseku BOZP stále nové úkoly a cíle, jejichž splnění vede

Do oblasti ochrany osobních údajů zasáhla kontrola ze strany Úřadu pro ochranu

úrovně povědomosti problematiky BOZP mezi zaměstnanci Dopravního podniku, což

osobních údajů, kterou nebylo zjištěno pochybení, čemuž napomohla i nová nor-

mimo jiné také přispívá k vyšší prosperitě podniku.

ke zlepšování celkové výkonnosti systému vyhledávání rizik, k trvalému zvyšování

ma ochrany osobních údajů zpracovaná zdejším oddělením. V oblasti utajovaných
informací proběhla certifikace informačních systémů a Národním bezpečnostním

Nedílnou součástí činnosti oddělení byla spolupráce s orgány hygienické služby při

úřadem byl vydán certifikát pro další období. Vzhledem ke značnému množství utajo-

kontrolách a zajišťování měření pracovního prostředí, posuzovaní projektových do-

vaných dokumentů probíhá v souladu se Zákonem o ochraně utajovaných informací

kumentací, poskytování individuálních odborných konzultací jednotlivcům z řad na-

a o bezpečnostní způsobilosti jejich třídění a s autory těchto dokumentů jednání

šich zaměstnanců v oblasti BOZP, zpracování výstupů z odškodňovací komise, účast

o jejich odtajnění.

na kolaudačních řízeních, kategorizace práce, zajišťování školení zaměstnanců i dodavatelských firem z vnitřních předpisů týkajících se BOZP.

Za výborné spolupráce se službou Sdělovací a zabezpečovací a jednotkou Správa nemovitého majetku byla po technické a fyzické stránce zabezpečena na velmi vysoké

Snahou oddělení Bezpečnosti práce je posilovat povědomí odpovědnosti zaměst-

úrovni zkušební trať Depo Hostivař. Kamerové výstupy včetně hlášení poplachů mají

nanců Dopravního podniku za ochranu vlastního zdraví a motivovat je ke spolupráci

dvojí jištění a jsou vyvedeny jak na operačním středisku Hlídkového útvaru Městské

na zvyšování úrovně bezpečnosti práce, ale také zlepšovat pracovní podmínky a pra-

policie, tak na pultu centrální ochrany bezpečnostní agentury.

covní prostředí. Za pozitivní lze považovat skutečnost, že v roce 2011 poklesla oproti
roku 2010 pracovní úrazovost o 93 úrazů, konkrétně došlo ke 347 pracovním úrazům

V rámci úsporných opatření bylo zrušeno jedno pracovní místo a činnosti s ním spo-

s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny. Naší snahou bude zajistit i v roce

jené převedeny na ostatní pracovníky útvaru.

2012 její další snižování a s náležitou péčí se budeme i nadále věnovat zvyšování
úrovně BOZP.
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POŽÁRNÍ OCHRANA

Provedli jsme kontroly všech nadzemních, podzemních a nástěnných hydrantů v Do-

Cílem v oblasti požární ochrany je předcházet požárům, vytvářet podmínky pro jejich

pravním podniku a koordinovali jsme kontroly a revize hasicích přístrojů. Průběžně

úspěšnou likvidaci a minimalizovat jejich dopady na životy, zdraví a majetek.

jsme aktualizovali dokumentaci zdolávání požáru, zejména v návaznosti na rekonstrukce EPS a stavební změny v uliční úrovni a úrovni vestibulů stanic metra.

Garantem zajištění požární ochrany a partnerem pro orgány státní správy na úseku požární ochrany je Hasičský záchranný sbor Dopravního podniku (dále jen HZS).

Základním úkolem v oblasti požární prevence je předcházení rizikovým stavům, tj.

Do působnosti HZS náleží požární prevence, péče o prostředky na likvidaci požárů

předcházení požárům a nebezpečným situacím, zajištění požární bezpečnosti za-

a požárněbezpečnostní zařízení a zajištění nepřetržité akceschopnosti jednotek Ha-

městnanců a cestující veřejnosti.

sičského záchranného sboru v případě likvidace požárů a řešení jiných mimořádných
událostí v objektech a v provozu DPP.

Prováděli jsme kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve všech objektech a zařízeních Dopravního podniku. V případě zjištění závad jsou

V roce 2011 jsme zaznamenali celkem 609 výjezdů jednotek HZS, z toho 29 požárů,

přijímána opatření k jejich odstranění.

308 zásahů technického charakteru – technických pomocí, zásahů u dopravních nehod, ekologických havárií nebo živelních pohrom a ostatních zásahů, 29 prověřovacích

V roce 2011 bylo proškoleno 350 vedoucích zaměstnanců, 1 474 členů preventivních

cvičení a 243 výjezdů na elektrickou požární signalizaci (EPS) a planých poplachů.

požárních hlídek včetně dohledů a dále 87 vedoucích zaměstnanců cizích firem.

Pokračovali jsme v nácviku havarijních postupů pro tramvaje Škoda 15T ForCity, pro

V oblasti požární ochrany staveb jsme prováděli schvalování a posuzování stavebních

všechny typy kolejových vozidel metra a pro jednotlivé typy autobusů, včetně hyb-

projektů nových staveb a staveb rekonstruovaných, zúčastňovali jsme se přejímek

ridních autobusů a midibusů. Uskutečnili jsme odbornou přípravu lezců, lezců-in-

a kolaudací staveb.

struktorů, obsluhy motorových pil a přípravu velitelů a specialistů pro řešení událostí
s výskytem bojových chemických látek. V areálu HZS Škoda auto v Mladé Boleslavi

V průběhu roku jsme provedli novelizaci tří vnitropodnikových norem, týkajících se

jsme uskutečnili odborné zaměstnání se zaměřením na řešení „Mimořádné události

zabezpečení požární ochrany v prostorách a objektech Dopravního podniku.

vyproštění osob z havarovaných motorových vozidel“. Zajistili jsme pravidelnou odbornou přípravu velitelů a členů jednotek sboru dobrovolných hasičů podniku, zabez-

Pokračovali jsme v označování objektů a zařízení bezpečnostními značkami. Na vy-

pečujících požární ochranu autobusových garáží.

braných objektech byly ve spolupráci s výjezdovou jednotkou HZS prováděny cvičné
požární poplachy.

Byla provedena novelizace dvou vnitropodnikových norem týkající se činnosti HZS
a JSDHP.

Účastnili jsme se akcí v rámci projektování nových stanic metra V. A. (Červený vrch,
Veleslavín, Petřiny a Motol) a v souvislosti s tím místních šetření a kontrolních dnů

V rámci integrovaného záchranného systému (IZS) jsme připravili součinnostní taktické cvičení s námětem dopravní nehody tramvaje a autobusu s větším množstvím
zraněných a podíleli jsme se na přípravě typové činnosti složek IZS při chemickém ohrožení v metru.
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úpravy stanice Dejvická.

KONTROLA

v rámci naší společnosti a zefektivnění interních činností a procesů, které spadají

Stejně jako v předešlých letech, tak i v roce 2011 zajišťoval odbor Kontrola vrcholově

do oblasti kontrolních pravomocí tohoto útvaru.

oblast interní kontrolní činnosti na základě požadavků odborných ředitelů, vedoucích
na všech stupních řízení, odborových organizací a podnětů od zaměstnanců či cestu-

Stanice technické kontroly úspěšně obhájila certifikační audit systému manage-

jící veřejnosti. Kontroly byly zaměřeny jak na dodržování interních norem, tak legis-

mentu jakosti (QMS) EN ISO 9001:2008 pro rok 2012. Certifikaci provedla společnost

lativy České republiky a Evropské unie. Kromě standardní kontrolní činnosti, kterou

LRQA (Lloyďs Register Quality Assurance).

zajišťují zaměstnanci odboru na základě předem sestaveného plánu, byly prováděny
i mimořádné kontroly. Veškerá tato činnost byla vykonávána ve spolupráci s odbornými útvary našeho podniku, Policií ČR, Městskou policií hl. m. Prahy a externími
spolupracovníky, kteří se specializují na kontrolovanou oblast. Jednotlivá oddělení
odboru vykonávala svoji činnost dle svého zaměření: oddělení Vnitřní kontrola především v oblasti legislativy a Provozně technická kontrola v oblasti provozu, kdy současně docházelo podle potřeby ke vzájemné spolupráci.
Jako každý rok, tak i v roce 2011 se odbor zabýval problematikou alkoholu a jiných
návykových látek, a to jak v oblasti kontrol, tak i v oblasti interních norem, kde došlo ke zpracování nové směrnice, která v roce 2012 po připomínkovém řízení vstoupí
v platnost a nahradí směrnici současnou. Nová směrnice by měla zjednodušit proces
při zjištěném pozitivním výsledku, a tím zefektivnit práci kontrolních zaměstnanců
na všech stupních řízení. V oblasti kontrol dočasně práce neschopných zaměstnanců došlo k legislativním úpravám, kdy zaměstnavatel nově může kontrolovat zaměstnance v prvních třech týdnech pracovní neschopnosti. Této možnosti využívalo
ve spolupráci s naším odborem stále více útvarů. Současně došlo poprvé v tomto
roce k vyššímu provádění fyzických kontrol našimi zaměstnanci oproti požadavkům
na zaslání žádosti o provedení kontroly příslušnou správou sociálního zabezpečení.
To mělo za následek snížení počtu dočasně práce neschopných zaměstnanců v našem podniku.
Výsledky ze všech kontrol byly v průběhu roku předávány příslušným nadřízeným
zaměstnancům, kteří buď sami, nebo na základě navržených opatřeních odborem
Kontrola přijímali ve stanovených termínech nápravná opatření, jejichž plnění bylo
následně prověřováno. Činnost, kterou se odbor Kontrola zabývá, tak v konečném
důsledku splnila svůj hlavní úkol, kterým je především prevence a předcházení škod
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Marketing a komunikace

Pozitivní povědomí si snaží Dopravní podnik budovat také u zahraničních návštěvníků Prahy.
Na jaře byla vydána publikace „33 Prague trips by public transport“, která nabízí 33 zajímavých tipů, jak poznat českou metropoli za využití městské hromadné dopravy. V září byla
spuštěna i elektronická verze této knihy pro mobilní telefony iPhone. V průběhu podzimu
byla tato elektronická kniha připravena i v českém jazyce. Od listopadu jsou k dispozici také

MARKETING

aplikace pro nákup SMS jízdenek, ať už pro telefony iPhone nebo pro moderní mobilní tele-

Kvalita poskytovaných služeb Dopravním podnikem je oceňována především v odborných

fony s operačním systémem Android.

kruzích a v zahraničí. Cílem marketingu a komunikace v roce 2011 bylo šíření dobrého jména společnosti mezi stálými zákazníky a snaha přilákat zákazníky nové.

Novinkou roku 2011 bylo větší zapojení do projektu Zážitková turistika pořádaného Hospo-

Nejvýznamnějším úkolem roku 2011 bylo zajistit kvalitní kampaň při změně jízdného, která

cet jízd historickou soupravou pražského metra Ečs, která je doplněna o prohlídku zázemí

vstoupila v platnost 1. července. Tato komunikace měla dvě roviny. Pro děti ve věku 10 až

depa Kačerov. Všechny jízdy v roce 2011 byly vyprodány několik týdnů před jejich konáním

15 let a pro seniory ve věku 65 až 70 let bylo zavedeno jízdné za 0 Kč, pokud si nahrají po-

a do konce roku 2011 bylo vyprodáno i dvanáct jízd na první polovinu roku 2012. Enormní

dářskou komorou hlavního města Prahy. Od března do prosince jsme připravili celkem dva-

třebnou aplikaci na opencard. V průběhu června a začátku července se předpokládal zájem

zájem vyvolala noční exkurze do stanice metra Florenc. Osmdesát míst na prohlídce, probí-

až 100 tisíc našich zákazníků o vydání karty nebo nahrání nové aplikace. Včasnou a rozsáh-

hající za přísných bezpečnostních opatření, bylo vyprodáno za pouhých deset minut.

lou komunikační kampaní se podařilo situaci zvládnout velmi dobře. Ke konci roku mělo
nahránu potřebnou aplikaci již více než 130 tisíc našich zákazníků. Druhou rovinou bylo

Dopravní podnik se v roce 2011 prezentoval také několika tradičními akcemi, které mají vel-

komunikovat zvýšení cen jednotlivého jízdného, případně s tím spojené změny.

ký ohlas všech Pražanů. I přes nestálé počasí léta 2011 shlédlo všechny projekce Kinobusu
18 tisíc diváků. Pro charitativní projekt Pomozte dětem bylo vybráno více než 25 tisíc korun.

Tradičně se v posledních týdnech roku snažíme pobídnout naše klienty, aby si jízdné na dal-

Den otevřených dveří v hostivařském areálu v rámci Evropského týdne mobility navštívilo

ší období zařizovali včas a nestáli zbytečně ve frontách, které poškozují dobré jméno společ-

více než 11 tisíc návštěvníků a Mikulášské odpoledne ve vozovně Pankrác přilákalo více než

nosti. Akce se podařila, prodej jízdenek na přelomu roku proběhl plynule. Této skutečnosti

4 tisíce Pražanů, především rodičů s dětmi. Všechny tyto akce přinesly i pozitivní zpětnou

také pomáhají změny v prodeji ročních jízdenek a zavedení nových (například pětiměsíčních)

vazbu od našich klientů.

typů jízdenek. Tyto doklady dávají našim zákazníkům daleko větší možnosti, jak optimálně
plánovat nákup jízdného, aby příliš nezatěžoval rodinný rozpočet.

Stejně jako v minulých letech byl i v roce 2011 Dopravní podnik partnerem významných celoměstských projektů jako je Pražská muzejní noc, nejvýznamnější kulturní akce na území

Pozitivem je i vyšší využití e-shopu k nákupu časového jízdného, především ročních jízdenek.

Prahy, nebo Pražský mezinárodní maraton.

Až třicet procent ročních jízdenek je zakoupeno elektronicky. Na sklonku roku 2011 se podařilo
zvýšit komfort při nákupu jízdenek přes e-shop díky zavedení služby Platba 24 České spořitelny.

Zlepšovat image Dopravního podniku se nám daří vydáváním informačních materiálů, které

18. července si Dopravní podnik připomněl 120 let od jízdy první pražské elektrické tramvaje.

enty, jak co nejlépe využívat služeb městské hromadné dopravy při cestách po Praze, pří-

Tuto přelomovou událost v dějinách města připomíná od roku 2011 památníček na Letné,

padně při návštěvě kulturních památek. Cílem materiálů je také vhodnou formou seznámit

jsou k dispozici mj. i v 50 stojanech ve stanicích metra. Materiály především informují kli-

v místech, kde v roce 1891 jezdila tramvaj Františka Křižíka. Dobré jméno Dopravního
podniku podpořil také průvod tramvají, který 18. července projel Prahou.
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návštěvníky, jaké typy jízdenek mají využít.

KOMUNIKACE

Do konce listopadu oddělení Komunikace zajišťovalo také přípravu podnikového časopisu

Oddělení Komunikace zpracovalo za celý rok celkem 6 148 podnětů, o 11,68 % méně než

DP kontakt, letáku DP aktuálně a správu kontaktních bodů na provozovnách.

v roce 2010. Způsobila to především změna v systému podání podnětů veřejnosti, které je
nyní možné podávat třemi způsoby, a to prostřednictvím webových formulářů na www.dpp.cz,

Infocentra poskytovala i v roce 2011 informace o MHD, jízdních řádech a spojení, zajišťovala

infolinky, jejíž pověření pracovníci podněty vpisují do připravených formulářů, které mají

prodej jízdenek, prodej informačních materiálů, map a publikací, prodej jednotlivých jízd-

k dispozici na intranetu, nebo písemných podání. Proběhly úpravy kontaktních formulářů

ních řádů, přijímání stížností, přijímání žádostí o opencard či nabíjení opencard. Za celý rok

na webových stránkách, na www.dpp.cz byla spuštěna sekce Časté dotazy, kde cestující

dosáhla souhrnně tržeb 370,5 mil. Kč.

nalézají odpovědi na častá podání obecnějšího charakteru, jako je například problematika
pohybu bezdomovců ve vozidlech, broušení kolejí apod. Oddělení Komunikace aktivně vy-

Počet dotazů na telefonické infolince, která je v provozu denně (včetně sobot, nedělí a svát-

hledává frekventovaná témata a průběžně je doplňuje. Sekci Časté dotazy od jejího spuštění

ků) od 7.00 do 21.00 hodin, se oproti minulému roku, kdy bylo odbaveno 149 300 hovorů,

v červnu 2011 do konce roku 2011 navštívilo 30 492 klientů.

příliš nezměnil. Došlo pouze k mírnému nárůstu počtu dotazů ohledně tarifu v souvislosti
s kartou opencard.

Oddělení Komunikace začalo pracovat na přípravě aplikace Podněty veřejnosti, která usnadní tok podnětů v rámci podniku a zajistí efektivní řešení této problematiky a její archivaci.

Na telefonické infolince bylo v loňském roce zaznamenáno 1 621 ztrát hlášených cestující-

Do konce roku 2011 vznikla pilotní verze aplikace.

mi, z toho bylo nalezeno 549 předmětů, což znamená úspěšnost 33,9 %.

V roce 2011 prošlo oddělení Komunikace kontrolou Úřadu pro ochranu osobních údajů, za-

MEDIA

měřenou na dodržování povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osob-

V roce 2011 bylo výsledkem komunikace s novináři celkem 4 918 mediálních výstupů týka-

ních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Dopravním podni-

jících se DPP (průměrně 13 výstupů denně včetně víkendů a svátků). V  porovnání s rokem

kem při zpracování osobních údajů v souvislosti s přijímáním podnětů k městské hromadné

2010 šlo o nárůst o 25 %. V rámci celostátních deníků se jich objevilo nejvíce v MF Dnes (551

dopravě prostřednictvím kontaktních formulářů. Ve všech bodech Úřad pro ochranu osob-

výstupů) a Právu (294 výstupů), z regionálních deníků nejvíce v Pražském deníku (425 výstu-

ních údajů konstatoval, že Dopravní podnik neporušil příslušná ustanovení.

pů). Pozadu nezůstaly ani informační agentury, nejvíce ČTK (343 výstupů). Z internetových
zpravodajských serverů se DPP nejvíce věnoval server iDnes.cz (319 výstupů), z pořadů te-

Oddělení Komunikace do konce listopadu 2011 spravovalo také intranet. Během této doby

levizních a rozhlasových stanic ČT1 a Český rozhlas. K pozitivně medializovaným tématům

došlo k řadě technických i obsahových zásahů, výraznou změnou prošla například rubrika

v loňském roce přispěly pořádané tiskové konference, např. k otevření výtahu na Hájích,

inzerce tak, aby bylo možné zadávanou inzerci editovat.

ke slavnostem 120 let elektrické dráhy či k projektu Umění v metru.

Oddělení Komunikace rovněž zajišťovalo obsahovou část internetové prezentace

Mediálně nejvytíženějším měsícem loňského roku byl červen, který přinesl 745 článků;

www.dpp.cz. Počet návštěv dosáhl 17 481 186, což je o 2 644 400 přístupů více než v roce

dominujícím tématem byla stávka dopravních odborů (týkala se 69 % z celkového počtu

2010. Internetové stránky byly pravidelně aktualizovány tak, aby v jednotlivých sekcích ne-

mediálních výstupů). Následoval prosinec s 670 výstupy a listopad s 540 výstupy. Největší

zůstávaly neplatné odkazy, dle potřeb byly aktualizovány jednotlivé rubriky. Výrazným posu-

pozornost věnovala média Dopravnímu podniku v roce 2011 v souvislosti s těmito téma-

nem bylo zavedení zkušebního provozu sekce Mimořádné události.

ty: stávka odborů Dopravního podniku, opencard, krátkodobá a dlouhodobá omezení
v dopravě, jízdné (ceny, padělky apod.), financování Dopravního podniku a prodloužení trasy metra A.
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Mezinárodní vztahy
Mezinárodní svaz veřejné dopravy UITP ocenil v rámci iniciativy PTx2 (zdvojnásobení po-

V Praze se ve spolupráci Dopravního podniku a italského regionálního organizátora měst-

dílu veřejné dopravy do roku 2025) v dubnu 2011 na kongresu UITP v Dubaji projekt, který

ské dopravy v Bologni v červnu uskutečnil mezinárodní odborný seminář FLIPPER. Jedná

vycházel ze strategie Dopravního podniku a byl zaměřený na kvalitu poskytovaných slu-

se o projekt zaměřený na flexibilní dopravní služby a dopravní služby reagující na poptáv-

žeb, jako nepřínosnější v kategorii rozvoje městské kolejové dopravy Urban Rail Develop-

ku v Evropě. Přednášejícími byli zástupci z Rakouska, Řecka, Itálie, Portugalska, Velké

ment Project v regionu střední a východní Evropy.

Británie, Irska a ČR. Odborného semináře se zúčastnilo 76 zájemců, mezi nimi zejména
zástupci městské dopravy statutárních měst, městských a krajských úřadů či odborníci

Dopravní podnik je v rámci projektu EBSF (Evropský autobusový systém budoucnosti)

z řad dopravních fakult a občanských iniciativ.

zapojen do tzv. Uživatelské skupiny, která se podílí na definici cílů, požadavků a hodnotících kritérií a zahrnuje zástupce dopravců, koordinátorů i objednatelů. Projekt po-

Dopravní podnik byl přizván neziskovou organizací „Skandinávský dům“ ke spolupráci

kračoval v roce 2011 dalšími dvěma jednáními Uživatelské skupiny. V průběhu roku byly

na organizaci festivalu severské kultury DNY SEVERU konaném v říjnu 2011. Cílem festi-

dále představeny jednotlivé pilotní projekty a instalace (nová nebo upravená vozidla, řídicí

valu bylo přiblížit kulturu skandinávských zemí z různých úhlů, mj. i z pohledu tamní MHD,

a informační systémy ve vozidlech i na zastávkách, apod.). Velký důraz je kladen na vy-

která byla představena prostřednictvím fotografií vystavených ve vestibulech stanic metra.

užití moderních technologií, včetně mobilních informačních systémů. V současnosti jde
o nejvýznamnější výzkumný a rozvojový projekt v oblasti veřejné autobusové dopravy s ter-

Významné postavení Dopravního podniku mezi evropskými dopravci dokazuje i řada za-

mínem realizace 2008–2012. Je financován ze 7. rámcového programu EU pro vědu a vý-

hraničních delegací, které se zajímaly zejména o technologická, opravárenská a dispe-

zkum. Jeho cílem je shromáždění požadavků a doporučení pro ideální evropský autobu-

čerská centra. O systém řízení veřejné dopravy v Praze, její plánování, financování a využití

sový systém, v rámci projektu jsou jednotlivé sledované oblasti také prakticky realizovány

moderních technologií se v průběhu roku 2011 tradičně zajímalo několik delegací z růz-

ve vybraných sedmi evropských městech formou pilotních projektů.

ných provincií Číny. Opakovaně do Dopravního podniku zavítaly delegace z Dánska za účelem odborných exkurzí do hostivařských opravárenských dílen. Pražské tramvajové dílny,

V listopadu 2011 byl završen čtyřletý evropský projekt COST TU 603 – Autobusové sys-

vozovny a tratě se v červnu staly předmětem zájmu kolegů z berlínského DP. S provozem

témy s vyšší kvalitou poskytovaných služeb (BHLS – bus with high level of service). Byl

dispečinků Dopravního podniku se v květnu seznámily delegace MTR Stockholm a v červ-

financován v rámci programu COST (program evropské spolupráce v oblasti výzku-

nu z norského OSLOTRIKKEN AS. Norskou delegaci rovněž zajímal pražský tramvajový

mu a rozvoje technologií) a mapoval formou benchmarkingu aktuální situaci a trendy

systém, preference MHD a nová tramvaj 15T. Provoz opravárenských dílen a dispečinků

v oblasti moderní autobusové a trolejbusové dopravy. V rámci projektu bylo sledováno

v září zajímal zástupce města Charkova, kteří zároveň odkoupili několik tramvají T3 pro

a popsáno 35 dopravních systémů ze 14 zemí, přičemž Českou republiku zastupoval

charkovskou MHD. Delegace slovinských expertů z řad veřejného, akademického a pri-

Dopravní podnik a Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Jednotlivá zjištění a doporu-

vátního dopravního sektoru se v září zajímala o dispečink Dopravního podniku. V listopadu

čení byla dle možností průběžně uplatňována i v aktuálních rozvojových projektech
v rámci Dopravního podniku.

56 / mezinárodní vztahy

si Dopravní podnik s delegací z francouzské firmy Thales vyměnil zkušenosti v oblasti
používání validátorů a označovačů jízdních dokladů.

Priority v nadcházejícím období
Dlouhodobě nepříznivá situace v oblasti finančních zdrojů dospěla do kritické fáze, která

celoměstsky významných změn stávajícího územního plánu, což je z časového hlediska

vyústila do razantních restriktivních opatření vedení města v oblasti financování Doprav-

příznivější možnost pro zohlednění některých průlomových nových tramvajových tratí

ního podniku se zásadními dopady do celé jeho působnosti. Daná situace vyžaduje odpo-

(např. na Jižní Město nebo do Suchdola) s předběžně uvažovaným zahájením výstavby

vídající přístup k volbě priorit v jednotlivých segmentech dalšího rozvoje naší technické

kolem roku 2015.

základny a v navazující provozní činnosti. V tomto kontextu se obecně jedná o několik
zcela specifických problémových oblastí. Prvořadě sem patří pokračování záměrů, u nichž

Realizace rozvojových záměrů, týkajících se sítě městské kolejové dopravy, bude v roce

rozpracovanost nebo platné smluvní vztahy omezují nebo zcela znemožňují variabilitu pří-

2012 pokryta dalšími fázemi výstavby provozního úseku metra V. A Dejvická (mimo) – Mo-

stupu k jejich realizační fázi. Dalším okruhem je zabezpečení přípravy vybraných klíčo-

tol, jehož zprovoznění je plánováno na rok 2014. Bude dosaženo zlepšení dopravní ob-

vých investičních akcí včetně vytváření podmínek pro jejich financování, byť s vědomím

sluhy území MČ Praha 6 a motolských nemocničních areálů, jakož i redukce autobusové

nutnosti případných korekcí realizačních termínů oproti původním předpokladům. Neo-

dopravy, dané vymístěním kapacity dílčí části autobusového terminálu Dejvická k budoucí

pomenutelnou kategorií je podchycení nově koncipovaných rozvojových záměrů Doprav-

stanici metra Veleslavín. Právě řešení autobusového terminálu a záchytného parkoviště

ního podniku v územně plánovací dokumentaci.

systému P+R ve Veleslavíně bude předmětem další intenzívní činnosti, neboť vývoj vy-

Trvalou obecnou prioritou je další rozvoj kolejových dopravních systémů, zaručující ná-

dopravy nejsou vytvořeny podmínky pro realizaci tramvajových novostaveb, mimořádná

růst podílu segregovaných tras městské hromadné dopravy, což je zásadním předpo-

pozornost tudíž bude nadále věnována oblasti zvyšování technické úrovně sítě tramvajo-

kladem pro zvyšování její pravidelnosti, rychlosti a bezpečnosti. Neopomenutelným pří-

vých tratí jejich rekonstrukcemi. Ke klíčovým záměrům v roce 2012 patří RTT Flora, RTT

nosem je zde rovněž související redukce ekologické zátěže území města větším využitím

Průběžná – Švehlova a RTT v dopravním uzlu u stanice metra Želivského.

ústil do potřeby určitých korekcí přístupu k dané problematice. V segmentu tramvajové

elektrické trakce. Tomuto trendu odpovídaly i výsledky prací na přípravě nového Územního plánu hl. m. Prahy, v jehož konceptu se podařilo zakotvit především předpoklad

Na úseku přípravy novostaveb tramvajových tratí se soustředíme na preferované zá-

razantního rozvoje tramvajové dopravy. Dopravní podnik musí věnovat maximální pozor-

měry, pro jejichž realizaci jsou již vytvořeny podmínky v územním plánu, konkrétně

nost prosazování svých požadavků i v dalších fázích pořizování této základní rozvojové

TT Divoká Šárka – Dědinská a TT Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec. V prvním

dokumentace města. Aktivní přístup je nutné uplatnit i v případě uvažované další vlny

případě se jedná o velmi sledované napojení kapacitního sídliště Na Dědině
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na systém městské kolejové dopravy, v druhém případě dochází k obnovení přípravy ob-

v roce 2012 obdržíme 34 vozidel, kromě toho budou dokončeny rekonstrukce 4 tramvají

sluhy rozvojového území barrandovské planiny tramvajovou dopravou, kterou je v územ-

KT8D5 s vložením nízkopodlažního článku. Pokračování obnovy autobusového parku níz-

ním plánu podmíněna realizace zde navrhované kapacitní zástavby.

kopodlažními vozidly SOR a uvažované zvyšování počtu midibusů bude záviset na dalším
vývoji v oblasti finančních zdrojů.

Opomenuta nezůstane ani mimořádně důležitá oblast bezbariérového zpřístupňování
stanic metra. Konkrétně se zaměříme na přípravu realizace výtahů ve stanicích metra
Můstek A/B, Anděl a I. P. Pavlova.
Otevřenou záležitostí se stává další pokračování přípravných prací týkajících se provozního úseku metra I. D Náměstí Míru – Depo Písnice, neboť tyto byly na základě
rozhodnutí nového vedení města, nepřidělit potřebné finanční prostředky, na počátku
roku 2012 zastaveny. Daný přístup vyplývá zejména z nepříznivých dlouhodobých výhledů v oblasti financování staveb městské kolejové dopravy. Z hlediska trasování, volby dopravního systému atd. však byl záměr v minulých desetiletích předmětem mnoha studií, analýz a multikriteriálních srovnání, takže jeho stávající podobu lze v zásadě
považovat za optimální formu řešení dlouhodobě prosazovaného doplnění sítě pražského metra čtvrtou trasou, vedenou v severojižním směru. Vzhledem ke skutečnosti, že pro danou stavbu metra byla v závěru roku 2011 dokončena dokumentace pro
územní řízení a následně započalo její projednávání, bylo by obecně velmi přínosné
uzavřít danou etapu přípravy zajištěním územního rozhodnutí. Bez ohledu na další
vývoj by tak byly zajištěny podmínky pro ochranu územních nároků budoucí stavby
předmětného provozního úseku metra. Podmínkou je zde ovšem dosažení vydání
změny stávajícího územního plánu č. Z2440/00, zohledňující optimalizované vedení
dané části nové trasy metra.
V popředí zájmu nadále zůstává průběžná modernizace vozového parku. Za současných podmínek pozornost zaměřujeme na oblast tramvajové dopravy. V rámci dlouhodobého kontraktu na dodání 250 moderních nízkopodlažních tramvají 15T
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Společnosti
s kapitálovou účastí
Dopravního podniku
Inženýring dopravních staveb a.s.

Střední průmyslová škola dopravní, a. s.

Základním předmětem činnosti je zajišťování staveb pro investory od obstarávání projektu

Hlavní aktivitou společnosti je výuka, výchova a vzdělávání ve třech subjektech školy, to

přes zajišťování územního rozhodnutí, stavebního povolení, odborné vedení a sledování

znamená ve Střední průmyslové škole dopravní, Středním odborném učilišti a Učilišti.

stavby až do zajištění závěrečné kolaudace. Dopravní podnik vlastní 34 % akcií.

Dopravní podnik vlastní 100 % akcií.

Pražská strojírna a. s.

GTR-DP Praha, s.r.o.

Hlavním předmětem činnosti je vývoj, výroba a montáž komponentů a zařízení pro stavbu

Společnost se zabývá obnovou profilu tramvajových kolejnic. Dopravní podnik je 40% po-

a údržbu tramvajových tratí. Dopravní podnik vlastní 100 % akcií.

dílníkem ve společnosti.

Rencar Praha, a.s.
Společnost se věnuje všem druhům reklamních aktivit od provozování reklamních celodekorových tramvají, autobusů a souprav metra po pronájem vitrín na autobusových
zastávkách. Dopravní podnik vlastní 28 % akcií.
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Zpráva o činnosti
dozorčí rady
společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost, za rok 2011

Složení a působnost:

Dne 12. 9. 2011 vzniklo členství v dozorčí radě panu Františku Kadlecovi a panu Janu

Dozorčí rada se k 1. 1. 2011 skládala z následujících členů: Ing. Karel Březina, Jiří Čada, Ra-

Kolářovi, kteří byli zvoleni členy dozorčí rady z řad zaměstnanců, a tím došlo k naplnění

dovan Šteiner, Jan Lebeda, Ivan Bednář, prof. Ing. Petr Moos, CSc., JUDr. Tomáš Homola,

počtu zástupců zaměstnanců v dozorčí radě.

Jiří Obitko, Pavel Ambrož.
Rada HMP v působnosti valné hromady dne 29. 11. 2011 usnesením č. 1928 odvolala
Během roku 2011 došlo k dále uvedeným personálním změnám. Rada HMP v působnosti

z funkce k 29. 11. 2011 člena dozorčí rady pana Marka Ječménka, Mgr. Dalibora Mlejn-

valné hromady dne 26. 4. 2011 usnesením č. 559 vzala na vědomí uplynutí funkčního

ského, Ing. Milana Richtra, Ing. Antonína Weinerta, CSc. A zvolila do funkce člena dozorčí

období členů dozorčí rady k 14. 3. 2011, a to pana Ivana Bednáře, Ing. Karla Březiny,

rady k 30. 11. 2011 Ing. Jiřího Nouzu, Mgr. Karla Hanzlíka a Ing. Michala Štěpána.

JUDr. Tomáše Homoly a prof. Ing. Petra Moose, CSc. Rada HMP v působnosti valné hromady dále dne 26. 4. 2011 usnesením č. 559 odvolala z funkce k 26. 4. 2011 člena do-

Rada HMP v působnosti valné hromady dne 21. 12. 2011 usnesením č. 2141 zvolila

zorčí rady Pavla Ambrože a Radovana Šteinera a zvolila do funkce člena dozorčí rady

do funkce člena dozorčí rady k 21. 12. 2011 Ing. Zdenu Javornickou a Ing. Marka Doležala.

k 27. 4. 2011 pana Pavla Hurdu, pana Marka Ječménka, JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA,
Mgr. Dalibora Mlejnského, Ing. Jiřího Nouzu, Ing. Jiřího Pařízka, Ing. Milana Richtra,

Na následném zasedání dozorčí rady dne 21. 12. 2011 rezignoval na funkci předsedy do-

Ing. Davida Vodrážku a Ing. Antonína Weinerta, CSc.

zorčí rady JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA a novým předsedou byla zvolena Ing. Zdena
Javornická.

Na následném zasedání dozorčí rady dne 27. 4. 2011 byl předsedou dozorčí rady zvolen JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA a místopředsedou Ing. David Vodrážka. Pan Jiří
Čada zůstal ve funkci dalšího místopředsedy dozorčí rady.
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Rada HMP v působnosti valné hromady dne 26. 4. 2011 usnesením č. 559 odsouhlasila
změnu stanov, podle které došlo k rozšíření pravomocí dozorčí rady a schválení přechodu

na takzvaný německý model řízení. Podle nových stanov např. přísluší dozorčí radě volit
a odvolávat členy představenstva. Schválením stanov došlo také ke zvýšení počtu členů

 projednávání materiálů a přijatých závěrů z jednání představenstva společnosti a valné
hromady;

dozorčí rady z devíti na patnáct, z toho pět míst připadá na zástupce zaměstnanců. Členo-

 o
 perativní projednávání závažných problémů společnosti;

vé dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou.

 ú
 čast v hodnotitelských komisích pro posuzování nabídek dodavatelů;
 s ledování přípravy výstavby trasy metra D.

Projednávané záležitosti:
V roce 2011 se uskutečnilo 17. jednání dozorčí rady, na kterých se dozorčí rada zabývala

Závěr:

zejména následujícími záležitostmi:

Dozorčí rada Dopravního podniku po celý rok velmi pečlivě sledovala průběžné výsledky

 průběžné sledování provozního hospodaření Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové

hospodaření, pravidelně projednávala čtvrtletní zprávy o dosažených výsledcích hospoda-

společnosti (dále jen „Dopravní podnik“) a sledování vývoje tržeb (projednávání čtvrt-

ření včetně kalkulací nákladů PID. Svojí činností přispívala dozorčí rada nemalou měrou

letních výsledků hospodaření a kalkulace nákladů MHD a vývoje čerpání finančních

k řádnému fungování Dopravního podniku.

prostředků);
 projednávání investičního plánu Dopravního podniku pro rok 2011;

Dozorčí rada věnovala vysokou pozornost otázce zasmluvněných investic Dopravního

 průběžné sledování průběhu rekonstrukce stanice metra Národní třída;

podniku do obnovy vozového parku. V této souvislosti dozorčí rada informovala o součas-

 průběžné sledování průběhu výstavby prodloužení trasy metra V.A;

né situaci valnou hromadu a iniciovala její svolání za účelem projednání této záležitosti.

 projednávaní Zprávy nezávislého auditora k 31. 12. 2010 a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami;

Dozorčí rada též podrobně sledovala zásadní investiční akce Dopravního podniku v oblasti

 schválení Zprávy o hospodaření a Kalkulace nákladů PID za rok 2010;

infrastruktury, kterými jsou výstavba prodloužení trasy metra V.A ze stanice metra Dejvic-

 schválení obsahu účetní závěrky za rok 2010;

ká, příprava projektu výstavby trasy D metra a výstavba bezbariérového přístupu do stani-

 schvalování uzavírání smluv, kterými by bylo omezeno vlastnické právo či vzniklo právo

ce metra Národní třída. Dále se věnovala sledování stavu tramvajových tratí, probíhajícím

zástavní k věci movité či nemovité ve vlastnictví Dopravního podniku;

rekonstrukcím a přípravě výstavby nových tramvajových tratí.

 schvalování uzavírání smluv o prodeji nemovitostí Dopravního podniku od výše 10 mil.
Kč a pronájmu nemovitostí Dopravního podniku na dobu určitou (nad 1 rok trvání pro-

Delegovaní zástupci dozorčí rady se v průběhu roku 2011 významnou měrou podíleli

nájmu);

na práci hodnotících komisí ve vypsaných výběrových řízeních a veřejných zakázkách.

 schválení plánu zadávání veřejných zakázek;
 souhlas s uzavřením smlouvy o převodu části podniku;

Je nutno konstatovat, že v průběhu roku 2011 dozorčí rada Dopravního podniku řádně

 schvalovaní investičních akcí;

plnila své poslání kontrolního orgánu společnosti v souladu s platnými zákony, stanova-

 schválení investičního plánu Dopravního podniku pro rok 2011;

mi společnosti, ostatními předpisy a zájmy jediného akcionáře hl. m. Prahy a dohlížela

 sledování problematiky závazku veřejné služby a udělení souhlasu k uzavření dodatku

na výkon působnosti představenstva i na hospodaření společnosti.

č. 3 ke smlouvě o veřejných službách na roky 2010–2019;
 řešení financování investičních závazků Dopravního podniku;
 volba a odvolávání členů představenstva;
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Zpráva
o činnosti výboru
pro audit
Výbor pro audit pracoval v roce 2011 jako samostatný orgán společnosti, ze svých jednání
pořizuje usnesení a zápisy, které jsou archivovány.

stavu výstavby trasy metra V.A a dodržování smluvních vztahů s touto stavbou souvisejících. Zabýval se též otázkou vývoje pohledávky na účtu 315 a pohledávek Dopravního podniku vůči hlavnímu městu Praze, problematikou investičního plánu a financování investič-

V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech a stanovami společnosti výbor pro audit

ních akcí. Předmětem zájmu bylo sledování integrity finančních informací poskytovaných

spolupracoval se statutárním auditorem a v souvislosti s povinným auditem sledoval po-

Dopravním podnikem a formy přezkoumávání účetních metod, jejich vhodnosti a konzi-

stup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, hodnotil účinnost vnitřní

stentnosti. Výbor pro audit konstatoval, že prioritou pro Dopravní podnik je vypracování

kontroly společnosti, vnitřního auditu, sledoval proces povinného auditu účetní závěrky

mapy rizik společnosti tak, aby byla eliminována rizika finanční, operační, strategická

a konsolidované účetní závěrky, posoudil nezávislost statutárního auditora a doporučil

a obchodní.

k provedení roční účetní závěrky za rok 2011 společnost Deloitte Audit s.r.o.
Rovněž tak VPA na svých jednáních projednával jednotlivé zprávy odboru Interní audit,
Jednání výboru pro audit se v roce 2011 uskutečňovala v dvouměsíčním intervalu, celkově
se výbor pro audit sešel na šesti jednáních. Mimo výše uvedená témata výbor pro audit
projednával výsledky hospodaření společnosti za rok 2010 a sledoval hospodaření Dopravního podniku v průběhu jednotlivých čtvrtletí roku 2011. Dále projednal výsledky prověření kvality interního auditu v Dopravním podniku, zprávy o aktuálním
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které slouží jako podpora rozhodovacího procesu pro vrcholový management společnosti.
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Provozně technické ukazatele
Počet provozovaných linek, jejich délka a průměrná rychlost
Počet provozovaných linek
denní

noční

Délka
linek v km

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

Průměrná rychlost v km/h
cestovní

Ranní špička

oběžná (provozní)

Odpolední
špička

Sedlo

Sobota

Neděle

3

-

59,4

35,65

33,2

Metro

457

244

393

165

165

Tramvaje

24

9

539,8

18,57

13,3

Tramvaje

663

514

655

396

392

Autobusy

150

15

1 798,0

25,85

16,7

Autobusy

923

510

865

389

390

Metro

pozn: Bez historické (nostalgické) tramvajové linky a lanové dráhy na Petřín.
Správkové procento a spotřeba energií
* Správkové
procento vozů

Provozní vozové a místové kilometry
vozové km (tis. vozkm)

místové km (tis. mkm)

Metro

54 752

10 151 225

Tramvaje

47 393

5 942 066

Autobusy

64 206

5 286 178

23

2 257

166 374

21 381 726

Lanová dráha
Celkem

pozn.: B
 ez kilometrů smluvní dopravy, náhradní autobusové dopravy a historické (nostalgické) tramvajové linky. Vozkm tramvají nejsou přepočtené. Autobusy jsou počítány včetně příměstských linek.

68 / provozně technické ukazatele

Metro

Spotřeba trakční energie
v tis. kWh

Spotřeba motorové nafty

na 1 vozkm

v tis. litrech

na 1 vozkm

13,4

109 233

1,99

Tramvaje

8,2

130 955

2,73

-

-

Autobusy

9,7

-

-

31 488

0,47

*bez vozů v modernizaci

-

-

LINKY TRAMVAJÍ PROVOZOVANÉ K 31. 12. 2011
základní linkové vedení – bezvýlukový stav

SEZNAM LINEK
LINKY METRA PROVOZOVANÉ K 31. 12. 2011
délka trati
vm*

jízd. doba
v minutách

Linka A

Dejvická – Depo Hostivař

10 995

21,92

Linka B

Černý Most – Zličín

25 704

41,17

Linka C

Háje – Letňany

22 425

35,67

* Délkou trati se rozumí vzdálenost mezi středy koncových stanic v 1. koleji, údaj vychází
ze zaměření skutečného stavu a byl poskytnut JDCM. Pro jízdní dobu v minutách byl
použit čas dle SJŘ – u každé trasy vždy ten nejdelší.
Linka A má 13 stanic:
Dejvická, Hradčanská, Malostranská, Staroměstská, Můstek (přestup na trasu B), Muzeum (přestup na trasu C), Náměstí Míru, Jiřího z Poděbrad, Flora, Želivského, Strašnická,
Skalka, Depo Hostivař.

Denní linky
Linka

Trasa

∅ délka
bez smyček
vm

∅ jízdní
doba
v minutách

1
2

Petřiny – Spojovací
Petřiny – Červený vrch

14 090
7 920

43,0
22,0

3

Levského (Sídliště Modřany) – Lehovec

23 120

65,5

4

Sídliště Barrandov – Čechovo náměstí

11 240

38,0

5

Olšanské hřbitovy – Výstaviště

9 050

32,5

6

Kotlářka – Kubánské náměstí

11 050

40,5

7

Radlická – Ústřední dílny DP

13 420

45,5

8

Podbaba – Starý Hloubětín

13 790

44,5

9

Sídliště Řepy – Spojovací

17 380

54,5

10

Sídliště Řepy – Sídliště Ďáblice

22 290

73,5

11

Spořilov – Černokostelecká

11 750

40,0

Linka B má 24 stanic:
Černý Most, Rajská zahrada, Hloubětín, Kolbenova, Vysočanská, Českomoravská, Palmovka, Invalidovna, Křižíkova, Florenc (přestup na trasu C), Náměstí Republiky, Můstek
(přestup na trasu A), Národní třída, Karlovo náměstí, Anděl, Smíchovské nádraží, Radlická, Jinonice, Nové Butovice, Hůrka, Lužiny, Luka, Stodůlky, Zličín.

12

Sídliště Barrandov – Palmovka

15 760

50,0

14

Sídliště Barrandov – Vozovna Kobylisy

17 290

59,0

15

Vysočanská (Nádraží Vysočany) – Vypich

14 660

45,5

16

Sídliště Řepy – Spojovací

17 030

57,5

17

Levského (Sídl. Modřany) – Sídl. Ďáblice

21 320

57,0

Linka C má 20 stanic:
Háje, Opatov, Chodov, Roztyly, Kačerov, Budějovická, Pankrác, Pražského povstání, Vyšehrad, I. P. Pavlova, Muzeum (přestup na trasu A), Hlavní nádraží, Florenc (přestup
na trasu B), Vltavská, Nádraží Holešovice, Kobylisy, Ládví, Střížkov, Prosek, Letňany.

18

Petřiny – Vozovna Pankrác

13 850

45,5

19

Lehovec – Nádr. Strašnice (Radošovická)

11 940

37,0

20

Divoká Šárka – Sídliště Barrandov

16 960

52,5

21

Nádraží Braník – Národní třída

6 620

18,0

22

Bílá Hora – Nádraží Hostivař

20 950

69,0

24

Kubánské nám. – Kobylisy (Březiněveská)

14 340

50,0

25

Vypich – Vozovna Kobylisy

14 680

47,0

26

Divoká Šárka – Nádraží Hostivař

20 510

66,5
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AUTOBUSOVÉ LINKY PROVOZOVANÉ DOPRAVNÍM PODNIKEM K 31. 12. 2011

Noční linky
Linka

Trasa

∅ délka
bez smyček
vm

∅ jízdní
doba
v minutách

a) linky základní sítě

51

Divoká Šárka – Nádr. Strašnice (Radošovická)

18 840

57,5

Linka

52

Lehovec – Sídliště Modřany (Levského)

22 230

56,0

53

Sídliště Ďáblice – Vozovna Pankrác

16 020

49,0

100

Zličín – Letiště Ruzyně

54

Lehovec – Sídliště Barrandov

22 410

62,5

101

Skalka – Tolstého

55

Vozovna Kobylisy – Ústřední dílny DP

21 500

60,0

102

Nádraží Holešovice – Staré Bohnice

56

Petřiny – Spořilov

17 200

50,0

103

Ládví – Březiněves

57

Bílá Hora – Nádraží Hostivař

21 340

59,5

104

Na Knížecí – Slivenecká

58

Sídliště Řepy – Spojovací

18 610

51,5

106

Kavkazská – Nádraží Braník

59

Sídliště Řepy – Nádraží Hostivař

20 600

54,0

107
108

Lanová dráha a historická tramvaj
LD

Újezd – Petřín

91

Vozovna Střešovice – Výstaviště

510

5,0

9 310

36,0

ZÁSADNĚJŠÍ ZMĚNY LINKOVÉHO VEDENÍ TRAMVAJÍ V ROCE 2011
Od 1. 9. 2011 došlo k těmto změnám v linkovém vedení tramvají: linka č. 8 byla prodloužena v oblasti Podbaby, linka č. 16 byla v odpolední špičce prodloužena na sídliště
Řepy. V roce 2011 došlo k přeměření délek tratí, a tím došlo k mírné úpravě délek linek
tramvají.
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Trasa

∅ délka ∅ jízdní doba
linky v m
v minutách
12 375

19

9 050

25

10 375

24

6 500

15

5 400

14

10 650

31

Dejvická – Suchdol

5 925

13

Bílá Hora – Ciolkovského

5 700

15

109

Palmovka – VÚ Běchovice

12 900

29

111

Skalka – Koloděje

12 800

28

112

Nádraží Holešovice – Podhoří

5 375

13

113

Kačerov – Písnice

6 350

17

114

Kačerov – Šeberák

5 325

14

115

Chodov – Chodov

4 800

13

116

Dejvická – Nebušice

9 600

23

117

Kačerov – Čechova čtvrť

8 500

20

118

Roztyly – Dvorce

9 725

29

119

Dejvická – Letiště Ruzyně

11 900

25

120

Na Knížecí – Klukovice

7 600

20

121

Na Knížecí – Sídliště Spořilov

18 150

51

122

Depo Hostivař – Jižní Město

13 300

34

123

Na Knížecí – Šmukýřka

5 650

16

124

Habrová – Dvorce

13 350

43

125

Smíchovské nádraží – Jižní Město

128

Hlubočepy – Hlubočepy

129

Smíchovské nádraží – Baně

130

Na Knížecí – Sídliště Stodůlky

131

Bořislavka – Hradčanská

133

Florenc – Sídliště Malešice

135
136
137

Na Knížecí – U Waltrovky

139

Želivského – Na Beránku

140

Palmovka – Čakovice

143

Dejvická – Stadion Strahov

144

Kobylisy – Poliklinika Mazurská

147

Dejvická – Výhledy

148

Podolská vodárna – Budějovická

149

Dejvická – Nové Butovice

150

Želivského – Čechova čtvrť

151
152
154
155

14 000

23

164

Nové Butovice – Zličín

6 550

17

2 250

8

167

Na Knížecí – Nemocnice Na Homolce

7 675

19

13 050

20

169

Kobylisy – Sídliště Čimice

4 325

10

10 875

29

170

Jižní Město – Vavřenova

12 575

34

5 325

15

172

Smíchovské nádraží – Sídliště Radotín

12 300

24

6 425

19

174

Velká Ohrada – Špejchar

13 850

37

Florenc – Jižní Město

15 025

44

175

Florenc – Opatov

14 500

44

Vozovna Kobylisy – Koleje Jižní Město

23 125

69

176

Karlovo náměstí – Stadion Strahov

4 575

15

2 950

9

177

Poliklinika Mazurská – Chodov

27 850

76

15 025

42

179

Nové Butovice – Letiště Ruzyně

16 675

39

10 350

26

180

Zličín – Dejvická

13 925

37

3 900

11

181

Černý Most – Opatov

14 075

34

3 475

8

182

Kloboučnická – Sídliště Lhotka

6 575

15

183

Sídliště Čimice – Sídliště Petrovice

5 350

19

185

Palmovka – Letecké opravny

11 700

32

186

Nádraží Holešovice – Černý Most

12 575

35

188

Želivského – Kavčí hory

13 725

40

Českomoravská – Novoborská

8 575

24

189

Kačerov – Sídliště Lhotka

4 375

12

Kobylisy – Sídliště Čimice

4 125

9

191

Na Knížecí – Petřiny

9 500

24

Koleje Jižní Město – Skalka

17 475

45

192

Budějovická – Pražská čtvrť

11 850

29

Želivského – Depo Hostivař

4 350

13

193

Nám. bří Synků – Ústavy akademie věd

8 750

27

156

Nádraží Holešovice – Nádraží Holešovice

9 200

29

195

Sídliště Čakovice – Jesenická

18 275

51

157

Na Beránku – Kačerov

8 250

21

196

Kačerov – Smíchovské nádraží

10 250

23

158

Českomoravská – Miškovice

12 000

29

197

Chodov – Smíchovské nádraží

19 075

41

160

Dejvická – Lysolaje

4 625

13

198

Sídliště Písnice – Smíchovské nádraží

12 000

29

161

Dejvická – Nebušice

6 175

13

200

Kobylisy – Sídliště Bohnice

4 100

10

162

Kobylisy – Dolní Chabry

4 450

11

202

Poliklinika Mazurská – Bakovská

14 875

35

163

Depo Hostivař – Sídliště Rohožník

14 025

32

203

Jižní Město – Vavřenova

13 175

35

7 000

21

24 025

59

8 475

20

23 100

55
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12 700

33

266

Depo Hostivař – Hájek

14 300

28

Staroměstská – Ohrada

5 375

21

267

Háje – Nedvězí

13 500

28

Želivského – Jižní Město

10 800

28

271

Skalka – Háje

11 075

26

215

Kačerov – Sídliště Libuš

4 700

13

273

Hloubětínská – Ve Žlíbku

10 950

27

216

Nové Vokovice – Poliklinika Petřiny

7 775

19

291

4 600

16

217

Na Knížecí – Dejvická

9 200

26

218

Dejvická – Sídliště na Dědině

7 500

18

292

I. P. Pavlova – I. P. Pavlova
Nemocnice pod Petřínem – Nemocnice
pod Petřínem

1 900

10

224

Strašnická – Skalka

6 500

19

225

Nové Butovice – Ciolkovského

17 275

46

230

Sídliště Stodůlky – Chaplinovo náměstí

10 625

24

231

Na Knížecí – Na Knížecí

5 050

16

Trasa

235

Nové Butovice – Velká Ohrada

2 650

7

∅ délka
linky v m

∅ jízdní doba
v minutách

236

Zámky – Podhoří

6 050

13

501

Sídliště Lhotka – Jinonice

14 400

30

241

Smíchovské nádraží – Lipence

13 950

24

502

Sídliště Stodůlky – Suchdol

19 750

37

243

Smíchovské nádraží – Sídliště Zbraslav

11 300

16

503

Palmovka – Sídliště Rohožník

17 025

31

245

Nádraží Radotín – Nádraží Radotín

6 150

18

504

Florenc – Sídliště Písnice

15 175

32

246

Smíchovské nádraží – Nádraží Radotín

15 500

36

505

Sídliště Čimice – Jižní Město

29 250

62

247

Chaplinovo náměstí – Pod Lochkovem

5 900

16

506

Strašnická – Nádraží Uhříněves

19 575

42

248

Smíchovské nádraží – Holyně

11 325

26

507

Smíchovské nádraží – Sídliště Zbraslav

11 450

14

249

Sídliště Stodůlky – Třebonice

5 900

14

508

Anděl – Sídliště Stodůlky

12 125

26

250

Černý Most – Sídliště Rohožník

12 075

21

509

Florenc – Dubeč

18 125

40

253

Smíchovské nádraží – Na Beránku

9 450

21

510

Letiště Ruzyně – Na Beránku

34 725

73

254

Dejvická – Letiště Ruzyně

12 975

25

511

Čakovice – Nádraží Hostivař

37 500

71

256

Sídliště Stodůlky – Nádraží Radotín

12 300

28

512

Lehovec – Ve Žlíbku

8 075

16

257

Zličín – Sobín

3 700

10

513

Palmovka – Vinoř

14 950

26

259

Letňany – Vinoř

7 225

13

514

Sídliště Ďáblice – Březiněves

5 300

10

261

Černý Most – Klánovice

15 550

31

515

Hradčanská – Nebušice

9 850

22

265

Depo Hostivař – Kolovraty

16 550

34

205

Zemanka – Komořany

207
213
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b) noční linky
Linka

c) školní linky
Linka

Trasa

340

Dejvická – Roztoky, Levý Hradec

10 175

21

∅ délka
linky v m

∅ jízdní doba
v minutách

347

Zličín – Motol

22 575

45

351

Letňany – Libiš, Spolana 4

20 675

45

551

Sídliště Čimice – Šimůnkova

4 400

11

352

Sídliště Stodůlky – Jinočany, náměstí

7 675

20

552

Náměstí Míru – Vratislavova

5 025

12

355

Dejvická – Únětice

10 600

24

553

U Slunce – Škola Dubeč

4 575

8

359

Dejvická – Únětice

15 225

35

554

Vinoř – Satalická Obora

3 900

8

363

Opatov – Velké Popovice, Todice

24 000

52

555

Jenerálka – Žákovská

5 500

13

364

Depo Hostivař – Doubek

23 050

43

556

Knovízská – Donovalská

1 700

5

365

Letňany – Kostelec n. Lab., náměstí

19 950

39

558

Žvahov – Chaplinovo náměstí

4 450

11

366

Depo Hostivař – Březí, Podskalí

20 050

37

559

Jahodnice II – Hloubětínská

6 575

16

378

Letňany – Radonice

11 500

21

560

Bílá Hora – Na Okraji

4 500

12

605

Modrá škola – Čestlice

8 750

20

561

Sídliště Zbraslav – Velká Chuchle

12 600

28

615

Dejvická – Statenice

5 175

12

565

Stadion Strahov – Weberova

4 100

11

567

Habrová – Olšanské náměstí

2 800

8

568

Sídliště Zličín – Za Slánskou silnicí

2 600

8

569

Lipany – Picassova

5 200

11

570

Pitkovice – Picassova

11 000

23

571

Správa sociál. zabezp. – Škola Radlice

3 700

10

572

Čimický háj – Bulovka

1 900

4

(linky jsou určeny pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu a pro jejich doprovod)

Linka
PN 001

Trasa
Chodov – Černý Most

∅ délka
linky v m

∅ jízdní doba
v minutách

37 050

92

∅ délka
linky v m

∅ jízdní doba
v minutách

18 150

41

f) linka Airport Express

d) linky příměstské
Linka

e) linky ZLD

Trasa

∅ délka
linky v m

∅ jízdní doba
v minutách

301

Sídliště Stodůlky – Chýnice

8 850

19

305

Náměstí Jiřího Berana – Hovorčovice

5 025

11

312

Dejvická – Lichoceves

16 450

33

329

Skalka – Škvorec, náměstí

25 375

49

Linka
AE

Trasa
Hlavní nádraží – Letiště Ruzyně
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Údaje o vozovém parku za rok 2011

81-71
81-71M
M1
Celkem Metro
T3
T
T3 R.P + T3 R.PLF
T3 M
T3 SU
T6A5
KT8D5
KT8N2
14 T
15 T
Celkem Tramvaje
B 731
A
B 732R
B 931
B 951
C 734 + C 934 + LC 936
Citybus + Citelis
LE CITY ZTP
SOR NB 12
Midi E91+ ZEUS + SOR BN8,5
B 741 + B 741R
B 941
B 961
SOR NB, NHB 18
City kloubový
Celkem standardní
Celkem kloubové
Celkem Autobusy (viz pozn.)
kloubové

standardní

kloubové

sólo

M

Průměrné
Inventární
Provozní stav
stáří z proOdstaveno**
stav
skutečný
vozního stavu
skutečný*
skutečného
10
0
10
---460
445
15
5,13
265
240
25
8,50
735
685
50
6,31
14
0
14
---383
383
0
6,28
55
54
1
29,81
221
196
25
25,25
148
148
0
15,39
12
9
3
21,89
35
35
0
3,17
60
60
0
3,37
44
44
0
0
972
929
43
12,65
13
13
0
16,30
43
33
10
18,18
150
135
15
14,22
131
131
0
7,35
4
3
1
18,55
328
328
0
10,41
4
4
0
3,51
158
158
0
1,28
28
28
0
2,29
47
40
7
15,73
147
119
28
12,95
31
31
0
8,99
149
151***
0
0,86
50
50
0
8,15
859
833
26
8,94
424
240
35
7,64
1 283
1 224
61
8,52
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*	nejsou zahrnuty historické vozy (METRO = 3 vozy, TRAMVAJE = 19 vozů)
**	odstaveno k modernizaci, rekonstrukci a likvidaci; nové a modernizované vozy dosud nezprovozněné
***	do provozního stavu autobusů jsou započítány 2 busy SOR NB 18 – pronájem

Počet přepravených osob na území hl. m. Prahy a ve vnějších pásmech
Počet přepravených osob podle druhů jízdních dokladů ve vnějších pásmech

Počet přepravených osob na území hl. m. Prahy (P+0) včetně lanové dráhy
a ve vnějších pásmech za rok 2011
%

(v tis. osob)
1 122 971
1 110 748
12 223
530 493
312 898
279 580

Celkem
P+0
vnější pásma
z toho

Metro
Tramvaje + lanová dráha
Autobusy + vnější pásma

47,76 %
28,17 %
24,07 %

– doplňkové kupony občanské zvýhodněné měsíční
včetně s volitelnou obou platnosti
– doplňkové kupony zvýhodněné pro děti měsíční
včetně s volitelnou dobou platnosti
– doplňkové kupony občanské zvýhodněné čtvrtletní
včetně s volitelnou dobou platnosti
– doplňkové kupony zvýhodněné pro děti čtvrtletní
s volitelnou dobou platnosti

Počet přepravených osob podle druhů jízdních dokladů na území hl. m. Prahy (P+0)
Časové jízdenky občanské zvýhodněné:
– měsíční
– čtvrtletní
Časové jízdenky zvýhodněné:
– měsíční
– čtvrtletní
Časové jízdenky s volitelným začátkem doby platnosti:
– 30denní
– 90denní
– 5měsíční
– 10měsíční
– 365denní
Časové roční jízdenky vydané bez osobních údajů držitele
Bezplatná přeprava
Jízdenky pro jednotlivou jízdu přestupní vč. P+R, AE
(Airport Express) a SMS
Časové jízdenky ostatní
Celkem (P+0)

– časové krátkodobé jízdenky platné ve všech tarifních
pásmech PID (30 %)

(v tis. osob)

%

-1
0

0,00
0,00

2 048
4 602

0,18
0,41

238 095
267 350
5 087
779
140 831
1 285
256 002

21,20
23,81
0,45
0,07
12,54
0,11
22,80

134 525

11,98

– jízdenky pro jednotlivou jízdu
– doplňkové měsíční kupony a jízdenky pro jednotlivou
jízdu pro vnější pásma – zvláštní zlevněné
– bezplatná přeprava ve vnějších pásmech
– nepřestupní jízdenky pro 2 pásma
– pětiměsíční elektronické kupony pro žáky a studenty

60 145

5,36

1 110 748

98,91

Celkem vnější pásma
Celkem (P+O) + vnější pásma

(v tis. osob)

%

2 641

0,24

205

0,02

3 426

0,31

131

0,01

4

0,00

1 105

0,10

751

0,07

3 251

0,29

679

0,06

30

0,00

12 223

1,09

1 122 971

100,00
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Podíl přepravených osob podle druhů jízdních dokladů
(v tis. osob)

%

– jízdenky pro jednotlivou jízdu

134 525

11,98

– bezplatná přeprava
– časové jízdenky (zvýhodněné, s volitelným začátkem
doby platnosti a časové jízdenky ostatní)
Celkem (P+0)

256 002

22,80

720 221

64,14

1 110 748

98,91

– jízdenky pro jednotlivou jízdu přestupní včetně P+R, AE
(Airport Express) a SMS

1 105

0,10

– doplňkové kupony

6 403

0,57

– č asové krátkodobé jízdenky platné ve všech tarifních
pásmech PID (30 %)

4

0,00

– doplňkové měsíční kupony a jízdenky pro jednotlivou
jízdu pro vnější pásma – zvláštní zlevněné

751

0,07

3 251

0,29

P+0

Vnější pásma

– bezplatná přeprava ve vnějších pásmech
– nepřestupní jízdenka pro 2 pásma
– pětiměsíční elektronické kupony pro žáky a studenty
Celkem vnější pásma
Úhrnem (P+0) + vnější pásma
Počet přepravených osob za smluvní dopravce

679

0,06

30

0,00

12 223

1,09

1 122 971

100,00

127 812

76 / počet přepravených osob na území hl. m. Prahy a ve vnějších pásmech

Personální ukazatele
Mzdové náklady

Počty zaměstnanců – evidenční stav k 31. 12. 2011
Kategorie
Řidiči MHD

4 268

Dělníci

3 286

POP

432

TH zaměstnanci

2 757

Celkem

10 743

Mzdové náklady včetně OON
v tis. Kč

Průměrná mzda
v Kč

Řidiči MHD

1 608 535

30 240

Dělníci

1 030 296

25 656

130 532

24 044

Kategorie

POP
TH zaměstnanci

1 188 259

34 721

Celkem

3 957 622

29 735

Počty zaměstnanců dle profesních kategorií za rok 2011 (průměrný přepočtený stav)
Vzdělanostní struktura dle evidenčního stavu k 31. 12. 2011

Kategorie
Řidiči MHD

4 231

z toho: strojvedoucí M

Dělníci
POP
TH zaměstnanci
Celkem

559

Vzdělání

%

422

3,93

řidiči T

1 370

Střední s maturitou

3 947

36,74

řidiči A

2 302

Střední bez maturity

5 148

47,92

3 300

Základní

1 226

11,41

Celkem

10 743

100,00

439

Vysokoškolské

Celkem

2 773
10 743

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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Ekonomické ukazatele
Podíl jednotlivých druhů nákladů na celkových nákladech PID

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

%

11 728 215

79,83

Provozní režie

460 060

3,13

Náklady na dopravní cesty

Náklady na služby

729 464

4,97

Náklady PID celkem

Náklady na koordinaci a řízení

997 690

6,79

Ostatní náklady
(muzeum, centrální disp. řízení, odbavovací systém …)

776 194

5,28

14 691 623

100,00

Přímé náklady (vč. nákladů na dopravní cesty)

Náklady PID celkem

Struktura přímých nákladů na PID bez dopravních cest
(v tis. Kč)

%

Opravy vozů PID

2 635 922

32,39

Spotřeba pohonných hmot, materiálů a trakční energie

1 594 269

19,59

Personální náklady řidičů PID

2 619 742

32,19

14 616

0,18

1 066 542

13,11

206 687

2,54

8 137 778

100,00

Náhradní autobusová doprava (externí)
Odpisy vozů PID
Ostatní přímé náklady na provoz PID
Přímé náklady PID (bez nákladů na dopravní cesty) celkem
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Provozní náklady PID

(v tis. Kč)

%

11 101 186

75,56

3 590 437

24,44

14 691 623

100,00

Kalkulace nákladů PID na 1 provozní vozkm
Kč/vozkm
Metro

105,5245

Elektrické dráhy

59,7602

Autobusy

47,6155

Služby a štáby

14,6326

Přepravní tržby za MHD a vnější pásma
Přepravní tržby za MHD a vnější pásma
Podíl tržeb dle druhu jízdních dokladů

v tis. Kč

%

– tržby z časových jízdenek včetně paušálních úhrad,
zaměstnaneckých jízdenek a duplikátů

2 349 290

55,25

– tržby z jednotlivého jízdného včetně USV strojků

1 684 791

39,61

MHD (pásma P+O)

– tržby za přirážky k jízdnému
Celkem MHD (pásma P+0)

218 429

5,14

4 252 510

100,00

Vnější pásma
97 956

34,88

– tržby z časových doplňkových kuponů

– tržby z jednotlivého jízdného včetně USV strojků

182 860

65,12

Celkem vnější pásma

280 816

100,00

Celkem MHD (P+O) + vnější pásma

4 533 326
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Přehled druhů jízdních dokladů
Jízdenky pro jednotlivou jízdu na území hl. m. Prahy (P+0+B)
Druh jízdního dokladu

Cena jízdenky v Kč

Přestupní plnocenné jízdenky:

Časové kupony k předplatní jízdence platné na území hl. m. Prahy s volitelným začátkem
doby platnosti
Druh jízdního dokladu

Cena jízdenky v Kč

– 30 minut

24,-

pro žáky a studenty od 19 do 26 let

– 90 minut

32,-

– 30denní

260,-

– při prodeji u řidiče autobusu 90 minut

40,-

– 90denní

720,-

Přestupní zvýhodněné jízdenky:
– 30 minut

12,-

– 90 minut

16,-

– při prodeji u řidiče autobusu 90 minut

20,-

Předplatní časové krátkodobé jízdenky pro MHD (P+0+B):
– 24hodinová plnocenná
– 24hodinová pro děti od 6 do 15 let a držitele průk. PID pro seniory
– 3denní plnocenná

110,55,310,-

*Předplatní časové krátkodobé jízdenky pro všechna pásma:
– 24hodinová plnocenná
– 24hodinová pro dítě od 6 do 15 let

160,80,-

*pro MHD 70% podíl

Druh jízdního dokladu

Cena jízdenky v Kč

pro žáky a studenty od 19 do 26 let

Cena jízdenky v Kč

Časové kupony občanské zvýhodněné:
– měsíční

550,-

– čtvrtletní

1 480,-

– 5měsíční

2 450,-

– roční

4 750,-

Časové kupony zvýhodněné:
pro juniory od 15 do 19 let
– měsíční

Časové kupony k předplatní jízdence platné na území hl. m. Prahy na pevné kalendářní období
Druh jízdního dokladu

Časové kupony k osobní kartě (opencard) platné na území hl. m. Prahy s volitelným
začátkem doby platnosti

260,-

– čtvrtletní

720,-

– 5měsíční

1 200,-

– 10měsíční

2 400,-

pro žáky a studenty od 19 do 26 let

– měsíční

260,-

– měsíční

260,-

– čtvrtletní

720,-

– čtvrtletní

720,-

– 5měsíční

1 200,-

– 10měsíční

2 400,-

pro seniory od 60 do 65 let, občany v hmotné nouzi
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– měsíční

250,-

– čtvrtletní

660,-

– 5měsíční

1 100,-

Časové kupony k nepersonalizované kartě platné na území hl. m. Prahy s volitelným
začátkem doby platnosti

Zaměstnanecké jízdné

Druh jízdního dokladu

– roční pro zaměstnance

Cena jízdenky v Kč

Časové kupony přenosné s volitelným začátkem doby platnosti:
– měsíční

Druh jízdního dokladu

Cena jízdenky v Kč
50,-

– roční pro rodinné příslušníky zaměstnanců
670,-

– čtvrtletní

1 880,-

– roční

6 100,-

200,-

– roční pro důchodce a jejich rodinné příslušníky

50,-

Zvláštní jízdenky AE (Airport Express)
Druh jízdního dokladu

Cena jízdenky v Kč

Časové kupony přenosné platné na území hl. m. Prahy s volitelným začátkem doby platnosti

Plnocenné nepřestupní

Druh jízdního dokladu

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

60,-

– v úseku Dejvická – Letiště Ruzyně

40,-

Cena jízdenky v Kč

Časové kupony přenosné s volitelným začátkem doby platnosti:

Zvýhodněné nepřestupní pro děti od 6 do 15 let

– 30denní

670,-

– 90denní

1 880,-

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

30,-

– 365denní

6 100,-

– v úseku Dejvická – Letiště Ruzyně

20,-

přehled druhů jízdních dokladů / 81

Objem celkových investičních nákladů a zdrojů
Objem celkových investičních nákladů

Tramvaje
(v tis. Kč)

Investiční výstavba metra

Nákup nových tramvají

Akce rozestavěné
Trasa metra A
Stanice Národní

Celkem investiční výstavba metra

7 520

Nákup nových autobusů
Splátka úvěru + doplatek – elektrobusy
Celkem obnova vozového parku

3 605 316

Ostatní investiční akce
7 287

Výstavba tramvajových tratí

261 569

Rekonstrukce tramvajových tratí

350 323

Rekonstrukce kabelových tras

62 026

Výstavba a rekonstrukce měníren

20 945

Vozovny a ústřední dílny

10 155

Garáže a odstavné plochy
Zabezpečovací zařízení v metru
Celkem ostatní investiční akce

24 647
103 595
840 547

Obnova vozového parku
Metro
Rekonstrukce vozů

388 210

Nákup nových vozů – splátka úvěru

213 798

Nákup nových vozů – 5 souprav M1

315 015
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835 801
9 601
4 790 359

150 204
Ostatní investice do technické základny
Celkový objem investičních nákladů

Výměna eskalátorů

108 413
2 919 521

Autobusy
3 447 592

Akce v přípravě
I. provozní úsek trasy D metra

Technické zhodnocení tramvají (T3, KT8D5)

116 960
9 353 182

Objem celkových investičních zdrojů
(v tis. Kč)
z toho
Investiční
zdroje
celkem

Vlastní investiční zdroje celkem

investiční
zdroje
obdržené
v roce 2011
na úhradu
faktur zaplacených před
rokem 2010

investiční
zdroje
použité
na úhradu
faktur
zaplacených
v roce 2011

7 493 167

0

7 493 167

6 553 031

0

6 553 031

940 136

0

940 136

50 486

45 620

4 866*

257

257

*

dotace ze strukturálních fondů EU
– investiční

572 173

517 024

55 149*

dotace ze strukturálních fondů EU
– neinvestiční

2 912

2 912

*

1 800 000

0

odpisy
kompenzace
Ostatní zdroje
Operační program Praha–Konkurenceschopnost:
dotace ze státního rozpočtu – investiční
dotace ze státního rozpočtu – neinvestiční

dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

1 800 000

Ostatní zdroje celkem

2 425 828

565 813

1 860 015

Celkový objem investičních zdrojů

9 918 995

565 813

9 353 182

* V roce 2011 byly přiděleny dotace na uznatelné výdaje v rámci Operačního programu Praha–Konkurenceschopnost na refinancování projektu RTT Myslíkova (2. etapa),
RTT Plzeňská a Vybudování TT Podbaba.

objem celkových investičních nákladů a zdrojů / 83

Účelová dotace
Investiční dotace
(v tis. Kč)
Čerpáno
z rozpočtu
HMP
Trasa metra A (Dejvická – Letiště Ruzyně)
I. provozní úsek trasy D metra

1 650 000

Čerpáno
Čerpáno ze
ze státního strukturálních
rozpočtu
fondů EU
0

0

150 000

0

0

RTT Myslíkova

0

6 214

70 422

RTT Plzeňská

0

37 826

428 695

Vybudování TT Podbaba

0

6 446

73 056

1 800 000

50 486

572 173

CELKEM

Neinvestiční dotace
(v tis. Kč)
Čerpáno
z rozpočtu
HMP

Čerpáno
Čerpáno ze
ze státního strukturálních
rozpočtu
fondů EU

RTT Myslíkova

0

67

763

RTT Plzeňská

0

118

1 334

Vybudování TT Podbaba

0

72

815

CELKEM

0

257

2 912

Pozn.: V roce 2011 byly přiděleny dotace na uznatelné výdaje v rámci Operačního programu Praha–Konkurenceschopnost na refinancování projektu RTT Myslíkova
(2. etapa), RTT Plzeňská a Vybudování TT Podbaba.
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Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. 12. 2011
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2011
(v tis. Kč)
Označení

TEXT

a
I.

b
Tržby za prodej zboží

A.

Stav v běžném Stav v minulém
účet. období
účet. období
1
2
793
1 407

Daně a poplatky

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

III. 1.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

191 407

267 163

III. 2.

Tržby z prodeje materiálu

131 704

280 877

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého
majetku a materiálu

201 473

497 554

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého
majetku

61 842

205 181

139 631

292 373

-739 637

-672 132

562 726

467 474

Obchodní marže

141

325

II.

Výkony

16 415 597

16 667 770

II. 1.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

16 102 577

16 324 230

4 314 897

4 268 538

F.

1.

11 128 465

11 426 371

F.

2.

659 215

629 321

2 983

652

II. 3.
B.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

310 037

342 888

Výkonová spotřeba

Aktivace

7 244 052

6 758 943

B.

1.

Spotřeba materiálu a energie

3 283 682

3 015 006

B.

2.

Služby

3 960 370

3 743 937

B.

2.1 Opravy a udržování

1 806 086

1 685 715

B.

2.2 Ostatní služby

2 154 284

2 058 222

Přidaná hodnota

9 171 686

9 909 152

Osobní náklady

5 466 197

5 348 910

3 954 828

3 868 637

2 273

2 742

1 331 761

1 305 066

133 454

129 744

+
C.
C.

1.

Mzdové náklady

C.

2.

Odměny členům orgánů společnosti
a družstva

C.

3.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní
pojištění

C.

4.

Sociální náklady

5.

Náklady na penzijní připojištění a životní
pojištění

F.

42 721

Prodaný materiál
Změna stavu rezerv a opravných položek
v provozní oblasti a komplexních nákladů
příštích období

G.
IV.

Ostatní provozní výnosy

*

Provozní výsledek hospodaření

H.

Ostatní provozní náklady

433 478

418 927

1 759 318

2 711 766

VII.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

11 640

15 188

VII. 1.

Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

11 640

15 188

IX.

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

52 918

59 973

L.

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

14 027

48 844

M.

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

0

0

X.

43 881

2 609 206
548 040

+

2.

2 921 288
323 111

1 082

II. 1.3 Ostatní tržby

10 435

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
a materiálu

652

II. 1.2 Kompenzace za závazek veřejné služby

15 406

III.

Náklady vynaložené na prodané zboží

II. 1.1 Tržby z jízdného

C.

D.

N.
XI.
O.
*

Výnosové úroky

2 129

2 866

Nákladové úroky

99 278

112 899

Ostatní finanční výnosy

32 462

48 559

Ostatní finanční náklady

43 458

42 598

-57 614

-77 755

Finanční výsledek hospodaření
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2011 – pokračování
(v tis. Kč)
Označení

Stav v běžném Stav v minulém
účet. období
účet. období

TEXT

a

b

1

Daň z příjmů za běžnou činnost

Q.

2

711 354

1 279 739

Q.

1

– splatná

232

0

Q.

2.

– odložená

711 122

1 279 739

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

990 350

1 354 272

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

990 350

1 354 272

****

Výsledek hospodaření před zdaněním

1 701 704

2 634 011

Sestaveno dne: 7. 3. 2012

Podpisový záznam statutárního orgánu
účetní jednotky

Právní forma účetní jednotky
akciová společnost

Předmět podnikání
Provozování městské hromadné
dopravy a ostatní činnosti

Pozn.:
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Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2011
ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2011
(v tis. Kč)
Označení

AKTIVA

a

b

Minulé účet.
období

Běžné účetní období
Brutto
1

Korekce
2

Netto
3

110 069 583 -36 201 602 73 867 981 70 488 895

B.

Dlouhodobý majetek

106 184 593 -35 975 275 70 209 318 65 837 679

B. I.

Dlouhodobý nehmotný
majetek
3. Software
4. Ocenitelná práva
6.

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

7.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný
majetek

B. II.

B. II. 1. Pozemky
2. Stavby

993 819

-836 220

157 599

264 521

786 783

-724 571

62 212

141 057

10 082

-10 082

0

917

132 847

-101 567

31 280

41 852

64 107

0

64 107

80 695

0

224 823

252 781

B. III. 1. Podíly – ovládaná osoba

204 053

0

204 053

234 029

Podíly v účetních jednot2. kách pod podstatným
vlivem

20 770

0

20 770

18 752

3 651 749

-226 327

3 425 422

4 354 324

C.

Oběžná aktiva

C. I.

Zásoby

C. I. 1. Materiál
2.

3 272 675

0

3 272 675

6.

6.

Jiný dlouhodobý hmotný
majetek

38 128

Nedokončený dlouhodo7.
bý hmotný majetek

3 310 530

0

38 128

38 129

507 517

0

3 310 530
507 517

3 872 483
1 293 116

303 760

308 173

-7 293

293 995

302 034

7 615

0

7 615

4 632

2 141

0

2 141

1 460

9

0

9

47

54 730

0

54 730

46 064

C. II. 1.

Pohledávky z obchodních
vztahů

25 808

0

25 808

31 754

Dlouhodobé poskytnuté
zálohy

28 844

0

28 844

14 102

5.

78

0

78

208

C. III.

7. Jiné pohledávky
Krátkodobé pohledávky

2 319 010

-219 034

2 099 976

2 172 366

C. III. 1.

Pohledávky z obchodních
vztahů

1 108 952

-208 508

900 444

648 252

6. Stát-daňové pohledávky

837 524

0

837 524

609 918

Krátkodobé poskytnuté
zálohy

66 253

0

66 253

35 019

7.
0

-7 293

Dlouhodobé pohledávky

3 245 976

42 160 245 -20 318 717 21 841 528 16 311 881

Poskytnuté zálohy na
zásoby

311 053
301 288

C. II.

55 676 856 -14 820 338 40 856 518 40 558 792

Samostatné movité věci
a soubory movitých věcí

Nedokončená výroba a
polotovary

5. Zboží

104 965 951 -35 139 055 69 826 896 65 320 377

3.

Poskytnuté zálohy na
8. dlouhodobý hmotný
majetek

224 823

Netto
4

AKTIVA CELKEM

Dlouhodobý finanční
majetek

B. III.

8. Dohadné účty aktivní
9. Jiné pohledávky

99 631

0

99 631

70 714

206 650

-10 526

196 124

808 463

rozvaha v plném rozsahu / 87

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2011 – pokračování

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2011 – pokračování
(v tis. Kč)

Označení

AKTIVA

a

b

C. IV.

Krátkodobý finanční
majetek

C. IV. 1. Peníze
2. Účty v bankách
D. I.

Časové rozlišení

D. I. 1. Náklady příštích období
3. Příjmy příštích období

Minulé účet.
období

Běžné účetní období
Brutto
1
966 956

Korekce
2

Netto
3
0

966 956

(v tis. Kč)
Označení
a

Netto
4
1 827 721

17 432

0

17 432

22 875

949 524

0

949 524

1 804 846

233 241

0

233 241

296 892

228 155

0

228 155

252 922

5 086

0

5 086

43 970

b

Stav v běžném Stav v minulém
účet.období
účet.období
5

6

PASIVA CELKEM

73 867 981

70 488 895

A.

Vlastní kapitál

60 389 534

59 435 949

A. I.

Základní kapitál

30 726 125

30 726 125

Základní kapitál

30 726 125

30 726 125

Kapitálové fondy

30 734 455

30 771 220

2.

Ostatní kapitálové fondy

30 879 813

30 826 252

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku
a závazků

-145 358

-55 032

Výsledek hospodaření minulých let

-2 061 396

-3 415 668

Neuhrazená ztráta minulých let

-2 061 396

-3 415 668

990 350

1 354 272

12 759 024

10 348 616

1.
A. II.

A. IV.
2.
A. V.

Výsledek hospodaření běžného účetního
období (+-)

B.

Cizí zdroje

B. I.

Rezervy

244 997

1 014 313

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

148 904

968 204

96 093

46 109

3 113 736

2 347 267

110 436

32 100

B. I. 1.
4.

Ostatní rezervy

B. II.

Dlouhodobé závazky

B. II. 1.

Závazky z obchodních vztahů

5.

Dlouhodobé přijaté zálohy

9.

Jiné závazky

1 027

844

0

8 418

10. Odložený daňový závazek

3 002 273

2 305 905

Krátkodobé závazky

7 333 656

4 771 798

Závazky z obchodních vztahů

5 655 329

3 309 523

278 515

265 010

B. III.
B. III. 1.
5.
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PASIVA

Závazky k zaměstnancům

6.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

7.
8.

162 471

155 584

Stát - daňové závazky a dotace

48 916

43 221

Krátkodobé přijaté zálohy

24 274

78 695

10. Dohadné účty pasivní
11. Jiné závazky

47 959

50 952

1 116 192

868 813

B. IV.

Bankovní úvěry a výpomoci

2 066 635

2 215 238

B. IV. 1.

Bankovní úvěry dlouhodobé

1 753 509

2 030 635

2.

Krátkodobé bankovní úvěry

313 126

184 603

C. I.

Časové rozlišení

719 423

704 330

C. I. 1.

Výdaje příštích období

54 144

22 293

2.

Výnosy příštích období

665 279

682 037

Sestaveno dne: 7. 3. 2012

Podpisový záznam statutárního orgánu
účetní jednotky

Právní forma účetní jednotky
akciová společnost

Předmět podnikání
Provozování městské hromadné
dopravy a ostatní činnosti

Pozn.:
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1.  Obecné údaje
1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI
Účetní jednotka Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (dále společnost
nebo DP) byla založena jako akciová společnost zakladatelským plánem Zastupitelstva
hl. m. Prahy ze dne 19. 3. 1991 jako nástupce státního podniku Dopravní podnik hl. m.
Prahy – kombinát a vznikla zápisem v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze dne 11. 7. 1991, Rg.: B 847 (v té době v podnikovém rejstříku Obvodního soudu
pro Prahu 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, IČ 00064581.
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. 2011
30 726 125 tis. Kč
Akcie společnosti znějí na jméno: „Obec – hlavní město Praha“.
Účetní závěrka společnosti je sestavena k 31. 12. 2011.
Účetním obdobím je kalendářní rok: od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.
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Předmětem podnikání společnosti je:
 p
 rovozování tramvajové dráhy, speciální dráhy (metro) a lanové dráhy (Petřín a ZOO)
a provozování drážní dopravy v hlavním městě Praze,
 o
 pravy silničních vozidel,
 k
 lempířství a opravy karoserií,
 z ámečnictví, nástrojařství,
 o
 pravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů,
 v ýroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů,
 p
 rovozování autoškoly,
 p
 rovozování čerpacích stanic,
 p
 sychologické poradenství a diagnostika,
 h
 ostinská činnost,
 p
 rovozování nestátního zdravotnického zařízení,
 m
 ontáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,
 m
 ontáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení,
 p
 rovozování stanice technické kontroly,
 p
 rovozování stanice měření emisí,
 p
 rovádění staveb, jejich změn a odstraňování,
 p
 oskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 t echnicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany,
 – silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, – nákladní mezinárodní provozovaná vozidly
o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, – nákladní mezinárodní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, – vnitrostátní příležitostná osobní, – mezinárodní příležitostná osobní, – vnitrostátní veřejná linková, – mezinárodní
linková,
 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
 výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení.

1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ
Změna stanov – notářský zápis sepsaný dne 26. 4. 2011 – rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik
hl. m. Prahy, akciová společnost.
Změny zápisů členů představenstva
Dnem 25. ledna 2011 bylo ukončeno funkční období člena představenstva MUDr. Pavla Béma.
V obchodním rejstříku byl zapsán výmaz dne 15. března 2011.
Dnem 26. dubna 2011 bylo ukončeno funkční období místopředsedy představenstva
JUDr. Rudolfa Blažka. V obchodním rejstříku byl zapsán výmaz dne 4. srpna 2011.
Dnem 26. dubna 2011 bylo ukončeno funkční období předsedy představenstva Ing. Davida Vodrážky. V obchodním rejstříku byl zapsán výmaz dne 4. srpna 2011.

Dnem 26. dubna 2011 bylo ukončeno funkční období člena představenstva pana Jiřího
Janečka. V obchodním rejstříku byl zapsán výmaz dne 4. srpna 2011.
Dnem 26. dubna 2011 bylo ukončeno funkční období člena představenstva pana Josefa
Noska. V obchodním rejstříku byl zapsán výmaz dne 4. srpna 2011.
Dnem 27. dubna 2011 vzniklo členství v představenstvu a dnem 13. května 2011 vznikla
funkce místopředsedy představenstva Ing. Ivo Štiky. V obchodním rejstříku byl proveden
zápis dne 4. srpna 2011. Dnem 12. prosince 2011 zaniklo členství a funkce místopředsedy
představenstva Ing Ivo Štiky. Výmaz v obchodním rejstříku zatím nebyl proveden.
Dnem 27. dubna 2011 vzniklo členství v představenstvu Ing. Petra Blažka. V obchodním
rejstříku byl proveden zápis dne 4. srpna 2011.

Dnem 26. dubna 2011 bylo ukončeno funkční období člena představenstva Petra Hány.
V obchodním rejstříku byl zapsán výmaz dne 4. srpna 2011.

Dnem 27. dubna 2011 vzniklo členství v představenstvu Ing. Vladimíra Perného, MBA.
V obchodním rejstříku byl proveden zápis dne 4. srpna 2011. Dnem 9. prosince 2011
Ing. Vladimíru Pernému bylo ukončeno funkční období člena představenstva. Výmaz
v obchodním rejstříku zatím nebyl proveden.

Dnem 26. dubna 2011 bylo ukončeno funkční období člena představenstva Ing. Milana
Richtera. V obchodním rejstříku byl zapsán výmaz dne 4. srpna 2011.

Dnem 27. července 2011 vzniklo členství v představenstvu Ing. Jiřího Janků. V obchodním rejstříku byl proveden zápis dne 21. října 2011.

Dnem 26. ledna 2011 bylo ukončeno funkční období člena představenstva Ing. Martina
Dvořáka. V obchodním rejstříku byl zapsán výmaz dne 4. srpna 2011. Dnem 27. dubna 2011 vzniklo členství v představenstvu a dnem 13. května 2011 vznikla funkce předsedy představenstva Ing. Martina Dvořáka. V obchodním rejstříku byl proveden zápis dne
4. srpna 2011. Dnem 5. prosince 2011 funkce předsedy představenstva a dnem 12. prosince členství v představenstvu Ing. Martinu Dvořákovi zaniklo. Zápis v obchodním rejstříku zatím nebyl proveden.

Dnem 9. prosince 2011 vzniklo členství v představenstvu Ing. Jaroslav Stůje, MBA. Zápis
v obchodním rejstříku zatím nebyl proveden.

Dnem 26. dubna 2011 bylo ukončeno funkční období místopředsedy představenstva
Ing. Antonína Weinerta, CSc. V obchodním rejstříku byl zapsán výmaz dne 4. srpna 2011.

Dnem 21. prosince 2011 vzniklo členství v představenstvu a dnem 22. prosince 2011
vznikla funkce předsedkyně představenstva Bc. Magdaleny Češkové. Zápis v obchodním
rejstříku zatím nebyl proveden.
Dnem 21. prosince 2011 vzniklo členství v představenstvu Ing. Petra Vychodila. Zápis
v obchodním rejstříku zatím nebyl proveden.
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Dnem 22. prosince 2011 vznikla funkce místopředsedy představenstva Ing. Petra Blažka.
Zápis v obchodním rejstříku zatím nebyl proveden.

Dnem 27. dubna 2011 vzniklo členství v dozorčí radě Ing. Jiřímu Pařízkovi. V obchodním
rejstříku byl proveden zápis dne 4. srpna 2011.

Změna zápisu způsobu jednání statutárního orgánu na základě změny stanov – upřesnění:
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek za společnost společně předseda představenstva a jeden další člen představenstva nebo společně
místopředseda a jeden další člen představenstva

Dnem 27. dubna 2011 vzniklo členství v dozorčí radě Ing. Milana Richtera. V obchodním
rejstříku byl proveden zápis dne 4. srpna 2011. Dnem 29. listopadu 2011 bylo ukončeno
funkční období v dozorčí radě odvoláním. Zápis v obchodním rejstříku zatím nebyl proveden.

Změny zápisu členů dozorčí rady
Dnem 26. dubna 2011 bylo ukončeno funkční období člena dozorčí rady pana Ivana Bednáře. V obchodním rejstříku byl zapsán výmaz dne 4. srpna 2011.

Dnem 27. dubna 2011 vzniklo členství v dozorčí radě Mgr. Dalibora Mlejnského. V obchodním rejstříku byl proveden zápis dne 4. srpna 2011. Dnem 29. listopadu 2011 bylo
ukončeno funkční období v dozorčí radě odvoláním. Zápis v obchodním rejstříku zatím
nebyl proveden.

Dnem 26. dubna 2011 bylo ukončeno funkční období předsedy dozorčí rady Ing. Karla
Březiny. V obchodním rejstříku byl zapsán výmaz dne 4. srpna 2011.
Dnem 26. dubna 2011 bylo ukončeno funkční období člena dozorčí rady Prof. Ing. Petra
Moose, CSc. V obchodním rejstříku byl proveden výmaz dne 4. srpna 2011.
Dnem 26. dubna 2011 bylo ukončeno funkční období člena dozorčí rady JUDr. Tomáše
Homoly. V obchodním rejstříku byl proveden výmaz dne 4. srpna 2011.
Dnem 26. dubna 2011 bylo ukončeno funkční období člena dozorčí rady pana Radovana
Steinera. V obchodním rejstříku byl proveden zápis dne 4. srpna 2011.
Dnem 26. dubna 2011 bylo ukončeno funkční období člena dozorčí rady pana Pavla Ambrože. V obchodním rejstříku byl proveden zápis dne 4. srpna 2011.
Dnem 27. dubna 2011 vzniklo členství v dozorčí radě a funkce místopředsedy dozorčí rady
Ing. Davida Vodrážky. V obchodním rejstříku byl proveden zápis dne 4. srpna 2011.
Dnem 27. dubna 2011 vzniklo členství v dozorčí radě pana Pavla Hurdy. V obchodním
rejstříku byl proveden zápis dne 4. srpna 2011.
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Dnem 27. dubna 2011 vzniklo členství v dozorčí radě pana Marka Ječménka. V obchodním rejstříku byl proveden zápis dne 4. srpna 2011. Dnem 29. listopadu 2011 bylo ukončeno funkční období v dozorčí radě odvoláním. Zápis v obchodním rejstříku zatím nebyl
proveden.
Dnem 27. dubna 2011 vzniklo členství v dozorčí radě Ing. Antonína Weinerta, CSc. V obchodním rejstříku byl proveden zápis dne 4. srpna 2011. Dnem 29. listopadu 2011 bylo
ukončeno funkční období v dozorčí radě odvoláním. Zápis v obchodním rejstříku zatím
nebyl proveden.
Dnem 27. dubna 2011 vzniklo členství v dozorčí radě a funkce předsedy dozorčí rady
JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA. V obchodním rejstříku byl proveden zápis dne 4. srpna 2011. Dnem 21. prosince 2011 byl z funkce předsedy dozorčí rady odvolán. Zápis v obchodním rejstříku zatím nebyl proveden.
Dnem 12. září 2011 vzniklo členství v dozorčí radě pana Františka Kadlece. V obchodním
rejstříku byl proveden zápis dne 18. října 2011.

Dnem 12. září 2011 vzniklo členství v dozorčí radě pana Jana Koláře. V obchodním rejstříku byl proveden zápis dne 18. října 2011.

1.3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
Organizační struktura společnosti k 31. 12. 2011

Dnem 30. listopadu 2011 vzniklo funkční období volbou člena dozorčí rady Ing. Jiřího
Nouzy, Zápis v obchodním rejstříku zatím nebyl proveden.
Dnem 30. listopadu 2011 vzniklo funkční období volbou člena dozorčí rady Mgr. Karla
Hanzlíka. Zápis v obchodním rejstříku zatím nebyl proveden.
Dnem 30. listopadu 2011 vzniklo funkční období volbou člena dozorčí rady Ing. Michala
Štěpána. Zápis v obchodním rejstříku zatím nebyl proveden.

orgány společnosti

VALNÁ HROMADA

DOZORČÍ RADA

VÝBOR PRO AUDIT
PŘEDSTAVENSTVO

makrostruktura společnosti

GENERÁLNÍ ŘEDITEL

Dnem 12. prosince 2011 vzniklo členství v dozorčí radě Ing. Zdeně Javornické. Dnem
21. prosince 2011 jí vznikla funkce předsedkyně dozorčí rady. Zápis v obchodním rejstříku
zatím nebyl proveden.

ÚSEK
DOPRAVNÍ
100000

ÚSEK
TECHNICKÝ
200000

ÚSEK
EKONOMICKÝ
400000

ÚSEK
BEZPEČNOSTNÍ
600000

Dnem 12. prosince 2011 vzniklo členství v dozorčí radě Ing. Marku Doležalovi. Zápis v obchodním rejstříku zatím nebyl proveden.
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110000
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210000
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Informační technologie
310000

ÚSEK GŘ
900000
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Provoz Tramvaje
120000
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Správa vozidel
Tramvaje
220000

jednotka
Zásobování
330000

jednotka
Správa nemovitého
majetku
340000

jednotka
Provoz Autobusy
130000

jednotka
Správa vozidel
Autobusy
230000

jednotka
Historická vozidla
360000

jednotka
Dopravní cesta
Metro
240000

SEKCE
LIDSKÉ ZDROJE
500000

jednotka
Dopravní cesta
Tramvaje
250000
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1.4. IDENTIFIKACE SKUPINY
Jediný akcionář DP
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA (dále HMP) se sídlem Praha 1, Staré Město, Mariánské nám. 2,
IČ: 00064581.
Sesterské obchodní společnosti DP
Obchodní firma

Dceřiné a přidružené obchodní společnosti DP

% 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

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

100 %

Praha 1, Žatecká 110/2

25656112

Pražská vodohospodářská
společnost a.s.
Pražské služby, a.s.

76,92 %

Praha 9,
Pod Šancemi 444/1

Rozvojové projekty Praha, a.s.

98,09 %

Praha 2, Blanická 1008/28

25649329

90 %

Praha 2, Blanická 1008/28

00409316

TRADE CENTRE PRAHA a.s.

60194120

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
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Obchodní firma
RENCAR PRAHA, a.s.

% podíl DP
na základním
kapitálu

Sídlo

IČ

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 102/217

25632141

Majetkový podíl v dceřiné společnosti RENCAR PRAHA, a.s.

Obchodní firma

RENCAR MEDIA s.r.o.

% podíl
RENCAR PRAHA, a.s.
na základím
kapitálu
100

Sídlo

Praha 8, Křižíkova 148/34

IČ

25082906

Přehled nepřímo ovládaných společností a dceřiné společnosti u sesterských společností DP k datu 31. 12. 2011
Sesterské společnosti
Pražská energetika Holding a.s.

Pražská plynárenská Holding a.s.

Pražská teplárenská Holding a.s.

Pražské služby, a.s.

TRADE CENTRE PRAHA a.s.

Nepřímo ovládané společnosti a dceřiné společnosti
Nepřímo ovládaná společnost
Pražská energetika, a.s.
Společnosti s kapitálovou účastí PRE
PREdistribuce, a.s.
PREleas, a.s.
PREměření, a.s.
Nepřímo ovládaná společnost
Pražská plynárenská, a. s.
Společnosti s kapitálovou účastí PP
Měření dodávek plynu, a.s.
Pražská plynárenská Distribuce, a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Prometheus, energetické služby, a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Pražská plynárenská Správa majetku, a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Informační služby – energetika, a.s.
Pragoplyn, a.s.
Nepřímo ovládaná společnost
Pražská teplárenská a.s.
Společnosti s kapitálovou účastí PT
Energotrans, a.s.
TERMONTA PRAHA a.s.
Teplo Neratovice, spol. s r.o.
Společnosti s kapitálovou účastí PS
AKROP s.r.o.
Nepřekonatelný servis s.r.o.
Společnosti s kapitálovou účastí TCP
TCP – Vinohrady, a.s.

% podíl na ZK
% podíl PREH v PRE
58,046%
% podíl PRE v dceřiné spol.
100%
100%
100%
% podíl PPH v PP
50,20%
% podíl PP v dceřiné spol.
100%

Sídlo

IČ

Praha 10, Na Hroudě 1492/4

60193913

Praha 5, Svornosti 3199/19a
Praha 10, Limuzská 2110/8
Praha 10, Na Hroudě 2149/19

27376516
25054040
25677063

Praha 1, Národní 37

60193492

Praha 4, U Plynárny 500/44

29001498

100%

Praha 4, U Plynárny 500

27403505

100%

Praha 4, U Plynárny 1450/2a

47116471

100%

Praha 4, U Plynárny 500/44

63072599

100%

Praha 4, U Plynárny 500/44

27436551

Praha 4, U Plynárny 500/44
Praha 1, Jungmannova 36/31

26420830
27933318

Praha 7, Partyzánská 1/7

45273600

Praha 7, Partyzánská 1/7
Praha 10, Třebohostická 46/11
Neratovice, Školní 162

47115726
47116234
49827316

Tuchoměřice, Ke Špejcharu 392
Praha 9, Pod Šancemi 444/1

26432331
27257452

Praha 2, Blanická 1008/28

25672541

100%
100%
% podíl PTH v PT
47,33%
% podíl PT v dceřiné spol.
100%
100%
100%
% podíl PS na ZK
100%
100%
% podíl TCP na ZK
100%
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2.  Účetní metody a obecné účetní
zásady
1.5. ORGÁNY SPOLEČNOSTI
Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo, dozorčí rada a výbor pro audit.
Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Působnost valné hromady vykonává obec – HMP – podle zvláštního předpisu, zastoupená svým zastupitelským orgánem
Radou Zastupitelstva HMP, s výjimkou rozhodnutí o zrušení společnosti, kdy působnost
valné hromady vykonává Zastupitelstvo HMP.
Představenstvo a dozorčí rada k 31. 12. 2011
Funkce
Představenstvo

Dozorčí rada

Jméno

Předseda

Bc. Magdalena Češková

Místopředseda

Ing. Petr Blažek

Člen

Ing. Jaroslav Stůj, MBA

Člen

Ing. Petr Vychodil

Člen

Ing. Jiří Janků

Předseda

Ing. Zdena Javornická

Místopředseda

Jiří Čada

Místopředseda

Ing. David Vodrážka

Člen

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA

Člen

Jan Kolář

Člen

Ing. Jiří Pařízek

Člen

František Kadlec

Člen

Ing. Michal Štěpán

Člen

Jan Lebeda

Člen

Jiří Obitko

Člen

Mgr. Karel Hanzlík

Člen

Ing. Jiří Nouza

Člen

Ing. Marek Doležal

Člen

Pavel Hurda

100 / příloha účetní závěrky

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).

3.  Přehled významných účetních pravidel a postupů
3.1. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK
Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden
rok a jehož ocenění je v jednotlivém případě vyšší než 40 000 Kč (hmotný majetek kromě
pozemků, staveb a budov a uměleckých děl), resp. 60 000 Kč (nehmotný majetek kromě věcných břemen). Pozemky, budovy a stavby, věcná břemena a umělecká díla jsou
považovány za dlouhodobý majetek bez ohledu na jejich ocenění. 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 dlouhodobého
majetku, činí nad 40 000 Kč (u dlouhodobého hmotného majetku v úhrnu za účetní období, u dlouhodobého nehmotného majetku za jednotlivé ukončení).
Hmotný majetek do 40 000 Kč a nehmotný majetek do 60 000 Kč časově rozlišeny po dobu
2 let a evidovány v podrozvahové evidenci.
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,
 náklady na výběrová řízení,
 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.
Při zajišťování souladu účetní evidence s evidencí pozemků v katastru nemovitostí se
dle metodického postupu ocenily nově zjištěné pozemky nabyté do konce roku 1992 dle
vyhlášky ministerstva 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 stanoveného znaleckým posudkem.
Ocenění reprodukční cenou bylo v roce 2011 použito u bezúplatně nabytých věcných břemen a při zjištění položky v účetnictví, která nebyla zaevidována v majetku společnosti.
Reprodukční cena byla stanovena dle znaleckého posudku.
Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností je oceňován vlastními náklady,
tzn. veškerými přímými náklady a nepřímými náklady, které bezprostředně souvisí s vytvořením dlouhodobého majetku.
Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek se odepisuje lineárně
na základě odpisového plánu prostřednictvím účetních odpisů, a to v souladu s § 7 odst.
1 zákona o účetnictví. Výše oprávek k dlouhodobému majetku je stanovena dobou životnosti, která je určena s ohledem na opotřebení odpovídající běžným podmínkám používání. Odpisovat se začíná v měsíci zařazení do užívání.
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Délka předpokládané životnosti u nejvýznamnějších skupin majetku je následující:
Dlouhodobý majetek

Doba životnosti v letech

Tunely metra

100

Napájecí systém metra

30

Tramvajové tratě – železniční spodek

30

Tramvajové tratě – železniční svršek

15

Pohyblivé schody

17

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 dlouhodobého majetku. Jejich výše se zjišťuje na základě inventarizace a individuálního posouzení
reálného stavu jednotlivých položek, kdy užitná hodnota dlouhodobého majetku (užitnou
hodnotou se rozumí i jeho prodejní cena) je výrazně nižší, než je jeho ocenění v účetnictví
po odečtení oprávek, a toto snížení hodnoty nelze považovat za snížení trvalého charakteru.

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

Odpisování věcných břemen zřízených ve prospěch společnosti je následující:
Pořizovací cena věcného
Doba zřízení
Doba odpisování
břemene
do 60 000 Kč
určitá
24 měsíců
neurčitá
24 měsíců
nad 60 000 do 10 000 000 Kč

určitá
neurčitá

nad 10 000 000 Kč

určitá
neurčitá
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dle doby uvedené ve smlouvě, na kterou
je věcné břemeno zřízeno
48 měsíců
dle doby uvedené ve smlouvě, na kterou
je věcné břemeno zřízeno
30 roků

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

3.3. DERIVÁTY
Společnost má finanční deriváty, které slouží v souladu se strategií řízení rizik společnosti jako efektivní zajišťovací nástroj.
Všechny finanční deriváty jsou vykazovány v případě kladné reálné hodnoty jako aktiva
a v případě záporné reálné hodnoty jako pasiva.
V roce 2011 u obchodů, kde byly provedeny testy efektivity, se pokračuje v zajišťovacím účetnictví. Deriváty, které nesplňovaly podmínky pro zajišťovací účetnictví, byly určeny k obchodování. K 31. 12. 2011 společnost eviduje pouze deriváty, na které aplikuje zajišťovací účetnictví.

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

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

3.5. POHLEDÁVKY
Zásoby stejného druhu se vedou na skladě v ocenění cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem, s výjimkou zboží v kantýně. Toto zboží se vedlo na skladě v ocenění
skutečnými pořizovacími náklady. K 31. 12. 2011 společnost kantýnu již nevlastní.
Pokud náklady související s pořízením nejsou součástí pořizovací ceny konkrétního materiálu a zboží, sledují se na samostatném analytickém účtu zásob a jednou měsíčně jsou
rozpouštěny do spotřeby materiálů a zboží dle vnitřní směrnice. Tento postup je ve společnosti využíván i pro přepravné zajišťované vnitropodnikovými službami.
Pořízení a úbytek zásob se dle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 15 provádí
dle způsobu A.

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o příslušné opravné položky k pochybným částkám.
Pohledávky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti jeden rok a kratší, jsou vykázány jako krátkodobé. Ostatní pohledávky jsou vykázány
jako dlouhodobé.
Na účtech pohledávek jsou evidovány i pohledávky vzniklé za HMP a jím spřízněnými
společnostmi 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).

Zásoby vytvořené vlastní činností jsou oceňovány vlastními náklady.
Náhradní díly a další materiály vytvářené vlastní činností jednorázově jsou oceňovány
skutečnými vlastními náklady. Vlastní činností vytvářené náhradní díly a další materiály,
u kterých nelze stanovit jednoznačně cenu za kus (to je u trvale vytvářených náhradních
dílů a dalších materiálů), jsou oceňovány na základě předem stanovených cen. Složky
nákladů zahrnované do cen náhradních dílů a dalších materiálů stanovených na úrovni
vlastních nákladů tvoří: přímá spotřeba materiálu, energie, přímé mzdy, pojistné sociální a zdravotní, podíl výrobní režie, kooperace, dopravné.
Reprodukční cena u zásob byla stanovena dle aktuální průměrné skladové ceny v okamžiku zjištění přebytku zásob (nafta, chladící kapalina, olej, ostatní provozní kapaliny,
náhradní díly – ventil redukční, topení teplovodní, blatník plastový, páka brzdového seřizovače, alternátor, vysoušeč, odlučovač oleje, rozvod vzduchu dveří a další režijní materiál). Reprodukční cena stanovena odborným odhadem se používá u zásob vzniklých ze
získaného materiálu z likvidace či oprav dlouhodobého majetku.

K pohledávkám z obchodních vztahů a jiným pohledávkám jsou tvořeny opravné položky
dle příslušných zákonů a pokynů právního útvaru. Daňové opravné položky jsou tvořeny
ve výši, jejíž tvorbu umožňuje příslušný zákon. K pohledávkám od půl roku do 1 roku
po splatnosti se tvoří účetní opravné položky v takové výši, aby celková hodnota daňových
a účetních opravných položek tvořila 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky,
k pohledávkám od 1 roku po splatnosti jsou tvořeny až do výše 100 % rozvahové hodnoty
pohledávky.
K pohledávkám z přirážek k jízdnému a k pohledávkám za jízdné, které vznikly do konce
roku 2007, jsou tvořeny účetní opravné položky. Jejich výše je stanovena % s přihlédnutím k předpokládané míře splácení pohledávek dle vyjádření společnosti, která se zabývá
evidencí a vymáháním těchto pohledávek.
Neuhrazené pohledávky z přirážek k jízdnému a pohledávky za jízdné, které vznikly počínaje rokem 2008, jsou odkupovány společností Tessile ditta a.s.
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K vzájemnému zápočtu závazků a pohledávek dochází ve smyslu občanského a obchodního zákoníku dle ujednání mezi obchodními partnery.

Rezervy na odměny vedoucích zaměstnanců a členů orgánů společnosti vč. zdravotního
a sociálního pojištění jsou vytvořeny, pokud právní nárok na jejich vyplacení není závislý
jen na odvedení práce v účetním období, ale na splnění dalších podmínek tj. schválení
odpovědnou osobou příp. orgánem společnosti.

3.6. ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ
Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

Další rezervy jsou tvořeny z důvodu opatrnosti na závazky vzniklé na základě minulých
událostí a na úhradu závazků, které by mohly znamenat odliv finančních prostředků.

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

3.9. FINANČNÍ LEASING

3.7. ÚVĚRY
Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Úroky z úvěru jsou účtovány do výsledku hospodaření za účetní období, se kterým souvisí. V souladu s § 47 odst. 1 vyhlášky
se společnost rozhodla úroky z úvěru nezahrnovat do ocenění dlouhodobého majetku
a technického zhodnocení.

Finančním leasingem se rozumí pořízení dlouhodobého hmotného majetku způsobem,
při kterém se po uplynutí sjednané doby úplatného užívání majetku uživatelem převádí
vlastnictví majetku z vlastníka na uživatele a uživatel do převodu vlastnictví hradí platby
za nabytí v rámci nákladů.

3.10. PŘEPOČTY ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU

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

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

3.8. REZERVY

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

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 tvořily dle plánu oprav. Tvorba a čerpání se řídí
příslušným zákonem.

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

Rezerva na plnění z titulu odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání některých
bývalých zaměstnanců je tvořena na základě statistického vyhodnocení dostupných historických údajů ve výši současné hodnoty očekávaných budoucích plateb z titulu nároků
vzniklých do data účetní závěrky.
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Majetek a závazky v cizí měně jsou k datu účetní závěrky přepočteny dle platného kurzu
vyhlášeného Českou národní bankou k tomuto datu a zjištěné kurzové rozdíly jsou proúčtovány podle svého charakteru do nákladů nebo výnosů.

3.11. DANĚ
3.11.1. Daňové odpisy dlouhodobého majetku

V návaznosti na smluvní ujednání obsažená ve Smlouvě o veřejných službách, účtuje společnost v průběhu roku o přijaté záloze na kompenzaci, v rámci roční účetní závěrky je
pak záloha zúčtována s pohledávkou z titulu výše uvedené smlouvy. Částka kompenzace
se účtuje do výnosů jako tržba za prodej vlastních výrobků a služeb.

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.
Počínaje zdaňovacím obdobím 2010 bylo daňové odepisování dlouhodobého hmotného
majetku opětovně zahájeno.
3.11.2. 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 závazková metoda vychází
z přechodných rozdílů, jimiž jsou rozdíly mezi daňovou základnou aktiv, popř. pasiv a výší
aktiv, popřípadě pasiv, uvedených v rozvaze. Daňovou základnou aktiv, popřípadě pasiv
je hodnota těchto aktiv, popřípadě pasiv, uplatnitelná v budoucnosti pro daňové účely.

3.13. DOTACE
Dotace k úhradě nákladů se účtují do ostatních provozních výnosů ve věcné a časové
souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel.
Dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení snižuje jejich pořizovací cenu nebo vlastní náklady v okamžiku aktivace. K rozvahovému dni se proúčtuje použití dotace k ještě nezaktivovanému dlouhodobému majetku
a pohledávkám vzniklým z titulu předání dlouhodobého majetku, který nesouvisí s činností společnosti.

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

3.12. KOMPENZACE
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, které vstoupilo v platnost 3. 12. 2009 účtuje společnost o kompenzaci. Kompenzace je chápána jako
cena za veřejnou službu, která má pokrýt prokazatelnou ztrátu (rozdíl mezi náklady vynaloženými v souvislosti s plněním ZVS a příjmy vzniklými v souvislosti se ZVS) a zajistit
přiměřený zisk, který má umožnit tvorbu vlastních zdrojů na financování obnovy majetku
a dalších investic na zkvalitňování služeb odsouhlasených objednatelem. Smlouva o veřejných službách mezi společností a HMP stanoví způsob výpočtu kompenzace, metodiku
pro výpočet přiměřeného zisku a způsob rozdělení rizik.
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3.14. VÝNOSY

3.16. MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY A MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY

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

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

Ostatní výnosy jsou zaúčtovány do období, se kterým věcně a časově souvisejí.
Výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období, se časově rozlišují.
Časové rozlišení výnosů z věcných břemen zřízených na majetku společnosti je následující:
Pořizovací cena
věcného břemene
do 60 000 Kč
nad 60 000 do 10 000 000 Kč

Doba zřízení
Určitá

neprovádí se z důvodu nevýznamné částky

Neurčitá

výnos daného období
dle doby uvedené ve smlouvě, na kterou
je věcné břemeno zřízeno
výnos daného období
dle doby uvedené ve smlouvě, na kterou
je věcné břemeno zřízeno
výnosy se rozčlení poměrnou částkou dle
zůstatkové doby životnosti nemovitosti,
ke které je věcné břemeno zřízeno

Určitá
Neurčitá

nad 10 000 000 Kč

Časové rozlišení

Určitá
Neurčitá

3.17. Z
 MĚNY ZPŮSOBU OCEŇOVÁNÍ, POSTUPŮ ODPISOVÁNÍ A POSTUPŮ ÚČTOVÁNÍ
OPROTI PŘEDCHÁZEJÍCÍMU ÚČETNÍMU OBDOBÍ
V roce 2011 nedošlo k žádným změnám.

3.18. 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:
(údaje v tis. Kč)
Peněžní ekvivalent
Pokladní hotovost a peníze na cestě

3.15. POUŽITÍ ODHADŮ
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby společnost používala 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. Společnost stanovila tyto odhady a předpoklady na základě všech jí dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá
z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.
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31. 12. 2011

31. 12. 2010

17 432

22 875

Účty v bankách

949 524

1 804 846

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem

966 956

1 827 721

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

4.  Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
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:

V souladu se Smlouvou o závazku veřejné služby s HMP použila společnost kompenzaci na úhradu nákladů MHD a obnovu vozového parku. Konečná výše kompenzace byla
v souladu se platnou legislativou a smluvními ujednáními schválena.
Společnost vyúčtovala v roce 2011 dotace k úhradě nákladů a na pořízení dlouhodobého
majetku ve výši 2 517 067 tis. Kč. Dotace jsou vykazovány v souladu s platnou legislativou
ČR a EU.

Výkaz zisku a ztráty
II.1

1.1 Tržby z jízdného

Dotace dle účelu
(údaje v tis. Kč)

1.2 Kompenzace za závazek veřejné služby
B.2
C.

1.3 Ostatní tržby

Dotace celkem

2.1 Opravy a udržování

Dotace na úhradu nákladů

2.2 Ostatní služby

Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy

5. Náklady na penzijní p řipojištění a životní pojištění

2 517 067
94 408
3 169

běžné výdaje akce č. 22005 – RTT Myslíkova – celkem

830

běžné výdaje akce č. 26001 – RTT Plzeňská – celkem

1 452

běžné výdaje akce č. 26005 – RTT Pobaba – celkem
4.1.2. Kompenzace a dotace
Společnost vykázala za rok 2011 zisk ve výši 990 350 tis. Kč (1 354 272 tis. Kč v 2010).
Zisk byl realizován jako přímý důsledek účtování o kompenzaci (viz bod 3.12.). Náklady
vynaložené v souvislosti se závazkem veřejné služby a přiměřený zisk pro návratnost kapitálu jsou hrazeny formou kompenzace, která je účtována do Tržeb za prodej vlastních
výrobků a služeb.

Dotace ze státního rozpočtu

Pro poznání a hodnocení finanční a majetkové situace společnosti je nutné zdůraznit, že
společnost je příjemcem kompenzace za závazek veřejné služby a významného objemu
investičních dotací od různých poskytovatelů.

Účelová dotace

887
40 000

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

40 000
51 239

Dotace v rámci PID
dotace na pásmo 0-PID

40 920

dotace od obcí na pásma 1,2,PID

6 896

dotace od SK-KÚ – pásma 1,2

3 423
0

Společnost obdržela v roce 2011 zálohy na kompenzaci ve výši 10 864 662 tis. Kč.
Do výnosů proúčtovala 11 128 465 tis. Kč. Po zaúčtování zálohy z roku 2010 ve výši
29 519 tis. Kč společnost vykazuje pohledávku za HMP ve výši 234 284 tis. Kč.
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4.2. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (stav k 31. 12. 2011)

Dotace dle účelu – pokračování
(údaje v tis. Kč)
Dotace na pořízení dlouhodobého majetku

2 422 659

Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy

1 800 000

4534 – trasa metra A (Dejvická-Motol)
6786 – I. provozní úsek trasy D metra

Pořizovací cena stav
(údaje v tis. Kč)

1 650 000

Stav
Stav
Stav
k
Přírůstky Úbytky
k
Přírůstky Úbytky
k
31. 12. 2009
31. 12. 2010
31. 12. 2011

150 000
622 659

Dotace z OPPK
v tom: – podíl EU
– podíl státního rozpočtu

572 173
50 486

z toho:
22005 – RTT Myslíkova 2. výzva OPPK – celkem
z toho: podíl EU
podíl státního rozpočtu
26001 – RTT Plzeňská 6.výzva OPPK – celkem
z toho: podíl EU
podíl státního rozpočtu
26005 – RTT Podbaba 6.výzva OPPK – celkem
z toho: podíl EU
podíl státního rozpočtu

76 636
70 422
6 214
466 521
428 695
37 826

Software
Ocenitelná
práva
Jiný DNM
Nedokončený
DNM
Poskytnuté
zálohy na DNM
Celkem

617 922

120 551

685

737 788

50 862

1 867

786 783

10 082

0

0

10 082

0

0

10 082

107 082

13 920

0

121 002

11 845

0

132 847

171 002 141 097

80 695

55 955

72 543

64 107

0

0

0

0

949 567 118 662

74 410

993 819

50 790
0

0

0

785 876 305 473 141 782

79 502
73 056

Oprávky
(údaje v tis. Kč)

6 446

Stav
Stav
Stav
k
Přírůstky Úbytky
k
Přírůstky Úbytky
k
31. 12. 2009
31. 12. 2010
31. 12. 2011
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Software
Ocenitelná
práva
Jiný DNM

506 411

91 023

703

596 731

129 707

1 867

724 571

8 165

1 000

0

9 165

917

0

10 082

53 004

26 146

0

79 150

22 417

0

101 567

Celkem

567 580 118 169

703

685 046 153 041

1 867

836 220

Zůstatková hodnota
(údaje v tis. Kč)
Stav k 31. 12. 2009 Stav k 31. 12. 2010 Stav k 31. 12. 2011
Software

111 511

141 057

62 212

1 917

917

0

Jiný DNM

54 078

41 852

31 280

Nedokončený DNM

50 790

80 695

64 107

0

0

0

218 296

264 521

157 599

Ocenitelná práva

Poskytnuté zálohy na DNM
Celkem

4.2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností
V roce 2011 nebyl vytvořen dlouhodobý nehmotný majetek vlastní činností.

4.2.2. Majetek, který není zahrnut v rozvaze
Nehmotný majetek sledovaný v podrozvahové evidenci:
(údaje v tis. Kč)
Druh majetku
Drobný nehmotný majetek

Pořizovací cena
2011

2010
13 409

15 311

Dlouhodobý majetek pořízený z dotací

125 423

125 423

Celkem

138 832

140 734
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4.3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
Pořizovací cena
(údaje v tis. Kč)
Stav k 31. 12. 2009

Přírůstky

Úbytky

Stav k 31. 12. 2010

Přírůstky

Úbytky

Stav k 31. 12. 2011

3 256 856

143 330

154 210

3 245 976

69 163

42 464

3 272 675

Pozemky
Stavby

54 242 542

515 707

111 882

54 646 367

1 512 482

481 993

55 676 856

Samostatné movité věci

34 513 873

1 312 044

510 964

35 314 953

7 240 132

394 840

42 160 245

– Stroje a zařízení

10 402 620

208 768

165 370

10 446 018

459 579

76 641

10 828 956

– Dopravní prostředky

24 099 635

1 103 276

344 911

24 858 000

6 780 553

318 139

31 320 414

– Inventář

11 618

0

683

10 935

0

60

10 875

Jiný DHM

38 129

0

0

38 129

0

1

38 128

Nedokončený DHM

2 379 706

5 337 981

3 845 204

3 872 483

10 085 506

10 647 459

3 310 530

830 796

4 310 115

3 847 795

1 293 116

2 282 814

3 068 413

507 517

95 261 902

11 619 177

8 470 055

98 411 024

21 190 097

14 635 170

104 965 951

Stav k 31. 12. 2009

Přírůstky

Úbytky

Stav k 31. 12. 2010

Přírůstky

Úbytky

Stav k 31. 12. 2011

Zálohy na DHM
Celkem
Oprávky a opravné položky

(údaje v tis. Kč)
Stavby

13 176 569

2 462 738

1 551 732

14 087 575

1 070 933

338 170

14 820 338

Samostatné movité věci

17 974 732

1 535 670

507 330

19 003 072

1 697 114

385 346

20 314 840

– Stroje a zařízení
– Dopravní prostředky
– Inventář
Opravná položka
k dopravním prostředkům
Opravná položka
k zálohám na DHM
Celkem
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6 896 114

553 506

161 425

7 288 195

541 507

75 301

7 754 401

11 069 848

981 439

345 251

11 706 036

1 154 979

309 985

12 551 030

8 770

725

654

8 841

628

60

9 409

0

0

0

0

3 877

0

3 877

0

0

0

0

0

0

0

31 151 301

3 998 408

2 059 062

33 090 647

2 771 924

723 516

35 139 055

Zůstatková hodnota
(údaje v tis. Kč)
Stav k 31. 12. 2009 Stav k 31. 12. 2010 Stav k 31. 12. 2011
Pozemky

3 256 856

3 245 976

3 272 675

Stavby

41 065 973

40 558 792

40 856 518

Samostatné movité věci

16 539 141

16 311 881

21 841 528

– Stroje a zařízení
– Dopravní prostředky

3 506 506

3 157 823

3 074 555

13 029 787

13 151 964

18 765 507

– Inventář

2 848

2 094

1 466

Jiný DHM

38 129

38 129

38 128

2 379 706

3 872 483

3 310 530

830 796

1 293 116

507 517

64 110 601

65 320 377

69 826 896

Nedokončený DHM
Zálohy na DHM
Celkem

4.3.1. Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem
Ke dni 31. 12. 2011 je na 531 nemovitostech zřízeno věcné břemeno, a to formou smlouvy
o zřízení věcného břemene. Ve většině případů se jedná o umožnění přístupu k obsluze
příslušného zařízení v prostorách metra, vchodu do budov apod.
Dne 15. 6. 2005 byla uzavřena zástavní smlouva, ve které je dlužníkem (zástavcem) DP
a věřiteli (zástavními věřiteli) jsou banky, které se podílejí na úvěru poskytnutém společnosti na nové vlaky metra. Zastaveno je 100 ks elektrických motorových vozů metra vyrobených společností Siemens Kolejová vozidla s.r.o. v zůstatkové účetní hodnotě
3 664 142 tis. Kč. 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 a trakčního vedení. Způsob ocenění viz bod 3.1.

Nárůst je zaznamenán především v dopravních prostředcích, kde byly aktivovány vozy
metra ve výši 2 714 mil. Kč, tramvaje ve výši 2 919 mil. Kč a nízkopodlažní autobusy
ve výši 1 048 mil. Kč.
Společnost pronajímá:
 nemovitosti, nebytové prostory v objektech garáží, vozoven, v depech metra, ve 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. a vybavení pronajímaného nemovitého majetku.
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4.3.3. Majetek najatý formou finančního leasingu

Datum zahájení

Doba trvání
v měsících

Speciální vozidlo MAGMA Alficar

10/2011

60

1 200

0

67

271

1 014

Speciální vozidlo MAGMA Alficar

12/2011

60

1 200

0

23

271

1 064

Speciální vozidlo MAGMA Alficar

12/2011

60

1 200

0

23

271

1 063

Speciální vozidlo MAGMA Alficar

12/2011

60

1 200

0

23

271

1 064

Speciální vozidlo MAGMA Alficar

9/2011

60

1 250

Popis předmětu

Celková hodnota
Skutečně uhrazené
Skutečně uhrazené
Splatno v roce 2012
leasingu splátky k 31. 12. 2010 splátky k 31. 12. 2011

(údaje v tis. Kč)
Splatno
v dalších letech

Celkem

0

93

281

1 028

0

229

1 365

5 233

V roce 2010 společnost neměla žádný majetek najatý formou finančního leasingu.

4.3.4. Operativní leasing
Společnost má pronajato 161 osobních vozů od firmy SPEED LEASE a.s. v ceně ročního pronájmu 22 228 tis. Kč.
Dále jsou DP na základě smlouvy o poskytování služeb dodavatele vnitropodnikové dopravy společností KARIR CZ s.r.o. poskytovány od srpna 2011 komplexní dopravní služby. Tyto
služby spočívají v poskytnutí pronajímaných vozidel (95 vozidel – roční paušál 30 975 tis. Kč), zajištění přepravní služby s řidičem prostřednictvím vozidel přepravní služby (58 vozidel
– roční paušál 19 801 tis. Kč.) a zajištění ostatních služeb prostřednictvím jiných vozidel, než vozidel přepravní služby.

4.3.5. Majetek, který není zahrnut v rozvaze
Hmotný majetek sledovaný v podrozvahové evidenci:
(údaje v tis. Kč)
Druh majetku

Pořizovací cena
2011

Drobný hmotný majetek

2010

587 132

593 888

Dlouhodobý majetek pořízený z dotací

43 927 823

42 963 499

Celkem

44 514 955

43 557 387
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Meziroční nárůst 1 mld. je způsoben především aktivací tramvajových tratí a zabezpečovacího zařízení MATRA v soupravách vozů metra.

4.4. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
4.4.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách

Název společnosti

2011

2010

Počet cenných papírů

Podíl na základním kapitálu v %

Počet cenných papírů

Podíl na základním kapitálu v %

0

40

0

40

421

100

421

100

22

100

22

100

GTR-DP Praha s.r.o.
Pražská strojírna a.s.
Střední průmyslová škola dopravní, a.s.
2011

(údaje v tis. Kč)
Název společnosti
GTR-DP Praha s.r.o.
Pražská strojírna a.s.
Střední průmyslová škola dopravní, a.s.
Celkem

Pořizovací cena

Oceňovací rozdíl Nominální hodnota

* Vlastní kapitál
společnosti

* Účetní výsledek
hospodaření

Finanční výnosy

Hodnota podílu

2 400

3 765

800

2 965

800

9 415

5 701

184 814

-12 060

186 502

172 754

-28 656

0

172 754

11 322

16 212

21 930

27 534

1

0

27 534

196 936

7 117

209 232

209 703

-22 954

2 400

204 053

* Účetní výsledek
hospodaření
7 017

*) Údaje jsou stavy zjištěné k 23. 1. 2012

2010
(údaje v tis. Kč)
Název společnosti
GTR-DP Praha s.r.o.
Pražská strojírna a.s.
Střední průmyslová škola dopravní, a.s.
Celkem

3 629

800

* Vlastní kapitál
společnosti
11 072

184 814

16 782

186 502

201 596

8 189

0

201 596

11 322

16 682

21 930

28 004

482

0

28 004

196 936

37 093

209 232

240 672

15 688

2 000

234 029

Pořizovací cena
800

Oceňovací rozdíl Nominální hodnota

Finanční výnosy

Hodnota podílu

2 000

4 429

*) Údaje jsou stavy zjištěné k 24. 1. 2011
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4.4.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
2011
(údaje v tis. Kč)

RENCAR PRAHA, a.s.

840

19 930

840

Vlastní kapitál
společnosti
74 178

Celkem

840

19 930

840

74 178

43 675

* Účetní výsledek
hospodaření
47 145
47 145

Název společnosti

Pořizovací cena

Oceňovací rozdíl Nominální hodnota

Účetní výsledek
hospodaření
43 675

Finanční výnosy

Hodnota podílu

9 240

20 770

9 240

20 770

*) Údaje jsou stavy zjištěné k 23. 1. 2012

2010
(údaje v tis. Kč)

RENCAR PRAHA, a.s.

840

17 912

840

* Vlastní kapitál
společnosti
66 973

Celkem

840

17 912

840

66 973

Název společnosti

Pořizovací cena

Oceňovací rozdíl Nominální hodnota

*) Údaje jsou stavy zjištěné k 24. 1. 2011

Počet cenných papírů činil 84 akcií a celkový podíl na základním kapitálu byl 28 %. Nedošlo k žádné změně oproti roku 2010.
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Finanční výnosy

Hodnota podílu

13 188

18 752

13 188

18 752

4.6. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY

4.5. ZÁSOBY
(údaje v tis. Kč)
k 31. 12. 2011
Náhradní díly

k 31. 12. 2010

151 732

161 744

Pomocný materiál

93 548

107 473

Oděvy a ochr. pomůcky

28 093

23 784

Pohonné hmoty, paliva

23 437

20 608

3 886

3 405

592

698

Opravné položky

-7 293

-15 678

Materiál celkem

293 995

302 034

Materiál ostatní
Materiál na cestě

Poskytnuté zálohy na zásoby

9

47

Nedokončená výroba a polotovary

7 615

4 632

Zboží

2 141

1 460

303 760

308 173

Celková hodnota

Celkové snížení finančního objemu skladových zásob společnosti je důsledkem:
 intenzivní činností v oblasti řízení skladového hospodářství v průběhu roku 2011
 odprodejem nevyužitelných zásob náhradních dílů
 snížení zásob položky kotouče jízdenkové – čerpání předzásobení z předchozího roku

Položka Dlouhodobé pohledávky vykazuje k 31. 12. 2011 zůstatek 54 730 tis. Kč, k 31. 12. 2010
tyto pohledávky byly ve výši 46 064 tis. Kč.
Položka dlouhodobé pohledávky je tvořena především pohledávkou za společností GTS
Czech 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. 2012 je v souladu s platnými účetními předpisy vykázána v položce C.III. Krátkodobé pohledávky.
Další významnou položku tvoří zálohy společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. na neplánované opravy dle Smlouvy o údržbě vozidel pražského metra 81-71M formou Full
Service.

4.6.1. Dlouhodobé pohledávky k podnikům ve skupině
Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů
K 31. 12. 2011 vykazuje společnost dlouhodobé pohledávky k HMP ve výši 2 990 tis. Kč
(stejná výše byla k 31. 12. 2010). Shodně jako u položky Krátkodobé pohledávky (bod 4.7.2.)
se jedná o pohledávky z obchodních vztahů z titulu investiční činnosti pro HMP.

Nárůst položky nedokončená výroba a polotovary je způsoben rozpracovaností externích
zakázek jednotky Správa vozidel Autobusy.
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4.7. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY
4.7.1. Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů
(údaje v tis. Kč)
Rok

Kategorie

2011

Brutto

Do splatnosti

0–90 dní

91–180 dní

44 258

181–365 dní

15 155

1–2 roky

2 a více let

12 094

19 204

33 380

Celkem
po splatnosti

Celkem

Přirážky *

Celkem včetně
přirážek

124 091

816 192

292 760

1 108 952

0

0

0

5 531

19 183

33 276

57 990

57 990

150 518

208 508

Netto

692 101

44 258

15 155

6 563

21

104

66 101

758 202

142 242

900 444

Brutto

427 032

18 754

3 097

17 721

34 104

18 699

92 375

519 407

303 316

822 723

0

0

0

1 070

9 212

18 691

28 973

28 973

145 498

174 471

427 032

18 754

3 097

16 651

24 892

8

63 402

490 434

157 818

648 252

Opr. položky
2010

692 101

Po splatnosti

Opr. položky
Netto

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

Mezi nejvýznamnější pohledávky patří pohledávky vůči HMP ve výši 406 807 tis. Kč (viz bod 4.7.2.). Dalšími významnými pohledávkami jsou pohledávky z titulu prodeje zásob, prodeje
kuponů, SMS jízdenek, pronájmu reklamních ploch včetně energie, oprav a udržování dopravních prostředků, nájmu nebytových prostor a pronájmu nemovitostí.
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4.7.2. Pohledávky k podnikům ve skupině
Krátkodobé pohledávky
(údaje v tis. Kč)
Název společnosti
GTR-DP Praha s.r.o.

Stav
Stav
k 31. 12. 2011 k 31. 12. 2010
18

17

406 807

168 812

29 880

12 777

Pražská plynárenská, a.s.

1 132

261

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

5 620

0

23

0

HMP
Pražská energetika, a.s.

Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Pražská strojírna a.s.
Pražská teplárenská a.s.
Pražská vodohospodářská společnost a.s.
PREdistribuce, a.s.
RENCAR PRAHA, a.s.
Střední průmyslová škola dopravní, a.s.
Celkem krátkodobé pohledávky k podnikům ve skupině

72 774

50 085

6

6

0

32

2 618

18

29 733

33 702

579

761

549 190

266 471

Pohledávky mimo skupinu

1 769 820

2 090 742

Krátkodobé pohledávky celkem

2 319 010

2 357 213

V pohledávkách za HMP jsou obsaženy pohledávky z obchodních vztahů z titulu vyúčtování kompenzace v souvislosti se závazkem veřejné služby za HMP ve výši
234 284 tis. Kč. a z titulu investiční činnosti pro HMP. Při realizaci investiční výstavby
zasahuje DP v některých případech do majetku dalších vlastníků. Převážná většina

takto dotčeného 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. DP v roce 2011 eviduje zůstatek vyvolaných
investic za HMP ve výši 167 217 tis. Kč, respektive 167 245 tis. Kč v roce 2010.
Společnost se snaží dosáhnout úhrady těchto výdajů. K 31. 12. 2011, stejně jako v minulém období, společnost disponuje písemným potvrzením výše pohledávky ze strany
odboru rozpočtu Magistrátu HMP a v současné době společnost očekává další potvrzení
této skutečnosti příslušnými orgány hl. m. Prahy.

4.7.3. Ostatní krátkodobé pohledávky
Položka Stát – daňové pohledávky vykazuje k 31. 12. 2011 zůstatek 837 524 tis. Kč a je
tvořena pohledávkou z titulu nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty za měsíce
listopad a prosinec 2011 ve výši 572 748 tis. Kč a zaúčtované DPH na vstupu u přijatých
faktur obdržených v lednu 2012, týkající se plnění roku 2011. K 31. 12. 2010 vykazuje položka zůstatek 609 918 tis. Kč.
Krátkodobé poskytnuté zálohy zaznamenaly nárůst oproti roku 2010 především u záloh
za energii.
Dohadné účty aktivní vykazují k 31. 12. 2011 zůstatek 99 631 tis. Kč, k 31. 12. 2010 činil zůstatek 70 714 tis. Kč. Navýšení je způsobeno zaúčtováním dohadné položky na dobropis
firmy Siemens v souvislosti s full servisem vozů M1 při snížení provozních výkonů ve výši
26 019 tis. Kč.
Položka Jiné pohledávky vykazuje k 31. 12. 2011 zůstatek 196 124 tis. Kč, k 31. 12. 2010
činil zůstatek této položky 808 463 tis. Kč. K značnému poklesu této položky došlo především z důvodu obdržených dotací na akce RTT Plzeňská a RTT Myslíkova, které byly
v roce 2010 zaúčtovány jako pohledávka.
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K 31. 12. 2011 došlo ke snížení pohledávky z neuhrazené ztráty za rok 2009 za HMP
na výši 103 930 tis. Kč, a to na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/17 ze
dne 3. 11. 2011, které odsouhlasilo vzájemné zápočty závazků a pohledávek z předfinancování investičních akcí.

2012 a týkající se prosince 2011 ve výši 3 467 tis. Kč. Zůstatek roku 2010 činil 43 970 tis. Kč
a byl tvořen především zaúčtováním dobropisu přijatého v roce 2011, snižujícího vyúčtování údržby vozů metra za rok 2010 dle smlouvy o údržbě „Full Service Metro M1“ společností Siemens s.r.o. ve výši 25 420 tis. Kč a doúčtováním spotřeby tepla na rok 2010
ve výši 15 300 tis. Kč společnosti České teplo s.r.o.

Zůstatek Jiné pohledávky je k 31. 12. 2011 tvořen i oceněním obchodu hedging nafty
ve výši 59 463 tis. Kč.
4.8. VLASTNÍ KAPITÁL
4.7.4. Zástavní právo
Společnost má zřízeno zástavní právo k veškerým pohledávkám za HMP, vyplývající ze
smlouvy o dopravní obslužnosti a k pohledávkám z plnění pojistné smlouvy při pojistné
události na úvěrovaných 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 k 31. 12. 2011 zůstatek ve výši 228 155 tis. Kč,
k 31. 12. 2010 činil zůstatek 252 922 tis. Kč. Pokles zůstatku této položky je způsoben:
 r ozpouštěním fakturovaných služeb (společností ŠKODA TRANSPORTATION a.s.)
ve výši 125 000 tis. Kč. Na základě Smlouvy o údržbě formou Full Service se tato
částka po dobu platnosti Smlouvy, tj. do 15. 12. 2020 časově rozlišuje do nákladů.
K 31. 12. 2011 bylo rozpuštěno do nákladů 23 247 tis. Kč, zbývá odúčtovat 101 753 tis. Kč.
 rozpouštěním fakturované první části celkové smluvní ceny za služby (společností Siemens, s.r.o.) ve výši 155 000 tis. Kč. Na základě Smlouvy o údržbě formou
Full Service se tato částka časově rozlišuje do nákladů po dobu trvání smlouvy, tj.
do 31. 12. 2019. K 31. 12. 2011 bylo rozpuštěno do nákladů 42 273 tis. Kč, zbývá odúčtovat 112 727 tis. Kč.
Položka Příjmy příštích období vykazuje k 31. 12. 2011 zůstatek ve výši 5 086 tis. Kč, z něhož nejvyšší částku představuje výnos z obchodu collar nafty připsaný do banky v lednu
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Přehled o změnách vlastního kapitálu
Vlastní kapitál společnosti obsahuje účty účtové skupiny 41, 42 včetně výsledku hospodaření běžného účetního období. Během účetního období roku 2011 došlo ke zvýšení
vlastního kapitálu o 953 585 tis. Kč.

(údaje v tis. Kč)
Základní kapitál

Ostatní
kapitálové fondy

Oceňovací rozdíly
z přecenění
majetku a závazků

Rezervní fond

Neuhrazená ztráta
minulých let

Výsledek
hospodaření
v běžném období

Vlastní kapitál
celkem

30 726 125

30 828 535

39 752

0

-3 422 978

7 310

58 178 744

VH běžného roku

0

0

0

0

0

1 354 272

1 354 272

Dary/dotace na zvýšení VK

0

70

0

0

0

0

70

Ocenění pozemků a budov

0

-2 353

0

0

0

0

-2 353

Oceňovací rozdíl z přecenění CP

0

0

14 721

0

0

0

14 721

Přecenění derivátů

0

0

-135 192

0

0

0

-135 192

Odložená daň k derivátům

0

0

25 687

0

0

0

25 687

Příděl do rezervního fondu

0

0

0

7 310

0

0

7 310

Úhrada ztráty z rezervního fondu

0

0

0

-7 310

0

0

-7 310

Rozdělení výsledku hospodaření

0

0

0

0

7 310

-7 310

Konečný zůstatek k 31. 12. 2010

30 726 125

30 826 252

-55 032

0

-3 415 668

1 354 272

Účet
Počáteční zůstatek k 1. 1. 2010
Pohyby s vlivem na celkový VK

Pohyby bez vlivu na celkový VK

59 435 949
0

Pohyby s vlivem na celkový VK
VH běžného roku

0

0

0

0

0

990 350

990 350

Dary/dotace na zvýšení VK

0

1 168

0

0

0

0

1 168

Ocenění pozemků a budov

0

52 393

0

0

0

0

52 393

Přir. oc. roz. z přecenění CP apod.

0

0

-27 958

0

0

0

-27 958

Přecenění derivátů

0

0

-77 122

0

0

0

-77 122

Odložená daň k derivátům

0

0

14 754

0

0

0

14 754

Příděl do rezervního fondu

0

0

0

1 354 272

0

0

1 354 272

Úhrada ztráty z rezervního fondu

0

0

0

-1 354 272

0

0

-1 354 272

Pohyby bez vlivu na celkový VK

Rozdělení výsledku hospodaření

0

0

0

0

1 354 272

-1 354 272

0

Konečný zůstatek k 31. 12. 2011

30 726 125

30 879 813

-145 358

0

-2 061 396

990 350

60 389 534
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4.9. REZERVY
(údaje v tis. Kč)
Zůstatek k 1. 1. 2010
Rezerva na opravy DHM

Tvorba

Čerpání

Zůstatek k 31. 12. 2010

Čerpání a rozpuštění
rezerv

Tvorba

Zůstatek k 31. 12. 2011

1 670 575

0

702 371

968 204

0

819 300

148 904

Rezerva na renty

15 858

0

2 638

13 220

0

3 251

9 969

Rezerva na soudní spory

14 314

19 115

540

32 889

17 095

19 115

30 869

Rezerva na odměny

0

0

0

0

2 037

0

2 037

Rezerva na podvozky vozů metra

0

0

0

0

30 778

0

30 778

Ostatní rezervy

0

0

0

0

22 440

0

22 440

1 700 747

19 115

705 549

1 014 313

72 350

841 666

244 997

Rezervy celkem

V souladu s plánem oprav proběhly opravy týkající se především jednotek Dopravní cesta Metro, Dopravní cesta Tramvaje a Správa nemovitého majetku. V roce 2011 došlo ke zrušení
a ukončení rezerv ve výši 709 238 tis. Kč. Jednalo se především o rezervy vytvořené v letech 2007–2009, ovšem předpokládané práce nebyly do konce roku 2011 zahájeny, a dále se
jedná o rezervy zrušené po revizi plánu oprav odpovědnými útvary společnosti.
Další rezervy jsou tvořeny z důvodu opatrnosti na závazky vzniklé na základě minulých událostí a na úhradu závazků, které by mohly znamenat odliv finančních prostředků. Dle skutečnosti dochází k čerpání a eventuálnímu rozpouštění rezerv.

4.10. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ
Položka Dlouhodobé závazky z obchodních vztahů vykazuje k 31. 12. 2011 zůstatek 110 436 tis. Kč, k 31. 12. 2010 vykazovala zůstatek 32 100 tis. Kč.
Nárůst je způsoben zaúčtováním dlouhodobého závazku vůči firmě Ahold Czech Republic, a. s. z titulu technického zhodnocení vestibulu stanice metra Můstek v částce 93 240 tis. Kč.
Společnost nemá dlouhodobé závazky z obchodních vztahů k podnikům ve skupině.
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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 v zůstatkové účetní hodně 3 664 142 tis. Kč. Zástavní právo podle smlouvy je zřízeno na dobu do úplného a řádného splacení úvěru.
V souvislosti s úvěrovou smlouvou (viz bod 4.12.) byla uzavřena smlouva o vyplňovacím prohlášení směnečném a použití blankosměnek. Touto smlouvou se zajišťuje splnění závazků
společnosti vůči věřitelům z úvěrové smlouvy na nákup vagónů metra.

4.11. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
4.11.1. Věková struktura závazků z obchodních vztahů
(údaje v tis. Kč)
Rok

Kategorie

2011

Krátkodobé

2010

Krátkodobé

Do splatnosti

Po splatnosti

Celkem po splatnosti

Celkem

-5

1 366 313

5 655 329

-614

664 262

3 309 523

0–90 dní

91–180 dní

181–365 dní

1–2 roky

2 a více let

4 289 016

431 020

124 879

810 417

2

2 645 261

504 425

160 428

10

13

4.11.2. Závazky k podnikům ve skupině
Krátkodobé závazky z obchodních vztahů
(údaje v tis. Kč)
Název společnosti
GTR-DP Praha s.r.o.
HMP
Informační služby – energetika, a.s.
Pražská energetika, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Stav k 31. 12. 2011

Stav k 31. 12. 2010

4 241

4 134

45

1

3

282

91 644

63 401

837

1 635

54

0

4

0
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Krátkodobé závazky z obchodních vztahů – pokračování
(údaje v tis. Kč)
Název společnosti
Pražská strojírna a.s.

Stav k 31. 12. 2011

Stav k 31. 12. 2010

20 345

18 121

Pražská teplárenská a.s.

930

1 704

Pražské služby, a.s.

450

2 968

50

0

4 404

0

PREdistribuce, a.s.
RENCAR PRAHA, a.s.
Střední průmyslová škola dopravní, a.s.
Celkem krátkodobé závazky k podnikům ve skupině

2 957

2 972

125 964

95 218

Závazky mimo skupinu

5 529 365

3 214 305

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů celkem

5 655 329

3 309 523

4.12. BANKOVNÍ ÚVĚRY
Dne 15. 5. 2002 byla uzavřena úvěrová smlouva mezi dlužníkem (společností) a věřiteli společností Českou spořitelnou, a. s. a Československou obchodní bankou, a. s. na nákup
dvaceti nových vlaků metra ve výši 1 500 000 tis. Kč a 89 928 tis. EUR. Úvěr byl čerpán do listopadu 2004 a od prosince 2004 je čtvrtletně splácen. Zatím bylo splaceno osmadvacet
z jednašedesáti splátek. Splácení úvěru bude ukončeno v roce 2019.
Roční úrokové sazby z úvěru jsou, vzhledem k termínům čerpání jednotlivých částí, různé. Proto byly s Československou obchodní bankou, a. s. a Českou spořitelnou, a. s. domluveny
následující zajišťovací deriváty. Část úvěru čerpaná v EUR má zafixované úroky na 4% a marže 1,35%.
Úrokové sazby z části čerpané v CZK jsou zajištěny úrokovou opcí v rozmezí 3,85%–5,7% u ČSOB a 5,5% u České spořitelny, plus marže 1,35%.
(údaje v tis. Kč)
Banka/ Věřitel

Měna úvěru

Zůstatek k 31. 12. 2011

Zůstatek k 31. 12. 2010

Forma zajištění 2011

Česká spořitelna-agent – úvěr na nové vlaky metra

CZK

811 476

885 246

úvěrované vlaky

Česká spořitelna-agent – úvěr na nové vlaky metra

EUR

1 255 159

1 329 992

úvěrované vlaky

Česká spořitelna-kontokorent

CZK

Celkem
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0

0

2 066 635

2 215 238

Zůstatek úvěru v měně EUR k 31. 12. 2011 je 48 649 tis. EUR (k 31. 12. 2010 byl 53 072 tis. EUR).

4.13. JINÉ ZÁVAZKY KRÁTKODOBÉ

Splátkový kalendář
Čtvrtá splátka úvěru za rok 2011 byla realizována dle splátkového kalendáře 2. 1. 2012.

Položka Jiné závazky vykazuje k 31. 12. 2011 zůstatek 1 116 192 tis. Kč, k 31. 12. 2010 byl
zůstatek 868 813 tis. Kč. Je tvořen především:

(údaje v tis.)
Banka/Věřitel
Česká spořitelna
– agent – tis. Kč
Česká spořitelna
– agent – tis. EUR
– tis. Kč
Celkem splátky v Kč

2012

2013

2014

2015

V dalších
obdobích

73 770 122 951

98 361

98 361

98 361

393 442

2011

4 423

7 371

5 897

5 897

5 897

23 587

114 105 190 176 152 141 152 141 152 141

608 560

187 875 313 127 250 502 250 502 250 502 1 002 002

Derivátové finanční nástroje
(údaje v tis. Kč)
Reálná hodnota (závazek) Reálná hodnota (závazek)
k 31. 12. 2011
k 31. 12. 2010
Měnový swap ČS

373 255

396 240

Měnový swap ČSOB

144 713

150 820

Úroková opce collar – ČSOB

30 806

22 110

Derivát – forward ČS

11 626

14 836

Úroková opce collar ČS

46 903

33 886

0

643

Hedging nafty
Část úvěrů splatná do 31. 12. 2012 je v souladu s platnými účetními předpisy vykázána
v položce B.IV.2 – Krátkodobé bankovní úvěry.

Swap elektřina
Celkem

0

96 921

607 303

715 456

Pokles reálné hodnoty derivátů byl způsoben především prodejem swapů na elektrickou
energii.
V položce Jiné závazky je také obsažena investiční půjčka od HMP ve výši 500 000 tis. Kč
(144 696 tis. Kč k 31. 12. 2010).
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4.15. PLATNÉ ZÁVAZKY Z TITULU SOCIÁLNÍHO, ZDRAVOTNÍHO A ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ,
PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ A DAŇOVÉ ZÁVAZKY

4.14. ODLOŽENÁ DAŇ
Odložený daňový závazek lze analyzovat následovně:
Odložená daň z titulu
(údaje v tis. Kč)
Stav k 31. 12. 2011

Stav k 31. 12. 2010

3 006 071

2 496 671

56 195

57 117

-737

0

Opravné položky zásob

-1 386

-2 978

Opravné položky pohledávek

-2 096

-781

-14 311

-6 144

-1 022

-1 214

Dlouhodobý majetek
Nezaplacené smluvní pokuty a penále
Opravné položky dlouhodobého majetku

Rezervy
Nezaplacené sociální a zdravotní pojištění
Deriváty
Daňová ztráta minulých let
Celkem odložený daňový závazek

-40 441

-25 687

0

-211 079

3 002 273

2 305 905

Výrazné zvýšení odloženého daňového závazku je způsobeno především rozdílem z titulu
účetních a daňových zůstatkových cen dlouhodobého odpisovaného majetku a neuplatnění daňových ztrát minulých let. Na základě aktuálního finančního výhledu a investiční
strategie společnost nepředpokládá budoucí realizovatelnost daňových ztrát minulých let.

4.15.1. Z
 ávazky 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. 2011 činila 111 176 tis. Kč (k 31. 12. 2010 činila
106 155 tis. Kč).
Výše splatných závazků z titulu veřejného zdravotního pojištění k 31. 12. 2011 činila
47 683 tis. Kč (k 31. 12. 2010 činila 45 898 tis. Kč).
Výše splatných závazků z titulu penzijního připojištění zaměstnanců k 31. 12. 2011 činila
3 406 tis. Kč (k 31. 12. 2010 činila 3 334 tis. Kč).
Výše splatných závazků z titulu životního pojištění zaměstnanců k 31. 12. 2011 činila
206 tis. Kč (k 31. 12. 2010 činila 197 tis. Kč).
Veškeré závazky jsou do splatnosti.

4.15.2. Daňové závazky u místně příslušných finančních orgánů
(údaje v tis. Kč)
Daň z příjmu fyzických osob
Silniční daň
Ekologická daň
Celkem
Veškeré závazky jsou do splatnosti.
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k 31. 12. 2011

k 31. 12. 2010

47 520

42 660

0

56

0

43

47 520

42 759

4.16. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIVNÍ
Položka vykazuje k 31. 12. 2011 zůstatek 719 423 tis. Kč, k 31. 12. 2010 činil zůstatek
704 330 tis. Kč.
Zůstatek je tvořen především časovým rozlišením tržeb časových jízdenek a účtem výdaje příštích období (časové rozlišení úroků z úvěrů na nové vlaky metra včetně finančních
nákladů z collarových operací, výdajů na úklid vozoven a garáží apod.).

4.17. VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI PODLE HLAVNÍCH ČINNOSTÍ

V roce 2011 vzrostly tržby z jízdného pravidelné dopravy (bez přirážek k jízdnému) oproti
roku 2010 o 46 359 tis. Kč, tj. o 1,09%.

Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností
(údaje v tis. Kč)
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb celkem

2011

2010

16 102 577

16 324 230

4 314 897

4 268 538

11 128 465

11 426 371

659 215

629 321

239 353

247 125

218 429

192 017

v tom:
Tržby z jízdného pravidelné dopravy
Kompenzace za závazek veřejné služby
Ostatní tržby

Další podstatnou položkou jsou tržby z jízdného pravidelné dopravy. V roce 2011 došlo
v Tarifu PID k několika změnám. S platností od 1. července 2011 došlo ke zdražení jednotlivých jízdenek platných na území hl. m. Prahy v pásmech P+0+B a rozšíření prodeje
jednotlivých i krátkodobých SMS jízdenek. Došlo k zavedení 5měsíční jízdenky v elektronické podobě na Opencard pro občany a seniory a občany v hmotné nouzi. Zároveň byly
zrušeny 5denní jízdenky, přestupní zpáteční plnocenné jízdenky pro řidiče a jednodenní
jízdenky v souvislosti s P+R. Vznikla nová kategorie Senior 65–70 let a posunula se věková hranice dětí do 15 let, využívající zvláštní ceny jízdného, která je umožněna pouze
držitelům Opencard s nahranou odpovídající elektrickou aplikací.

Počet přepravených osob, které využily časové krátkodobé jízdenky, vzrostl o 5,92%.
V této kategorii byly zavedeny nové jízdní doklady 24hodinová a 3denní SMS jízdenka.
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 pronájem ploch na movitém majetku, přenechání energií, opravy a údržbu dopravních prostředků, tržby z nepravidelné dopravy, tržby za lékařské výkony, poskytnutí dopravních informací k publikaci
v denním tisku apod.

z toho:
Pronájem
Výnosy z přirážek k jízdnému

Nejvýznamnější položkou Tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb je kompenzace
za závazek veřejné služby ve výši 11 128 465 tis. Kč.
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4.17.1. Výnosy realizované se spřízněnými subjekty
2011

2010
(údaje v tis. Kč)

Subjekt

Vztah ke společnosti Zásoby

GTR-DP Praha s.r.o.
HMP

Služby Ostatní Celkem

dceřiná společnost

0

63

0

63

(údaje v tis. Kč)
Subjekt
GTR-DP Praha s.r.o.

dceřiná společnost

Služby Ostatní Celkem

0

63

0

63

mateřská společnost

0

12 543

3

12 546

mateřská společnost

0

10 384

13 301

23 685

Informační služby – energetika, a.s.

jiná společnost

0

230

3

233

Pražská energetika, a.s.

jiná společnost

0

164

627

791

Pražská energetika, a.s.

jiná společnost

0

164

31

195

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

jiná společnost

0

94

5

99

jiná společnost

0

158

33

191

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

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

jiná společnost

0

55

0

55

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

jiná společnost

0

65

0

65

dceřiná společnost

33 954

0

296

34 250

dceřiná společnost

32 742

745

0

33 487

jiná společnost

0

147

13

160

Pražská teplárenská a.s.

jiná společnost

0

154

268

422

Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

sesterská společnost

0

130

0

130

Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

sesterská společnost

0

88

0

88

Pražské služby, a.s.

sesterská společnost

0

4 516

0

4 516

Pražské služby, a.s.

sesterská společnost

0

4 449

0

4 449

jiná společnost

0

565

690

1 255

PREdistribuce, a.s.

jiná společnost

0

3 402

588

3 990

Pražská strojírna a.s.
Pražská teplárenská a.s.

PREdistribuce, a.s.

jiná společnost

0

0

8

8

RENCAR PRAHA, a.s.

PREměření, a.s.

dceřiná společnost

4

50 615

10

50 629

Střední průmyslová škola
dopravní, a.s.

dceřiná společnost

0

3 452

0

3 452

Celkem
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33 958 72 638

1 087 107 683

HMP

Vztah ke společnosti Zásoby

Pražská strojírna a.s.

jiná společnost

0

0

372

372

RENCAR PRAHA, a.s.

PREměření, a.s.

dceřiná společnost

11

58 462

3

58 476

Střední průmyslová škola
dopravní, a.s.

dceřiná společnost

0

4 180

0

4 180

Celkem

32 753 82 250 15 164 130 167

4.17.2. Nákupy realizované se spřízněnými subjekty
2011

2010
(údaje v tis. Kč)

Subjekt
GTR-DP Praha s.r.o.
HMP
Informační služby – energetika, a.s.

Služby Ostatní

Vztah ke společnosti

Zásoby

Celkem

Subjekt

Vztah ke společnosti

Zásoby

dceřiná společnost

0

43 894

0

43 894

AKROP

jiná společnost

0

153

mateřská společnost

1

479

19

499

jiná společnost

0

26

0

26

sesterská společnost

0

466

0

466

Pražská energetika, a.s.

jiná společnost 1 178 598

0

Pražská plynárenská, a.s.

jiná společnost

0

Kolektory Praha, a.s.

Pražská plynárenská
Servis distribuce, a.s.,
člen koncernu Pražská
plynárenská, a.s.
Pražská strojírna a.s.
Pražská teplárenská a.s.
Pražské služby, a.s.
PREdistribuce, a.s.

jiná společnost

16 313
0

15

9 015 1 187 613
220
0

16 533
15

dceřiná společnost

118 145

1 013

0

119 158

jiná společnost

15 647

9

0

15 656

sesterská společnost

365

2 522

0

2 887

jiná společnost

1

501

0

502

RENCAR PRAHA, a.s.

dceřiná společnost

3 670

0

0

3 670

Střední průmyslová škola
dopravní, a.s.

dceřiná společnost

35

29 605

0

29 640

Celkem

(údaje v tis. Kč)

1 332 775 78 530

9 254 1 420 559

GTR-DP Praha s.r.o.
HMP
Informační služby – energetika, a.s.
Kolektory Praha, a.s.

Služby Ostatní

Celkem

0

153

dceřiná společnost

0

38 626

0

38 626

mateřská společnost

99

466

96

661

jiná společnost

0

26

0

26

sesterská společnost

0

428

0

428

Pražská energetika, a.s.

jiná společnost 1 020 980

1

Pražská plynárenská, a.s.

jiná společnost

21 597

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

jiná společnost

0

dceřiná společnost

7 301 1 028 282
37

21 634

4

0

4

98 378

560

0

98 938

jiná společnost

18 066

9

0

18 075

sesterská společnost

3 112

2 850

0

5 962

jiná společnost

0

481

0

481

RENCAR PRAHA, a.s.

dceřiná společnost

0

95

0

95

Střední průmyslová škola
dopravní, a.s.

dceřiná společnost

25

29 556

0

29 581

Pražská strojírna a.s.
Pražská teplárenská a.s.
Pražské služby, a.s.
PREdistribuce, a.s.

Celkem

1 162 257 73 255

7 434 1 242 946
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4.17.3. N
 ákupy a prodeje dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku
se spřízněnými subjekty
Prodeje
V roce 2011 se nerealizoval prodej DM se spřízněnými subjekty.

2010
Subjekt

Vztah ke společnosti

(údaje v tis. Kč)
DHM

HMP

mateřská společnost

*) 82 727

Pražská teplárenská a.s.

jiná společnost

15 517

Celkem

2010
(údaje v tis. Kč)
Subjekt

Vztah ke společnosti

HMP

Prodejní cena

mateřská společnost

81 709

*) 83 837

dceřina společnost

0

471

PREdistribuce, a.s.

jiná společnost

Celkem

9 238

15 413

90 947

99 721

*) Položka obsahuje zejména majetek nabytý dle směnné smlouvy v částce 82 883 tis. Kč.

Nákupy
2011
Subjekt

Vztah ke společnosti

DHM

(údaje v tis. Kč)
DNM

HMP

mateřská společnost

3

41

PREdistribuce, a.s.
Celkem
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jiná společnost

*) Jedná se o majetek převedený dle směnné smlouvy.

DHM
Účetní hodnota

Pražská strojírna a.s.

98 244

50

0

53

41

4.18. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY
(údaje v tis. Kč)
Energie, plyn, teplo

2011

2010

1 400 214

1 273 998

Materiál

950 385

932 654

Nafta, oleje, mazadla, fridex, benzin

829 409

713 986

Oděvy a ochranné pomůcky

54 955

52 742

Drobný hmotný majetek

23 073

22 786

Ostatní

25 646

18 840

3 283 682

3 015 006

Celkem

4.19.1. Celkové náklady na odměny auditorské společnosti

4.19. SLUŽBY
(údaje v tis. Kč)
Opravy a udržování
Služby spojené s přepravním výkonem

2011

2010

1 806 086

1 685 715

475 864

408 442

Jiné neauditorské služby
Celkem

Služby obslužného charakteru

277 622

279 957

Služby datových systémů

271 211

254 559

České teplo – energetické služby

172 559

194 159

Odměna za prodej jízdních dokladů

197 048

189 023

Náklady na úklidové práce v prostorách a dopr.
prostředcích MHD

129 786

143 532

Náklady na poradenskou službu včetně auditu

57 723

57 229

146 383

107 293

Služby spojené s reklamou

29 514

53 305

Náklady na právní činnost

25 564

51 992

Náklady na překlady, znalecké posudky, studie,
expertízy, rozbory

27 284

29 874

Ostatní služby spojení s MHD

53 774

44 800

Ostatní nájemné

61 815

44 704

Tisk jízdenek

31 388

24 252

Kooperační služby na zakázky-MHD

Náklady na výchovu žáků
Ostatní služby
Celkem

(údaje v tis. Kč)

28 812

28 812

167 937

146 289

3 960 370

3 743 937

Povinný audit účetní závěrky

2011

2010

2 377

2 362

160

324

2 537

2 686

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

Nárůst v položce opravy a udržování je způsoben především prováděním oprav na akcích
dle čerpání rezerv hmotného majetku.
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4.20. ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU

2226

Autobusy nízkopodlažní standard

73 706

83 124

2227

Autobusy nízkopodlažní kloubové

51 512

18 427

2228

Eskalátory, výtahy metra

70 622

64 913

(údaje v tis. Kč)

2229

Automobily osobní

234

1 473

2011

2010

2230

Automobily ostatní

5 115

8 303

129 707

91 005

2231

Dopravní prostředky ostatní

12 583

14 248

2240

Inventář

629

725

2 585

2 191

2 921 288

2 609 206

Porovnání odpisů dle třídy majetku
Třída
1310

Software

1400

Ocenitelná práva

1900

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

2110

917

1 000

22 417

26 146

Tratě

295 368

221 847

2111

Napájecí systém

146 938

126 393

2112

Tunely metra

347 566

322 769

2113

Technické zařízení metra

16 657

16 657

2114

Staniční sloupky, čekárny, přístřešky

2115

Objekty režijní

2116

Budovy a haly režijní

2117
2118

3 311

3 315

51 522

46 426

136 644

137 524

Stavby režijní

38 288

45 618

Sdělovací a zabezpečovací zařízení

32 277

32 645

2210

Odbavovací systém MYPOL

12 551

20 173

2211

Prostředky VT – počítače

33 163

34 958

2212

Sdělovací a zabezpečovací zařízení – stroje

259 871

242 934

2213

Technické zařízení metra

65 287

62 686

2214

Stroje a zařízení režijní

94 702

115 736

2215

Napájecí systém – stroje

75 909

77 019

2221

Vozy metra

707 808

601 984

2222

Tramvaje

191 229

133 907

2223

Autobusy midi – N

5 640

0

2224

Autobusy standard

13 178

31 947

2225

Autobusy kloubové

23 352

23 113
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Zůstatková cena likvidovaného
dlouhodobého majetku
Celkem

Pro informaci – odpisy dotovaného dlouhodobého odepisovaného majetku by v roce 2011
činily 1 826 024 tis. Kč.
Jak již bylo v bodě 4.3. uvedeno vysoká aktivace dopravních prostředků má i za následek
zvýšení účetních odpisů u vozů metra, tramvají a nízkopodlažních autobusů.

4.21. PRODANÝ MATERIÁL A TRŽBY Z PRODEJE MATERIÁLU
K 31. 12. 2011 položka Prodaný materiál činí 139 631 tis. Kč (292 373 tis. Kč v roce 2010),
položka Tržby z prodeje materiálu činí 131 704 tis. Kč (280 877 tis. Kč v roce 2010).
Rozdíl mezi položkou Prodaný materiál a Tržby z prodeje materiálu byl způsoben především prodejem nepotřebných a nadměrných zásob, na které byly v roce 2010 tvořeny
opravné položky.

4.22. PRODANÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK A TRŽBY Z PRODEJE
DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.24. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY

K 31. 12. 2011 položka Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku činí
61 842 tis. Kč (205 181 tis. Kč v roce 2010), položka Tržby z prodeje dlouhodobého majetku činí 191 407 tis. Kč (267 163 tis. Kč v roce 2010).

(údaje v tis. Kč)
2011
Dotace k úhradě nákladů

91 239

97 851

218 429

192 017

Výnosy – postoupení neuhrazených pohledávek
z titulu přirážek k jízdnému

66 018

60 221

Předpisy náhrad na opravy a udržování
v důsledku škod a nehod

67 793

42 132

Výnosy z přirážek k jízdnému
Položka Tržby z prodeje dlouhodobého majetku zahrnuje především tržbu z prodeje ubytoven a pozemků v Praze 4 a v Praze 5 ve výši 81 391 tis. Kč, administrativních budov a pozemků v Praze 1 ve výši 85 792 tis. Kč a tržbu z prodeje automobilů ve výši 10 663 tis. Kč

4.23. ZMĚNA STAVU REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽEK V PROVOZNÍ OBLASTI
(údaje v tis. Kč)
Změna stavu – rezervy na opravy hmotného majetku

2011

2010

-819 300

-702 371

Změna stavu – ostatní rezervy

49 984

15 937

Změna stavu – opravné položky účetní – k pohledávkám

34 251

25 495

-64

-3 039

Změna stavu – opravné položky k zásobám

-8 385

-8 154

Změna stavu – opravné položky k majetku

3 877

0

-739 637

-672 132

Změna stavu – opravné položky daňové

Celkem změna stavu

2010

Předpisy náhrad úrazů

16 275

23 206

Náhrada soudních a arbitrážních poplatků

15 471

16 405

Smluvní pokuty, penále, úroky z prodlení

13 543

1 778

Předpis nároku – majetková újma

11 650

13 301

Ostatní provozní výnosy
Celkem

62 308

20 563

562 726

467 474

Nárůst v položce smluvní pokuty, penále, úroky z prodlení je způsoben zejména vyúčtováním smluvní pokuty společnosti Iveco Czech Republic, a.s. za nedodržení smluvních
podmínek.
Nárůst v položce ostatní provozní výnosy je tvořen zejména:
 v yúčtováním pohledávky HMP z vypořádání slevové akce kupony 2009 v částce 18 213 tis. Kč schválené Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/17 ze dne
3. 11. 2011.
 v ytvořením dohadné položky za přepravní výkony pro Středočeský kraj v částce
4 025 tis. Kč
 z aúčtováním dohod o narovnání v částce 3 650 tis. Kč
 p
 oplatky Opencard (senioři, děti) – manipulační poplatky, modifikace v částce
14 443 tis. Kč.
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4.25. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY

4.27. VÝNOSY A NÁKLADY Z PŘECENĚNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ A DERIVÁTŮ
(údaje v tis. Kč)

Pojistné

2011

2010

271 607

264 242

Odpis postoupených pohledávek

66 018

60 701

Nedokončené trvale zastavené pořízení
dlouhodobého majetku

14 015

24 296

Výnosy
(údaje v tis. Kč)
Ukončení obchodů COLLAR ČS a ČSOB
Ukončení obchodů hedging nafty
Ukončení obchodů forward

2011

2010

9 671

15 445

15 793

40 592

2 094

0

Ostatní provozní náklady

26 174

22 093

Přecenění obchodu swap elektřina 2012

25 360

3 936

Náhrada při pracovním úrazu

18 541

21 426

Celkem

52 918

59 973

Odpis pohledávek z přepravní kontroly
Celkem

37 123

26 169

433 478

418 927

Náklady
(údaje v tis. Kč)

4.26. VÝNOSY Z DLOUHODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU
(údaje v tis. Kč)
2011

2010

Dividendy – RENCAR PRAHA, a s.

9 240

13 188

Dividendy – GTR–DP Praha, s.r.o.

2 400

2 000

11 640

15 188

Celkem
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2011

2010

Přecenění obchodů

14 027

48 844

Celkem

14 027

48 844

Náklady z přecenění derivátů v roce 2011 jsou způsobeny ukončením derivátového swapu
elektrické energie pro rok 2012. Vliv ukončení tohoto obchodu na výsledek hospodaření
r. 2011 je kladný ve výši 11 333 tis. Kč.

4.28. VÝNOSOVÉ ÚROKY

4.30. OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY VČETNĚ NÁKLADOVÝCH ÚROKŮ
(údaje v tis. Kč)

Úroky z bankovních účtů běžných
Úroky notářská úschova
Celkem

2011

2010

2 118

2 805

11

61

2 129

2 866

4.29. OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY
V roce 2011 vykazuje tato položka zůstatek 32 462 tis. Kč, z níž výnosy z finančních operací z hedgingu nafty činí 16 068 tis. Kč a předpis bonifikace od pojišťovny 16 392 tis. Kč.
V roce 2010 činila bonifikace 48 499 tis. Kč.

(údaje v tis. Kč)
2011

2010

Úroky z úvěru na nákup vagónů metra

56 095

56 335

Úroky z úvěru na nákup vagónů metra – SWAP

41 541

54 869

Náklady z derivátových operací

25 598

30 023

Bankovní výlohy

17 502

12 115

Úroky z dlouhodobého úvěru Elbusy

1 641

1 695

Kurzové rozdíly (saldo ztrát a zisků)

153

258

Ostatní finanční náklady

205

201

Placené bankovní úroky

1

1

142 736

155 497

Celkem
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5.  Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány
5.1. OSOBNÍ NÁKLADY A POČET ZAMĚSTNANCŮ
2011
(údaje v tis. Kč)
Počet *)
Zaměstnanci
Vedení společnosti

Mzdové náklady Soc. a zdrav. zabezpečení

Osobní náklady celkem

176 628

5 404 138

15 403

707

59 539

247

2 273

2 520

1 331 761

179 608

5 466 197

3 911 399

1 316 111

18

43 429

Čl. orgánů společ. **)
Celkem

Ostatní náklady

10 725

10 743

3 954 828

2010
(údaje v tis. Kč)
Počet *)

Mzdové náklady Soc. a zdrav. zabezpečení

Ostatní náklady

Osobní náklady

171 797

5 299 004

Celkem
Zaměstnanci
Vedení společnosti

10 709

3 833 584

1 293 623

19

35 053

11 162

668

46 883

281

2 742

3 023

1 305 066

175 207

5 348 910

Čl. orgánů společ. **)
Celkem

10 728

3 868 637

*) Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků
**) Představenstvo, dozorčí rada, výbor pro audit

Pod pojmem vedení společnosti se rozumí generální ředitel, odborní ředitelé, vedoucí jednotek.
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6.  Závazky neuvedené
v účetnictví
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).

Smluvní závazky pro obnovu a rozvoj vozového parku a ostatních investic z kupních smluv
uzavřených do konce roku 2020 činí 19 685 914 tis. Kč. Nejvýznamnějšími položkami jsou:
 nákup nízkopodlažních kloubových vozů T 15 ve výši 15 234 500 tis. Kč,
 komplexní bezpečnostní systém ve výši 4 189 304 tis. Kč,
 modernizace kloubových vozů KT8D5 ve výši 171 395 tis. Kč,
 nákup podúrovňového soustruhu ve vozovně Hloubětín ve výši 66 762 tis. Kč,

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.

Hlavním zdrojem financování těchto závazků budou vlastní zdroje společnosti, případně
cizí zdroje (viz. bod 8.).
Za oblast obnovy a rozvoje stavebních investic smluvní závazky činí celkem 14 686 019 tis. Kč
a týkají se především akcí:
 p
 rodloužení trasy A metra ze stanice Dejvická ve výši 13 996 711 tis. Kč,
 v estibul a pohyblivé schody ve stanici metra Národní – COPA CENTRUM ve výši
330 591 tis. Kč,
 rekonstrukce stanice Národní v úrovni nástupiště a v úrovni pod nástupištěm ve výši
150 089 tis. Kč.
 rekonstrukce nosných konstrukcí kolejí ve vozovnách Motol a Pankrác ve výši
37 523 tis. Kč,
 r ekonstrukce pohyblivých schodů ve stanici Můstek ve výši 18 184 tis. Kč.
Společnost u obnovy a rozvoje stavebních investic předpokládá financování především
z dotací na pořízení dlouhodobého majetku.
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7.  Schválení závěrky roku 2010

8.  Události, které nastaly po datu
účetní závěrky

Usnesením Rady HMP při působnosti valné hromady DP č. 933 ze dne 28.6.2011 byla
schválena účetní závěrka za rok 2010 s výsledkem hospodaření 1 354 272 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.

Dle Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 13/1 ze dne 26. 1. 2012 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schvaluje návrh, aby hl. m. Praha bezúplatně zajistilo závazky Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti, v rámci programu financování prostřednictvím finančních směnek v maximálním objemu do 4 mld. Kč s konečnou dobou
splatnosti nepřesahující 1 rok (směnečný program), a to formou přijetí závazku hl. m.
Prahy k odkupu směnek vystavených v rámci směnečného programu za podmínky, že
získané prostředky budou výhradně použity na investiční program nákupu tramvajových
vozidel Škoda 15T.
DP disponuje nyní nabídkou bankovních ústavů na krátkodobé financování prostřednictvím finančních směnek.
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9.  Přehled o peněžních tocích – cash flow
(údaje v tis. Kč)
období do 31. 12. 2011

období do 31. 12. 2010

P.

Stav peněz na počátku úč. období

1 827 721

273 110

Z.

účetní HV z běžné činnosti před zdaněním

1 701 704

2 634 010

A.1.

úpravy o nepeněžní operace (A.1.1 až A.1.5)

2 217 380

1 944 281

2 921 288

2 609 206

A.1.2. Změna stavu opr. položek, rezerv (+/-)

-739 637

-672 132

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých A (zisk-, ztráta+)

-129 565

-61 982

A.1.1. Odpisy stálých aktiv (+)

A.1.4. Výnosy z dlouhodob. finančního majetku (-)

-11 640

-15 188

A.1.5. Vyúčtované nákl. úroky(+) a výnos. úroky(-)

97 149

110 034

A.1.6. Opravy o ostatní nepeněžní operace
A*

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před změnami (Z + A.1)

A.2.

Změny potřeby pracovního kapitálu (A.2.1. až A.2.3.)

79 785

-25 657

3 919 084

4 578 291

258 468

161 044

A.2.1. Změna stavu pohledávek z prov. činnosti (+/-), časové rozl. aktiv

-35 158

433 521

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

288 862

-312 611

4 764

40 134

4 177 552

4 739 335

-99 278

-112 900

2 129

2 866

A.2.3. Změna stavu zásob (+/-)
A**

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním (A.* + A.2)

A.3.

Výdaje z plateb úroků (-)

A.4.

Přijaté úroky (+)

A.6.

Příjmy a výdaje spojené s mimoř. úč. případy (+/-)

A.7.

Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)

-232

0

11 640

15 188

A***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A.** + A.3 až A.6)

4 091 811

4 644 489

B.1.

Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv (-)

-5 018 164

-3 120 819

B.2.

Příjmy z prodeje stálých A (+)

B***

Čistý peněžní tok vztahující se k dlouhodobé činnosti (B.1 až B.3)

C.1.

Změna stavu závazků z financování

-125 819

-233 869

C***

Čistý peněžní tok vztahující se k fin. činnosti (C.1 + C.2 + C.3)

-125 819

-233 869

F.

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A.*** + B.*** + C.***)

-860 765

1 554 611

R.

Stav peněžních prostř. na konci úč. období (P+/-F)

966 956

1 827 721

191 407

264 810

-4 826 757

-2 856 009
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10. Schválení přílohy účetní závěrky roku 2011
SCHVÁLENÍ: PŘÍLOHY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY KE DNI 31. 12. 2011
v plném rozsahu

Bc.  Magdalena Češková
předsedkyně představenstva
zastupující generálního ředitele
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. Petr Blažek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

V Praze dne 7. 3. 2012
Vyhotovila: Ing. Pavla Maříková
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
1.  Úvodní ustanovení
2.  Informace o vztazích k Ovládající osobě
3.  Informace o vztazích k Dalším osobám ovládaným ovládající osobou
PŘÍMO
4.  Informace o vztazích k Dalším osobám ovládaným ovládající osobou
NEPŘÍMO
5.  Závěr
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3

140
143
143
143
144
144
145
145

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 jen „Ovládaná
osoba“) je osobou ovládanou hlavním městem Prahou. Hlavní město Praha je jediným akcionářem Ovládané osoby.
1.2. Ovládající osoba ovládá podle údajů dostupných Ovládané osobě tyto další přímo
ovládané osoby: .
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) K
 ongresové 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) O
 becní 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
d) Pražská energetika Holding a.s., se sídlem Praha 10, Na Hroudě 4, PSČ 10005
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 7020, IČ: 26428059
e) P
 ražská plynárenská Holding a.s., se sídlem Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 14000
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 7151, IČ: 26442272
f) P
 ražská teplárenská Holding a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1, PSČ 17000
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 6889, IČ: 26416808
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g) P
 ražská vodohospodářská společnost a.s., se sídlem Praha 1, Žatecká 110/2,
PSČ 11000 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 5290, IČ: 25656112

b) Střední průmyslová škola dopravní, a. s., se sídlem Praha 5, Plzeňská 102/217,,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 5097, IČ: 25632141

h) P
 ražské 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

c) G
 TR – DP Praha, s. r. o., se sídlem Praha 9, Na obrátce 16/102, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53449,
IČ: 25146033

i) R
 ozvojové projekty Praha (dříve 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

d) RENCAR PRAHA, a. s., se sídlem Praha 8, Křižíkova 148/34, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 86

j) T
 RADE 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

Společnosti s kapitálovou účastí obchodní společnosti Pražská energetika Holding, a. s.

k) Ú
 pravna vody Želivka, a. s., se sídlem Praha 1, Žatecká 110/2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7437,
IČ: 26496224
l) Z
 droj pitné vody Káraný, a.s., se sídlem Praha 1, Žatecká 110/2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7438,
IČ: 26496402

1.3. O
 vládající osoba ovládá podle údajů dostupných osobě ovládané nepřímo tyto další
osoby a jejich dceřiné společnosti
Společnosti s kapitálovou účastí obchodní společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

a) Pražská energetika, a. s., se sídlem Praha 10, Na Hroudě 1492/4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405,
IČ: 60193913

Společnosti s kapitálovou účastí obchodní společnosti Pražská energetika, a. s. (dceřiné společnosti)
a) PREdistribuce, a. s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10158,
IČ: 27376516
b) PREleas, a. s., se sídlem Praha 10, Limuzská 3110/8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4033, IČ: 250 54 040
c) P
 REměření, a. s., se sídlem Praha 10, Na Hroudě 2149/19, zapsaná v obchodním
rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5433, IČ: 25677063

a) P
 ražská strojírna, a. s., se sídlem Praha 9, Vinoř, Mladoboleslavská 133, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2318,
IČ: 60193298
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Společnosti s kapitálovou účastí obchodní společnosti Pražská plynárenská Holding a. s.
a) P
 ražská plynárenská, a. s., se sídlem Praha 1-Nové Město, Národní 37, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337,
IČ: 60193492

g) P
 ragoplyn, a. s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Jugmannova 36/31, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
12177, IČ: 27933318

Společnosti s kapitálovou účastí obchodní společnosti Teplárenská Holding a. s.
Společnosti s kapitálovou účastí obch. společnosti Pražská plynárenská, a. s (dceřiné
společnosti)
a) M
 ěření dodávek plynu, a. s., se sídlem Praha.4, U plynárny 500/44, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15764,
IČ: 29001498
b) P
 ražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.
s., se sídlem Praha 4, U Plynárny 500, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10356, IČ: 27403505
c) P
 ražská plynárenská Servis distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská
a. s., se sídlem Praha 4, U Plynárny 1450/2a, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1878, IČ: 47116471
d) P
 rométheus, energetické služby, s. r. o., se sídlem Praha 4, U Plynárny 500,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 35900, IČ:63072599

a) Pražská teplárenská, a. s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1509,
IČ: 45273600

Společnosti s kapitálovou účastí obchodní společnosti Pražská teplárenská, a. s.
a) Energotrans, a. s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1784, IČ: 47115726
b) TERMONTA PRAHA a. s., se sídlem Praha 10, Třebohostická 46/11, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1846, IČ:
47116234
c) T
 eplo Neratovice, s. r. o., se sídlem Neratovice, Školní 162, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 34074, IČ: 49827316

Společnosti s kapitálovou účastí obchodní společnosti Pražské služby, a. s.
e) Pražská plynárenská Správa majetku, s. r. o., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., se sídlem Praha 4, U Plynárny 500, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116303, IČ: 27436551

a) AKROP s. r. o., se sídlem Tuchoměřice, Ke Špejcharu 392, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81758, IČ: 26432331

f) I nformační služby – energetika, a. s., se sídlem Praha 4, U Plynárny 500, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7946,
IČ: 26420830

b) Nepřekonatelný servis, s. r. o., se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
108141, IČ: 27257452
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Společnost s kapitálovou účastí TRADE CENTRE PRAHA, a. s.
a) TCP – Vinohrady, a. s., se sídlem Praha 2, Blanická 1008/28, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5402, IČ:
25672541
1.3. S
 ohledem na skutečnost, že ve vztahu k Ovládané osobě nebyla uzavřena ovládací
smlouva, zpracovalo představenstvo Ovládané osoby v souladu s ust. § 66a odst. 9
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, tuto zprávu
o vztazích mezi propojenými osobami. Tato zpráva bude připojena k výroční zprávě
Ovládané osoby a jediný akcionář Ovládané osoby bude mít možnost seznámit se
s ní ve stejné lhůtě a za stejných podmínek jako s účetní závěrkou.

3. INFORMACE O VZTAZÍCH K DALŠÍM OSOBÁM OVLÁDANÝM OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU
PŘÍMO
3.1. Mezi Ovládanou osobou a Dalšími osobami ovládanými ovládající osobou Přímo byly
v účetním období roku 2011 uzavřeny smlouvy uvedené v příloze č. 2. Tyto smlouvy byly uzavřeny za podmínek obvyklých v obchodním styku a plnění i protiplnění
odpovídají podmínkám obvyklého obchodního styku, takže splněním těchto smluv
nemůže Ovládané osobě vniknout žádná újma.
3.2. Mezi Ovládanou a Dalšími osobami ovládanými ovládající osobou Přímo nebyly
uskutečněny žádné jiné právní úkony v zájmu Dalších osob ovládaných ovládající
osobou.
3.3. V zájmu Dalších osob Přímo ovládaných ovládající osobou nebyla přijata žádná opatření.

2. INFORMACE O VZTAZÍCH K OVLÁDAJÍCÍ OSOBĚ
2.1. M
 ezi Ovládanou osobou a Ovládající osobou byly v účetním období roku 2011 uzavřeny smlouvy uvedené v příloze č. 1. Tyto smlouvy byly uzavřeny za podmínek obvyklých v obchodním styku a plnění a protiplnění odpovídají podmínkám obvyklého
obchodního styku, takže splněním těchto smluv nemůže Ovládané osobě vniknout
žádná újma.
2.2. M
 ezi Ovládanou a Ovládající osobou nebyly uskutečněny žádné jiné právní úkony
v zájmu Ovládající osoby.
2.3. V zájmu Ovládající osoby nebyla přijata žádná opatření.

3.4. V zájmu Dalších osob Přímo ovládaných ovládající osobou nebyla uskutečněna žádná opatření.
3.5. Na popud Dalších osob Přímo ovládaných ovládající osobou nebyla přijata žádná
opatření.
3.6. Na popud Dalších osob Přímo ovládaných ovládající osobou nebyla uskutečněna
žádná opatření.

4. INFORMACE O VZTAZÍCH K DALŠÍM OSOBÁM OVLÁDANÝM OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU
NEPŘÍMO

2.4. V zájmu Ovládající osoby nebyla uskutečněna žádná opatření.
2.5. Na popud Ovládající osoby nebyla přijata žádná opatření.
2.6. Na popud Ovládající osoby nebyla uskutečněna žádná opatření.

4.1 M
 ezi Ovládanou osobou a Dalšími osobami ovládanými ovládající osobou Nepřímo byly v účetním období roku 2011 uzavřeny smlouvy uvedené v příloze č. 3. Tyto
smlouvy byly uzavřeny za podmínek obvyklých v obchodním styku a plnění i protiplnění odpovídají podmínkám obvyklého obchodního styku, takže splněním těchto
smluv nemůže Ovládané osobě vniknout žádná újma.
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4.2. M
 ezi Ovládanou osobou a Dalšími osobami ovládanými ovládající osobou Nepřímo
nebyly uskutečněny žádné jiné právní úkony v zájmu Dalších osob ovládaných Nepřímo ovládající osobou.
4.3. V
 zájmu Dalších osob ovládaných ovládající osobou Nepřímo nebyla přijata žádná
opatření.
4.4. V
 zájmu Dalších osob ovládaných ovládající osobou Nepřímo nebyla uskutečněna
žádná opatření.
4.5. N
 a popud Dalších osob ovládaných ovládající osobou Nepřímo nebyla přijata žádná
opatření.
4.6. N
 a popud Dalších osob ovládaných ovládající osobou Nepřímo nebyla uskutečněna
žádná opatření.

5. ZÁVĚR

Smlouvy uzavřené v roce 2011 s Ovládající osobou
Ovládající osoba

Ovládaná osoba

Hlavní město Praha

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Celkem uzavřeno smluv
70

Charakteristika smluv a jejich počet:
Poskytnutí médií – 1
Smlouvy týkající se prohlídky, údržby tramvajové trati, dočasné užívání tramvajové trati,
označníků – 9
Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, zřízení věcného břemene,
týká se zj. umístění optických kabelů, elektrického kabelového vedení, inženýrských sítí,
tramvajových sloupů, tramvajové trati – 9
Smlouvy o závazku veřejné služby, smlouvy týkající se provozování MHD – 5

Z výše uvedeného vyplývá, že v účetním období roku 2011 nevznikla Ovládané osobě v důsledku vlivu ovládající osoby žádná majetková újma.
Jménem obchodní společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost:

Bc. Magdalena Češková
předsedkyně představenstva
zastupující generálního ředitele
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

PŘÍLOHA Č. 1

Ing. Petr Blažek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
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Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – 31, smlouvě o zřízení věcného
břemene – 10, výpůjčka – 4, nájemní smlouva – 1

PŘÍLOHA Č. 2

PŘÍLOHA Č. 3

Smlouvy uzavřené v roce 2011 s osobami ovládanými ovládající osobou – PŘÍMO

Smlouvy uzavřené v roce 2011 s osobami ovládanými ovládající osobou – NEPŘÍMO

Obchodní firma

Charakteristika smluv

Obchodní firma

3

Pronájem, užívání kolektoru, uložení
teplovodní přípojky

9

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene, věcné břemeno
– plynové potrubí, přípojky

Pražské služby, a. s.

4

Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene – umístění přípojky
dešťové a splaškové kanalizace, dopravně inž. opatření

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

2

Dočasné užívání tramvajové trati, oprava
kabelu

Pražská vodohospodářská
společnost, a. s.

6

Nájemní smlouva, dočasné užívání
tramvajové trati

Pražská plynárenská Holding, a. s.

3

Dočasné užívání tramvajové trati

31

Smlouva o smlouvě budoucí – zřízení
věcného břemene (DP na straně povinné
osoby), zřízení věcného břemene –
kabelové vedení, dispečerská opatření,
pronájem kabelů

Kolektory Praha, a. s.

Počet

Počet

PREdistribuce, a. s.

Charakteristika smluv

Pražská plynárenská, a. s.

2

Připojení, dodávky plynu

Pražská teplárenská, a. s.

1

Připojení teplárenského zařízení

Informační služby energetika, a. s.

2

Připojení k internetu, zřízení věcného
břemene

Střední průmyslová škola
dopravní, a. s.

36

Odborný výcvik žáků, poskytnutí nebytových prostor k zajištění výuky

Pražská energetika, a. s.

14

Dodávky el. energie pro DP

GTR-DP Praha, s. r. o.

1

Broušení kolejnic
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Seznam zkratek
DMS

Document management system

OPPK

Operační program Praha – Konkurenceschopnost

Dopravní podnik (DP)

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

OT

opravna tramvají

EIB

Evropská investiční banka

PID

Pražská integrovaná doprava

EK

Evropská komise

POP

provozní a obslužný pracovník

ROPID

Regionální organizátor pražské integrované dopravy

EN 13 816	Evropská norma Doprava – Logistika a služby – Veřejná
přeprava osob – Definice jakosti služby, cíle a měření

RTT

rekonstrukce tramvajové trati

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

SAP

Service Access Point

EU

Evropská unie

SŘP

Staniční řídící pracoviště

GŘ HZS

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru

SSZ

světelné signalizační zařízení

HMP

hlavní město Praha

TC

Technické centrum

HZS

hasičský záchranný sbor

TH

technicko-hospodářští zaměstnanci

JDCM

jednotka Dopravní cesta metro

TIČR

Technická inspekce České republiky

JŘ

jízdní řády

TT

tramvajová trať

JSDHP

Jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku

ÚLK

Ústřední likvidační komise

MD

Ministerstvo dopravy

UTZ

určené technické zařízení

MDT

měnírna a distribuční transformovna

VPA

výbor pro audit

MHD

městská hromadná doprava

VTZ

vybrané technické zařízení

MHMP

Magistrát hlavního města Prahy

vn

vysoké napětí

nn

nízké napětí

v.v.i.

veřejná výzkumná instituce

OON

ostatní osobní náklady
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